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9 lutego w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu zorganizowane
zostało spotkanie z przedstawicielami
Zarządu Województwa Mazowieckiego
w celu podpisania umów o udzielenie
dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu
dla rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu”. Nabór wniosków w ramach
programu trwał od 1 października do
15 listopada 2017 r. Zgłoszonych zostało w sumie 36 projektów. Wszystkie
otrzymają wsparcie z budżetu Województwa Mazowieckiego.
W Radomiu umowy na przebudowę
i modernizację dróg podpisało siedem
powiatów, trafi do nich w sumie ponad
15,8 mln zł:
• powiat kozienicki otrzyma prawie
4,2 mln zł na przebudowę drogi powiatowej Ryczywół–Brzóza na odcinku Wola Chodkowska – Brzóza.
Nigdy wcześniej powiat nie uzyskał
tak wysokiej dotacji na poprawę
infrastruktury drogowej;
• powiat lipski blisko 3,4 mln zł przeznaczy na przebudowę 7-kilometrowego odcinka drogi powiatowej
Odechów–Kowalków–Sienno–Sarnówek – od granicy powiatu do
skrzyżowania z drogą wojewódzką
747;
• powiat radomski dzięki ponad 2,4 mln
zł wsparcia przebuduje drogę powiatową Konary–Mniszek (II etap);
• powiat szydłowiecki otrzyma ponad
2 mln zł na przebudowę drogi po-

wiatowej Krzcięcin–Szydłowiec;
• powiat zwoleński ponad 1,8 mln zł
przeznaczy na przebudowę drogi
powiatowej Zwoleń–Baryczka;
• powiat grójecki dzięki ponad 1 mln zł
wsparcia przebuduje drogę powiatową Szczęsna–Rożce;
• powiat białobrzeski otrzyma
821 tys. zł na przebudowę 6-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Białobrzegi–Mikówka–Brzeska Wola.
Mazowiecki instrument wsparcia
dróg lokalnych to powrót do programów realizowanych przez samorząd
województwa kilka lat temu. Zdecydowaliśmy, że pomożemy powiatom w tak
ważnych dla wszystkich mieszkańców
inwestycjach, jak budowa czy przebudowa dróg. Inwestycje drogowe zawsze
wymagają dużych nakładów finansowych, cieszę się więc, że mogliśmy dofi-

nansować wszystkie złożone przez powiaty projekty – podkreślił podczas spotkania
Rafał Rajkowski.
Tego dnia przedstawiciele samorządów siedmiu powiatów z subregionu radomskiego otrzymali symboliczne czeki. Powiat Kozienicki reprezentowali
Andrzej Jung Starosta Powiatu, Krzysztof Stalmach Wicestarosta, Jadwiga
Kręcisz Skarbnik Powiatu oraz Marcin
Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Kozienicach. W spotkaniu uczestniczyli także Józef Grzegorz Małaśnicki Wójt Gminy Głowaczów oraz Igor Czerwiński Zastępca
Burmistrza Gminy Kozienice.
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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14 lutego w budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie w sprawie powołania Społecznego
Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kozienicach. Utworzenie Komitetu ma
na celu przede wszystkim zebranie funduszy
i ufundowanie sztandaru, który będzie uhoronowaniem Komendy Powiatowej PSP
w Kozienicach jako spadkobiercę i kontynuatora chlubnych strażackich tradycji.
W skład Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru weszli Andrzej Jung Starosta
Kozienicki i jednocześnie Przewodniczący
Komitetu, Kamil Bieńkowski Komendant
Powiatowy PSP w Kozienicach Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu,
Burmistrz Gminy Kozienice, Wójtowie
Gmin Garbatka-Letnisko, Głowaczów,
Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów. Następnie nowo
powołany Komitet podpisał Porozumienie o współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kozienickiej, które reprezentują Lech Wiśniewski Prezes i Janina
Kuśmierczyk Skarbnik, w celu udostępnienia rachunku bankowego Towarzystwa
i gromadzenia środków finansowych.

Komitet zwraca się z prośbą o wsparcie
finansowe inicjatywy, każda pomoc będzie
wyrazem uznania i akceptacji społecznej
służby kozienickich strażaków oraz znakiem wdzięczności za codzienny trud i poświęcenie w ratowaniu życia, mienia oraz
środowiska podczas działań ratowniczych
wielokrotnie prowadzonych z narażeniem
wlasnego zdrowia i życia.
Wpłaty prosimy kierować, do końca
kwietnia, na konto bankowe Towarzystwa

Miłośników Ziemi Kozienickiej Nr 79 1020
4317 0000 5202 0106 5952 z dopiskiem
„Sztandar dla PSP w Kozienicach”.
Data uroczystego nadania sztandaru
Komendzie Powiatowej PSP w Kozienicach planowana jest na 25 maja 2018 r.

Jak nie dać się oszukać metodą „na
wnuczka”, „policjanta”? Jak być bezpiecznym w domu oraz w ruchu drogowym? Jak nie dopuścić do zaczadzenia
czy pożaru? O tym 31 stycznia funkcjonariusze z kozienickiej policji oraz
strażacy rozmawiali podczas wykładów
z seniorami na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku w Kozienicach.
31 stycznia br. odbył się kolejny wykład
funkcjonariuszy z kozienickiej policji na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w ramach
akcji MSWiA „Kręci mnie Bezpieczeństwo”.
Na wstępie seniorom zaprezentowano film
profilaktyczny z działaniem przestępców
i wyłudzaniem pieniędzy metodą na wnuczka, czy policjanta. Słuchacze dowiedzieli się
jak uniknąć zagrożeń związanych z takimi
przestępstwami. Jak się zachować i co zrobić, żeby być bezpiecznym. Zaprezentowane
przez policjantów przykłady oraz nowe techniki działania sprawców pozwoliły na uświadomienie seniorom, w jaki sposób chronić się
przed tego typu zagrożeniami. Funkcjonariusze przypominali również o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym, prawidłowym poruszaniu się po drogach, miejscach wyznaczonych
do przejścia na drugą stronę drogi, ale także

o noszeniu elementów odblaskowych, które
niejednokrotnie zwiększają nasze bezpieczeństwo na drodze. Przypominali również
o dobrym zabezpieczeniu mieszkań podczas
wyjazdu, czy choćby wyjścia z domu.
Przedstawiciel z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, zaprezentował jak ważnym elementem jest wyposażenie mieszkania w czujnik
czadu oraz dymu. Podczas okresu grzewczego, strażacy mają zdecydowanie więcej

zgłoszeń dotyczących palących przewodów
kominowych, co w następstwie skutkuje
pożarem domu. Czujniki oraz stałe przeglądy wentylacji mieszkaniowej oraz przewodów kominowych powodują, że w domu
jesteśmy bezpieczni.
POLICJA APELUJE!
Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobie
nieznajomej!
mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA
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W związku z wejściem w życie od
1 stycznia 2018 r. nowych przepisów
o zatrudnianiu cudzoziemców Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, wspólnie
z poszczególnymi gminami powiatu kozienickiego, zorganizował cykl spotkań
informacyjnych dotyczących tego ważnego zagadnienia.
Spotkania z sołtysami lub mieszkańcami – głównie rolnikami zatrudniającymi, bądź zainteresowanymi zatrudnianiem cudzoziemców – cieszyły
się dużym zainteresowaniem. Do tej
pory zorganizowano podobne spotkania w Garbatce-Letnisku (4 stycznia),
Gniewoszowie (10 stycznia), Kozienicach (11 stycznia), Grabowie nad
Pilicą (23 stycznia), Sieciechowie
(26 stycznia), Magnuszewie (29 stycznia) i w Chmielewie (31 stycznia).
Podczas tych spotkań kierownictwo
PUP w Kozienicach, Dyrektor Jan
Mazur, Zastępca Dyrektora Krzysztof
Zając oraz pracownicy merytoryczni: Naczelnik Wydziału Ewidencji
i Świadczeń Monika Dziuba i pracownik jej wydziału Monika Wójcik
omawiali prawne i praktyczne aspekty
wprowadzanych zmian. Wiele czasu
poświęcono na omówienie nowej procedury wydania zezwolenia na pracę
sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, w tym
wypełniania i składania odpowiednich
wniosków. Podczas spotkań odpowiadali również na wiele pytań i wątpliwości związanych z nowymi zasadami
zatrudniania cudzoziemców. Warto
www.kozienicepowiat.pl

wspomnieć, że kolejne spotkania planowane są również w marcu w Kozienicach i Głowaczowie.
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach dokłada wszelkich starań, by
partnerzy i klienci korzystający z usług
urzędu byli dobrze przygotowani i poinformowani o wprowadzonych przez
ustawodawcę zmianach w zatrudnianiu
cudzoziemców. Dokładamy również
starań do sprawnej obsługi wszystkich zainteresowanych – w tym celu
m.in. wydzielono i zagospodarowano
w urzędzie oddzielny pokój nr 21,
gdzie wykwalifikowani pracownicy, docelowo na trzech stanowiskach,
prowadzą obsługę w zakresie zatrud-

niania cudzoziemców na terenie powiatu kozienickiego. Już dziś zachęcamy wszystkich zainteresowanych
do kontaktu bezpośredniego: Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach,
ul. Zdziczów 1, pok. 21, telefonicznego:
48 614 66 99, lub elektronicznie:
wako@praca.gov.pl. Zapraszamy również do śledzenia bieżących informacji na naszej stronie internetowej:
kozienice.praca.gov.pl, gdzie znajdą
Państwo wszelkie pomocne materiały,
w tym wnioski, ulotki informacyjne,
porady praktyczne.
KRZYSZTOF ZAJĄC
Zastępca Dyrektora PUP w Kozienicach

Nasz Powiat * 3

Informacje

Regionalny Związek Pszczelarzy
Ziemi Radomskiej Koło Pszczelarzy
w Kozienicach 28 stycznia 2018 r. zorganizował konferencję szkoleniową pt.
„Ratujmy pszczoły”, która odbyła się
w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
W konferencji wzięli udział Starosta
Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung,
Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział
w Kozienicach Dariusz Wiraszka oraz licznie zgromadzeni pszczelarze z kół pszczelarzy w Głowaczowie i Gniewoszowie.
Wykład na temat chorób pszczół w pasiekach i ich leczenia wygłosiła dr Krystyna Pohorecka Kierownik Zakładu Chorób
Pszczół Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
W panelu dyskusyjnym przedstawione zostały zagrożenia dotyczące funkcjonowania pszczelarstwa na terenie powiatu, którymi są:
• wzmożona zachorowalność pszczół
i większe spadki rodzin pszczelich,
• zmniejszająca się ilość pożytków
pszczelich w uprawach polowych,
• zachwaszczenia i zarastanie nieużytków przez rośliny wieloletnie, krzaki
i drzewa inwazyjne,
• masowe wycinanie drzew miododajnych oraz obcinanie ich koron,
• brak planowej gospodarki w zakresie nasadzeń drzew i krzewów miododajnych,
• inwazyjne nasadzenia drzewami i krzewami pochodzących z innych stref klimatycznych, bezpożytkowymi dla pszczół,
• zatrucia pszczół środkami chemicznymi
i zanieczyszczeniem środowiska,
• zwiększony import miodu z innych stref
klimatycznych oraz krajów europejskich
spoza UE i wprowadzaniem do obrotu,
• zwiększony obrót miodem nieznanego
pochodzenia w obrocie bezpośrednim
przez firmy i osoby bez odpowiednich
uprawnień.
Podczas konferencji wypracowano
także propozycje do działań mających
na celu poprawę warunków bytowania
pszczół i rozwoju pszczelarstwa:
• nawiązanie ściślejszej współpracy z PIW
i PIB Zakład Chorób Pszczół w Puławach w sprawie poprawy zdrowotności i warunków hodowli pszczół,
• nawiązanie współpracy ze Starostą Powiatu, jego służbami i inspekcjami
oraz samorządami gminnymi w sprawie opracowania „Programu pomocy
pszczołom i innym zapylaczom”,
• rokrocznej organizacji konferencji
pszczelarskiej i szkoleń w zakresie wy-
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miany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w zakresie gospodarki pasiecznej,
• podjęcie wszelkich działań w celu informacji społeczeństwa o problemach
bytowania pszczół i innych zapylaczy,
• podjęcie działań w zakresie ochrony
drzew, krzewów i roślin miododajnych,
• wdrożenie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska w celu realizacji projektów pro – ekologicznych
i pszczelarskich,
• w celu zwiększenia pożytków dla
pszczół zintensyfikowanie nasadzeń
drzew i krzewów,
• inspirowanie dla wykorzystywania terenów niezurbanizowanych do budowy
parków ekologicznych,
• inspirowanie do nasadzeń drzew miododajnych w pasach drogowych, ulicach,
placach, osiedlach miejskich i wsiach,
• inspirowanie i wdrażanie zasady obowiązku nasadzeń drzew podczas wycinki,
• podjęcie ścisłej współpracy z administracją lasów państwowych w sprawie
ochrony i nasadzeń drzew i poszycia

leśnego stanowiących pożytek dla
pszczół i innych zapylaczy,
• uzgadnianie z administracją lasów państwowych zasad ustawiania pasiek na
terenach leśnych,
• współpraca z PIORiN, WOPR, innym
osobami prawnymi i rolnikami w sprawie szkoleń i przestrzegania stosownych przepisów przy stosowaniu środków ochrony roślin,
• współpraca pszczelarzy w zakresie prowadzonej przez nich gospodarki wędrownej
z zachowaniem dobrej praktyki rolniczej,
• uczestnictwo kół pszczelarzy i pszczelarzy w konsultacjach nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy
Kozienice i gmin z terenu powiatu
kozienickiego do 2030 r.,
• udział kół pszczelarzy w popularyzacji
pszczelarstwa i produktów pszczelich na
imprezach kulturalnych i oświatowych,
• współpraca z placówkami kulturalnymi
i oświatowymi w zakresie popularyzacji pszczelarstwa i roli zapylaczy
w środowisku.
WITOLD ADAMSKI
Prezes Koła Pszczelarzy w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl
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Enea Akademia Talentów to inicjatywa Enei i Fundacji Enea, której
celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów, a także popularyzacja nauki, sztuki i sportu wśród młodych ludzi. O granty mogły ubiegać
się szkoły podstawowe i gimnazja
z obszaru działania spółek z Grupy Enea, które przedstawią autorskie
programy edukacyjne dla swoich utalentowanych uczniów. Najciekawsze
z nich otrzymają wsparcie w wysokości
10 000 zł. Należy zaznaczyć, że patronatem honorowym akcję objął
m.in. Minister Edukacji Narodowej
i Rzecznik Praw Dziecka. Dyrektor
przedstawił projekt, aby nauczyciele
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie w miesiącu ogłoszenia akcji zastanawiali się, w jaki sposób mogliby wziąć
udział. Uczniowie ośrodka to dzieci
i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
znacznym, głębokim. Ze względu
na deficyty rozwojowe uczniowie ci
nie mogą wykazać swoich talentów
w dziedzinie nauki czy sztuki. Ale jest
jedna dziedzina, która pozwala tym
uczniom „rozwinąć skrzydła”. Jest to
sport, który pozwala im odnosić sukcesy. Nasi uczniowie niejednokrotnie
pokazali swoje umiejętności na zawodach sportowych rangi regionalnej,
ogólnopolskiej, a także i światowej.
Dyrektor wybrał koordynatora projektu Izabellę Wesołowską. W październiku SOSW w Opactwie zgłosił swoją propozycję inicjatywy pomagającej
w rozwoju młodych talentów – projekt
pt. „Ruch i sport krokiem do sukcesu”.
Celem projektu jest ogólne usprawnienie wychowanków i przygotowanie
ich do rywalizacji w zawodach sportowych, promowanie wśród uczniów
aktywności fizycznej w celu odkrycia drzemiących umiejętności i talentów sportowych. „Chcemy rozbudzić
w nich potrzebę ruchu i nabycie nawyku aktywnego wypoczynku na całe
życie” – twierdzą twórcy projektu.
Dzięki realizacji projektu uczniowie
ośrodka będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na profesjonalnym sprzęcie sportowym. Przyczyni
się to do poprawy ogólnego funkcjonowania organizmu. Uczniowie będą
sprawniejsi fizycznie i dzięki temu
będą mogli osiągać większe sukcesy
w zawodach sportowych. W listopawww.kozienicepowiat.pl

dzie okazało się, że nasz projekt uzyskał akceptację jury i dostaliśmy się
do II etapu konkursu. Etap II polegał
na przygotowaniu przez Finalistów zadania konkursowego, a następnie jego
opublikowanie w ramach profilu Finalisty na stronie internetowej www.enea.
pl/pl/akademiatalentow. W prezentacji
krótko przedstawiliśmy nasze dotychczasowe sukcesy i założenia naszego
projektu. Potem odbyło się głosowanie
Internautów i wyłonienie Zwycięzców,
tj. maksymalnie po trzy szkoły w każdej kategorii. 11 stycznia ogłoszono,
że projekt SOSW w Opactwie został
jednym ze zwycięzców w głosowaniu

Internautów. Bardzo się cieszymy, że
udało nam się wziąć udział w konkursie i to z takim wynikiem.
Dzięki wygranej kwocie w wysokości 10 000 zł w konkursie Fundacji
Enea Akademia Talentów, będziemy
mogli zrealizować zamierzenia naszego projektu i efektywniej pracować
z naszymi uczniami nad rozwijaniem
ich sportowych talentów. Sport dla naszych uczniów jest doskonałą formą
terapii i rehabilitacji.
ANNA GRZESIK
Dyrektor
IZABELLA WESOŁOWSKA
Koordynator Projektu
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5 lutego odbyła się XXXVIII Sesja
(nadzwyczajna) Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Radni podjęli uchwały
w sprawach:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2018 – 2028,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok.
Zmiany w budżecie dotyczyły zabezpieczenia środków finansowych na

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach
bawili się na studniówce w dwóch
terminach.
Pierwsza studniówka odbyła się
3 lutego 2018 r. dla klas 3 B LO, 3 D LO,
3 G LO i 4 TEL (razem 112 uczniów)
wraz z wychowawcami: Renatą Kurek,
Iwoną Kęską-Cieślik, Mirosławem
Mazurem i Karolem Rybańcem.
Druga studniówka natomiast odbyła się 10 lutego 2018 r. dla klas:
3 F LO, 4 TG, 4 TEK i 4 TM (razem
100 uczniów) wraz z wychowawcami:
Magdaleną Jasiuk, Eleonorą Soberą,
Mirosławą Zając, Justyną Wocial i Andrzejem Frączkiem.
Oba bale maturalne odbyły się
w Centrum Szkoleniowo-Intergracyjnym „Jagiellonka” w Jedlni, a zabawę
studniówkową uświetniał zespół muzyczny SILVERS. Bawiący się maturzyści mogli podziwiać występ tancerzy: Wiktorii Banaś i Kamila Frączka.
Po recytacji inwokacji maturzyści odtańczyli poloneza. Dziewczęta
ubrane były w czarne długie suknie
z ozdobnymi szalami w kolorze czerwonym, a chłopcy w ciemne garnitury
z czerwonymi muchami. Po polonezie
w swoich przemówieniach dyrektor
szkoły Ryszard Zając i zaproszeni goście życzyli tegorocznym maturzystom
udanej zabawy, wielu wrażeń, a przede
wszystkim bardzo dobrych wyników
na majowej maturze. Przedstawiciele
klas maturalnych podziękowali dyrekcji i nauczycielom za trud włożony
w ich kształcenie, a rodzicom za trud
wychowania.
Po części oficjalnej abiturienci oddali
się w wir zabawy do białego rana.
Teraz pozostaje trzymać kciuki za
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wkład własny na realizację inwestycji: „Przebudowa Drogi Powiatowej
Nr 1712W Ryczywół – Brzóza, odcinek Wola Chodkowska – Brzóza, o dł.
6,12 km”.
Na powyższe zadanie Powiat Kozienicki otrzymał rekordową dotację
w kwocie prawie 4,2 mln zł z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istot-

naszych tegorocznych maturzystów!
ANNA GOLLASCH

nym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
Całkowity koszt zaplanowanej inwestycji to kwota prawie 7 mln zł.
MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

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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stycznia w sali kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom oraz wyróżnionym w IX Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek. Wśród nagrodzonych znaleźli się nasi uczniowie:
Patrycja Wołos – za zajęcie I miejsca w kategorii – soliści –
szkoły średnie
Magdalena Posłowska – za zajęcie II miejsca w kategorii – soliści – szkoły średnie
Adam Dąbrowski – za zajęcie III miejsca w kategorii – soliści
– szkoły średnie
Martyna Rutkowska – za zajęcie III miejsca w kategorii – soliści
– szkoły średnie

13

stycznia, po raz drugi, uczniowie liceum spotkali się
z uczestnikami warsztatów Klubu Młodego Odkrywcy
w pracowni fizycznej, by tym razem przekonać się, czy otaczające nas powietrze może być ciekawym tematem doświadczeń
i dyskusji.
Na wstępie dzieci samodzielnie poszukiwały dowodów i doświadczały tego, że powietrze wypełnia każde otwarte naczynie, a przekazana mu energia rozgrzanych rąk stanowi o mocy
z jaką jest w stanie to zasygnalizować. Temperaturę „uczuć”
mali eksperci próbowali mierzyć specjalnym termometrem, który zamieniał dostarczoną mu energię na efektowny pokaz fontanny. Następnie wspomagani radą i opieką starszych kolegów,
z odkrywczą pasją mierzyli się z odpowiedzią na pytanie, czy
powietrze coś waży i dokonali pomiaru jego ciężaru. Z entuzjazmem obserwowali zmiany rozmiarów bezy i słodkich pianek
pod kloszem pompy próżniowej, po czym sami z użyciem naczyń próżniowych mieli okazję przekonać się o właściwościach
rozrzedzonego powietrza. Z ciekawością doświadczali ruchów
konwekcyjnych podgrzanych gazów bawiąc się przygotowany-

mi dla nich przez młodzież kolorowymi wężami.
W drugiej części spotkania dzieci doświadczały, jak w strumieniu szybkiego powietrza poruszają się różne przedmioty,
a szczególne wrażenie wywarł kołowy ruch układu balonów.
Na koniec wszyscy wzięli udział w konkurencji parzenia „balonowej” herbaty, która wymagała nie tylko znajomości prawa
Bernoulliego, ale również sprawnego sterowania balonikiem.
Mamy nadzieję, że dzieci wrócą do nas wkrótce równie ciekawe
i chętne do poznawania innych zjawisk fizycznych.
stycznia uczniowie klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego bawili się
na studniówce w sali balowej Domu Bankietowego „Magnat”
w Magnuszewie.
Na sto dni przed maturą najważniejsza była dobra zabawa.
Punktualnie o godzinie 19 salę balową wypełniły dźwięki poloneza. Na parkiet ruszyli uczniowie wraz z dyrekcją: Ewą Malec
i Anną Liwochą oraz wychowawcami Anną Przerwą-Bieniek, Grażyną Ambroziewicz i Michałem Jaworskim. Maturzyści odtańczyli
także piękny układ walca. Nad całością tańców czuwała Elżbieta
Rosołowska-Zmitrowicz. Następnie przyszła pora na życzenia.
Udanej zabawy, doskonale zdanych egzaminów oraz sukcesów
w życiu życzyli maturzystom m.in.: Dyrektor Ewa Malec, Starosta
Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Dyrektor Zespołu Szkół Nr
1 im. Legionów Polskich w Kozienicach Ryszard Zając oraz Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Justyna Tkaczyk-Kurek.
Następnie maturzyści rzucili się w wir zabawy, która trwała
do białego rana.
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Red. I LO
Materiał filmowy dotyczący studniówki dostępny jest na
stronie internetowej www.kozienicepowiat.pl w zakładce TV
„Nasz Powiat”
www.kozienicepowiat.pl
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Dyrekcja i Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Kozienicach serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom za finansowe
wsparcie jego działalności oraz przekazane darowizny rzeczowe w postaci sprzętu
medycznego, leków oraz różnego rodzaju
asortymentu. Dziękujemy wszystkim tym,
którzy dostrzegają potrzeby naszego szpitala i aktywnie wspierają jego rozwój. Dzięki
Państwa pomocy w ostatnich latach udało
się zrobić naprawdę wiele dla podniesienia
standardu leczenia, diagnostyki i funkcjonowania naszej placówki. Potrzeby szpitala
są nadal bardzo duże, dlatego też jesteśmy
wdzięczni za każde udzielone nam wsparcie i okazaną hojność.
W 2017 r. wsparli nas w formie dotacji:
• Gmina Kozienice – dotacja w kwocie
205 988 zł na budowę windy zewnętrznej w budynku głównym SP ZZOZ do
przenoszonego Oddziału Zakaźnego,
dostosowanie pomieszczeń Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
i Działu Pomocy Doraźnej,
• Gmina Grabów nad Pilicą – dotacja
w kwocie 50 000 zł na zakup nowej
diatermii chirurgicznej,
• Starostwo Powiatowe w Kozienicach –
dotacja w kwocie 34 826,22 zł na modernizację stacji uzdatniania wody,
• Gmina Głowaczów – dotacja w kwocie

6 600 zł na zakup sprzętu medycznego
dla szpitala.
Darowizny rzeczowe w postaci sprzętu
medycznego przekazali:
• Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – sprzęt medyczny
o wartości 156 750,57 zł dla Oddziałów: Pediatrycznego, Laryngologicznego, Neonatologicznego i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
• Dolnośląska Fundacja Rozwoju
Ochrony Zdrowia – specjalistyczne
narzędzia medyczne dla Bloku Operacyjnego o wartości 7 005 zł.
Darowizny produktów leczniczych przekazali:
• Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. – produkty lecznicze o wartości 10 890,50 zł,
• Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
S.A. – produkty lecznicze o wartości
10 406,92 zł,
• Bioton S.A. – produkty lecznicze o wartosci 8 914,09 zł,
• Nestle Polska S.A. – produkty lecznicze
o wartości 7 663,44 zł,
• Pierre Fabre Medicament Polska Sp.
z o.o. – produkty lecznicze o wartości
5 111 zł,
• Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. – produkty lecznicze
o wartości 3 309,60 zł,
• Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. – pro-

dukty lecznicze o wartości 966,60 zł,
• Medana Pharma S.A. – produkty lecznicze o wartości 254,90 zł.
Darowizny pieniężne przekazali:
• Sarstedt Sp. z o.o. – 2 000 zł na potrzeby Laboratorium Analitycznego
Centralnego,
• Egerton Sp. z o.o. – 1 500 zł na zakup
rolet dla szpitala,
• Pierre Fabre Medicament Polska
Sp. z o.o. – 1 000 zł na zakup klimatyzacji do gabinetu lekarsko-konsultacyjnego na Oddziale Chirurgii,
• Neosystem Sp. z o.o. – 500 zł na zakup
rolet dla szpitala,
• Hipp Polska Sp. z o.o. – 300 zł na potrzeby Oddziału Neonatologii.
Darowizny rzeczowe w postaci sprzętu
przekazali:
• Krzysztof Rzeszotek – 4 fotele biurowe
o wartości 1 000 zł dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
• Skamex Sp. z o.o. – ławka Amigo arm4 o wartości 610 zł dla Zespołu Poradni Specjalistycznych,
• Powiat Kozienicki – krzesło beta-4
black o wartości 424,57 zł dla Administracji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
Darczyńcom.
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

Od 2012 roku do końca marca br. prywatna firma Reha-Complex s.c, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczy usługi rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych w budynku wydzierżawionym od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Po przeprowadzonym na początku 2018 roku przez NFZ konkursie, kontrakt na ww. usługi otrzymał
podmiot z Mariówki, odległy o około 100 km od miejsca zamieszkania i leczenia pacjentów z terenu powiatu kozienickiego.
Dla mieszkańców powiatu kozienickiego brak kontraktu na rehabilitację w zakresie stacjonarnym w Kozienicach oznacza ograniczony dostęp do podstawowych świadczeń medycznych, a obecna liczba oczekujących na rehabilitację pacjentów świadczy o bardzo
dużym zapotrzebowaniu w tym zakresie.
W związku z powyższym Dyrektor SP ZZOZ Jarosław Pawlik oraz Starosta Kozienicki Andrzej Jung podejmują intensywne
działania w celu umożliwienia świadczeń stacjonarnej rehabilitacji w Kozienicach.
O rezultatach tych działań będziemy Państwa informować na bieżąco.

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
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Trichotillomania jest zaburzeniem
charakteryzującym się nawracającym
wyrywaniem włosów, powodującym widoczny ich brak i sprawiającym osobie
znaczny dyskomfort.
Według klasyﬁkacji ICD-10 trichotillomania (TTM) jest zaburzeniem psychicznym, charakteryzującym się wyraźną
utratą włosów spowodowanym niekontrolowanym, impulsywnym ich wyrywaniem.
Jest zaliczana do grupy zaburzeń nawyków
i popędów łącznie z patologicznym hazardem, piromanią, czy kleptomanią.
Częstość występowania pełnoobjawowej trichotillomanii szacuje się na 1 – 3%
wśród całej populacji. Może mieć nawet
większe rozpowszechnienie u osób do 18
roku życia. Częściej dotyczy kobiet, natomiast w populacji dzieci i młodzieży najczęściej pojawia się w wieku około 13 lat.
Na powstawanie i utrzymywanie się
tego zaburzenia wpływają różne czynniki
etiologiczne. Wymienia się udział czynników genetycznych, biologicznych i środowiskowych.
Diagnoza trichotillomanii rozpoczyna
się od gruntownego wywiadu klinicznego
i oceny funkcjonowania pacjenta.
Wiele osób z trichotillomanią doświadcza
wstydu, walczy z niską samooceną i wkłada

wysiłek w celu ukrycia niepożądanego zachowania. Osoby te często unikają życia społecznego, próbują same walczyć z objawem, co
niejednokrotnie nie udaje się i prowadzi do
frustracji, lęku, depresji i stresu. Tworzy się
błędne koło nawrotu objawów. W przypadku
dzieci często pojawiają się trudności w nauce
i nieobecności w szkole.
Zjawisko wyrywania włosów wygląda
różnie. Większość osób używa rąk. Czasami
używane są pincety i inne przybory kosmetyczne. Zwykle jeden lub dwa włosy są wyrywane za jednym razem, zdarza się także,
że wiele włosów można wyrwać podczas
jednego epizodu wyrywania. Najczęstszym
miejscem jest skóra głowy, a następnie brwi
i rzęsy. Czynność wyrywania włosów zabiera pacjentom nierzadko do kilku godzin
w ciągu dnia. Chorzy zwykle nie przyznają
się do manipulacji przy włosach, próbują
ukryć zmiany i unikają wizyt u lekarzy. Wyrywaniu włosów często towarzyszą zrytualizowane czynności (drapanie owłosionej
skóry, wybieranie włosów do wyrwania,
zwijanie włosów, rozdrabnianie włosów czy
ich przechowywanie), a znaczny odsetek
pacjentów wkłada wyrwane włosy do ust,
z czego część je połyka (trichofagia). Epizody wyrywania często poprzedzane są rytualnymi wzorcami zachowań, jak przeczesy-

wanie włosów palcami,
dotykanie włosów, wizualne przeszukiwanie
skóry głowy i włosów.
Sytuacje, które często zwiększają ryzyko wyrywania włosów
obejmują oglądanie telewizji, czytanie książek, odrabianie prac domowych, uczenie się
lub przeglądanie się przed lustrem. Wielu
osobom towarzyszą konkretne stany emocjonalne (np. stres, napięcie, niepokój) poprzedzające epizod. Podczas nieświadomego
wyrywania (często podczas zajęć siedzących)
osoby nie zdają sobie z tego sprawy, dopóki
nie zauważą konsekwencji (np. stosu włosów
na podłodze, nowych zmian na skórze).
Leczenie trichotillomanii opiera się na
terapii farmakologicznej i terapii indywidualnej. Terapia psychologiczna pozwala
na zidentyfikowanie czynników sytuacyjnych, które powodują wyrywanie lub je
podtrzymują. Przy zwiększeniu świadomości, pacjent ma nauczyć się zachowań, które
fizycznie zapobiegają wyrywaniu. W czasie
pracy terapeutycznej wykorzystuje się także
techniki relaksacyjne, które służą temu, by
osoba zrozumiała i rozpoznawała różnice
pomiędzy stanem napięcia i pobudzenia.
DOROTA MARUT
psycholog

Policjanci z kozienickiej komendy
długo pracowali nad sprawą włamania do warsztatu samochodowego,
kradzieży pieniędzy, kradzieży samochodu i podpalenia auta, do którego doszło w wakacje. W niedzielę,
4 lutego br. po zebraniu wszystkich
dowodów w sprawie funkcjonariusze
zatrzymali podejrzanego o dokonanie
tych czynów, 36 – letniego mężczyznę
z gminy Kozienice. Mężczyzna usłyszał już trzy zarzuty, teraz grozi mu
do 12 lat pozbawienia wolności.
W lipcu ubiegłego roku kozienicka
policja otrzymała zgłoszenie o włamaniu do garażu samochodowego, kradzieży pieniędzy oraz sprzętu o łącznej
wartości ponad 7 tysięcy złotych, a także kradzieży kluczyków i samochodu
marki Audi A4, który był zaparkowany
na posesji. Policjanci po dwóch dniach
odnaleźli spalony pojazd.
Wnikliwa praca funkcjonariuszy,
wszystkie zebrane materiały i dowody
pozwoliły na wytypowanie i ustalenie
podejrzanego o ten czyn mężczyzny.
4 lutego policjanci zatrzymali 36-latka
z terenu gminy Kozienice. Jak się okaza-

ło, w chwili zatrzymania był osobą poszukiwaną przez inną jednostkę Policji za
podobne przestępstwo.
Mężczyzna trafił do aresztu. Teraz
dodatkowo odpowie za kolejne trzy

przestępstwa: kradzieży z włamaniem,
krótkotrwałego zaboru pojazdu oraz
zniszczenia mienia, za co grozi mu do
12 lat pozbawienia wolności.
mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA

www.kozienicepowiat.pl
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach

23 stycznia w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
odbyła się narada w sprawie oceny aktualnej sytuacji wynikającej z zagrożenia
dla Powiatu Kozienickiego afrykańskim
pomorem świń. Spotkanie przedstawicieli
samorządów, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, służb powiatowych oraz
Związku Producentów Rolnych miało na
celu wypracowanie sprawnego systemu
współdziałania w sytuacji zagrożenia ASF.
Wszyscy zebrani zgodnie doszli do
wniosku, że należy podejmować działania prewencyjne, które przyczynią się do
zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia ASF na naszym terenie,
przede wszystkim zabezpieczenia gospodarstw i świadomego działania rolników.
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Grzegorz Maciejczyk Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw
Społecznych i Obywatelskich poinformowali ponadto o złożeniu do prokuratury
zawiadomienia o możliwości popełnienia
przestępstwa przez samorządy: miasta
i powiatu legionowskiego. Istnieje bowiem możliwość, że dziki odłowione na terenie powiatu legionowskiego,
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wypuszczone zostały
w Puszczy Kozienickiej
na terenie powiatu kozienickiego.
Jak wynika z informacji Prokuratury Rejonowej w Kozienicach
z dnia 12 lutego 2018 r.
kontynuowane jest postępowanie sprawdzające dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa
dla życia lub zdrowia
wielu osób.
Zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/169 z dnia 1 lutego
2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie
środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, do obszaru ochronnego w powiecie
kozienickim zostały włączone gminy Grabów nad Pilicą i Magnuszew.
Dotychczas nie stwierdzono na terenie
powiatu kozienickiego przypadków zarażenia wirusem ASF, który nie stanowi zagrożenia dla ludzi, a jedynie dla zwierząt.

Natomiast szczegółowe informacje
dotyczące zasad postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika oraz
zasady, których należy przestrzegać
w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń, znaleźć
można na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kozienicach www.piwkozienice.pl w zakładce
ASF – informacje.
MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

www.kozienicepowiat.pl
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru objętego LSR na
szkolenia z zakresu przyznania pomocy ze środków UE oraz na warsztaty animacyjne zgodnie z planem komunikacji LSR 2014 –
2020.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach i szkoleniach prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerami telefonów – 793 864 252; (48) 366 18 99 lub za pośrednictwem e-maila: biuro@lgdkozienice.pl. Zapisów można również dokonywać
osobiście w biurze projektu: Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17 w godzinach 9.00 – 17.00.

Warsztaty „Decoupage”

05.03.2018 r.
godz. 14.30
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wnio- Marzec
sków o przyznanie pomocy dla sektora gospodarczego – Roz- Biuro LGD – Kozienice
wój działalności gospodarczej
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wnio- Marzec
sków o przyznanie pomocy dla sektora gospodarczego – Podej- Biuro LGD – Kozienice
mowanie działalności gospodarczej

Warsztaty przyrodniczo – rękodzielnicze

Warsztaty z papieroplastyki
Warsztaty przyrodniczo – rękodzielnicze

10.04.2018 r.
godz. 13.30
Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa
w Świerżach Górnych
Kwiecień
Gniewoszów
Maj
Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie

Czerwiec
Szkolenie dla beneficjentów – prawidłowa realizacja i rozliczeBiuro LGD – Kozienice
nie finansowe projektu grantowego
Warsztaty z papieroplastyki

Czerwiec
Garbatka-Letnisko

Warsztaty „Decoupage”

Wrzesień
Głowaczów

Warsztaty z papieroplastyki

Październik
Magnuszew

Warsztaty rękodzielnicze

Listopad
Grabów nad Pilicą
LGD „Puszcza Kozienicka”
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Informacje

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Beata Kalinowska
oraz

Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski
informują:

I. Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych”

Termin: od 19 lutego do 20 marca 2018 r.
ARiMR będzie przyjmował wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”, związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub
zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 – 2020.
Poprzedni nabór z tego obszaru wsparcia odbył się w 2016 r. i cieszył się dużą popularnością wśród rolników, którzy złożyli blisko 30 tys.
wniosków. Środki uzyskane w ramach tego działania pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do
200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku, w którym
zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej
10 tys. euro.
Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi
standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się
młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie
może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich,
w tym ich wyposażeniem lub budową, modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca,
w tym ich wyposażaniem – maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.
Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je będzie również
złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. W przypadku osób wspólnie wnioskujących, wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących,
przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie,
w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków
owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce
realizacji operacji.
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego
ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania
pomocy na operację w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji.
Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej
wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie.
Informacje na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014 – 2020 udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy oraz dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie
pomocy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

II. OŚWIADCZENIE zamiast Wniosku

W 2018 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie,
można zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do
wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych
mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
•
jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność
do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
•
płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014 – 2020),
•
wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007 – 2013),
•
premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014 – 2020).
Dodatkowo potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku
o te same płatności, co w roku 2017.
Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 o inne płatności niż te wymienione powyżej.

Oświadczenie składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

Skróty artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji można uzyskać również 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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GMINA GARBATKA-LETNISKO

Drodzy Mieszkańcy,
informujemy, że od 6 lutego br. otwarty
jest kolejny obiekt, mający służyć lokalnej
społeczności. Mowa oczywiście o nowo wyremontowanej Świetlico – Remizie zlokalizowanej w miejscowości Bąkowiec. Przypominamy, że w budynku funkcjonuje: Filia
Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisku, dwie sale do prowadzenia zajęć
i organizacji uroczystości oraz zaplecze socjalne – łazienki, kuchnia z wyposażeniem.
Przy obiekcie funkcjonuje również bezpieczny plac zabaw oraz stół do gry w tenisa.
Świetlico – Remiza oraz Filia Biblioteki czynne będą następująco:
– wtorek w godz. 10.00 – 17.00
– czwartek w godz. 11.00 – 17.00
– sobota w godz. 10.00 – 17.00
Gorąco zachęcamy całą lokalną społeczność, także mieszkańców ościennych miejscowości do podejmowania
wszelkich aktywności w ww. obiekcie.
Pamiętajcie, że powstał on z myślą
o Was i tylko od Was zależy jakie zajęcia,
warsztaty, czy uroczystości będą tam organizowane. Nowa Świetlica skierowana
jest do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcamy
do współpracy także lokalne organizacje
i stowarzyszenia, również te nieformalne!
Jesteśmy otwarci na pomysły! Wszelkie uwagi kierować można do zatrudnionego w Filii Biblioteki pracownika.
Serdecznie zapraszamy!
MAGDALENA MARSZAŁEK

W czwartek, 18 stycznia br. po raz kolejny mogliśmy zagościć w świecie bajek,
gdzie można było spotkać Czerwonego
Kapturka, Elsę z Krainy Lodu, Spider –
Mana i wiele innych postaci. A to za sprawą
niezwykłego balu karnawałowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku. Ten wyjątkowy dzień wypełniło
wiele atrakcji! Jak przystało na solidną zabawę karnawałową nie zabrakło spektaklu
teatralnego, o losach znanej dziewczynki
w czerwonej pelerynce, słodkiego poczęstunku oraz wyboru króla i królowej balu.
Wszystko to podkreśliły konkursy, zabawy
z animatorami oraz oczywiście bal.
Niezwykle barwne były również stroje dzieci, które przebrane za bohaterów
z różnych bajek poczuły się jakby naprawdę tam były. Ale najważniejsze, że
w ten wyjątkowy dzień humory dopisywały, a naszym milusińskim zabawa
upłynęła w miłej atmosferze.
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Organizatorami tegorocznej zabawy
byli: Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk oraz Dyrekcja i Grono

Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisku.
AGNIESZKA DZIEWICKA

www.kozienicepowiat.pl

W sobotę, 3 lutego 2018 roku odbył
się przygotowany przez trzecioklasistów i ich rodziców bal uczniów klas
gimnazjalnych. W pięknie udekorowanej sali (podziękowania dla Agaty
Styczyńskiej i Renaty Jędrasek), punktualnie o godzinie 16 uczniowie klasy III a i III b odtańczyli pod okiem
Andrzeja Suwały poloneza. Taniec
wywołał zachwyt zaproszonych gości:
dyrektor Agnieszki Babańcy, wójta
Roberta Kowalczyka, przewodniczącego Włodzimierza Mazura, księży – Augustyna Rymarczyka i Łukasza Boćka,
wychowawców i nauczycieli, a przede
wszystkim licznie zgromadzonych
rodziców.

Zanim rozpoczęła się trwająca do
godziny 23 zabawa, głos zabrali: dyrektor Agnieszka Babańca, ksiądz Augustyn Rymarczyk, przewodniczący
Włodzimierz Mazur oraz Ewa Karaś.
Wszyscy gratulowali trzecioklasistom
doskonale przygotowanego i odtańczonego poloneza, ale nie omieszkali
przypomnieć o nadchodzących egzaminach, których wyniki będą miały
decydujący wpływ na przyszłość młodzieży. Życzono więc nie tylko udanej
zabawy, ale także powodzenia podczas
kwietniowego sprawdzianu wiedzy.
Przedstawicielka klas 2. – Oliwia Sałek podziękowała swoim starszym koleżankom i kolegom za wspólne lata,
a Olga Karaś w imieniu klas 3. złożyła podziękowania wychowawczyniom – Agnieszce Rygiel i Monice
Bernacik oraz wszystkim uczącym
nauczycielom.
Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć
i spożyciu ulubionej pizzy można było
rozpocząć zabawę. A przyznać trzeba,
że w tym roku młodzież bawiła się
naprawdę rewelacyjnie! Po raz kolejny zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni.
I mamy nadzieję, że nie ostatni.
AGNIESZKA RYGIEL
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GŁOWACZÓW

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej rozpatrzyło wnioski złożone przez
podmioty z terenu całego kraju w ramach
Programu „Maluch +”. Wśród 109 wniosków (w tym 14 na Mazowszu), które otrzymały dotację znalazł się również wniosek
Gminy Głowaczów – dzięki uzyskaniu dotacji w kwocie 460.000 zł dla Gminy Głowaczów (80% kosztów) już w 2019 r. – 23 dzieci
znajdzie opiekę w nowym obiekcie. Będzie
to pierwszy w historii Powiatu Kozienickiego
żłobek gminny na terenach wiejskich.
Jak mówi, Wójt Gminy Głowaczów Józef Grzegorz Małaśnicki – to bardzo dobra
wiadomość dla gminy, bo powstanie obiekt,
który na pewno jest potrzebny i wyczekiwany, zwłaszcza przez młodych rodziców. Nasze
ambicje na tym się nie kończą, bo planujemy
w najbliższych latach wybudować bliźniaczy
obiekt, który pozwoli zwiększyć liczbę dzieci
w żłobku lub przedszkolu. Chcemy też, aby
budynek był przyjazny środowisku, dlatego
będzie ogrzewany za pomocą odnawialnych
źródeł energii.
Początkowo Wójt Gminy planował przyjęcie do żłobka 50 dzieci, ale z uwagi na warunki określone w Programie „Maluch +”
musieliśmy we wniosku ograniczyć tę liczbę
do 23 dzieci – mówi Piotr Kozłowski Se-

kretarz Gminy. Mimo to, muszę przyznać,
że mamy jeden z najlepszych wskaźników na
Mazowszu, jeśli chodzi o liczbę miejsc przypadających na jednego mieszkańca w publicznym żłobku prowadzonym przez samorząd, bo
1 miejsce przypada na ok. 330 mieszkańców,
a np. w Gminie Kozienice, gdzie działa najbliższy publiczny żłobek 1 miejsce przypada
na ok. 650 mieszkańców. Warto było podjąć

wysiłek związany z przygotowaniem dobrego
wniosku, chociaż sama procedura oceny złożonych wniosków nie była łatwa i objęła dwa
etapy: najpierw oceny dokonał Wojewoda
Mazowiecki, a potem Ministerstwo.
Jak powiedział Wójt Gminy, przetarg na
realizację tej inwestycji jest już ogłoszony,
a otwarcie ofert nastąpi pod koniec lutego.
Urząd Gminy Głowaczów

Od początku września 2017 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzózie
realizuje projekt „Akademia kompetencji
w ZSO w Brzózie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu trwać będzie do 30 czerwca 2019 roku.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze wspierania
kompetencji kluczowych poprzez wdrożenie
zajęć wspierających zainteresowania oraz
wyrównujących braki edukacyjne.
W wyniku rekrutacji do projektu została zakwalifikowana grupa 124 uczniów
z klas IV – VII szkoły podstawowej i II – III
gimnazjum. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z przedmiotów matematyczno
– przyrodniczych i języka angielskiego. Dodatkowo organizowane są również zajęcia
dla uczniów ze specyficznymi problemami
w nauce. Na potrzeby zajęć zakupiono m.in.
tablice interaktywne, laptopy, tablety, wizualizery, rzutniki, klocki Lego, lunety. Zakupiony sprzęt umożliwia prowadzenie zajęć
w sposób atrakcyjny, z bogatymi treściami

i formami przekazu materiału nauczanego,
za pomocą technologii ICT. W ramach projektu powstała platforma e-learningowa, na
której umieszczane są materiały edukacyjne przygotowane przez nauczycieli i relacje
z przeprowadzanych zajęć. Oprócz zajęć
dla uczniów prowadzone są szkolenia dla
nauczycieli. W miesiącach październik – listopad 2017 odbyły się szkolenia z zakresu eksperymentu pedagogicznego i strategii
dydaktycznych wspierających indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie

klasowej. Obecnie firma Telsako z Kozienic
prowadzi szkolenie z robotyki. Po szkoleniu
dla nauczycieli zajęcia z robotyki rozpoczną uczniowie. W ramach projektu w maju
2019 roku planowany jest wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie.
Całkowita
wartość
projektu:
323 305,61 zł. Kwota przyznanego dofinansowania: 281 335,61 zł.
MARTA CIEŚLAK
DARIUSZ PRONOBIS
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„Bezpiecznie i ciekawie spędzamy ferie zimowe” – pod takim hasłem w PSP
w Cecylówce-Brzózkiej w dniach od 22 do
26 stycznia 2018 r. zorganizowany został zimowy odpoczynek dla dzieci z naszej szkoły
i okolicznych miejscowości. Zajęcia zostały
przeprowadzone dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Głowaczowie.
Wyjazd do kina i na basen możliwy był dzięki uprzejmości Józefa Grzegorza Małaśnickiego Wójta Gminy Głowaczów, który zapewnił nam bezpłatny transport autokarem.
Opiekę nad dziećmi sprawowali społecznie
nauczyciele tutejszej szkoły, którzy zadbali,
by program ferii był atrakcyjny i przygotowany tak, by każde dziecko mogło w nim
znaleźć coś dla siebie.
Pierwszy dzień pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch” uczniowie spędzili na krytej pływalni „Delfin” w Kozienicach. Dzieci mogły korzystać z wielu
atrakcji, jakie ma w swojej ofercie pływalnia, m.in. ze zjeżdżalni, jacuzzi, stacji masażu podwodnego i nadwodnego, basenu
rekreacyjnego i basenu sportowego. Celem
wyjazdu było propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci oraz zachęcanie do
aktywnego spędzania czasu wolnego.
Kolejny wtorkowy dzień był „Dniem
z fotografią”. Dzieciaki dzielnie tworzyły
swoje pierwsze aparaty otworkowe. Były
też w ciemni, która została przygotowana specjalnie na zajęcia fotograficzne, by
mogły zobaczyć proces wywoływania
zdjęcia. Mamy nadzieję, że zajęcia te rozbudziły w dzieciach fotograficzną pasję.
24 stycznia był kolejnym dniem ferii
zimowych, który uczniowie naszej szkoły
spędzili aktywnie. Tym razem wraz z nauczycielami wybrali się do kina i mediateki
w Kozienicach. W Mediatece dowiedzieli
się, czym są e-booki, a także poznali zasady
funkcjonowania bibliotek publicznych.
Przed rozpoczęciem seansu filmowego
pt. „Kacper i Emma, zimowe wakacje”,
na sali kinowej zjawiła się dobra wróżka,
która włożyła pod kilka foteli tajemnicze
kupony, aby oglądający mogli wziąć udział
w konkursie „Szczęśliwy fotel”. Szczęście
uśmiechnęło się do czworga uczniów naszej wycieczki, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody. Film z przesłaniem, że dobrze
mieć przyjaciół, podobał się zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
Ostatnie dwa dni zimowych ferii dzieci spędziły w szkole, rozwijając swoje
sportowe i plastyczne zainteresowania.
Szczególnym zainteresowaniem cieszył
się turniej piłki nożnej i unihokeja oraz mawww.kozienicepowiat.pl

lowanie farbami plakatowymi. Dzieci umorusane ;-), ale szczęśliwe wróciły do domów.
Tydzień szkolnych ferii minął błyskawicznie. Wysoka frekwencja na zajęciach, zadowolenie dzieci i pozytywne

reakcje rodziców świadczą o tym, że zamierzony cel został osiągnięty.
JOANNA STRZELCZYK
Nauczycielka PSP
w Cecylówce-Brzózkiej
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GMINA GNIEWOSZÓW

Pierwsza połowa roku szkolnego
2017/18 już za nami. 15 stycznia zaczęły
się dwutygodniowe ferie zimowe, czyli zasłużony czas odpoczynku od nauki
dla dzieci. Warto jednak wypoczywać
aktywnie, odejść od komputera, czy telewizora i spędzić czas przyjemnie oraz
miło, wśród przyjaciół i znajomych. Często jednak dzieci nie mają możliwości
odpowiedniego wypoczynku, większość
uczniów nigdzie nie wyjeżdża, dlatego
właśnie zostały zorganizowane ciekawe
zajęcia w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Gniewoszowie. Dwa dni upłynęły na zajęciach sportowych, które przyciągają uczniów, pozwalają im rozwijać
swoje zainteresowania oraz pożytecznie
i zdrowo spędzić wolny czas. Uczniowie
klas od I do VI z wielkim entuzjazmem
uczestniczyli w rozgrywkach piłki siatkowej, czy tenisa stołowego oraz w innych zabawach sportowych. Kolejne dwa
dni wypełnione zostały grami i zabawami
zimowymi, które miały charakter integracyjny i aktywizujący uczestników. Dzieci
zostały powitane „iskierką przyjaźni”,
miały okazję przypomnieć sobie zabawę
„ciepło – zimno”. Mimo braku śniegu
uczestniczyły w bitwie na śnieżki oraz
lepiły bałwana (papierowego). Uczniowie popisywali się swoimi umiejętnościami tanecznymi podczas gry „Dance
Party” na macie. Czas szybko mijał podczas gier planszowych, zaś największe
emocje wzbudziła zabawa „Czekolada”,
gdzie można było wykazać się umiejętnością posługiwania się sztućcami, a nagroda była słodziutka. Mieliśmy również
sympatycznego gościa, który czuwał nad
naszym bezpieczeństwem: był to dzielnicowy z miejscowego Komisariatu Policji.
To bardzo ważne, że dzieci mogły
skorzystać ze zdrowego wypoczynku, dlatego dodatkowo dla wszystkich
chętnych uczniów zorganizowano wyjazd do Kozienic na lodowisko. Wielu
z nich łyżwy miało na nogach po raz
pierwszy, a mimo to świetnie dawali
sobie radę. Zdarzały się niekontrolowane figury i piruety na lodzie zakończone leżakowaniem, ale wszyscy wrócili
cali, szczęśliwi i radośni.
Był to naprawdę dobrze i miło spędzony czas.
MARTA SŁYK
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Rok 2018 ogłoszony został rokiem
100-lecia Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Wpisując się w te obchody
po raz pierwszy, uroczyście obchodziliśmy 155. rocznicę wybuchu Powstania
Styczniowego, nawiązując do jego śladów na ziemi gniewoszowskiej.
22 stycznia 2018 r. o godzinie 11 na
cmentarzu w Oleksowie przy Kwaterze
uczestników Powstania Styczniowego,
Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów wraz z Piotrem Delą Przewodniczącym Rady Gminy Gniewoszów
oraz Danutą Błażyńską pracownikiem
Urzędu Gminy, złożyli kwiaty i zapalili
znicze oddając hołd powstańcom. Następnie kwiaty i znicze złożono na grobie Władysława Boguskiego oraz pod
pomnikiem ks. Józefa Szczepańskiego
w Wysokim Kole.
O godzinie 17 z udziałem mieszkańców naszej gminy odbyła się wieczornica upamiętniająca te historyczne
wydarzenia. Przyczyny wybuchu powstania, jego przebieg i konsekwencje
przybliżyli zebranym: Marcin Szymon
Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Marcelina Banaś uczennica kl. III Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie, Marta
Słyk nauczycielka Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Gniewoszowie, Piotr
Dela Przewodniczący Rady Gminy oraz
Danuta Błażyńska.
W rocznicę Powstania Styczniowego wszyscy wracamy pamięcią do
bohaterów narodowych, ale pamiętać
także należy o uczestnikach powstania
– mieszkańcach ziemi gniewoszowskiej, a Ci o których wiemy to: ks. Józef Musierewicz, Kazimierz Polasiński,
Tomasz Nowiński, Władysław Boguski,
jego brat Henryk Daniel Boguski oraz
najbardziej znany ks. Józef Szczepański. W wystąpieniu króciutko przybliżyliśmy ich sylwetki. Zaprezentowane
zostały także wiersze: Rafała Krajewskiego, Marii Konopnickiej oraz Mieczysława Romanowskiego.
Następnie goście wieczornicy, członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznych: Witold
Adamski, Marian Drapała – kosynier, Mirosław Wasita specjalista od broni czarnoprochowej z synem Jakubem, przybliżyli słuchaczom historię uczestników
Powstania Styczniowego w Powiecie
Kozienickim.
Na zakończenie spotkania zaśpiewano kilka piosenek powstańczych przy
akompaniamencie Piotra Deli.
DANUTA BŁAŻYŃSKA
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

23 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą
odbyło się spotkanie sołtysów oraz zainteresowanych tematyką rolno-społeczną mieszkańców gminy z przedstawicielami: Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – Moniką
Dziubą, Biura Powiatowego w Kozienicach
Mazowieckiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Zbigniewem Sitkowskim, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Oddział Radom – Józefem Cytryniakiem,
Marcinem Trochimem, Ewą Stanik, Agatą
Jaroszek-Rojek. Przybyłych gości i zebranych
mieszkańców powitał Wójt Gminy Euzebiusz
Strzelczyk. Spotkanie miało charakter otwartych konsultacji, podczas których uczestnicy
mogli swobodnie zadawać pytania prelegentom. Naczelnik Wydziału Ewidencji i Świadczeń PUP w Kozienicach – Monika Dziuba
przedstawiła informacje dotyczące zmian
w zatrudnianiu cudzoziemców, obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Omówiła istotę
zmian, które mają zapewnić większą kontrolę nad zasadami zatrudniania pracowników
sezonowych spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz przedstawiła sposób współpracy
w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach. Temat wzbudził zainteresowanie nie tylko wśród potencjalnych pracodawców, ale także obcokrajowców, którzy
uczestniczyli w spotkaniu. Po szczegółową
konsultację Monika Dziuba zaprosiła do kontaktu z pracownikami PUP w Kozienicach
pok. nr 21.
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
w Kozienicach – Zbigniew Sitkowski przedstawił informacje dotyczące obowiązku
rejestracyjnego związanego z identyfikacją
i rejestracją zwierząt oraz o nowych zasadach
składania wniosków o płatności na rok 2018.
Tematy te budziły największe wątpliwości.
Kierownik zachęcał do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Biura Powiatowego
ARiMR w Kozienicach w celu uzyskania
szerszych informacji i rozwiania wszelkich
wątpliwości.
Przedstawiciele działu Rozwoju Obszarów Wiejskich MODR Oddział Radom
przedstawili propozycję współpracy przy
tworzeniu kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń oraz gospodarstw opiekuńczych.
Przeprowadzone spotkania w roku 2017
ujawniły ogromny potencjał wśród kobiet
mieszkających na terenie wiejskim oraz
potrzebę ich aktywizacji, dlatego Dyrektor
MODR Oddział Radom Józef Cytryniak
zachęcił do ściślejszych kontaktów rolników z Powiatowym Zespołem Doradztwa
Rolniczego w Kozienicach w zakresie po-
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mocy przy składaniu wniosków o płatności
bezpośrednie, o materiał siewny, sporządzaniu planów nawozowych, doradztwa
w kwestii programów PROW 2014 – 2020,
a także rozwijania inicjatyw społecznych.
Poinformował również, że w Urzędzie Gmi-

ny w Grabowie nad Pilicą w każdy wtorek
dyżur pełni pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kozienicach,
który udziela wyczerpujących informacji
z zakresu ww. zagadnień.
ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK

8 lutego w Publicznym Przedszkolu
w Grabowie nad Pilicą odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na to
wyjątkowe wydarzenie, dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych przygotowały program artystyczny pod kierunkiem
swoich wychowawców i Izabeli Piętosy
– nauczyciela wychowania przedszkolnego. Zaproszonych gości przywitała dyrektor Edyta Lusarczyk.

ścią na długo zostanie w pamięci dziadków. Część artystyczną zamykał występ
„Pszczółek”. Grupa pod kierunkiem Moniki Skłodowskiej-Cichowlas przedstawiła humorystyczną scenkę o tym „Jak
babcia poznała dziadka”. Historia miała oczywiście wymarzone zakończenie.
Wspaniały występ zakończyły gromkie
brawa. Nie zabrakło także własnoręcznie
wykonanych prezentów, którymi dzieci

Jako pierwsza wystąpiła najmłodsza
grupa przedszkolna. „Tygryski” pod kierunkiem Weroniki Dabińskiej-Maj zaprezentowały swoje zdolności muzyczne,
taneczne i recytatorskie. Maluchy umiliły
czas swoim dziadkom, za co zostali nagrodzeni głośnymi oklaskami. Następnie
wystąpiła grupa „Kolorowych misiów”.
Dzieci pod okiem Katarzyny Krzysztoszek zaprezentowały niebanalne układy
taneczne oraz bez skrępowania wypowiadały swoje kwestie. Występ z pewno-

obdarowały swych dziadków. Uroczystość osłodził poczęstunek przygotowany
przez rodziców.
Wzruszenie, radość, duma, a przede
wszystkim niewysłowiona miłość gościła na twarzach babć i dziadków. Bardzo
dziękujemy wszystkim gościom za mile
spędzony czas. Dziękujemy również rodzicom oraz obsłudze Publicznego Przedszkola za zaangażowanie w organizację
uroczystości.
MONIKA SKŁODOWSKA-CICHOWLAS

www.kozienicepowiat.pl

W piątek, 9 lutego 2018 r. odbyło się
uroczyste wręczenie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Tak jak ponad 50 lat temu, uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną
przez Ks. Jana Pękacza, na której małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską.
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk serdecznie gratulował
„Złotym” oraz „Diamentowym” Parom
chlubnego przeżycia pięknej i długiej drogi życia oraz podziękował za trud włożony
w wychowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego środowiska i całej
gminy. Życzył, aby nadal trwali w przyrzeczeniu: „w zdrowiu i w chorobie, w smutku
i w radości, w bogactwie i w biedzie”.
Aktu dekoracji medalami z okazji
50-lecia pożycia małżeńskiego w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy w asyście Krzysztofa Murawskiego
Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
oraz Zdzisława Karasia Sekretarza Gminy Grabów nad Pilicą. Na uroczystość
przybyło 15 par z 19, które cieszą się
50-letnim stażem pożycia małżeńskiego
w naszej gminie oraz 2 pary z 5, które obchodzą jubileusz 60-lecia.
Młodzież z Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą zaprezentowała dla Jubilatów program artystyczny oraz pokaz
tańca ludowego w przepięknych strojach.
Wszyscy zaproszeni goście zostali poczęstowani tortem i szampanem, na symbol szczęścia i wytrwałości w życiu we
dwoje. Aby tradycji stało się zadość, małżonkowie otrzymali prezenty i kwiaty.
ANNA JAWORSKA

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA KOZIENICE

Po raz kolejny możemy być dumni
z najnowszej inwestycji, która jest
uzupełnieniem bogatej oferty Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu
i z pewnością stanie się piękną wizytówką Kozienic. Mowa o zakończeniu
I etapu modernizacji Centrum Odnowy Biologicznej, którego oficjalne otwarcie miało miejsce 9 lutego
o godz. 17:00.
Tego dnia na wszystkich klientów
czekała lampka szampana, tort oraz
niespodzianka w formie bezpłatnego
wejścia, bez ograniczenia czasowego do Centrum Odnowy Biologicznej. Uroczystego rozwiązania wstęgi
dokonał Burmistrz Gminy Kozienice
– Tomasz Śmietanka oraz Edyta Pataj
– kierownik Wydziału Administracyjnego KCRiS.
I etap modernizacji Centrum trwał
6 miesięcy i obejmował część rekreacyjną i wypoczynkową oraz recepcję
i szatnie. Do dyspozycji klientów pozostaje sauna sucha, strefa schładzania
(docelowo łaźnia turecka), caldarium
z inhalacją solną oraz strefa wypoczynkowa. Dodatkowo w ofercie Centrum pozostają dotychczasowe usługi
– sauna fińska, parowa i infrared, fotel
do masażu, lampa Q-light. Z całą pewnością kompleks basenów oraz saun
stanie się ulubionym miejscem relaksu
wszystkich mieszkańców.
W planach KCRiS jest II etap modernizacji, w trakcie którego miałyby
powstać cztery sauny – duża eventowa
na ponad 30 osób, mniejsza o temperaturze 70° oraz dwie parowe z inhalacją.
Inwestycja była możliwa dzięki
przychylności Rady gminy oraz Burmistrza Gminy Kozienice – Tomasza
Śmietanki. To dzięki tym osobom,
KCRiS jest pionierem rozwoju rekreacji w województwie mazowieckim.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
saunowiczów od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 21:30 i w soboty
i niedziele w godz. 10:00 – 21:30 do
Centrum Odnowy Biologicznej, które
jest jednym z największych tego rodzaju obiektów w regionie.
Kozienickie Centrum
Rekreacji i Sportu
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W sobotę, 13 stycznia, kozieniczanie wysłuchali niepowtarzalnego
koncertu kolęd. W kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach wystąpił
Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii
Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”.
Podczas koncertu zaprezentowano najpopularniejsze polskie kolędy
i pastorałki oraz utwory w języku łacińskim. Wszystkie brzmiały w niepowtarzalny i wyjątkowy sposób.
„Poznańskie Słowiki” to jedna
z najbardziej rozpoznawalnych formacji tego typu w Polsce. Początki
zespołu sięgają 1939 roku. Jego założycielem i wieloletnim szefem artystycznym był Stefan Stuligrosz. Aktualnie prowadzi go Maciej Wieloch,
asystent i artystyczny wychowanek
profesora Stuligrosza, związany z chórem od kilkudziesięciu lat.
– Staramy się kontynuować tę tradycję; to brzmienie, ten sposób śpiewania taki bardzo emocjonalny
i charakterystyczny dla „Poznańskich Słowików” – podkreśla Maciej Wieloch.
„Słowiki” śpiewały we wszystkich
niemal krajach europejskich, a także
w USA, Kanadzie, Korei Południowej oraz Japonii. Chór występował dla
koronowanych głów i prezydentów,
a także wielokrotnie dla papieża Jana
Pawła II.
– W Kozienicach jesteśmy pierwszy raz
w historii naszego chóru. Bardzo

dużo koncertujemy po Polsce, ale
tutaj jeszcze nas nie było. Tym bardziej cieszymy się, że poznamy nową
publiczność – podkreślił Wieloch.
Uczta dla duszy
Występ chóru został nagrodzony
owacjami na stojąco. Zgromadzeni
w kościele słuchacze byli zachwyceni.
Po koncercie nie zabrakło podziękowań
od przedstawicieli władz samorządowych i księdza dziekana Władysława
Sarwy. Za piękne doznania artystyczne,
w imieniu swoim i burmistrza Tomasza
Śmietanki, podziękowała Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice ds. Społecznych Małgorzata Bebelska. Były też

ciepłe słowa przekazane od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach
Mariusza Prawdy.
Za tak gorące przyjęcie w Kozienicach podziękował dyrektor artystyczny
chóru. W gronie przybyłych na to wydarzenie znaleźli się także Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice ds. Technicznych
Igor Czerwiński oraz dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.
Organizatorami koncertu były: Gmina
Kozienice, Parafia pw. Świętej Rodziny
oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

Dnia 1 stycznia 2018 roku o godz.
10:25 – na świat przyszła Michalina
Łubianka – Pierwsza Kozieniczanka
urodzona w Gminie Kozienice. Tradycyjnie dla nowej obywatelki naszego
miasta, Burmistrz ufundował wyprawkę
o wartości 800 zł.
Gratulacje i życzenia zdrowia oraz
samych radosnych i szczęśliwych chwil
rodzicom Michaliny – Pani Milenie
i Kamilowi Łubianka – osobiście złożył
Burmistrz Gminy Kozienice – Tomasz
Śmietanka, wręczając z tej okazji kwiaty, list gratulacyjny i upominki.
Małej Michalince życzymy dużo
zdrowia, a rodzicom miłości, jak najwięcej uśmiechu, wytrwałości i jak najmniej
nieprzespanych nocy.
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA MAGNUSZEW
Problemem szczególnie ważnym dla
gmin o profilu rolniczym jest miejsce zbytu
płodów rolnych, wyprodukowanych przez
okolicznych rolników. Takie miejsce, gdzie
konsumenci będą mogli kupić produkty regionalne, owoce i warzywa prosto od producenta, będą mieli rolnicy z Gminy Magnuszew i Powiatu Kozienickiego. Będzie
to nowoczesne targowisko o utwardzonym
podłożu, którego połowę powierzchni będą
zajmować zadaszone stanowiska handlowe,
z podłączeniem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Będzie
ono wyposażone w sanitariaty i dodatkowe
parkingi dla samochodów.
Budowa takiego nowoczesnego obiektu
to duże obciążenie finansowe dla lokalnego
samorządu. Dlatego też, Gmina Magnuszew wystąpiła z wnioskiem o wsparcie
unijne, o które mogły się ubiegać: gminy,
związki międzygminne, powiaty, związki
powiatów. Gmina Magnuszew jako jedna
z dwóch gmin województwa mazowieckiego je otrzymała dofinansowanie. 23 stycznia
2018 roku Wójt Gminy Magnuszew Marek
Drapała i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisali umowę
na dofinansowanie inwestycji PROW 2014

– 2020, w ramach operacji „Inwestycje
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Kwota otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych wynosi 999 931 zł.
Budowa nowoczesnego targowiska
daje możliwość wypromowania lokalnej
produkcji rolnej i przetwórczej, jako dobrej marki naszego regionu pod hasłem

Okres karnawału to czas, w którym wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do występów
dzieci. Rodzice zawsze z ogromnym wzruszeniem oglądają swoje pociechy wcielające
się w różne postaci. Dzieci dają wtedy z siebie wszystko, abyśmy byli z nich dumni. Ale
jak często można oglądać teatrzyk rodziców
przygotowany specjalnie dla dzieci? W ZSiPO w Magnuszewie takie wydarzenie miało
miejsce po raz pierwszy właśnie w tym roku.
13 stycznia 2018 roku o godzinie 10
rodzice wystawili przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.
Pomysłodawczynią była wicedyrektor
Agnieszka Kreczmańska. Reżyserii całości podjęły się oprócz Agnieszki Kreczmańskiej, wicedyrektor Hanna Witek oraz
Dorota Kurek-Kulasińska. Niezastąpionym w całym przedsięwzięciu okazał się
Daniel Kutyła – operator techniczny.
Inicjatywa została bardzo pozytywnie
przyjęta w kręgu szkolnym, a dzięki doskonałym relacjom pomiędzy gronem pedagogicznym i rodzicami role zostały idealnie
obsadzone. Bardzo szybko cała grupa zintegrowała się. Pomysły sypały się jak z rękawa,
przy czym wszyscy świetnie się bawili. Rodzice i reżyserzy coraz bardziej angażowali
się emocjonalnie i wszystko zaczynało wyglądać profesjonalnie. Całości dopełniły przepiękne kostiumy, sceneria i efekty specjalne.

A wszystko to w zaledwie
dwa tygodnie!
I nadszedł dzień występu. Pełni emocji, z zapartym tchem oczekiwaliśmy,
aż kurtyna rozsunie się,
a nasz „teatrzyk” ujrzą Ci,
dla których to wszystko
powstało – nasze dzieci.
Salę gimnastyczną wypełnili licznie zgromadzeni
dorośli i zaproszeni goście.
Wyglądaliśmy przez szpary
w kurtynie i nie mogliśmy uwierzyć, że to
dzieje się naprawdę. Gdy zagrała muzyka,
wszyscy odcięliśmy się od dnia codziennego
i przenieśliśmy się do świata bajki. Daliśmy
z siebie wszystko. Dzieci oglądały nas jak
zaczarowane. Co jakiś czas dało się usłyszeć: „Popatrz, to moja mama… to mój tata”.
Końcowe oklaski, zachwyt w oczach dzieci
oraz gratulacje od zgromadzonych widzów
były dla nas najbardziej wzruszającym momentem. Udało się! Wiedzieliśmy już, że cel
został osiągnięty. Poczuliśmy, że zrobiliśmy
coś niezwykłego. Otrzymaliśmy przepiękne
podziękowania od dyrekcji. Sami również
ze wzruszeniem dziękowaliśmy paniom reżyserkom.
Czas przygotowań do spektaklu był dla
nas bardzo wymagającym, ale przede wszyst-
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„Magnuszewski Kredens Smaku”. Szczególnie promować będziemy te produkty,
które czynią nasz region znanym i rozpoznawalnym, czyli truskawki i jabłka.
Budowa targowiska ma zostać ukończona
w 2018 roku, a już od następnego roku lokalni producenci rolni będą mogli sprzedawać na miejscu swoje towary.
Informacja własna Gminy Magnuszew

kim magicznym, wyjątkowym i niezapomnianym przeżyciem. Mam nadzieję, że ten
spektakl nie jest ostatnim tego typu przedsięwzięciem w naszej szkole. Staliśmy się znacznie bliżsi sobie i całej placówce. Chcemy, by
szkoła była bardziej nasza. Chcemy czuć się
potrzebni, pomagać, wspierać siebie nawzajem. Jestem przekonana, że wszyscy jesteśmy
wdzięczni za tę możliwość oraz szansę pokazania się z troszkę innej strony.
W przedstawieniu wystąpili: Anna
Dróżdż, Joanna Cyranek, Marcin Buczek,
Joanna Kocyk, Monika Zielińska, Wioleta Makowska, Sylwia Kocyk, Piotr Sadowski, Małgorzata Milczarczyk, Justyna
Kocyk, Magda Koszowska, Agnieszka
Kowalczyk, Mariusz Kocyk, Anna Knyt,
Edyta Figlewicz, Wioleta Dej.
JOANNA KOCYK

www.kozienicepowiat.pl

Tegoroczny turniej zorganizowany
został pod hasłem „Gramy dla Niepodległej” z okazji stulecia wskrzeszenia państwa polskiego. Uczciliśmy tę rocznicę
turniejem piłki nożnej, ponieważ była
ona znana już w Legionach Piłsudskiego, a w dwudziestoleciu międzywojennym kluby piłkarskie stały się popularne
w wojsku polskim i poza nim.
Józef Piłsudski, najwybitniejszy twórca wolnej Polski, interesował się sportem,
choć spośród wszystkich dyscyplin uznawał wyłącznie szachy, innych sportów nie
uprawiał, był jednak zamiłowanym kibicem piłki nożnej. Patronował wielu piłkarskim wydarzeniom. W 1925 roku już jako
Marszałek Polski wziął udział w otwarciu
boiska 6 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. Z samolotu zrzucono piłkę. Jako pierwszy kopnął ją Piłsudski, inaugurując mecz
Pogoni i Wilii. Dwa przedwojenne stadiony piłkarskie szczycą się do dziś imieniem
naczelnika państwa polskiego – Józefa Piłsudskiego – Cracovia i Legia Warszawa.
Już z okazji 10 – lecia odzyskania
Niepodległości w stolicy stanęły mury

Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, jak głosi tablica: „… z woli
Pierwszego Marszałka Polski, aby niezmożony był duch i siła fizyczna Narodu”. Kolejne dziesięciolecia udowodniły,
że cel ten został osiągnięty.
III Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Magnuszew, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców
gminy. Uroczyste rozpoczęcie z prezentacją
wszystkich drużyn i odśpiewaniem wspólnie
Hymnu Polski zapoczątkowało rywalizację
pomiędzy zespołami w grupach, cztery najlepsze zespoły awansowały do wielkiego

finału. W turnieju udział wzięło dwanaście
drużyn, które prezentowały bardzo wysoki
i wyrównany poziom sportowy.
Na zakończenie zawodów wręczono puchary i medale zwycięskim drużynom. Na podium stanęły zespoły: 1 miejsce F.C. Po nalewce, 2 miejsce F.C.B.
Magnuszew, 3 miejsce Banda Łysego,
4 miejsce F.C. Trzebień.
Organizatorzy turnieju podziękowali
wszystkim zawodnikom za sportową postawę i ducha walki oraz za grę dla „Niepodległej”.
HUBERT KAPUSTA

Koniec karnawału, tradycyjne Ostatki
to czas, kiedy na scenie rozniszewskiego
Teatr-zyku Figiel-ek działającego przy
Szkole Podstawowej w Rozniszewie prezentują się grupy aktorskie szkół gminy
Magnuszew. W poniedziałek, 12 lutego,
podczas 11. Rozniszewskich Ostatków
Teatralnych mogliśmy obejrzeć cztery
przedstawienia.
Tradycyjną bajkę „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w iście
disneyowskiej inscenizacji przedstawiła nam grupa z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.
Największą niespodzianką spektaklu było to, że aktorami byli rodzice
i absolwenci szkoły. Nie zdarza się
to często, by w bajecznie kolorowych
strojach krasnoludków występowali
dorośli. Przedstawienie wyreżyserowały Agnieszka Kreczmańska, Dorota
Kurek-Kulasińska i Hanna Witek.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Chmielewie przygotowali spektakl
„Krzywa bajka” Grzegorza Śmiałka.
Przedstawienie wyreżyserowały Agata
Grądziel i Beata Grądziel.
W trzecim spektaklu obejrzeliśmy
uczniów klasy trzeciej gimnazjum
z Mniszewa. Zaprezentowali sztukę

„Internet to nie wszystko”, której scenariusz powstał w ramach projektu „Surferzy, czyli młodzi o bezpieczeństwie
w Sieci” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej,
w ramach programu Młodzież w działaniu. Przedstawienie przygotowała
z uczniami Katarzyna Nazorek.
Gospodarze Ostatków, uczniowie – aktorzy Teatr-zyku Figiel-ek ze
Szkoły Podstawowej w Rozniszewie,
pokazali sztukę Piotra Rowickiego
„Zakurzona Królewna”, której akcja
toczy się w starym, zamkniętym magazynie teatralnym, do którego nikt już

nie zagląda. Stare teatralne lalki tam
przebywające pokazują nam, że nawet
z największych opresji możemy wyjść
cało, jeśli tylko nie porzucimy swoich marzeń. Spektakl wyreżyserowała
Anna Owczarczyk – twórczyni Figiel-ka, który dziewiętnastą już premierą
uczcił przypadające w tym roku 15-lecie Teatrzyku.
Mamy nadzieję spotkać się za rok na
12. Rozniszewskich Ostatkach Teatralnych z nowymi spektaklami przygotowanymi w naszej gminie.

www.kozienicepowiat.pl

TOMASZ DYMEK
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GMINA SIECIECHÓW

Zakończyła się jedna z największych
inwestycji w Gminie Sieciechów w 2017
roku – budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z rurociągiem tłocznym dla miejscowości Sieciechów.
Wykonawcą zadania była firma: AG
SYSTEM Sp. z o.o. z Krakowa. Łączny
koszt brutto wykonania inwestycji wyniósł 1 780 412,31 zł.
Zadanie I obejmowało budowę przepompowni ścieków w miejscowości Kresy wraz z odcinkiem kolektora grawitacyjnego wraz z przyłączami domowymi
i rurociągiem tłocznym z miejscowości
Kresy do miejscowości Występ.
– rurociąg tłoczny: PE 160 mm – L=
1 379,0 m PE 90 mm – L= 2,0 m,
– sieci grawitacyjne: 200 PVC „S”: łączna długość L= 426,0 m 160 PVC „S”:
łączna długość L= 169,0 m,
– przyłącza grawitacyjne:160 PVC „N”:
łączna długość L= 29,0 m,
– zbiornikowa przepompownia ścieków
w miejscowości Kresy.
Zadanie II obejmowało budowę odcinka rurociągu tłocznego ze stacji podciśnieniowej w miejscowości Sieciechów
do miejscowości Kresy.
– rurociąg tłoczny PE 160 mm – L=
3 043,0 m,
– odwodnienie wykopów z zastosowaniem igłofiltrów.
Zadanie III obejmowało ułożenie
rurociągów w obrębie pasa drogowego

ulicy Rynek i ulicy Paryż.
Prace były prowadzone metodą przewiertu sterowanego. Przewierty sterowane należą do bezwykopowych metod
układania instalacji pod przeszkodami
terenowymi – takimi jak drogi, chodniki,
chronione tereny zielone, torowiska, rzeki, rowy melioracyjne i inne cieki wodne.
Metoda ta redukuje do minimum ingerencję w środowisko naturalne. W wielu
przypadkach przewiert sterowany jest jedyną możliwą metodą ułożenia instalacji
podziemnej, nie wymaga bowiem dostępu
do powierzchni, pod którą prowadzony jest
przewiert. Dzięki zastosowanej technologii bezwykopowej nie było konieczności
przeprowadzenia nieraz bardzo kosztownej

regeneracji nawierzchni, jak to ma miejsce
w metodach tradycyjnych. Bardzo ważną
zaletą jest krótki czas realizacji przewiertu.
Budowa kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów, Gm. Sieciechów – ETAP I została dofinansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie
pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł.

Referat Inwestycji

Uczniów szkół w Zajezierzu i Słowikach odwiedził Marceli Chałczyński, który w Kozienicach prowadzi
własną firmę, z zawodu jest prawnikiem. Jest człowiekiem z otwartym
umysłem. Ma wiele pasji, wśród których wymienić można podróżowanie,
morsowanie i sport.
W niezwykle barwny sposób opowiedział on o swoich licznych podróżach do Stanów Zjednoczonych,
Brazylii, Rosji, Grecji. Pokazał wiele
zdjęć obrazujących przyrodę, ciekawe
zabytki, a także ludzi z krajów, które
odwiedził. Zachęcił dzieci do odkrywania uroków najpierw swojej „małej
ojczyzny”, a potem do zwiedzania całej
Polski, gdzie jest tak wiele miejsc, które warto zobaczyć (on najbardziej lubi
Bieszczady).
Uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni i stwierdzili, że było ono niezwykle interesujące. Zaprosili gościa do
ponownych odwiedzin.
BOŻENA SZCZUR

Nasz Powiat * 26

www.kozienicepowiat.pl

Remont świetlicy w Kępicach
możliwy był dzięki dofinansowaniu
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”. W ramach
remontu wykonano prace wewnątrz,
tj. ściany, sufity, podłogi, wylanie
nowej posadzki w korytarzu i ułożenie płytek, jak i na zewnątrz budynku: renowację dachu, wymianę okien,
wykonanie nowej elewacji, nowego
orynnowania oraz wykonania chodnika i opaski wokół budynku. Wykonanie gruntownego remontu pozwoli na
to, aby budynek mógł w pełni służyć
mieszkańcom Kępic, jak i gminy, jako
świetlica wiejska – miejsce spotkań
i integracji społeczeństwa.
W ramach inwestycji zostało wykonane również nowe ogrodzenie świetlicy, które ma wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa korzystających ze
świetlicy m.in. dzieci.
Wykonawcą była Firma Handlowo
– Usługowa „DACHMET” Stanisław
Kozak. Całkowita wartość projektu
wyniosła 114 248,66 zł. W ramach tej
inwestycji uzyskano dofinansowanie
w kwocie 74 032,00 zł.
Świetlica znajduje się w centrum
miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pamięci pomordowanych żołnierzy BCh i AK – mieszkańców wsi Kępice podczas II Wojny
Światowej, gdzie corocznie odbywają
się uroczystości upamiętniające te wydarzenia.
W odnowionej świetlicy dawniej
mieściła się szkoła podstawowa, remont zakładał zachowanie jej oryginalnego wyglądu – zachowanie rozkładu pomieszczeń wewnątrz, a także
zachowanie elementów architektonicznych na zewnątrz budynku. Celem remontu obiektu było przywrócenie budynkowi jego dawnej funkcjonalności
w szczególności, by służył mieszkańcom w budowaniu i zachowaniu szeroko pojętej kultury, tradycji – jak kiedyś,
gdy przed laty mieściła się tu szkoła.
Remont
świetlicy
wiejskiej
w miejscowości Kępice, wpłynął na
poprawę jakości życia, poprzez stworzenie nowego miejsca do aktywnego
wypoczynku,wspólnego
spędzania
wolnego czasu, organizacji imprez,
zaspokajania potrzeb społecznych
i kulturalnych.
ANNA BARYŁKA
www.kozienicepowiat.pl

Nasz Powiat * 27

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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