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NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KOZIENICKIEJ

I. DOCHODY
Plan dochodów Powiatu Kozienickiego na 2019 rok prognozuje się
w wysokości 57.712.079,84 zł, w tym:
dochody bieżące 55.786.516,25 zł,
dochody majątkowe 1.925.563,59 zł
stanowiące 3,34% dochodów ogółem.
Dla porównania prognozowana kwota dochodów na 2018 rok wg stanu na
dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiła
55.152.261,95 zł.
Dochody budżetowe na 2019 rok założono w oparciu o:
• informację o przyjętych w projekcie
ustawy budżetowej na 2019 rok planowanych kwotach poszczególnych
części subwencji ogólnej i dochodów
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zawarte w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.8.2018
z dnia 12.10.2018 roku,
• przewidywane wykonanie dochodów
w 2018 roku,
• wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu Państwa na
2019 rok,
• planowane dochody w jednostkach
organizacyjnych Powiatu oszacowane przez Kierowników tych jednostek,
• informację o planowanych kwotach
dotacji celowych na 2019 rok zawarte w pismach Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia
23.10.2018 roku.

Plan dochodów Powiatu Kozienickiego składa się z subwencji:
1. Wyrównawczej, która uwzględnia
zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym,
społecznym i wyrównuje różnice
w potencjale dochodowym i składa
się z:
– kwoty podstawowej, otrzymywanej
przez powiaty, w których wskaźnik
dochodów podatkowych na jednego
mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów
– wskaźnik dla Powiatu Kozienickiego wynosi 217,33 na jednego
mieszkańca powiatu, a dla wszystkich powiatów w Polsce wynosi
253,91 na jednego mieszkańca,

– kwota podstawowej części wyrównawczej subwencji na 2019 rok wynosi 1.998.332,00 zł,
– kwoty uzupełniającej – otrzymywanej przez powiaty, w których
wskaźnik bezrobocia przewyższa
wskaźnik bezrobocia w kraju wg
stanu na 31.12.2017 r. Stopa bezrobocia w powiecie kozienickim
wynosiła 11,2 %, a w kraju 6,6%.
Kwota uzupełniającej części wyrównawczej subwencji na 2019 rok
wynosi 2.640.090,00 zł.
Ogółem kwota części wyrównawczej
subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi
4.638.422,00 zł.
2. Równoważącej, której podział dokonywany jest z łącznej kwoty wpłat
powiatów do budżetu Państwa (kwoDokończenie na str. 2

Informacje
Dokończenie ze str. 2
ta uzależniona od różnych czynników m.in. wzrostu wydatków na
rodziny zastępcze – kwota subwencji 181.074,00 zł, średniej długości
dróg powiatowych na mieszkańca
w porównaniu ze średnią krajową)
– kwota subwencji 909.707,00 zł.
Ogółem kwota części równoważącej
subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi
1.090.781,00 zł.
3. Oświatowej, ustalonej przez Ministra
Edukacji Narodowej na podstawie
danych o liczbie uczniów i nauczycieli. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi
17.234.567,00 zł.
Założenia i wskaźniki przyjęte do
opracowania planu dochodów budżetowych oraz zaplanowane kwoty dochodów
na 2019 rok.
Dochody bieżące zaplanowano z niżej
wymienionych źródeł:
1. Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów
(pismo nr ST8.4750.8.2018 z dnia
23.10.2018 roku), kwota planu:
14.763.326,00 zł.
2. Nie planuje się wpłaty do budżetu
państwa w 2019 roku, ponieważ
wskaźnik dochodów podatkowych
na 1 mieszkańca w Powiecie 217,33
jest mniejszy od wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów
253,91.
3. Wielkość dochodów z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ma charakter szacunkowy (na podstawie
wykonania za III kwartał 2018 roku
i przewidywanych wpływów w 2019
roku), kwota planu: 600.000,00 zł.
4. Wielkość kwot dotacji celowych
z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na
2019 rok ma charakter wstępny
i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem budżetu
Państwa, kwota planu: na zadania
zlecone 6.881.619,00 zł, na zadania
własne 331.000,00 zł.
5. Wysokość środków przeznaczonych
na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zaplanowaliśmy na podstawie wydanych decyzji administracyjnych ustalających
wysokość ekwiwalentów z uwzględ-
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nieniem ich ustawowego wzrostu,
kwota planu: 114.000,00 zł.
6. Dochody z tytułu najmu (w różnych
rozdziałach) zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali i mieszkań zgodnie z uchwałą
Rady i Zarządu Powiatu obowiązujących w 2018 roku, kwota planu
321.456,00 zł.
7. Wpływy z opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej ustalono na podstawie ilości mieszkańców, kwota planu:
4.581.732,00 zł.
8. Wpływy środków z Funduszu Pracy
ustalono, jako kwotę stanowiącą 5%
przyznanego limitu środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej
w 2019 roku, wstępna kwota planu:
270.000,00 zł.
9. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłaty za wydanie prawa
jazdy, koncesje i licencje oszacowano na podstawie planowanych
wpływów w 2018 roku z niewielką
tendencją wzrostu, kwota planu:
1.464.000,00 zł.
10. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie
pasa drogowego zaplanowano na
podstawie wpływów za III kwartały 2018 roku z niewielką tendencją
wzrostu, kwota planu: 250.000,00 zł.
11. Dochody w rozdziale 85508 będą
pochodziły od Gmin i Powiatów
z tytułu umieszczenia dziecka
w rodzinie zastępczej lub placówce
opiekuńczo-wychowawczej, którego miejscem zamieszkania jest
teren właściwej Gminy, zgodnie
z ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kwota planu:
201.000,00 zł.
12. Dochody w rozdziale 85510 będą
pochodziły od Gmin i Powiatów
z tytułu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, kwota
planu: 948.950,00 zł.
13. Dochody na obsługę zadań Powiatu,
finansowanych przez PFRON ustalono jako kwotę równą 2,5 % wartości zadań planowanych na 2019 rok,
kwota planu: 28.000,00 zł.
14. Wpływy z usług geodezyjnych
ustalono na podstawie wpływów za
III kwartały 2018 roku z niewielką
tendencją wzrostu, kwota planu:
530.000,00 zł.
15. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie wła-

snych zadań bieżących dotacja
z Gminy Kozienice w kwocie
49.433,25 zł, z Gminy Sieciechów
w kwocie 1.977,33 zł z przeznaczeniem na działalność WTZ w msc.
Przewóz kwota planu 51.410,58 zł.
16. Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
(były Fundusz Ochrony Środowiska) ustalono na podstawie wstępnych informacji uzyskanych przez
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska tut. Starostwa od „Enea Wytwarzanie” –
Elektrowni Kozienice o ilości odprowadzonych zanieczyszczeń i kar
kwota planu 500.000,00 zł.
17. Pozostałe dochody bieżące (wpływy z różnych dochodów, opłat,
odsetki od środków na rachunkach
bankowych, udział w dochodach
Skarbu Państwa, wpływy z usług,
itp.), ustalono na podstawie planowanego wykonania w 2018 roku
z niewielką tendencją wzrostową,
kwota planu 986.252,67 zł.
Dochody majątkowe zaplanowano z niżej wymienionych źródeł:
1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Wola Chodkowska-Brzóza, dł. 6120 mb” kwota planu 1.730.563,59 zł.
2. Dochody własne ze sprzedaży nieruchomości, kwota planu 180.000,00 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości mieszkaniowej stanowiącej własność Powiatu
Kozienickiego znajdującej się w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 28.
3. Dochody własne ze sprzedaży samochodu marki VW Transporter
w SOSW w Opactwie, kwota planu
15.000,00 zł.
II. WYDATKI
Plan wydatków Powiatu Kozienickiego na 2019 rok planuje się w wysokości 57.412.079,84 zł, w tym wydatki bieżące 52.630.404,36 zł, wydatki
majątkowe: 4.781.675,48 zł tj. 8,33%
wydatków ogółem. Planowana kwota
wydatków na 2018 rok wg stanu na
dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiła
55.542.507,96 zł.
Założenia i wskaźniki przyjęte do
opracowania planu wydatków budżetowych na 2019 rok to:
1. Wstępne materiały planistyczne oprawww.kozienicepowiat.pl

cowane przez jednostki podległe.
2. Przewidywane wykonanie za 2018 rok.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na podstawie zatrudnienia
na dzień 30.09.2018 roku, planowanego dodatkowego zatrudnienia
w 2019 roku oraz inne wydatki
związane z wynagrodzeniami, tj.
nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi itp.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano
w oparciu o obowiązujące stopy
procentowe w 2018 roku.
5. Wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami zaplanowano w wielkości 100 % przyznanej dotacji.
W ramach wydatków majątkowych na budowę i przebudowę dróg
powiatowych zaplanowano kwotę
3.602.190,35 zł, m.in. na budowę
chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Bogucin
i Sieciechów, a także przebudowę lub
odbudowę mniejszych odcinków dróg
powiatowych na terenie gmin powiatu kozienickiego. Planuje się również
dokończenie rozpoczętej w 2018 roku
inwestycji drogowej pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Wola Chodkowska-Brzóza, dł. 6120 mb” o łącznej wartości w latach 2018 – 2019 w kwocie
5.914.836,24 zł, przy otrzymaniu dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju
społeczno-gospodarczego
regionu”
w łącznej wysokości 3.461.127,18 zł,
tj. 60% wartości inwestycji. Środki
finansowe wprowadzone do budżetu
Powiatu Kozienickiego w 2019 roku
z ww. instrumentu stanowią kwotę
1.730.563,59 zł, udział własny powiatu w kwocie 1.153.709,06 zł ogółem.
Ww. zadanie w 2019 roku w wydatkach majątkowych stanowi kwotę
2.884.272,65 zł.
Pod koniec 2018 roku ogłoszona
została lista rankingowa dróg objętych
dofinansowaniem w 2019 roku w ramach „Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Dofinansowana została inwestycja drogowa
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
3515W Łukawa-Głowaczów, odcinek
Podmieście-Głowaczów, dł. 990 mb
o łącznej wartości 1.201.251,58 zł,
www.kozienicepowiat.pl

w
tym
kwota
dofinansowania
600.625,00 zł (50%) i wkład własny Powiatu w kwocie 600.626,58
zł. Powyższa inwestycja drogowa zostanie wprowadzona do budżetu Powiatu Kozienickiego na
2019 rok na najbliższej Sesji Rady Powiatu Kozienickiego.
Do budżetu Powiatu Kozienickiego (wg stanu na dzień 1 stycznia
2019 roku) nie zostały wprowadzone
środki pomocowe na zadania inwestycyjne z Gmin powiatu kozienickiego,
ponieważ trwają prace nad określeniem sposobu i formy pomocy między
gminami a Powiatem Kozienickim.
W 2019 roku Powiat Kozienicki nie
dysponuje już tak dużymi środkami finansowymi z tytułu uzyskanych opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
(były Fundusz Ochrony Środowiska),
aby mógł je „wymieniać” z Gminami
na dotychczasowych zasadach (1 do 1).
W ramach rozwoju przedsiębiorczości
Powiat Kozienicki jest uczestnikiem
projektu realizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania ze środków finansowych UE pn.
Regionalne Partnerstwo samorządów
Mazowsza dla społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji
i geoinformacji. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 – 2019,
na 2019 rok udział własny Powiatu zaplanowany został w wysokości
74.485,13 zł.
Ze środków uzyskanych z opłat
za korzystanie ze środowiska (były
Fundusz Ochrony Środowiska) zaplanowano wydatki w budżecie Powiatu Kozienickiego na 2019 rok łącznie
w kwocie 500.000,00 zł, w tym planuje się przeznaczyć dotację na pomoc finansową dla Gmin z terenu
powiatu kozienickiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie
100.000,00 zł, dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach dotację celową
w kwocie 250.000,00 zł, dla Starostwa
Powiatowego w Kozienicach na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące
związane z ochroną środowiska kwotę 144.000,00 zł, dla jednostek powiatowych na wydatki bieżące związane z edukacją ekologiczną kwotę
6.000,00 zł.
W 2019 roku na programy i projekty finansowe z udziałem środków
funduszy europejskich zaplanowano wydatki w kwocie 131.345,13 zł,
w tym na zadania inwestycyjne kwota
74.485,13 zł, na zadania bieżące kwota
56.860,00 zł.

Informacje
Na 2019 rok planuje się udzielenie
dotacji z budżetu Powiatu Kozienickiego w łącznej kwocie 1.979.782,13 zł
w tym:
1. Dotacje podmiotowe w kwocie
845.890,00 zł, z tego podmiotom
należącym do sektora finansów
publicznych kwota 79.093,00 zł
i podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych kwota
766.797,00 zł (szkoły niepubliczne zgodnie z zasadami przyjętymi
w formie uchwały przez organ stanowiący).
2. Dotacje celowe w kwocie 951.838,13 zł,
z tego podmiotom należącym do sektora finansów publicznych kwota
867.818,13 zł i podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
kwota 84.020,00 zł, w tym dla stowarzyszeń – w ramach ustawy o pożytku
publicznym kwota 20.000,00 zł oraz
na nieodpłatną pomoc prawną kwota
64.020,00 zł.
Na obsługę długu (odsetki i dyskonto) zaplanowano kwotę w wysokości 1.620.254,52 zł, w tym na odsetki
i prowizje od wyemitowanych obligacji planuje się kwotę 300.000,00 zł,
a na wypłaty z tytułu poręczeń kredytu
dla Szpitala Powiatowego planuje się
kwotę 1.320.254,52 zł.
W budżecie Powiatu Kozienickiego na 2019 rok zaplanowano rezerwy
w ogólnej kwocie 640.000,00 zł,
w tym rezerwa ogólna w kwocie
150.000,00 zł, rezerwa celowa oświatowa w kwocie 400.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.000,00 zł.
III.

PRZYCHODY, ROZCHODY,
WYNIK BUDŻETU

Na 2019 rok planuje się nadwyżkę budżetu Powiatu Kozienickiego
w kwocie 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na planowany w 2019 roku
wykup obligacji. Rozchody budżetu Powiatu planuje się w kwocie
300.000,00 zł na wykup wyemitowanych w 2012 i w 2013 roku obligacji
samorządowych.
Zadłużenie Powiatu na dzień
1 stycznia 2019 roku wynosi
9.000.000,00 zł, zadłużenie Powiatu
na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosić będzie 8.700.000,00 zł. Wskaźnik
zadłużenia do planowanych dochodów
na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosi
15,59%.
KAMIL BANAŚ
Skarbnik Powiatu Kozienickiego
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Sprawa Szpitala Powiatowego w Kozienicach budzi wiele emocji zarówno
wśród mieszkańców powiatu kozienickiego, jak i wśród Radnych Rady Powiatu.
I nic w tym dziwnego, gdyż jego zadłużenie, przede wszystkim ze względu na
niski kontrakt z NFZ, stale rośnie. W tej
chwili wynosi już ponad 52 mln zł, dlatego
też Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego
szukają rozwiązań powyższego problemu.
Jednym z nich miałoby być wydzierżawienie szpitala. Najpierw należy jednak
rozważyć wszelkie wady i zalety, dlatego
też 16 stycznia delegacja Zarządu i Rady
Powiatu Kozienickiego, w skład której
weszli: Starosta Andrzej Jung, Małgorzata Siekut, Waldemar Banaś i Emanuel
Zawodnik – udała się do Świecia, gdzie
w 2005 roku władze Powiatu Świeckiego
zdecydowały o przekształceniu Szpitala
Powiatowego w spółkę, oddając go w zarządzanie Grupie Nowy Szpital Holding
S.A. Rozmowa o doświadczeniach innych
samorządów i wizyta w szpitalu pozwolą
z pewnością na podjęcie decyzji.
W Nowym Szpitalu w Świeciu delegacja z powiatu kozienickiego spotkała się z Zarządem Szpitala: Prezesem
dr nauk med. Andrzejem Brymorą, który
jest jednocześnie ordynatorem Stacji Dializ oraz Wiceprezesem Przemysławem
Leśniewskim.
Jak zapewnia Zarząd Szpitala – najważniejsza dla nich jest współpraca:
współpraca z Samorządem Powiatowym
– Starostą, Radnymi – tak, by wiedzieli,
jakie działania są w Szpitalu podejmowane. Ale także współpraca i rozmowa
z pacjentami. Dlatego też Biuro Zarządu
jest otwarte dla nich przez wszystkie godziny pracy. Jak zaznacza Wiceprezes Prze-
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mysław Leśniewski niezwykle ważna jest
także rozmowa z personelem. Nasza praca
nie polega na siedzeniu w biurze. Każdego
dnia chodzimy po szpitalu, rozmawiamy
z lekarzami, z pielęgniarkami. Słuchamy ich
uwag, bo to przecież oni najlepiej wiedzą,
co im jest potrzebne do efektywnej pracy,
a będąc najbliżej pacjentów wiedzą też czego oni potrzebują, i czego oczekują.
Również sami pacjenci mogą zgłaszać
swoje uwagi, czy też skargi. Zarząd jest
otwarty na opinie mieszkańców, bo dobro
pacjenta jest dla nich najważniejsze.
Panowie odpowiadali również na
pytania Radnych – dotyczące samej restrukturyzacji Szpitala, która dokonała się
w 2005 roku. Jak twierdzą, po restrukturyzacji udało się uzyskać wiele oszczędności – wynikają one przede wszystkim
z zakupów, które Grupa robi dla wszystkich
Szpitali. Dzięki temu Szpital może osiągnąć
nawet do 30% oszczędności. W Szpitalu zarządzanym przez Spółkę w znacznym stopniu ograniczony został również personel

administracyjny – aktualnie ogranicza się
on do kilku osób. Jednak wraz z ograniczeniem zatrudnienia niemedycznego wzrosło
zatrudnienie tak zwanego „personelu białego”, czyli pracowników medycznych.
W momencie przejęcia Szpitala przez Grupę kontrakt z NFZ opiewał na 17 mln zł,
w tej chwili jest to już ponad 60 mln zł.
Po rozmowach z Zarządem delegacja
z Kozienic odwiedziła oddziały szpitalne.
O efektach przekształceń i własnych odczuciach opowiedziała lek. med. Grażyna
Szybowicz – Dyrektor Medyczny Nowego
Szpitala w Świeciu, Ordynator Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego, która pracowała
w Szpitalu również w momencie jego przekształcenia. Dzięki przekształceniu pozbyliśmy się wreszcie kłopotów ﬁnansowych: długów, problemów z wypłatami, komorników.
Po przekształceniu pracownicy otrzymali
wszystkie zaległe pensje. Szpital niewątpliwie zyskał, zyskali również mieszkańcy powiatu. Teraz placówka jest w stanie zapewnić
dużo lepszą, szerszą i bardziej kompleksową
opiekę. Szpital doposażony jest dziesięciokrotnie lepiej niż to miało miejsce wcześniej.
Powstały nowe oddziały, wyposażone zostały
w sprzęt najwyższej jakości.
Radni Rady Powiatu Kozienickiego odwiedzili Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Pediatryczny, Pododdział Nefrologii,
Oddział Udarowy oraz „ostrodyżurową”
Stację Dializ. Na każdym z nich rozmawiali
nie tylko z personelem, ale i z pacjentami,
którzy wyrażali bardzo pozytywne opinie
zarówno jeśli chodzi o kwestię leczenia, jak
i zarządzania szpitalem.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni, mamy
profesjonalną opiekę, wszystkie badania zawsze są zrobione na czas, lekarze i pielęgniarki nie siedzą w swoich
gabinetach, są cały czas na oddziale,
www.kozienicepowiat.pl
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przy pacjentach, to bardzo ważne –
mówią pacjenci.
Po wizycie w Szpitalu delegacja
z powiatu kozienickiego udała się do Starostwa Powiatowego w Świeciu, gdzie
spotkała się ze Starostą Barbarą Studzińską oraz Wicestarostą Franciszkiem Koszowskim. Podczas rozmowy Starostowie
Powiatu Świeckiego opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z problemami finansowymi szpitala i jego przekształceniem w spółkę oraz udzielili wielu
wskazówek. Zaznaczyli, że w momencie,
gdy dług szpitala drastycznie urósł i przewyższył kwotę kontraktu – musieli podjąć
drastyczne działania, by ratować Szpital
i tym samym zapewnić bezpieczeństwo
medyczne swoim mieszkańcom. Podjęli zatem decyzję o ogłoszeniu konkursu,
w wyniku którego podjęli współpracę
z firmą, która zaproponowała utworzenie
spółki prawa handlowego. Dług Szpitala pozostał co prawda po stronie Powiatu
Świeckiego, jednak nowi partnerzy pomogli opracować plan restrukturyzacji i spłaty
długu. Za dzierżawę majątku ruchomego
i nieruchomego płacą rocznie 1 mln zł,
z czego również Powiat mógł spłacać zadłużenie, z którym uporał się do 2011 roku.
– Współpraca z Grupą Nowy Szpital Holding S.A. układa się bardzo dobrze
i jeżeli mielibyśmy jeszcze raz podejmować podobną decyzję, to byłaby
ona taka sama, jak kilkanaście lat
temu. Pozwoliła ona nie tylko na uporanie się z dużym zadłużeniem, ale
i poprawę warunków w Szpitalu. Ludzie z Grupy znają się na swojej pracy
bardzo dobrze. Ale oczywiście Powiat
również musi cały czas czuwać nad
tym, by wszelkie działania podejmowane przez Zarządcę były działaniami nastawionymi na dobro pacjenta.
Na tym polega współpraca – jesteśmy
przecież partnerami, ale musimy też
pilnować interesu Powiatu – mówiła
Starosta Barbara Studzińska.
Wizyta w Starostwie Powiatowym
w Świeciu i spotkanie ze Starostą Barbarą Studzińską oraz odwiedzenie Nowego
Szpitala w Świeciu pozwoliły delegacji
z powiatu kozienickiego na wyrobienie
sobie opinii o przekształceniu Szpitala
w spółkę.
Wszyscy
Radni
uczestniczący
w wyjeździe, wyrazili aprobatę dla
rozwiązań zastosowanych w Szpitalu
w Świeciu. Podkreślali przy tym, że
jeżeli dokonując takich zmian można
uzyskać dobre ekonomicznie rozwiązania – jednocześnie polepszając i zwiększając usługi dla pacjentów, kierując
się ich dobrem – to jest to najlepsze
rozwiązanie.
www.kozienicepowiat.pl

23 stycznia delegacja Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Waldemar Witkowski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego, Waldemar Banaś i Małgorzata
Siekut członkowie Zarządu Powiatu
oraz Emanuel Zawodnik Radny Rady
Powiatu Kozienickiego, wybrała się
z kolei do Szpitala Powiatowego w Pułtusku, który od 2015 roku prowadzony
jest przez dr n. med. Roberta Gajdę.
Na miejscu spotkali się zarówno z Dyrektorem Szpitala, jak i Starostą Powiatu
Pułtuskiego Janem Zalewskim oraz Wicestarostą Beatą Jóźwiak. Samorządowcy
opowiedzieli o swoich doświadczeniach
związanych z problemami finansowymi
Szpitala.
– W momencie, gdy Szpital zaczął zadłużać się w kwocie 450-500 tys. zł miesięcznie przy kontrakcie wynoszącym
około 18 mln zł sytuacja była już tragiczna, personelu już praktycznie nie
było, pensje były płacone w trzech
ratach w miesiącu, Szpitalowi groziło
zamknięcie i to zmusiło nas do podjęcia drastycznych działań – powiedział
Starosta Jan Zalewski.
Z kolei Robert Gajda oprowadził
uczestników delegacji po prowadzonym
przez siebie Szpitalu, opowiadając jednocześnie o zmianach, jakie dokonały się
w nim od sierpnia 2015 roku. W Szpitalu Powiatowym Gajda-Med w Pułtusku
działa 10 oddziałów – 3 z nich powstały
w ciągu ostatnich trzech lat. W tym czasie o 50% zwiększona została także wartość kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Dyrektor nie ukrywa natomiast,
że jak każdy Szpital borykają się z brakiem personelu medycznego.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi
30 mln zł, w tym Robert Gajda jako osoba

fizyczna posiada 40% udziałów w Spółce
(12 mln zł), 60% udziałów (18 mln zł) –
to udziały Powiatu Pułtuskiego. Szpital
Powiatowy w Pułtusku jest jedynym prowadzonym przez Roberta Gajdę. Z kolei
Grupa Gajda-Med posiada również ponad
20 przychodni – w tym trzy na terenie
Pułtuska.
Dr n. med. Robert Gajda urodził się
30 listopada 1963 roku. Jest dyrektorem
Grupy Gajda-Med i jej założycielem.
W związku z dynamicznym rozwojem
usług medycznych świadczonych na terenie kilku województw przez poszczególne przychodnie, których był właścicielem,
w 2013 roku utworzył Grupę Gajda-Med.
W Grupie połączone zostało kilkadziesiąt
różnych jednostek. W 2015 roku dołączył
do niej Szpital Powiatowy Gajda-Med
w Pułtusku. Obecnie Grupa zatrudnia ponad 600 pracowników.
Należy podkreślić, że przekształcenie
Szpitala w spółkę nie wiąże się z kosztami
finansowymi dla pacjentów. Szpital będąc
spółką nadal świadczy usługi w ramach
kontraktu z NFZ, zmienia się jedynie jego
organ zarządzający.
Radni uczestniczący w delegacjachwszelkie informacje uzyskane podczas
wizyt w Świeciu i Pułtusku przekażą
pozostałym Radnym. Jednak dopiero po
rozważeniu również innych rozwiązań
Rada podejmie stosowną decyzję. Dla
wszystkich najważniejszą sprawą jest dobro pacjenta i pracowników szpitala.
O kolejnych spotkaniach dotyczących
sytuacji Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach informować będziemy na
bieżąco na stronie internetowej Powiatu
Kozienickiego www.kozienicepowiat.pl
oraz w Biuletynie Informacyjnym „Nasz
Powiat”.
Oprac. MONIKA WIRASZKA
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Tomasz Śmietanka, wieloletni Burmistrz Gminy Kozienice, w bieżącej
kadencji sprawuje mandat radnego
Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Rozmawiamy z nim o tym, jakie rodzi
to szanse dla mieszkańców Ziemi Kozienickiej. Poruszamy m.in. tematy związane z ochroną zdrowia, infrastrukturą
drogową i środkami unijnymi.
Red.: Panie Tomaszu, w ostatnich
wyborach uzyskał Pan blisko 9 tys.
głosów. To mocny mandat społeczny
i duże zobowiązanie. Zwłaszcza, że
dla Pana też to jest nowa sytuacja, bo
po 20 latach pracy na szczeblu gminy,
pełni Pan funkcję w samorządzie wojewódzkim. Jakie największe wyzwania widzi Pan przed sobą?
Tomasz Śmietanka: Samorząd wojewódzki, regionalny jest postrzegany
w świadomości społecznej mniej konkretnie, niż np. samorządy lokalne: gmina i powiat. Mieszkańcy często mało
wiedzą o zadaniach, jakie realizuje
samorząd regionalny. W ciągu najbliższych pięciu lat chcę zmienić ten stan
rzeczy na naszym lokalnym podwórku.
Chcę „przybliżyć” Mazowsze i Warszawę do Ziemi Kozienickiej.
ak Pan ocenia? W jakiej sytuacji
jest obecnie Mazowsze? Z czym ten
region musi się teraz zmierzyć?
Mazowsze boryka się z największymi, spośród wszystkich województw
w
kraju,
nierównomiernościami
w rozwoju. Nadal występują duże różnice pomiędzy bogatą Warszawą (wraz
z gminami w obszarze metropolitalnym), a peryferyjnymi gminami
– głównie wiejskimi. Chodzi o subregiony: radomski, siedlecko-ostrołęcki
i płocko-ciechanowski.
W niwelowaniu tych różnic niewątpliwie pomoże już zrealizowane przez
Unię Europejską, z inicjatywy Marszałka Województwa, administracyjne
wydzielenie Warszawy wraz z najbliższymi powiatami i utworzenie przez to
lepszych warunków finansowania dla
obszarów subregionalnych, w tym powiatu kozienickiego. Mieszkańcy regionu radomskiego z niecierpliwością
na to czekają, ale zacznie się to dopiero od nowego okresu programowania,
czyli po 2020 roku.
Następny ważny problem, z jakim zmaga się od lat Mazowsze, to
płacenie tzw. ,,janosikowego”, czyli
swoistego ,,haraczu” na rzecz innych
regionów. Dzieje się tak z uwagi na
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najwyższe spośród wszystkich województw dochody własne i wynikającą
stąd największą zamożność. Gdyby
te ,,oddawane” na mocy ustawy pieniądze pozostały w obszarach subregionalnych, na pewno wyrównywanie
szans rozwojowych odbywałoby się
w szybszym tempie i Samorząd Mazowsza nie musiałby korzystać z tak
wysokiego poziomu kredytowania
inwestycji rozwojowych na swoim
terenie.
iemia Kozienicka w końcu ma
swojego bezpośredniego reprezentanta w Sejmiku. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom za co odpowiada samorząd tego szczebla.
Samorząd wojewódzki odpowiada w dużej mierze za infrastrukturę
drogową. W przypadku Ziemi Kozienickiej są to ważne dla nas drogi, np.
nr 737 Kozienice – Radom, 738 Słowiki
(gm. Sieciechów) – Puławy, 736 Warka
– Magnuszew, 691 Pionki – Garbatka –
Sieciechów czy 788 Czarnolas – Gniewoszów. Mazowsze generuje też ważne wsparcie finansowe dla budowy dróg
powiatowych, a nawet gminnych.
Niezwykle istotnym aspektem jest
utrzymanie szpitali wojewódzkich.
W naszym przypadku – Mazowieckiego
Szpitala Specjalistycznego na Józefowie, który w subregionie radomskim,
razem z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. Chałubińskiego, ma najwyższy, trzeci stopień referencji.
Warto tu również podkreślić, że
wysoki, drugi stopień referencji w powiatach subregionu ma jedynie nasz
szpital w Kozienicach, ale niestety jest

Z

on utrzymywany jedynie przez powiat
z dotychczasowym dużym wsparciem
gminy Kozienice. Z dużym żalem i zawodem stwierdzam, że ostatnia reforma
sieci szpitali w Polsce, przeprowadzona
przez rząd, jedynie teoretycznie poprawiła sytuację naszego szpitala, podniosła jego rangę, a w praktyce nic nie
wniosła. Szkoda, bo wiązaliśmy z tym
duże nadzieje.
Samorząd Województwa odpowiada również za inne dziedziny polityki
społecznej i ekologicznej podobnie,
jak powiaty i gminy, ale w większej
skali. Co najważniejsze, Samorząd
Województwa Mazowieckiego jest
jednostką pośredniczącą w dystrybucji
środków unijnych do gmin i powiatów
całego Mazowsza. Myślę, że powiem
o tym więcej w kolejnej rozmowie.
Z pewnością jednak, to budowa dróg
– w aspekcie gospodarczym i ochrona
zdrowia – w aspekcie społecznym to
najważniejsze tematy dla mieszkańców
Ziemi Kozienickiej.
co dla mieszkańców naszego powiatu, gmin Ziemi Kozienickiej
oznacza posiadanie własnego reprezentanta w Sejmiku? Na wsparcie
w jakich dziedzinach mogą liczyć?
Jaka pomoc i do kogo powinna być
kierowana w pierwszej kolejności?
Niedawno, w drugiej połowie ubiegłego roku, miało miejsce najwyższe
w historii wsparcie finansowe szpitala
powiatowego w Kozienicach. W ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), realizowanych przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, trafiło do Kozienic
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około 14 milionów złotych. Jednak,
jak zwykle, był to długotrwały i złożony proces. Aby go pomyślnie sfinalizować, na początku poprzedniej kadencji,
w 2015 roku, wspólnie z nieżyjącym
już Śp. starostą Januszem Stąpórem,
musieliśmy przekonać wszystkich
8 starostów i Prezydenta Miasta Radomia, aby radomski RIT przeznaczyć,
nie na drogi, ścieżki rowerowe czy
inne inwestycje, ale właśnie na ochronę zdrowia.
Udało się osiągnąć zgodę społeczną w tej kwestii. Pan Marszałek Adam
Struzik, który zresztą jest z wykształcenia lekarzem, zaaprobował ten pomysł i niedawno mieliśmy szczęśliwy
finał. Ale trwało to, jak zwykle, długo.
Teraz dla Urzędu Marszałkowskiego
priorytetem są głownie szpitale wojewódzkie, które są na jego utrzymaniu
i borykają się także z dużymi problemami finansowymi.
Zatem dla naszego szpitala, oprócz
pieniędzy unijnych, w dalszej przyszłości, musimy poszukiwać także innych,
alternatywnych rozwiązań, bo ,,topi” on
finansowo cały Powiat Kozienicki. Powiat, który w rankingu zamożności 314
powiatów ziemskich w Polsce znajduje
się w drugiej połowie, raczej biedniejszych powiatów, bo na 178. miejscu.
Stąd też moim priorytetem jest właśnie
pomoc szpitalowi, a w szczególności
pomoc Powiatowi Kozienickiemu, także w innych dziedzinach, np. w finansowaniu dróg powiatowych, co może
poprawić sytuację finansową Powiatu.
W zupełnie innej sytuacji finansowej, wbrew temu co niektórzy mówią
publicznie, jest gmina Kozienice, która
zajmuje obecnie czwarte miejsce w rankingu zamożności gmin – miast powiatowych w Polsce. Pozyskała ona także
do tej pory ponad 60 mln zł bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych z UE, a jej
zadłużenie inwestycyjne jest mniejsze
od tychże dotacji i wynosi obecnie ok.
50 mln zł. Koszt odsetek od zadłużenia
jest najniższy w historii i wynosi ok.
2 – 3 % w skali roku, a tanio i dobrze
zrealizowane inwestycje za te 110 mln
zł już długo służą naszym mieszkańcom
i będą służyć przyszłym pokoleniom.
Ponadto od ubiegłego roku gmina Kozienice dostaje corocznie extra, dodatkowo 14 mln zł z tytułu podatku od nowo
wybudowanego bloku 1000 MW. Zatem,
gdyby chciała, może tylko z samych dodatkowych pieniędzy spłacić całe zadłużenie w ciągu niespełna 4 lat. A jest ono
przecież rozłożone na przynajmniej kilkanaście lat.
Dlatego, według mnie, priorytetowa
www.kozienicepowiat.pl

dla mieszkańców Ziemi Kozienickiej powinna być w pierwszej kolejności pomoc
dla Powiatu, czyli pośrednio dla szpitala, a później dla wszystkich jego gmin,
z największą gminą Kozienice na czele.
est Pan bezpartyjnym samorządowcem, natomiast do Sejmiku kandydował Pan z listy Koalicji
Obywatelskiej. Rozumiem jednak,
że jest Pan otwarty na współpracę
wszystkich szczebli samorządu, niezależnie od preferencji politycznych
poszczególnych stron. Gdzie upatruje Pan największych możliwości
czy też największej potrzeby takiej
współpracy w przypadku Kozienic
i Ziemi Kozienickiej? Jakie to dziedziny?
Samorządna Polska Lokalna nie powinna się polaryzować i konfliktować
partyjnie. Zresztą tak było w gminie
Kozienice przez ostatnie 20 lat, gdy
byłem burmistrzem i przedtem, gdy
burmistrzem był Pan Henryk Madejski.
Ja wierzę głęboko, że tak nadal będzie.
Natomiast proszę nie przeceniać mojej roli. Powiat i wszystkie jego gminy
są suwerenne i faktyczna współpraca
w konkretnych dziedzinach i projektach
inwestycyjnych zależy od priorytetów,
jakie wybiorą władze poszczególnych
gmin. Ja mam na to bardzo ograniczony wpływ, mogę jedynie podpowiadać,
sugerować. Nie do mnie należy decyzja. Ale wierzę głęboko w obopólną
mądrość i gotowość do współpracy ze
strony Powiatu Kozienickiego i wszystkich jego gmin. Proszę również pamiętać, że powiat kozienicki jest jednym
z 42 powiatów na całym, dużym Mazowszu i na tym poziomie również
muszę poszukiwać rozwojowych kompromisów, na których skorzysta Ziemia
Kozienicka i Ziemia Radomska, które
reprezentuję.
a Pan ogromne doświadczenie
w samorządzie i udowadniał Pan
wielokrotnie, że współpraca samorządów jest bardzo ważna. Które z dotychczasowych takich działań, na przykładzie Gminy Kozienice i wszystkich
pozostałych gmin powiatu, najlepiej
Pan ocenia?
Dotychczasową, wielokierunkową
współpracę oceniam bardzo dobrze.
Zaczęło się to już od powstania samego Powiatu Kozienickiego, 20 lat
temu w 1998 roku, co spowodowało
na wstępie zacieśnienie administracyjnej współpracy pomiędzy wszystkimi
siedmioma gminami. Cztery lata później, w 2002 roku, z mojej inicjatywy
powstał Związek Gmin Ziemi Kozienickiej, który funkcjonuje do dziś
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i uzupełnia powiat i wszystkie gminy
we wspólnych działaniach, szczególnie
w obszarze ekologii.
Sprawdzoną formą sojuszu, współpracy jest Lokalna Grupa Działania –
,,Puszcza Kozienicka”, która działa na
obszarze całego powiatu kozienickiego
od 2008 roku, jako międzysektorowa koalicja samorządu, biznesu i organizacji
pozarządowych. To właśnie dzięki Samorządowi Województwa Mazowieckiego
i naszej Lokalnej Grupie Działania udało
się pozyskać w tym czasie ponad 19 mln
złotych z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na
wiele małych, ale ważnych, publicznych
i prywatnych, dobrych projektów rozwojowych we wszystkich gminach powiatu kozienickiego. Pieniądze z obecnego
okresu programowania już się kończą, ale
czynimy starania, aby je zwiększyć.
ozumiem, że przed Kozienicami
i Powiatem Kozienickim pojawia
się szansa na ściągnięcie dużych środków… Pytanie, na ile uda się ją wykorzystać?
Takie są zapewne nasze oczekiwania
i życzenia, ale największe i maksymalnie wykorzystane szanse, szczególnie
przez gminę Kozienice, już się wydarzyły w poprzednim okresie programowania, w latach 2007 – 2013. Dotyczyły
one głównie dużych projektów inwestycyjnych, realizowanych przez gminę:
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Kozienice – 22 mln zł
z UE i Budowa Centrum Kulturalno –
Artystycznego – 23 mln zł z UE. Obecny okres programowania (2014 – 2020)
nie daje już możliwości finansowania
takich projektów. Można powiedzieć,
że wykorzystaliśmy szansę w 200%.
W nowym okresie programowania
priorytetem jest, np. rewitalizacja i innowacje. A to zmusza gminy do przygotowywania dobrych projektów, które
,,zmieszczą się” w dość wymagającej
i wąskiej koncepcji pomocy unijnej.
W gminie Kozienice może to być, np. już
praktycznie przygotowana rewitalizacja
trzyhektarowego, obecnie już w całości
publicznego terenu, na którym można
urządzić nowoczesne i zarazem innowacyjne, nowe centrum naszego miasta. Samorządy wszystkich gmin powiatu muszą
też na bieżąco śledzić wszystkie ogłaszane nabory konkursowe na projekty współfinansowane z pieniędzy UE i próbować
się w nie ,,wpasowywać”. Ja, ze swej
strony zapewniam, że za dobrymi projektami będę zaciekle ,,lobbował”.
Sejmiku zasiada Pan w jednej
z najważniejszych komisji, tj.

R
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Dokończenie ze str. 7
Budżetu i Finansów, jak również w Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich,
a także w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu. Jakie zadania stawiacie sobie Państwo przed sobą na te
najbliższe kilkanaście miesięcy?
Takie same, jak stawiają sobie profesjonalnie zarządzane gminy i powiaty
w Polsce, tyko ich skala nie jest głównie
lokalna, a bardziej regionalna. Jest to
maksymalizacja wydatków inwestycyjnych, rozwój terenów wiejskich, różnicowanie źródeł finansowania inwestycji i jak najlepsze, najefektywniejsze
wykorzystanie pieniędzy unijnych.
W sprawach bieżących, szczególnie dla
komisji rolnictwa, to skuteczna walka
z afrykańskim pomorem świń i poprawienie opłacalności całej produkcji rolnej, bo w tym zakresie, pomimo ogromnej pomocy unijnej dla rolników, źle się
dzieje na polskiej wsi.

Od 9 do 14 grudnia 2018 r.
w szkole Bafep7 w Wiedniu odbyło się
międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ EUPENU20. Uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele
ze szkół z Niemiec, Francji, Węgier
i Polski. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach reprezentowało 6 uczennic z klasy 2FLO,
1FLO (klasa biologiczno-chemiczna)
oraz 3 nauczycieli. Hasłem przewodnim spotkania były „Owoce i warzywa”. W ramach spotkania uczniowie
uczestniczyli w niezwykle interesujących warsztatach chemicznych, jak
np. wyznaczanie zawartości witaminy C w różnych owocach, zawartość
chlorofilu, badanie zawartości karotenoidów. Nasi uczniowie uczestniczyli
też w tworzeniu pierwszego rozdziału
książki o zdrowej żywności przeznaczonej dla przedszkolaków i wykonali
8 stron. Zupełnie nowym doświadczeniem było przygotowywanie wspólnie
z austriackimi przedszkolakami w formie zabawy zdrowych potraw, które
na zakończenie przedszkolaki zabrały
ze sobą na drugie śniadanie. W trakcie tego bardzo owocnego spotkania
nie zabrakło też czasu na zwiedzanie tego pięknego miasta. Uczestnicy
zwiedzili stare miasto, Hofburg, Pałac
Schönbrunn, Katedrę św. Szczepana,
byli na pięknym jarmarku Bożonarodzeniowym w pobliżu przepięknego
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Obecna sytuacja na rynku pracy
wymaga również innego spojrzenia
na przeciwdziałanie bezrobociu. Tak
naprawdę teraz mamy do czynienia
z brakiem rąk do pracy, szczególnie
w niektórych branżach: rolnictwo, budownictwo, usługi. Zatem nowa polityka na rynku zatrudnienia powinna
być bardziej elastyczna i adekwatna do
obecnego zapotrzebowania gospodarki
lokalnej, regionalnej i krajowej.
iem, że kontakt z mieszkańcami miał i zawsze ma dla Pana
ogromną wartość. Czy planuje Pan regularne spotkania z mieszkańcami jako
radny Sejmiku? W jakiej formie?
Jestem radnym Mazowsza dzięki głosom mieszkańców regionu radomskiego
– ośmiu powiatów i miasta Radomia,
głównie zaś dzięki głosom mieszkańców
Ziemi Kozienickiej. Jeszcze raz bardzo
serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i powierzony, społeczny mandat,
w szczególności – tu kłaniam się nisko

– mieszkańcom gminy Kozienice, którzy
ufają mi od tak wielu lat. To ogromne
wyróżnienie i zobowiązanie. Niezależnie od tego, co robię obecnie zawodowo i naukowo – a mam co robić – zapewniam, że służba publiczna była, jest
i będzie dla mnie zawsze największym
i najbardziej wymagającym wyzwaniem.
Myślę także o systematycznych, np.
cotygodniowych dyżurach w budynku
Starostwa Powiatowego, aby umożliwić
lepszy kontakt z mieszkańcami. Na to
jednak jeszcze chwilę musimy poczekać.
Na razie staram się w miarę możliwości
odpowiadać na różne zaproszenia, które
otrzymuję, i za które pięknie dziękuję.
Osobiste uczestnictwo w różnych, ważnych wydarzeniach publicznych na Ziemi Kozienickiej i Ziemi Radomskiej, to
też ważna i skuteczna forma kontaktu
z wyborcami.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę
owocnej pracy.

ratusza, mogli osobiście poznać zalety
kuchni wiedeńskiej, spróbować tafelspitz, wiener schnitzel czy apfel strudel. Duże wrażenie na uczestnikach
wywarła też wizyta w słynnym Kunst
Museum, które ma jedną z najbogatszych kolekcji obrazów i innych dzieł
sztuki w Europie. Przewodnik muzeum
przygotował dla nas specjalną trasę
tematyczną zgodną z tematem „owoce i warzywa w dziełach sztuki”. Nasi
uczniowie bardzo szybko nauczyli się
korzystać z bardzo dobrej komunikacji
miejskiej Wiednia. Mieli okazję do zawarcia nowych znajomości i praktycz-

nego sprawdzenia swoich umiejętności
językowych. Otrzymali też dużą porcję
wiedzy z chemii, biologii i nauk o żywieniu. Kolejne spotkanie projektowe
odbędzie się we Francji już w marcu
i będzie poświęcone mleku, serom,
jogurtom i innym przetworom mlecznym. Kolejne spotkania odbędą się
w Budapeszcie i Eisenberg.
Więcej na temat projektu można
przeczytać na stronie poświęconej projektowi Erasmus+ European Pedagogics and Nutrition: eupenu20.eu.

W
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27 grudnia odbyła się III Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego VI kadencji.
Radni podjęli uchwały w sprawach:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2018 – 2032,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 r.,
– zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Kozienickiego na 2019 rok.
Następnie, po przedstawieniu opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej: o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie Uchwały Budżetowej na
rok 2019 oraz przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032 Radni uchwalili Budżet Powiatu Kozienickiego na
2019 rok. Spośród 18 obecnych na Sesji
Radnych, za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 12 Radnych, przeciw – 1,
od głosu wstrzymało się 5 Radnych.

Budżet Powiatu Kozienickiego na
2019 rok znaleźć można w Biuletynie
Informacji Publicznej. Zachęcamy do
obejrzenia retransmisji Sesji, która
dostępna jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.

7 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło
się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego. Tematyką spotkania było udzielenie informacji na temat rozwiązań stosowanych
w Polsce wobec szpitali znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej.
W spotkaniu wzięli udział Starosta
Kozienicki, Radni Rady Powiatu Kozienickiego, Dyrekcja Szpitala, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Kozienicach,
pracownicy szpitala oraz przedstawiciele
Grupy Nowy Szpital Holding S.A.
Po rozpoczęciu obrad Komisji przez
Radnego Waldemara Witkowskiego – Starosta Andrzej Jung przedstawił krótko historię Szpitala. Zaznaczył również, że Szpital w Kozienicach posiada najwięcej łóżek
na całym Mazowszu, jeśli chodzi o Szpitale
Powiatowe, co z jednej strony jest bardzo
dobre, a z drugiej strony wymaga nakładu
dużo większych środków finansowych.
Starosta wspomniał także, że w obecnej sytuacji finansowej Szpitala, zarówno
Dyrekcja, jak i Rada Powiatu muszą szukać

rozwiązań, które poprawiłyby sytuację placówki. Dlatego też na posiedzenie Komisji
zaproszeni zostali przedstawiciele Grupy
Nowy Holding S.A., którzy zaprezentowali
zarówno swoją spółkę, jak i propozycje rozwiązań, które aktualnie wdrażają w innych
szpitalach i które ewentualnie można byłoby
zastosować w SPZZOZ w Kozienicach.
Grupa Nowy Holding S.A. prowadzi
10 szpitali samorządowych, m.in. Szpital
w Świeciu w woj. kujawsko-pomorskim.
W roku 2005, gdy spółka zaczęła zarządzać
szpitalem, jego kontrakt wynosił 17 mln zł,

natomiast obecnie kontrakt opiewa na sumę
ponad 57 mln zł. Jak zaznaczają przedstawiciele Grupy, dzięki realizacji zakupów (sprzęt,
usługi) w Grupie można osiągnąć nawet 30%
oszczędności. Przedstawiciele Grupy chętnie
odpowiadali na pytania Radnych.
Decyzja, którą podejmie Rada Powiatu musi być wyważona i rozsądna, dlatego przed kolejnym posiedzeniem Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych wszyscy
mają czas na zastanowienie i przemyślenie różnych rozwiązań.
MONIKA WIRASZKA

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

8 stycznia w Starostwie Powiatowym
w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego Krystyna Wilkowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kozienicach otrzymała z rąk Andrzeja
Junga Starosty Powiatu Kozienickiego,
akt powołania do pełnienia tej funkcji na
kolejne pięć lat. W spotkaniu uczestniczył również Józef Grzegorz Małaśnicki
Wicestarosta Powiatu.
Krystyna Wilkowska z Inspektoratem
w Kozienicach związana jest już blisko 30
lat, w tym od pięciu lat jako dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Życzymy dalszych sukcesów na tym
stanowisku.
SABINA SEMENIUK
www.kozienicepowiat.pl
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11

grudnia uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, uczęszczający na zajęcia
z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym,
pod opieką Sylwii Milczarczyk i Małgorzaty Kuśmierczyk – Balcerek gościli w murach Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
Tegoroczni maturzyści mogli uczestniczyć w młodzieżowej debacie z okazji 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka pod hasłem „Prawa człowieka narzędziem walki z radykalizacją życia społecznego i mową nienawiści”. Celem debaty
było zwrócenie uwagi na potrzebę akceptacji różnorodności i wskazanie źródeł przestępstw popełnianych z nienawiści. W spotkaniu
brał udział Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego ds. Ochrony Praw Człowieka, młodszy inspektor dr Zenon Romanek, który
omówił najważniejsze aspekty systemu ochrony praw człowieka.
Zaakcentowana została również rola praw człowieka w przeciwdziałaniu zjawisku mowy nienawiści we współczesnym świecie.
grudnia, zgodnie ze zwyczajem, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach wzięło udział
w Wigilii Miejskiej. Wolontariusze z naszego koła z dumą reprezentowali szkołę w strojach patrona – Stefana Czarnieckiego wraz
z towarzyszącą mu damą. Po poświęceniu opłatka uczniowie rozdali go przybyłym mieszkańcom Kozienic oraz okolic. Całemu
wydarzeniu sprzyjała pogoda, a także świąteczny, miły nastrój.

14

16

grudnia młodzież naszego liceum oraz Szkolna Grupa Medyczna wzięła udział w szczytnej kweście na rzecz hospicjum ks. Tomasza Pastuszki. Od godzin porannych można było
spotkać wolontariuszy pod Parafią Św. Rodziny, gdzie mimo padającego śniegu i delikatnego mrozu zachęcali mieszkańców do
wsparcia tak ważnej inicjatywy. Opiekunami młodzieży byli ks.
Tomasz Pastuszka i Edyta Tarczyńska. Dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom za wsparcie i miłe słowa.
grudnia wolontariusze ze szkolnego koła „Szansa” przekazali katolickiej organizacji charytatywnej Caritas działającej przy Parafii pw. Świętego Krzyża w Kozienicach odzież,
zabawki oraz artykuły spożywcze w ramach zorganizowanej
przez nich zbiórki. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie
i pracownicy szkoły, którzy aktywnie wsparli działania „Szansy”, przynosząc przeróżne dary. Zostały one następnie przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom. Dziękujemy wszystkim
darczyńcom za zaangażowanie w naszą akcję.
grudnia odbyło się podsumowanie akcji pomocowej na
rzecz dzieci i młodzieży z Placówki Socjalizacyjnej „PANDA” w Kozienicach, w której udział wzięła społeczność naszego
liceum, podobnie jak inne ważne instytucje w mieście. Zakupiony w tym celu przez naszą szkołę sprzęt AGD został uroczyście
przekazany właśnie 20 grudnia, przez przedstawicieli naszych
uczniów ze szkolnego wolontariatu „Szansa” oraz ich opiekunów. Złożyliśmy także mieszkańcom i pracownikom „PANDY”
najlepsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne od dyrekcji,
grona pedagogicznego oraz wszystkich uczniów naszej szkoły.

19

21

grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie świąteczne.
Jasełka zostały przygotowane przez klasę Ia pod opieką
wychowawczyni Marioli Worobiec oraz księdza Tomasza Pastuszki. W spotkaniu w sali gimnastycznej wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy i dyrekcja szkoły oraz zaproszeni
goście – nauczyciele emeryci, Małgorzata Bebelska Zastępca
Burmistrza Gminy Kozienice oraz Iwona Śmietanka przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Uczniowie zaprezentowali wzruszającą część artystyczną, a następnie dyrektor
szkoły Ewa Malec, Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice Małgorzata Bebelska oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Dawid Bernaś złożyli zgromadzonym świąteczne życzenia.
stycznia 2019 r. w Mińsku Mazowieckim odbyły się eliminacje okręgowe IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej, w której wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Dawid Redmerski (kl. Ia) oraz Rafał Jaworski (kl. IIc). Miło
nam poinformować, że do kolejnego etapu olimpiady zakwalifikował się Dawid Redmerski, którego opiekunem jest Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek. Eliminacje centralne odbędą się
16 kwietnia 2019 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach.

5

6

stycznia przez Kozienice przeszedł Orszak Trzech Króli.
Młodzież naszego liceum również wzięła udział w tym
wydarzeniu. Uczniowie klasy IIIc pod opieką księdza Tomasza
Pastuszki oraz Małgorzaty Stępień przygotowali scenę przedstawiającą dwór króla Heroda, w której tradycyjne wątki biblijne
łączyły się z kwestiami dotyczącymi spraw nam współczesnych.
Mamy nadzieję, że gra naszych uczniów oraz tematyka potrafiła
wzbudzić refleksje w oglądających. Nagłośnienie i oprawę muzyczną przygotowali uczniowie z klasy IIIb oraz Ia.

20
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18 stycznia podczas uroczystej gali
ogłoszone zostały wyniki 25. Plebiscytu
Sportowego Ziemi Radomskiej 2018. Po
raz kolejny Powiat Kozienicki był jednym z partnerów przedsięwzięcia, a Starosta Kozienicki Andrzej Jung sprawował
patronat honorowy nad Plebiscytem.
Do 28 grudnia czytelnicy Echa
Dnia mogli oddawać głosy na swoich
faworytów w kilku kategoriach: najpopularniejszy sportowiec i trener, najpopularniejszy sportowy talent oraz
najpopularniejsza drużyna amatorów
i nauczyciel wychowania fizycznego.
Najpopularniejszym
sportowcem

Koło Gospodyń Wiejskich w Bąkowcu
zarejestrowało się, jako pierwsze w Gminie
Garbatka-Letnisko na nowych zasadach
Ustawy z dnia 08.11.2018 r. 6 stycznia
br. zorganizowało przedsięwzięcie „Noworoczną Zabawę Choinkową dla dzieci
w Bąkowcu”. Około 60 dzieci z Bąkowca
wraz z rodzicami bawiło się przy dźwiękach polskich przebojów. Dla uczestników
został przygotowany zdrowy, słodki poczęstunek. Panie z Koła Gospodyń upiekły
pyszne ciasta oraz przygotowały napoje.
Dzieci miały niespodziankę, bowiem zjawił
się Mikołaj z mnóstwem prezentów ...łopatki, konewki do podlewania, słodycze...
Dzieci ogarnęła wielka radość! W zabawie
choinkowej udział wzięli Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz oraz
Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz
Mazur, a także Radna Dorota Michałowska
z Brzustowa.
Koło Gospodyń Wiejskich w Bąwww.kozienicepowiat.pl

w powiecie kozienickim został Piotr Łyjak
tenisista KTS Kozienice, drugie miejsce
zajął Mateusz Marchewka piłkarz Legionu
Głowaczów, a trzecie Dawid Ceglarz piłkarz KP Stanisławice. Trenerem roku 2018
w powiecie kozienickim został Andrzej
Suwała z Nadwiślańskiego Klubu Sportów
Walki Wulkan Kozienice, talentem roku
Hubert Puzianowski piłkarz KS Energia
Kozienice, natomiast nauczycielem wychowania fizycznego Krzysztof Wolski
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowie. Drużyną Roku czytelnicy Echa
Dnia wybrali Legion Głowaczów.

Najpopularniejszym
Sportowcem
Roku 2018 w Regionie Radomskim został Leandro Rossi, piłkarz Radomiaka
Radom, a trenerem Bożena Jadczak, trener RLTL ZTE Radom.
Podziękowanie dla Powiatu Kozienickiego za wspieranie przedsięwzięcia odebrał uczestniczący w gali Wicestarosta
Powiatu Kozienickiego Józef Grzegorz
Małaśnicki.
Wszystkim laureatom plebiscytu składamy serdeczne gratulacje i życzymy
wielu sportowych sukcesów.

kowcu składa serdeczne podziękowania
naszym sponsorom, dzięki którym udało
nam się zorganizować paczki dla dzieci

i tak wspaniałą zabawę.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Bąkowcu

MONIKA WIRASZKA
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2019 kontynuuje realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)”. Projekt ten jest wdrażany
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER).
W roku 2019 założono:
• realizację staży dla 98 uczestników;
• realizację szkoleń dla 18 osób;
• udzielenie 25 osobom jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Projekt zakłada udział osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób długotrwale bezrobotnych (według definicji określonej dla PO WER). Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby niepracujące i nieuczące się stacjonarnie
w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach.
W ramach projektu osoby bezrobotne korzystają także z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
Wartość Projektu w roku 2019: 2 117 416,32 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 784 558,47 zł.
Celem głównym projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie kozienickim”.
Koordynatorem projektu jest Angelika Kopeć.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że rozpoczyna realizację projektu „„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)”.
Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale czasu od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony będzie w okresie styczeń – luty 2019 r.
W projekcie weźmie udział 340 osób (w 2019 – 160 osób; a w 2020 – 140 osób) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kozienicach.
W projekcie realizowane będą następujące zadania:
2019 r.: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 15 osób
staże – 140 osób
szkolenia – 5 osób
2020 r.: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 15 osób
staże – 160 osób
szkolenia – 5 osób
Grupę docelową projektu na lata 2019 – 2020 stanowić będą kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby w wieku 50 lat i więcej.
W ramach projektu osoby bezrobotne skorzystają także z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
Wartość Projektu w roku 2019: 1 566 055,01 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 252 844,01 zł; w roku 2020:
3 348 087,03 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 678 469,62 zł.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim.
Koordynatorem projektu jest Justyna Szarawarska.
ANGELIKA KOPEĆ
JUSTYNA SZARAWARSKA
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kozienicach uprzejmie informuje, że istnieje możliwość składania
wniosków o:
– przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r.,
– „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w terminie od 31 stycznia do 1 marca
2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Więcej informacji można uzyskać również
w punktach informacyjnych ARiMR m.in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ul. Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).
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Święta Bożego Narodzenia to czas,
kiedy we wszystkich sercach rodzi się
radosne oczekiwanie na pełne ciepła
i miłości rodzinne spotkania przy blasku
choinki. Z największą niecierpliwością
i podekscytowaniem czekają na te chwile
najmłodsi, dlatego Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego, Powiatowego
Urzędu Pracy oraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, Zakładem Karnym
w Żytkowicach i Mleczarnią Obory
w Kozienicach, postanowili obdarować
Świąteczną Paczką wychowanków Placówki Socjalizacyjnej PANDA w Kozienicach. 20 grudnia Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef
Grzegorz Małaśnicki, Paweł Wójcik
z Zakładu Karnego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego i jednostek

organizacyjnych Powiatu odwiedzili
podopiecznych PANDY i wręczyli im
świąteczne prezenty, wśród których znalazły się m.in. artykuły gospodarstwa
domowego, artykuły spożywcze, słodycze, ubrania, zabawki i wiele innych. Do
otwarcia upominków dzieci przystąpiły

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Puszcza Kozienicka” może
się pochwalić realizacją kolejnego projektu grantowego pt. „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez imprezy,
wydarzenia i warsztaty wzmacniające kapitał społeczny obszaru LGD”.
Projekt w wysokości 278 954,00 zł, zrealizowany został
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
Dofinansowanie uzyskało 18 podmiotów z obszaru powiatu kozienickiego. W wyniku operacji powstało 10 publikacji promujących historię, kulturę i tradycje regionu,
jak również film edukacyjny poświęcony kulturze, historii
i przyrodzie południowego Mazowsza. Ponadto, przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych,
warsztaty artystyczne dla seniorów, a także zorganizowany
został piknik historyczny upamiętniający 100-lecie Niepodległości Polski. Odbyły się również jubileuszowe obchody
dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych połączone
z nadaniem sztandarów.
Dofinansowanie uzyskali:
1.Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej, Na rubieżach
dawnego Mazowsza. Brzóza – Głowaczów. Monografia
gminy. Kwota grantu: 20 401 zł;
2. Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni”, Warsztaty kulinarne formą promocji zdrowego żywienia i tradycji kulinarnych obszaru LSR oraz aktywizacji osób z grup defaworyzowanych. Kwota grantu: 9 300 zł;
3. Janusz Ostrowski, Dorobek artystyczny twórców ziemi kozienickiej – wydanie albumowe. Kwota grantu: 17 207 zł;
www.kozienicepowiat.pl

z wielką radością, uśmiechem i uroczą
niecierpliwością.
SABINA SEMENIUK
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

4. Gmina Magnuszew, „Magnuszew wczoraj i dziś” – Publikacja dotycząca historii, kultury i tradycji oraz prezentująca
dorobek gospodarczy i produkty lokalne regionu. Kwota
grantu: 11 471 zł;
5. Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”, Promocja
obszaru LGD „Puszcza Kozienicka” poprzez wydanie
publikacji promującej lokalne walory i dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy Gniewoszów. Kwota grantu:
19 150 zł;
6. Marek Krzaczkowski, „Nova Civitas Augustów” – wydawnictwo promujące dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy Grabów nad Pilicą. Kwota grantu: 19 800 zł;
7. Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”, Warsztaty artystyczne – wspólne działania na rzecz mieszkańców Gminy
Gniewoszów. Kwota grantu: 10 449 zł;
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach, Obchody 100-lecia OSP w Bobrownikach. Kwota grantu: 14 760 zł;

Dokończenie na str. 14
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9. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzózie, Obchody 110-lecia OSP
w Brzózie. Kwota grantu: 15 700 zł;

10. Stowarzyszenie Aktywni 50 PLUS, Realizacja filmu
edukacyjnego promującego kulturę, historię, tradycję
oraz przyrodę południowego Mazowsza w obrębie Gminy Garbatka – Letnisko. Kwota grantu: 45 000 zł;
11. Stowarzyszenie Historyczno – Eksploracyjne„ ZAPILCZE”,
100 lat Niepodległości – Piknik Historyczny. Kwota grantu:
16 140 zł;

12. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej, Opracowanie i wydanie publikacji pn. „Powiat kozienicki subiektywnie... 1999 – 2018” zawierającej informacje o historii, tradycji i kulturze powiatu kozienickiego. Kwota
grantu: 19 254 zł;
13. Gmina Sieciechów, Wydanie publikacji promujących Gminę Sieciechów oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych
dziedzictwa historyczno-kulturowego i przyrodniczego.
Kwota grantu: 12 726 zł;
14. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Wydanie dwóch tomików poezji członków Grupy Poetyckiej
„Erato”, działającej w Kozienickim Domu Kultury im.
Bogusława Klimczuka. Kwota grantu: 7 915 zł;
15. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Pokolenia, Promocja
obszarów wiejskich oraz upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym obszaru poprzez wydanie publikacji z okazji 150-lecia szkoły w Rozniszewie.
Kwota grantu: 10 000 zł;
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielewie, Uroczysty Jubileusz 90-lecia OSP w Chmielewie połączony z nadaniem
sztandaru. Kwota grantu: 9 560 zł;
17. Stowarzyszenie „Wesołe Słoneczka z Cecylówki”, Warsztaty kulinarne – Cztery Pory Roku. Kwota grantu: 13 021 zł;
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18. Stowarzyszenie Aktywni 50 plus, Zdrowo i twórczo dla seniorów w Garbatce-Letnisko – Warsztaty. Kwota grantu: 7 100 zł.
Organizacja wydarzeń promujących obszar LGD „Puszcza Kozienicka” poprzez warsztaty, imprezy, wydawnictwa i filmy przyczyniła się do rozwoju aktywności i poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LSR, w tym poprzez promocję lokalnej twórczości
ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego
dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego.

W grudniu 2018 roku Stowarzyszenie podpisało również
umowy z beneficjentami ostatniego naboru grantowego pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów i wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”. W ramach tego naboru 13 podmiotów z obszaru
LSR dostało dofinansowanie. W stroje regionalne, mundury historyczne czy wyposażenie zaopatrzonych zostanie ok. 150 osób
z całego powiatu kozienickiego.
IRENA BIELAWSKA
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”
www.kozienicepowiat.pl
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Kwestie związane z edukacją seksualną dzieci i młodzieży wciąż wzbudzają
skrajne emocje. Posiadają zarówno zwolenników jak i przeciwników – niestety,
głos tych drugich jest bardziej słyszalny.
Nieustannie zadawane są pytania:
– Czy w ogóle przekazywać jakąkolwiek
wiedzę dotyczącą seksualności człowieka?
– Kto powinien to robić – rodzice czy też
szkoła?
– Kiedy rozpocząć edukację?
Nie podlega dyskusji fakt, że młodzi
ludzie muszą mieć zapewniony dostęp do
rzetelnych informacji, które opierają się
na najnowszej wiedzy i badaniach i które
są dostosowane do ich wieku, etapu rozwoju i możliwości poznawczych.
Seksualność jest integralną częścią
każdego człowieka i integralną sferą życia. Na stosunku ludzi do seksualności
ciążą nadal przesądy, nieuzasadnione
obawy i uprzedzenia. Edukacja seksualna
jest więc okazją do obalenia tych mitów.
Młodzi ludzie dostają dzięki niej możliwości zrozumienia i zaakceptowania
zmian, które dokonują się zarówno w ich
organizmach, jak i w sferze emocjonalnej
podczas trudnego okresu dorastania.
Jedynie rzetelna wiedza umożliwia
zrozumienie własnej seksualności i pomaga uchronić młodzież przed niechcianą
ciążą i chorobami przenoszonymi drogą
płciową. Ta wiedza umożliwi im również
podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, które często będą miały wpływ na
resztę ich życia. Wiedza o własnej seksualności jest niezmiernie ważna dla ochrony przed wykorzystywaniem i przemocą
seksualną.
Edukacja seksualna powinna obejmo-

wać kształtowanie w młodych ludziach
szacunku do siebie nawzajem i ponoszenia odpowiedzialności za sprawy związane z seksualnością. Powinna również
uczyć umiejętności porozumiewania się,
asertywnego zachowania i racjonalnego
podejmowania decyzji. Młodzi ludzie
muszą być świadomi swoich praw i znać
swoją wartość.
Najbardziej widocznymi skutkami
braku edukacji seksualnej są zarażenia
wszelakimi chorobami przenoszonymi
drogą płciową oraz wczesne i nieplanowane ciąże.
Szkoła jest elementem systemu kształtującego postawy młodzieży. Jednak
w kwestiach edukacji seksualnej niezmiernie ważny jest dom rodzinny,
zwłaszcza postawy oraz zachowania rodziców wobec seksualności dziecka jak
również swojej. Dziecko uczy się szacunku do drugiej osoby i sposobu wchodzenia w relacje patrząc na swoich rodziców
i ich wzajemny stosunek do siebie. Rola
rodziców w edukacji seksualnej jest podstawowa – rodzic tej samej płci dostarcza
wzoru do identyfikacji, a rodzic płci przeciwnej jest pierwszym i podstawowym
modelem innych. Dziecko na podstawie
obserwacji rodziców kształtuje swoje
wyobrażenia i oczekiwania wobec siebie
i innych.
Dla wielu dorosłych tematy związane
z seksualnością są wstydliwe i woleliby
je przemilczeć. Jednak robienie z seksualności tabu i udawanie, że nie słyszą pytań
lub nie widzą zmian zachodzących w ich
dorastających dzieciach nie rozwiąże problemów i nie sprawi, że młody człowiek
przestanie dojrzewać seksualnie. Unikanie rozmów jest sygnałem dla dziecka,

że seksualność jest
tematem wstydliwym,
o którym nie warto lub nie przystoi rozmawiać. Stwarza to pole do poszukiwania
„wiedzy” wśród rówieśników lub w Internecie. Jednak należy pamiętać, że tak zdobyte informacje często są zniekształcone
i mogą powodować u młodego człowieka
frustrację czy też lęk. Informacje uzyskane z „niewłaściwych” źródeł obciążone
są stereotypami dotyczącymi seksu oraz
wzajemnych relacji między ludźmi.
Młodzież, która w odpowiedni sposób
jest edukowana seksualnie wie jak określać własne granice, jak mówić „NIE”,
ale również potrafi w pozytywny sposób
podchodzić do swojego ciała i zmian
w nim zachodzących. Zwiększa to szanse
na mniej „bolesne” przechodzenie przez
okres dorastania i stworzenie szczęśliwych związków w przyszłości.
Świadomość i potrzeba rozwiązywania problemów natury psychoseksualnej
rozpoczyna się już około 10 r.ż. Szczególne nasilenie potrzeb poznawczych związanych z seksualnością występuje między
12 a 17 r. ż. Jednak wiedza o seksualności
powinna wyprzedzać dojrzewanie, dlatego edukacja powinna rozpoczynać się już
w wieku przedszkolnym.
Edukacja seksualna, która jest prowadzona w rzetelny sposób pomoże dziecku
zrozumieć samego siebie. Ma to wpływ
na kształtowanie obrazu samego siebie
i stosunek do własnego ciała. Warto podkreślić, że „mądra” edukacja seksualna
nie przyśpieszy dojrzewania, a może
opóźnić wiek inicjacji seksualnej.
PAULINA CHLEWICKA
Psycholog
Terapeuta zaburzeń seksualnych

Szanowni Państwo,
za nami Święta Bożego Narodzenia, które zawsze niosą wielką radość,
miłość oraz pokój. Święta te wzbudziły
u nas wszystkich ogromną życzliwość,
której wyrazem były liczne życzenia
świąteczne.
W imieniu Zarządu, Rady Powiatu
Kozienickiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Kozienicach serdecznie za nie dziękuję.
Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego
www.kozienicepowiat.pl
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Komendant Wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2019 roku na
terenie województwa mazowieckiego.
Osoby zamieszkujące na terenie powiatu kozienickiego zainteresowane
przyjęciem do służby w Policji, mogą
składać dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach przy ul.
Radomskiej 1 (Zespół Kadr i Szkolenia)
od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 14:30. Informacja pod numerem
telefonu 48 614 97 20, 48 614 97 00.
Komendant Wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do
służby w Policji w 2019 roku na terenie
województwa mazowieckiego.
Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2019 roku:
• 7 marca 2019 r.
• 21 maja 2019 r.
• 16 lipca 2019 r.
• 12 września 2019 r.
• 7 listopada 2019 r.
• 30 grudnia 2019 r.
w następujących jednostkach:
– Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku,
– Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu,
– Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach,
– Komendach Powiatowych Policji
w: Białobrzegach, Ciechanowie,
Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi
Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu,
Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim,
Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie,
Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.
SŁUŻBĘ W POLICJI
MOŻE PEŁNIĆ:
• obywatel polski o nieposzlakowanej
opinii,
• nieskazany prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe,
• korzystający z pełni praw publicznych,
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach
uzbrojonych, podległych szczególnej
dyscyplinie służbowej, której gotów
jest się podporządkować,
• dający rękojmię zachowania tajemnicy
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stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji
niejawnych.
Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj.
odbytą zasadniczą służbę wojskową lub
zostać przeniesione do rezerwy.
Osoby zainteresowane przyjęciem do
służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ul.
11 – ego Listopada 37/59 (parter) we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9.00 – 13.00
(tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345
22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345
29 53, 48 345 20 64)
NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
• podanie o przyjęcie do służby w Policji,
• wypełniony kwestionariusz osobowy
(część A i B),
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe – oryginały dokumentów
do wglądu na każdorazowe żądanie
pracownika doboru,
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub
służby, jeżeli wcześniej kandydat
pozostawał w stosunku pracy lub
służby - oryginały dokumentów do
wglądu na każdorazowe żądanie

pracownika doboru,
• kserokopie innych dokumentów, jeżeli
ich obowiązek wynika z odrębnych
przepisów,
• pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz. UE L z dnia 4 maja 2014 r.).
Kandydat zobowiązany jest okazać
na każdorazowe żądanie pracownika
doboru:
– dowód osobisty,
– książeczkę wojskową, jeżeli kandydat
jest objęty ewidencją wojskową.
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa
kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania
kwalifikacyjnego.
Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego
można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie
powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.
PREFERENCJE DOTYCZĄCE
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
W POLICJI W ZAKRESIE
www.kozienicepowiat.pl

Informacje/Intrpelacje/Odpowiedzi
WYKSZTAŁCENIA:
– wykształcenie wyższe magisterskie,
o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub
bezpieczeństwo wewnętrzne,
– wykształcenie średnie – ukończenie
liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane
były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały
opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego ze-

stawu programów nauczania.
PREFERENCJE DOTYCZĄCE
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W
POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:
– tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
– uprawnienia instruktora sportów walki,
strzelectwa sportowego, ratownictwa
wodnego, nurkowania oraz sportów
motorowodnych,
– uprawnienia ratownika wodnego,

uprawnienia w dziedzinie nurkowania
wydane przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie
Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
– prawo jazy kat. „A” lub „C”.
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie
internetowej Komendy Głównej Policji
(www.policja.pl).
Złożone dokumenty nie będą
odsyłane.

Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2019 r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać
w terminie do 31 marca 2019 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. 2018 poz. 2096) 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
Zgodnie z §34.1 Uchwały Nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kozienickiego w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszcza się treść interpelacji i
zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania.

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

W ten magiczny, przedświąteczny
czas mieszkańcy naszej gminy mogli na
chwilę zatrzymać się w nieustannym,
współczesnym pościgu, posłuchać kolęd
oraz spróbować potraw ze wspólnego
stołu, podczas IX wspólnej Wigilii Gminnej w Garbatce-Letnisku. Odbyła się ona
w czwartek 20 grudnia br. o godz. 17.00
na Skwerze św. Jana Pawła II przed Urzędem Gminy.
Tradycyjnie już wigilijne obchody rozpoczęły się przekazaniem Betlejemskiego Światełka przez harcerzy ze
Związku Harcerstwa Polskiego w Pionkach na ręce przedstawicieli władz samorządowych Gminy Garbatka-Letnisko
oraz proboszczów poszczególnych parafii. Następnie ksiądz kanonik Bogdan
Piwko odczytał Ewangelię o Narodzeniu Pana Jezusa. Natomiast świąteczne
życzenia oraz podziękowania za dobrą
współpracę dla władz Gminy oraz mieszkańców przekazał Proboszcz Parafii pw.

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce-Letnisku ksiądz dziekan Augustyn Rymarczyk.
Kolejno Wójt Teresa Fryszkiewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur złożyli świąteczne życzenia zebranym na Skwerze mieszkańcom oraz przybyłym gościom.
– Ksiądz Jan Twardowski pisał w swoich wierszach, że „Boże
Narodzenie jest po to, żeby podawać sobie ręce, żeby uśmiechać się do siebie, i wreszcie żeby sobie przebaczać!”. I mam
nadzieję, ze My również dzisiaj podamy sobie ręce, dzieląc się
opłatkiem, uśmiechniemy się do siebie i zasiądziemy bez uraz
i złości do wspólnego stołu. – mówiła Pani Wójt.
Podczas tego szczególnego dnia również mieszkańcy mieli okazję do złożenia sobie świątecznych życzeń, połamania
się opłatkiem oraz wzięcia udziału w degustacji potraw wigilijnych przygotowanych przez lokalnych przedsiębiorców
i instytucje.
MARTA KOCHOWSKA

W grudniu 2018 roku jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisku otrzymała nowy pojazd pożarniczy. Do dyspozycji strażaków został
przekazany nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
Wartość samochodu to 824.100,00 zł.
Zakup samochodu został współfinansowany przez pozyskane dotacje. Kwotę
370.000,00 zł przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 225.000,00 zł
Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy,
130.000,00 zł pozyskano od Samorządu
Województwa Mazowieckiego, natomiast
blisko 100.000,00 zł przekazała Gmina
Garbatka-Letnisko.
Jesteśmy pewni, że nowy samochód
zdecydowanie wspomoże prowadzenie
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akcji ratowniczych, a co za tym idzie
zwiększy bezpieczeństwo naszych

mieszkańców.
AGNIESZKA DZIEWICKA

www.kozienicepowiat.pl

W niedzielę 13 stycznia, od wczesnych godzin rannych na ulicach
Garbatki-Letnisko, Zajezierza oraz
Sieciechowa można było spotkać wolontariuszy, którzy kwestowali na rzecz
WOŚP. Tegoroczny finał odbywał się
pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie
proste. Gramy dla dzieci małych i bez
focha” na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych. Sztab mieścił się
w budynku po gminnej świetlicy przy
ul. Kochanowskiego 135, zbiórkę prowadziło ponad 20 wolontariuszy, których nie zniechęcił chłód oraz deszcz.
Punktualnie o godzinie 15.00
w budynku dawnej Świetlicy w Garbatce-Letnisku, wystartował 27. Finał
WOŚP. Na scenie można było podziwiać występy lokalnych zespołów muzycznych m.in. Chór Klubu Seniora
„Wrzos” z Garbatki-Letnisko, występ
duetu muzycznego działającego przy
Stowarzyszeniu Muzyk.com, popisy solo m.in. kompozycje muzyczne
w aranżacji zespołu młodzieżowego
pod kierownictwem Tomasza Kubiaka
oraz występy grup tanecznych z Gminnej Świetlicy w Garbatce-Letnisku
przygotowywane przez trenerkę Lidię
Żuchowską.
Zgodnie z tradycją między występami odbywały się bardzo emocjonujące licytacje kilkudziesięciu przedmiotów – gadżetów WOŚP oraz innych
cennych fantów, którą poprowadziła
niezawodna Barbara Krakowiak mieszkanka Bogucina.

27. Finał WOŚP przechodzi do historii. W tegorocznej zbiórce padł rekord, zebrano kwotę 9.804,17 PLN.
Dziękujemy wszystkim za okazane serce, natomiast naszym wolontariuszom
za poświęcenie i ciężką pracę.
KINGA KOWALCZYK
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GŁOWACZÓW

31 grudnia 2018 roku odbyła się IV
sesja Rady Gminy Głowaczów, podczas
której odbyło się uroczyste podsumowanie w dziedzinie sportu oraz wręczenie
listów gratulacyjnych.
Wyróżnieni zostali sportowcy wraz
z trenerami:
1. Trampkarze UKS-u Jastrząb Głowaczów zapewnili sobie awans do
I Ligi Mazowieckiej w następującym składzie: Maciej Słowikowski,
Oliwier Giza, Bartłomiej Woźniak,
Igor Głogowski, Jakub Świątkowski, Wiktor Cieślak, Antek Stępień,
Jakub Przerwa, Paweł Ćwiek, Karol Olczak, Sebastian Durajczyk,
Oliwer Wojas, Grzegorz Borowski,
Błażej Gudkiewicz, Karol Trociński, Dawid Boryczka z trenerem
Piotrem Bolkiem.
2. KS Legion Głowaczów rocz. 2007
awansował do I Ligi Radomskiej
w następującym składzie: Piotr
Prątnicki, Kacper Rybak, Cezary
Bratos, Przemysław Bratos, Piotr
Polowczyk, Igor Wojciechowski,
Dominik Węsek, Jakub Opasek, Łukasz Zakrzewski, Kamil Śpiewak,
Bartosz Siczek, Patryk Marchewka,
Oskar Kwaśniewski, Oskar Baran,
Błażej Włodarczyk, Kacper Krawczyk, Tomasz Majewski, Dawid
Widliński, Szymon Zakrzewski,
Jan Kilianek z trenerem Krzysztofem Wolskim.
3. Jakub Strzelczyk – Mistrz Polski
w biegach górskich w stylu anglosaskim, Mistrz Polski w biegach
górskich na krótkim dystansie,
Mistrz Mazowsza w biegach przełajowych młodzików oraz Aleksandra Strzelczyk – Wicemistrzyni
Polski w biegach górskich w stylu
anglosaskim na dystansie 1900 m.
Jej rewelacyjny czas na 1000 m –
3.14,86 jest w jej roczniku najlepszym czasem w Polsce w 2018 roku
z trenerem Robertem Wiśniewskim.
Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj pogratulował sportowcom, trenerom
i rodzicom wspaniałych wyników, które
są świadectwem pracowitości, wytrwałości sportowej oraz umiejętności łączenia
edukacji ze sportem. Tak wybitne osiągnięcia w sporcie są dużą promocją szkoły, klubu oraz gminy w całym województwie mazowieckim i nie tylko.
Warto podkreślić, iż sukcesy naszych
sportowców od lat są powodem do dumy.
BRAWO!
Urząd Gminy Głowaczów
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21 grudnia 2018 roku na stołówce przy
Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie odbyła się
wigilia dla osób starszych i samotnych oraz
podopiecznych GOPS. Na spotkanie zorganizowane przez Urząd Gminy w Głowaczowie
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Głowaczowie przybyło około 70 osób.
W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy
Głowaczów Hubert Czubaj, Skarbnik Gminy
Głowaczów Grażyna Rybarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Głowaczów Piotr Marek,
dyrektorzy Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie
Magdalena Wilkowicz i Krzysztof Wolski,
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Głowaczowie Grażyna Krupa, dzielnicowy Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą mł.
asp. Grzegorz Bartosiewicz oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Urzędu Gminy w Głowaczowie.
Część oficjalna została poprowadzona przez dyrektorów PSP w Głowaczowie
Magdalenę Wilkowicz i Krzysztofa Wolskiego. Przywitali oni przybyłych gości
oraz zaprosili na część artystyczną przygotowaną przez dzieci z Publicznego Przedszkola w Głowaczowie pod kierunkiem
Katarzyny Krynickiej i uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej w Głowaczowie pod
kierunkiem ks. Mariusza Przybycień, wprowadzając przybyłych gości w magiczną

www.kozienicepowiat.pl

atmosferę świąt. Po występie głos zabrali:
Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj,
Przewodniczący Rady Gminy Głowaczów
Piotr Marek i dzielnicowy KP Grabów
nad Pilicą mł. asp. Grzegorz Bartosiewicz
składając życzenia wszystkim obecnym gościom. Błogosławieństwa udzielił wikary
parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Głowaczowie ks. mgr Mariusz Przybycień, który
zaprosił zgromadzonych do wspólnego
przełamania się chlebem – opłatkiem. Następnie wszyscy razem zasiedli do wspólnego wigilijnego posiłku, by wspólnie spędzić
ten przedświąteczny czas. Nie zabrakło
również upominków dla gości, które zosta-

ły przygotowane przez dzieci z Publicznego
Przedszkola w Głowaczowie oraz uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowie. Spotkanie pozwoliło uczestnikom oderwać się choć na chwilę od trosk
codziennego życia i uroczyście rozpocząć
okres Bożonarodzeniowy.
Wszystkim gościom i osobom zaangażowanym w organizację spotkania,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie
oraz harcerzom za przekazanie Światełka
Betlejemskiego składamy serdeczne podziękowania.
JUSTYNA MALINOWSKA
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GMINA GNIEWOSZÓW

Rękodzieło – wyrób wytworzony w sposób nieprzemysłowy, posiadający walory artystyczne, najczęściej zawierający motywy
ludowe typowe dla kultury, w której powstał.
Rękodzieło artystyczne – sztuka wytwarzania ręcznego artystycznych przedmiotów użytkowych oraz ozdób dla gospodarstwa domowego.
Te definicje zawarte zostały w folderze
przygotowanym dla uczestników II WYSTAWY TWÓRCÓW ZIEMI GNIEWOSZOWSKIEJ, która z inicjatywy Wójta Gminy
Gniewoszów Marcina Szymona Gac przy
współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy
Gniewoszów została otwarta 6 grudnia br.
Wystawa po raz kolejny została zorganizowana jako pokaz dorobku naszych twórców. Zaprezentowano fotografie, malarstwo,
haft krzyżykowy oraz rękodzieło. Swoje
prace na tegorocznej wystawie prezentowali: Barbara Masłowska – rękodzieło, Marcin
Miturski – fotografia, Grzegorz Gordat – wikliniarstwo, Monika Wiraszka – fotografia
i rękodzieło, Stanisław Błażyński – fotografia, Anna Tyburcy – Masłowska – fotografia. Po raz pierwszy na naszej wystawie
mogliśmy obejrzeć króciutki przegląd prac
malarki Krystyny Szafranek, których bogactwo barw i kolorów oraz ciekawe spojrzenie
na piękno otaczającego świata zachwyciło
uczestników. Podziwiali także cierpliwość,
dokładność i piękno prac rękodzielniczych
Bogumiły Kowalskiej. Doceniając kunszt,
wrażliwość i wyjątkowość wystawionych
prac wójt podziękował twórcom wręczając
im drobne upominki.
Tworzyć piękno można na różne sposoby, otwarcie II WYSTAWY TWÓRCÓW
ZIEMI GNIEWOSZOWSKIEJ było dobrą
okazją do rozstrzygnięcia konkursu „Najładniejsze podwórko – wizytówką mojej miejscowości” oraz wręczenia nagród. Nagrodą
główną w konkursie był obraz malowany na

płótnie, który otrzymaliśmy w darze od Anny
Szymańskiej malarki z Dęblina, której bardzo
serdecznie dziękujemy. Komisja w składzie:
Izabela Kierasińska – przewodnicząca, Mieczysław Szewczyk i Paula Stępień – członkowie, po weryfikacji ogrodów i wspólnej
przestrzeni we wsi pod względem zgodności
z regulaminem konkursu, obejrzała 2 ogrody
przydomowe i 1 zagospodarowaną przestrzeń.
Oceniła i przyznała następujące nagrody:
„Najładniej zagospodarowane podwórko i ogród”
I miejsce Beata Kamela – Wysokie
Koło
II miejsce Zoﬁa Skorupska – Gniewoszów
„Najładniej zagospodarowana wspólna
przestrzeń”
I miejsce Stowarzyszenie „NASZ
BOREK”
Wójt wręczając nagrody pogratulował
zwycięzcom tegorocznego konkursu, wyraził nadzieję, że nagrodzeni dalej będą upiększać swoje posesje oraz zachęcił pozostałych
uczestników do udziału w kolejnej edycji.
Kolejnym punktem programu było
zaprezentowanie proponowanej trasy tu-

Miło nam poinformować o sukcesach
Kamila Cielocha – mieszkańca naszej
gminy, który zdobywa międzynarodowe
tytuły. Kamil zaczął ćwiczyć jako uczeń
Publicznego Gimnazjum w roku 2010,
ale dopiero gdy był uczniem I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dęblinie
wziął udział w zawodach sportowych
w pchnięciu kulą. Zdobycie pierwszych
medali zaostrzyło apetyt na większe sukcesy i spotęgowało motywację do dalszych ćwiczeń w zaciszu domu, w którym
Kamil stworzył sobie własną siłownię. Następnie brał udział w zawodach
w podnoszeniu ciężarów, co również
przyniosło sukcesy i medale. W styczniu

2017 r. wziął udział w Mistrzostwach Polski Strongman do 21 lat, które odbyły się
w Starachowicach. Tam zajął I miejsce
i otrzymał tytuł Mistrza Polski. W sierpniu 2018 r. wystartował w Mistrzostwach
Europy w Łodzi w tej samej dyscyplinie,
gdzie zajął I miejsce i tym samym zdobył tytuł Mistrza Europy. Miesiąc później – we wrześniu 2018 r. – wziął udział
w Mistrzostwach Świata Juniorów
w Londynie, gdzie zajął zaszczytne III
miejsce.
Obecnie nadal systematycznie ćwiczy
codziennie przez minimum dwie godziny
i przygotowuje się do następnych zawodów na początku 2019 roku.
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rystycznej „Szlakiem zabytków i zagród
edukacyjnych gminy Gniewoszów”, do
której uczestnicy spotkania wnosili nowe
i ciekawe propozycje.
Serdecznie dziękuję twórcom i wystawcom za ekspozycję swoich prac oraz Ryszardowi Szewczykowi właścicielowi Edukacyjnej Zagrody Pszczelarskiej i Pawłowi
Wieczorkowi właścicielowi Winnicy Wieczorków za możliwość przedstawienia zagród, które znalazłyby się na proponowanym
szlaku. Dziękuję gorąco obecnym na wystawie mieszkańcom oraz wszystkim, którzy zechcieli skorzystać z zaproszenia i uświetnili to
ciekawe wydarzenie. Jak ważna jest ta wystawa dla promocji twórców i jednocześnie dla
promocji naszej gminy świadczy obecność na
niej Przewodniczącego Rady Gminy Macieja
Barana, radnego wsi Borek Piotra Telki, radnego wsi Sławczyn – Zalesie Jarosława Stępnia, Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc
– Chłopska Stanisławy Kunckiej oraz Dyrektor PSP w Wysokim Kole Joanny Kowalczyk,
którym również serdecznie dziękuję.
DANUTA BŁAŻYŃSKA

Gratulujemy sukcesów i życzymy następnych!
MARIA WITEK
www.kozienicepowiat.pl

21 grudnia o godz. 16:30 rozpoczęła się kolejna Wigilia w Gminie Gniewoszów. W pięknie udekorowanej stołówce Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
spotkali się zaproszeni goście, wójt, radni, sołtysi dyrektorzy szkół, komendant
policji oraz mieszkańcy Gminy Gniewoszów.
Po oficjalnym powitaniu wszystkich
gości, odśpiewaniu kolędy „Do szopy
hej pasterze” proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Gniewoszowie
ks. Stanisław Grzmil odczytał Ewangelię św. Łukasza. Następnie głos zabrał
Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów, składając wszystkim mieszkańcom życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Kolejne życzenia świąteczne
w imieniu własnym oraz Rady Gminy
złożył Maciej Baran Przewodniczący
Rady Gminy Gniewoszów.
Tak jak w poprzednim roku w czasie
wieczoru wigilijnego ogłoszone zostały
wyniki i wręczone nagrody uczestnikom
konkursu „Moja mała ojczyzna”, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną
i szkolną.
Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się wieczornica oraz koncert kolęd
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego i Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie przygotowanych
przez Bożenę Sykut. Wystąpili także
członkowie Klubu Seniora „Zawsze Aktywni”, Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów” oraz nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich w Borku
„NASZ BOREK”. Wieczór wigilijny
i kolędowanie umilał grając na akordeonie Piotr Dela, któremu serdecznie dziękuję. Na zakończenie wszyscy uczestnicy
trzymając się za ręce, śpiewając kolędę
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” przeszli do stołu wigilijnego, by połamać się
opłatkiem i złożyć sobie życzenia.
Podczas trwającej wigilii uczestnicy
spotkania mogli zakupić stroiki bożonarodzeniowe oraz inne rękodzieło na
stoiskach kiermaszu. Wszyscy mogli też
skosztować smakowitych potraw wigilijnych przygotowanych przez obsadę
kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gniewoszowie, której składam serdeczne podziękowania.
Zapraszając wszystkich za rok na jubileuszową, bo V Wigilię Gminną dziękuję serdecznie wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia oraz tym,
którzy przyczynili się do uroczystej oprawy tegorocznej wigilii.
DANUTA BŁAŻYŃSKA
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

Grudniowa data w kalendarzu, delikatnie prószący śnieg, piękne świąteczne
dekoracje to znak zbliżającego się Bożego
Narodzenia – świąt pełnych żywiołowej
radości, nadziei i wzruszenia. W takiej też
atmosferze 16 grudnia zostało zorganizowane w Zespole Szkół w Grabowie nad
Pilicą już dwunaste Spotkanie Opłatkowe
dla starszych mieszkańców naszej gminy.
Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą Edyta Lusarczyk witając
wszystkich przybyłych wyraziła radość,
że wigilijny stół, zgodnie z kilkunastoletnią już tradycją, jednoczy społeczność
szkolną i lokalną. Następnie głos zabrał
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk, który podziękował za
liczne przybycie, trud zorganizowania
uroczystości oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością ksiądz proboszcz parafii Grabów
nad Pilicą Jan Pękacz oraz wikary tej
parafii ksiądz Paweł Laskowski, ks. proboszcz parafii Łękawica Dariusz Sałek,
rekolekcjonista ks. Mariusz Przybycień,
przedstawiciele Rady Powiatu Kozienickiego – Małgorzata Siekut i Emanuel Zawodnik, Zastępca Wójta Anna Plesiewicz
– Trzeciak, Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Brynda, Skarbnik Gminy Justyna
Adamczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Stefaniak
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Au-

gustowie Mariola Żarłok.
Patronat honorowy nad uroczystością,
jak co roku przyjął Wójt Gminy Euzebiusz Strzelczyk. Uroczystość nie mogłaby się odbyć bez wsparcia Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. W przygotowanie uroczystej Wigilii i jej oprawy
zaangażowało się wiele osób – rodzice,
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz
uczniowie.
W klimat Bożego Narodzenia wprowadzili nas uczniowie, których do uroczystości przygotował ks. Paweł Laskowski. Jasełka przedstawiały walkę dobra ze
złem. Po przedstawieniu został odczytany

fragment Ewangelii. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy”
rozpoczęło się wspólne składanie życzeń
i łamanie opłatkiem. Następnie nadszedł
czas na poczęstunek, składający się z tradycyjnych, postnych potraw. Ucztowaniu towarzyszyły kolędy śpiewane przez
uczniów i absolwentów szkoły.
Atmosfera świątecznego spotkania
udzieliła się wszystkim zgromadzonym
i wprowadziła w nastrój zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy goście zostali również obdarowani symbolicznymi, świątecznymi upominkami.
MAŁGORZATA STĘPIEŃ

Uczennica klasy VIII, Anna Galińska po raz kolejny swoim talentem plastycznym zyskała uznanie na forum ogólnopolskim. Zajęła II miejsce w konkursie „Bohater z wąsem”
w kategorii klasy VII – VIII oraz III gimnazjum organizowanym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Znalazła się w gronie 11 nagrodzonych, wśród 500 uczestników
konkursu.
Przygotowując planszę komiksową dotyczącą Józefa
Piłsudskiego, Ania podjęła się niezwykle trudnego zadania.
Przedstawiła rolę Marszałka w wojnie polsko – bolszewickiej 1919 – 1921 oraz samej bitwie warszawskiej. W swoim
komiksie pokazała trudne momenty (braki w umundurowaniu
polskich ochotników, klęskę Polaków pod Rudą) oraz sam
triumf wojsk polskich. Nie zabrakło szczegółów historycznych, tj. wykorzystania wozu pancernego w walce pod Radzyminem. Planszę rozpoczyna scena przedstawiająca wystąpienie Lenina nawołujące do rewolucji, kończy zaś uroczysta
defilada zwycięskich Polaków w Warszawie. Przygotowanie
pracy zajęło mnóstwo czasu. Wymagało wysiłku i niezwykłej
dbałości o poprawność historyczną.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
AGNIESZKA DURAJCZYK
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Gmina Grabów nad Pilicą realizuje szkolenia „Ja w internecie” w ramach Działania
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014
– 2020. Wniosek złożony został za pośrednictwem fundacji Legalna Kultura. Program „Ja
w internecie” oferuje bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie grupy świadomych
i kompetentnych użytkowników internetu
i e-usług publicznych, zdolnych realizować
potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny
i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych
narzędzi cyfrowych.
W ramach powierzonego grantu otrzymaliśmy możliwość przeszkolenia 85 osób
w różnych kategoriach wiekowych w wybranych przez nich grupach tematycznych:
Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci,
Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w
sieciach społecznościowych, Tworzę własną
stronę internetową (blog), Rolnik w sieci,
Kultura w sieci.
Od początku stycznia zrealizowaliśmy
już pełne 3 cykle szkoleń – Rodzic w internecie – gdzie uczestnicy poznali źródła
wartościowych i pochodzących z legalnych
źródeł treści dostępnych w bibliotekach
i muzeach cyfrowych oraz nauczyli się, jak

zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci
i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Zdobyli wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin
(takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+,
uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Drugim
szkoleniem przeprowadzonym w ramach
grantu było szkolenie Mój biznes w sieci
– lokalni przedsiębiorcy dowiedzieli się jak
wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść
skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja,
marketing, zaopatrzenie, finanse itp.) swojej firmy. Poznali dedykowane dla biznesu
usługi e-administracji. Trzecie – Rolnik
w sieci – W ramach nauki uczestnicy szkolenia zapoznali się z najpopularniejszymi
portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz
portalami meteorologicznymi. Nauczyli się,
jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP
i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń
podatkowych online, usług online dla ubezpieczonych w KRUS, usług online Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich, usług ARiMR.
Harmonogram przewiduje realizację
12 cykli szkoleń w terminach do końca
marca. Wszystkie jeszcze zainteresowane

We wtorek, 4 grudnia 2018 r., w hotelu
Aviator w Radomiu odbyła się Gala Plebiscytu Nauczyciel na Medal. Nagrodzeni zostali
nauczyciele w etapie powiatowym w kategoriach: nauczyciel klas I – III, klas IV – VIII
i gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych.
Plebiscyt, w którym nagradzani są nauczyciele z regionu radomskiego był organizowany już po raz dwunasty. Był on
wyjątkowy i rekordowy, ponieważ zgłosiło się ponad 400 nauczycieli i ponad
140 szkół. Na Gali obecny był Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan.
Wśród gości była obecna również mocna reprezentacja Powiatu Kozienickiego.
Gminę Grabów nad Pilicą reprezentowała
Beata Sobczak – nauczycielka ze Szkoły
Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie, która zajęła II miejsce w kategorii „Nauczyciel klas I – III”. Pani Beata
ukończyła studia magisterskie na kierunku
„Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie
przedszkolne” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Natomiast studia podyplomowe na kierunku
„Diagnoza i terapia pedagogiczna” oraz
„Wychowanie do życia w rodzinie” w Radomiu. W tym roku szkolnym prowadzi

zajęcia w oddziale przedszkolnym
i klasie I. Uczy także wychowania
do życia w rodzinie w klasach IV –
VIII oraz pomaga uczniom pokonywać trudności szkolne na zajęciach
korekcyjno-kompensacyjnych.
Na pytanie, czy bycie nauczycielem było marzeniem już od dzieciństwa, Pani Beata odpowiedziała:
„Odkąd sięgam pamięcią, zawsze
chciałam być nauczycielką. Miałam
to szczęście, że w szkole podstawowej przyjaźniłam się z córką nauczycielki i często po lekcjach w sali zajęć
technicznych wcielałyśmy się w rolę nauczycielek. Była katedra, tablica, kreda…”.
„Praca z dziećmi daje mi radość. Mam
satysfakcję, że ucząc małe dzieci również
je wychowuję. Mam wpływ na to, jakimi
staną się ludźmi, współtworzę ich system
wartości. Podpowiadam, w jaki sposób pokonywać własne słabości. Buduję ich wiarę
we własne możliwości, wdrażam do odpowiedzialności i świadomego podejmowania
decyzji” – powiedziała laureatka.
Dla Beaty Sobczak bardzo miłą niespodzianką była wiadomość o zgłoszeniu jej do konkursu Nauczyciel na Medal

www.kozienicepowiat.pl

osoby zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy Grabów nad Pilicą.
IZABELA MATYSIAK

2018 organizowanego przez gazetę „Echo
Dnia”. Sam fakt odbiera jako zaszczyt
i wyróżnienie. „Kieruję szczególne podziękowania do tych rodziców i uczniów,
którzy mnie nominowali. Bardzo dziękuję
wszystkim, którzy oddali na mnie głos, bo
dzięki nim zajęłam II miejsce w powiecie
kozienickim w kategorii Nauczyciel klas
I – III” – powiedziała nauczycielka.
Beata Sobczak wraz z innymi laureatami otrzymała medal oraz dyplom plebiscytu Nauczyciel na Medal, a także Jeża
Edka – maskotkę „Echa Dnia”.
IZABELA WÓJCIK
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GMINA KOZIENICE

20 stycznia br., w Kościele pw. Świętej
Rodziny w Kozienicach odbył się wyjątkowy koncert kolęd i pastorałek, w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.
W repertuarze znalazły się tradycyjne
polskie kolędy, które od lat stoją na straży
tradycji i budują bożonarodzeniowy klimat
w polskich domach i kościołach. Artyści
zaprezentowali również świąteczne pieśni
w wersjach hiszpańskiej i białoruskiej.
W Koncercie licznie udział wzięli
mieszkańcy gminy Kozienice, obecni byli
również Burmistrz Gminy Kozienice Piotr
Kozłowski, Wiceburmistrz ds. Społecznych
Dorota Stępień i Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman.
– Wokaliści, chóry i orkiestra, której dyrygował Dyrektor Szkoły Muzycznej Zdzisław
Włodarski zaprezentowali niezwykłe
umiejętności, utrwalając w nas podniosły, świąteczny klimat – przekazuje Burmistrz Piotr Kozłowski. Z dumą uczestniczę w wydarzeniach, które są lokalnymi
inicjatywami i pokazują najmocniejsze
i najlepsze strony naszej gminy. Dziękuję serdecznie organizatorom koncertu,
tj. księdzu dziekanowi Władysławowi
Sarwie, Paraﬁi pw. Świętej Rodziny
w Kozienicach, Szkole Muzycznej I stopnia w Kozienicach oraz Stowarzyszeniu
Przyjaciół Szkoły Muzycznej Kanon, za
przygotowanie i realizację wydarzenia.
Wyrażam nadzieję – i będę czynił takie
starania – iż kozienicki koncert kolęd,
który tak wiernie oddaje myśl, iż muzyka
łączy pokolenia, na stałe wpisze się w ka-
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lendarz muzycznych spotkań, dostępnych
dla szerokiej publiczności.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl

6 stycznia br. na ulicach Kozienic pojawił się barwny Orszak – tak
mieszkańcy gminy obchodzili święto
Objawienia Pańskiego, potocznie nazywane Świętem Trzech Króli.
„Orszak Trzech Króli” jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym
w Kozienicach przez Kozienicką Radę
Rycerzy Kolumba. Ta oddolna inicjatywa bezpośrednio nawiązuje do głęboko zakorzenionych w polskiej kulturze
tradycji kolędowania oraz wystawiania jasełek. Bardzo dobra organizacja
przedsięwzięcia, do której poza Radą
Rycerzy Kolumba włączyli się Gmina
Kozienice, parafia pw. Św. Rodziny
w Kozienicach i Parafia pw. Świętego
Krzyża, mieszkańcy i przedsiębiorcy,
ubarwiona elementami jasełek, przemówień, modlitw i pieśni, przyniosła
zadowolenie setkom jej uczestników.
Orszak Trzech Króli, jest wydarzeniem o charakterze chrześcijańskim,
dla Kozieniczan jest również dowodem na powodzenie wspólnych działań
i wzmacnianie lokalnej wspólnoty.
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Szanowni Państwo,
składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoją
szlachetną darowizną, gestem płynącym prosto z serca, wsparli
kozienickie działania realizowane na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
W tym roku Państwa szczodrość spowodowała, iż Kozienicki
Sztab WOŚP uzbierał rekordową sumę pieniędzy.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Urszuli Strzelczyk, szefowej kozienickiego Sztabu, oraz wolontariuszy, którzy
pomimo nieprzyjemnych warunków pogodowych z uśmiechem
na twarzach przez cały dzień, bezinteresownie, z ogromnym zaangażowaniem kwestowali na naszych ulicach. Dziękujemy również Panu Zdzisławowi Włodarskiemu, pracownikom i wychowankom Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach, Pani Elwirze
Kozłowskiej oraz pracownikom i uczestnikom zajęć Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, za przygotowanie
finałowego, barwnego koncertu WOŚP.
Postawa wszystkich Państwa i ponadczasowe wartości, które promujecie są największym darem i powodem do dumy. 27. Finał
WOŚP przechodzi do historii.
Niestety, tegoroczne, symboliczne, ogólnopolskie zakończenie pięknej inicjatywy, smutno zapisuje się w historii akcji. Tragiczne wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku, spowodowało, iż zamiast entuzjazmu i radości, cała Polska zadrżała. Czerwone,
rozpoznawalne na całym świecie serce WOŚP, przybrało czarną barwę...
Drodzy Mieszkańcy, poddając się refleksji, życzymy Wam, życzymy także sobie, aby dobro, wzajemny szacunek i potrzeba
pomocy drugiemu człowiekowi, w nas nie gasły, a Orkiestra – zgodnie z powtarzanym niczym mantra od 27. lat hasłem – niech gra
… do końca świata i jeden dzień dłużej.
Burmistrz Gminy Kozienice
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach
Piotr Kozłowski
Rafał Sucherman
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA MAGNUSZEW

19 grudnia 2018 r. w Magnuszewie odbyła się Gminna Wigilia połączona z otwarciem targowiska „Mój Rynek”. W ten piękny, grudniowy dzień mieszkańcy gminy
Magnuszew spotkali się, aby połamać się
opłatkiem oraz wspólnie świętować zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.
Uroczystość rozpoczęła się ceremonią
przecięcia wstęgi oraz poświęcenia targowiska „Mój Rynek” przez proboszcza parafii w Magnuszewie księdza Szczepana
Iskrę. Następnie Wójt Gminy Magnuszew
Marek Drapała złożył wszystkim zebranym
serdeczne życzenia. Po nim głos zabrali
zaproszeni goście m.in.: Starosta Powiatu

Kozienickiego Andrzej Jung, Wiceprezes
Mazowieckiej Izby Rolniczej Kazimierz
Szubiński, Prezes LGD „Puszcza Kozienicka” Irena Bielawska. Po części oficjalnej
nastał czas wspólnego kolędowania, podczas którego dzieci z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie pod
kierownictwem siostry Stanisławy Misiek
oraz siostry Krystyny Mazur zaprezentowały krótki program muzyczny. W czasie
wspólnego łamania się opłatkiem wystąpił
zespół Melodia, który zaprezentował tradycyjne polskie kolędy.
W czasie uroczystości odbyła się
również promocja książki „Gmina Ma-

gnuszew wczoraj i dziś”. Publikacja ta
wydana przy wsparciu LGD „Puszcza
Kozienicka” wzbudziła duże zainteresowanie wśród lokalnej społeczności.

Od dnia otwarcia, poniedziałkowy magnuszewski targ odbywa się już na nowym
targowisku. Wraz z rozpoczęciem wiosny
Gmina Magnuszew zaprasza sprzedających i kupujących dwa razy w tygodniu:
w poniedziałki i w soboty.
Informacja własna Gminy Magnuszew

W Skansenie w Mniszewie w 2018 roku została
wybudowana wieża widokowa, z której roztacza się
piękny widok na najbliższą okolicę, między innymi
na dolinę Wisły i Pilicy.
Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 29 grudnia
2018 roku w obecności przedstawicieli Rady Gminy
Magnuszew, Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, księży, pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie, przedsiębiorców, zaprzyjaźnionych przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych, kolekcjonerów
zabytkowych pojazdów militarnych, kombatantów,
mieszkańców Gminy Magnuszew i Powiatu Kozienickiego. Jedną z osób, które dokonały symbolicznego przecięcia wstęgi była Irena Bielawska prezes
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza
Kozienicka”, z którego Gmina Magnuszew pozyskała
część środków na budowę wieży. Nowo otwarta wieża
widokowa w 2019 roku zostanie udostępniona turystom i mamy nadzieję, że odwiedzający Skansen będą
chętnie z niej korzystali.
Informacja własna
Skansen Bojowy w Mniszewie
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W Święto Trzech Króli 6 stycznia
2019 r. w Magnuszewie Amatorska
Grupa Teatralna „Pasja” po raz VIII
wystawiła w kościele parafialnym pw.
św. Jana Chrzciciela spektakl, przedstawiający historię narodzin Jezusa.
Świetna gra aktorska, jak też barwne stroje i elementy scenografii spotkały się z bardzo dobrym odbiorem
zgromadzonej publiczności, która
licznie przybyła na przedstawienie.
O popularności magnuszewskiego teatru świadczy fakt, że ma już on swoją publiczność, która czeka na kolejne
spektakle i to, że liczba aktorów biorących udział w przedstawieniach z roku
na rok wzrasta. W ostatnich latach grupa powiększyła się o liczną gromadkę
dzieci, którym w tym roku można było
powierzyć już dorosłe role. Jesteśmy
wdzięczni aktorom amatorom, że chcą
rozwijać swoją pasję i dzielić się nią
z innymi. Jest to nieoceniony wkład
w tworzenie i rozwój kultury na terenie
Gminy Magnuszew. Na kolejny spektakl w wykonaniu teatru „Pasja” zapraszamy już w kwietniu.
dyrektor i pracownicy Gminnej
Biblioteki Publicznej
– Centrum Kultury w Magnuszewie

Tegoroczna IV edycja turnieju halowej piłki nożnej cieszyła się ogromnym zainteresowaniem miłośników
futsalu. Do rywalizacji o Puchar Wójta
przystąpiło 13 drużyn, składających
się z mieszkańców naszej Gminy.
W dwudniowej imprezie udział wzięli zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni
w klubach sportowych oraz zawodnicy
młodzieżowi. Turniej został podzielony na 2 dni (sobota, niedziela), łącznie rozegranych zostało 36 emocjonujących spotkań, obfitujących w wiele
bramek i składnych akcji. W turnieju
zagrały zespoły: Real Magnuszew,
OSP Magnuszew, Radni i Sołtysi, Budul Team, F.C. Promile, Iskra, Dzbanki, Pistolety, Banda Łysego, FC Trzebień, FCB Magnuszew, Szmacianka
Rękowice, KS Norki. Punkty zdobyte
za zwycięstwo w rozegranych meczach
wyłoniły laureatów turnieju. Sobotnie
podium należało do drużyn: I miejsce
dla Budul Team, II – F.C. Promile, III –
www.kozienicepowiat.pl

Real Magnuszew. W niedzielę zwyciężyły Pistolety, II – FCB Magnuszew,
III – KS Norki. Po rozegraniu wszystkich spotkań wręczone zostały nagrody: puchary, medale i statuetki dla najlepszych zawodników, bramkarzy oraz
strzelców. Turniej na stałe zapisał się

w kalendarzu imprez sportowych naszej Gminy. Jest doskonałą okazją do
współzawodnictwa, rywalizacji i popisów przed kibicami.
HUBERT KAPUSTA
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GMINA SIECIECHÓW

Wigilia w Gminie Sieciechów
przeszła już do historii. 19 grudnia
2018 roku, mieszkańcy gminy licznie
zgromadzili się w parku przed Urzędem Gminy, by złożyć sobie życzenia,
łamiąc się opłatkiem, wysłuchać koncertu kolęd i degustując przygotowane
potrawy. Mimo przejmującego zimna,
w naszych sercach zapłonął płomień
wzajemnej życzliwości i serdeczności.
W bożonarodzeniowy klimat wprowadziła obecnych kolęda „Wśród nocnej
ciszy” zaśpiewana pod kierunkiem
radnego Marka Chołuja i jego córki
Weroniki. Najważniejszym elementem
wigilijnego spotkania była odczytana Ewangelia o Narodzeniu Pańskim,
poświęcenie opłatków i życzenia przekazane przez księdza Tomasza Koślę
Proboszcza Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Sieciechowie, Arkadiusza Gubę
Wójta Gminy oraz Stanisława Potyrę
Przewodniczącego Rady Gminy. Degustacji różnorakich potraw, towarzyszyła piękna świąteczna oprawa przygotowana przez nauczycieli i uczniów
ze szkół w Słowikach, Zajezierzu
i Sieciechowie. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć znane i mniej znane,
przepiękne polskie kolędy i pastorałki.
Wszystkie dzieci obecne na Gminnej
Wigilii otrzymały od Wójta Gminy
słodki upominek.
II Gminna Wigilia została zorganizowana dzięki zaangażowaniu zarówno wszystkich pracowników Urzędu
Gminy oraz jednostek organizacyjnych,
nauczycieli oraz pracowników szkół,
radnych, sołtysów, ale również dzięki
wsparciu sponsorów, którymi byli:
– Zofia Witosław Prezes Zrzeszenia Producentów Rolnych „Powiśle”,
– Jarosław Włodarczyk właściciel firmy
DESIGNSTAL,
– Janina Zawodnik Prezes Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach oraz Anna Witosław Kierownik
Filii NBS w Sieciechowie,
– Agnieszka i Artur Niedolistek właściciele sklepów AGA,
– Stanisława Kuncka Prezes Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
Gniewoszów oraz Zofia Wójcik,
– Karolina Molenda pracownia florystyczna ROSA,
– Małgorzata i Grzegorz Połeć przetwórstwo warzyw i owoców,
– Jolanta Gwizd AG Serwis Stacja Paliw
Opactwo,
– Teresa Żak Prezes Zarządu Przychodnia
ELTERMED Zajezierze,
– Grzegorz Miturski Prezes Wspólnoty
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Gruntowej Sieciechów,
– Eliza i Robert Rakoczy właściciele firmy FENIX,
– Aneta Piskała Studio Dekoracji

KREATOR.
Wszystkim składamy gorące podziękowania.
ELŻBIETA KALBARCZYK

www.kozienicepowiat.pl

7 grudnia miała miejsce wyjątkowa dla druhów OSP Sieciechów oraz
całej społeczności gminy Sieciechów
uroczystość, podczas której jednostce został przekazany nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy oraz niezbędny sprzęt hydrauliczny. Po złożeniu
przez Pawła Kowalskiego meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, ksiądz Tomasz Kośla Proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca
w Sieciechowie dokonał poświęcenia
nowego samochodu, po czym klucze
i akt przekazania zostały wręczone
prezesowi OSP Sieciechów Zbigniewowi Czerskiemu. W finansowaniu zakupu samochodu uczestniczyli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie –
254 683,80 zł, Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy – 200 000,00 zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego –
130 000,00 zł, Gmina Sieciechów –
164 386,20 zł.
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt hydrauliczny przyczynią się do usprawnienia pracy druhów
ochotników z Sieciechowa, a co za tym
idzie do zwiększenia bezpieczeństwa
na terenie gminy oraz całego powiatu
kozienickiego.
Tekst na podstawie materiału filmowego dostępnego na stronie internetowej
www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”.

www.kozienicepowiat.pl
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Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za teksty i ogłoszenia na stronach gmin.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Karolina Urbańska
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66

Nakład: 2000 egz.
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nr 1 styczeń 2019
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

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
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