
Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Ekologia * Aktualności * Informacje gminne * Zdrowie * Finanse * Działalność placówek * Ochrona środowiska
IS

SN
 1

73
1-

33
25

Dokończenie na str. 2

Nr 10/2014 (wrzesień)
Informacje Gminy Kozienice „NASZA GMINA”wewnątrz numeru

W poniedziałek 1 września w pla-
cówkach oświatowych na terenie całego 
kraju uroczyście zainaugurowano nowy 
rok szkolny.

Tego dnia w szkołach ponadgimna-
zjalnych, których organem założyciel-
skim jest powiat kozienicki, naukę rozpo-
częło 1542 uczniów, wśród których jest 
466 pierwszoklasistów.

Według danych z dnia inaugura-
cji roku szkolnego 2014 / 2015 brać 
uczniowską I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach zasili 88 uczniów klas 
pierwszych, którzy wraz z uczniami 
klas starszych tworzą społeczność li-
czącą 278 uczniów.

W murach Zespołu Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach naukę rozpoczęło 1145 uczniów, 
wśród których 346 to uczniowie klas 
pierwszych. 

Natomiast Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Kochanow-
skiego w Garbatce – Letnisku ma 119 
uczniów, wśród których 32 to ucznio-
wie po raz pierwszy przekraczający 
progi tej szkoły. Nowy rok szkolny 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych przyniósł zmiany. W szkole zo-
stały bowiem utworzone dwie nowe 
klasy pierwsze. Jedna z nich to klasa 
o profilu policyjno – penitencjarnym 
w liceum ogólnokształcącym, druga to 
technikum drzewne i leśne razem.

Nieuchronny koniec wakacji 
i rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
w każdej ze szkół oznajmiły tego dnia 
obecnym nauczycielom, pracownikom 
niemerytorycznym, uczniom i ich ro-
dzicom, a także przybyłym gościom 
uroczyste apele, podczas których przy-
pomniane zostały wydarzenia wrześ-
niowe sprzed 75 lat, ale przede wszyst-
kim wytyczone zostały nowe plany 

W powiecie kozienickim jest ponad 
293 kilometry dróg powiatowych. Każ-
dego roku budowane, przebudowywa-
ne, modernizowane są odcinki tych dróg 
w poszczególnych gminach. Na 2014 rok 
w ramach wydatków inwestycyjnych na 
budowę  i przebudowę dróg powiatowych 
zaplanowano kwotę ponad 3,3 mln zł. 
Wszystkie inwestycje zrealizowane zosta-
ną bez zaciągania kredytów.

Dotychczas w br. zrealizowano:
– przebudowę drogi powiatowej 1740W 

Molendy-Garbatka-Letnisko odcinek 
o długości 485 mb, koszt inwestycji 
220 732,00 zł 

– przebudowę drogi powiatowej 1723W 
Kozienice – Holendry Piotrkowskie, 
odcinek o długości 1.280 mb, koszt in-
westycji 632 260,00 zł

– budowę drogi powiatowej 1701W Gra-

bów nad Pilicą-Augustów odcinek 
o długości 890 mb, koszt inwestycji 
230 439,00 zł

– przebudowę drogi powiatowej 1738W 
Borek-Gniewoszów odcinek o długości 
650 mb, koszt inwestycji 269 268,00 zł

– odbudowę drogi powiatowej 1732W 
Sieciechów – Łoje odcinek o dłu-
gości 1831 mb, koszt inwestycji 

ok. 840 750,00 zł
– przebudowę drogi powiatowej 3515W 

Łukawa – Głowaczów odcinek 
o długości 351 mb, 296 mb chodnika 
w miejscowości Głowaczów 
ul. Bankowa, koszt inwestycji 
ok. 330 000,00 zł.
W trakcie realizacji są:

– modernizacja drogi powiatowej 1702 W 
Wyborów – Basinów, odcinek o długości 
400 mb, koszt inwestycji 200.000,- zł

– budowa drogi powiatowej 1703 W Wola 
Magnuszewska – Lipinki, odcinek 
o długości 421 mb Tyborów – Cy-
chrowska Wola, koszt inwestycji 
ok. 234 000,00 zł.
Zarząd Powiatu popiera wszelki dzia-

łania samorządów lokalnych mające na 
celu poprawę bezpieczeństwa i warun-
ków życia mieszkańców powiatu i w mia-

rę możliwości udziela wsparcia. 
Zgodnie z przyjętymi zasadami współ-

pracy przy realizacji inwestycji, gminy 
wskazują inwestycje, które będą realizo-
wać na swoim terenie z wykorzystaniem 
środków z budżetu powiatu w ramach 
byłego Powiatowego Funduszu Ochrony 
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i cele, których uczniowie oraz grono 
pedagogiczne każdej z placówek bę-
dzie  w tym roku szkolnym realizować 
i do których będzie dążyć.

Obecni na apelach goście nie szczę-
dzili życzeń i ciepłych słów kierując je 
do młodzieży oraz grona pedagogiczne-
go i wszystkich pracowników każdej ze 
szkół.

Czesław Czechyra Poseł na Sejm 
zwrócił uwagę uczniów na to, iż 
1 września 1939 roku dzieci nie mo-
gły pójść do szkoły, a oni teraz mają 
taką możliwość, aby kształcić się 
i przyswajać wiedzę, aby w przyszłości 
przejąć obowiązki starszych. Zauwa-
żył także, że teraz właśnie jest dla nich 
czas, żeby uczyć się jak najwięcej, bo 
uczą się przede wszystkim dla siebie. 
Tym bardziej, że tradycyjnie już dzień 
rozpoczynający nowy rok szkolny stał 
się także sposobnością do wręczenia 
tegorocznym maturzystom nagród za 
wyniki, jakie osiągnęli na majowym 
egzaminie dojrzałości.

1 września 2014 roku to również 
data wyznaczająca nową kartę w hi-
storii Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego w Opactwie. Uro-
czysta inauguracja nowego roku szkol-
nego byłą bowiem pożegnaniem do-
tychczasowej dyrektor placówki Marii 
Goli, która swoją funkcję pełniła przez 
15 lat. Funkcję dyrektora objęła z dniem 
1 września Anna Grzesik – pedagog 
związany z ośrodkiem od wielu lat, któ-
rej akt powołania wręczył Janusz Stąpór 
starosta powiatu kozienickiego.

Anna Grzesik nowa dyrektor SOSW 
dziękując Marii Goli za lata współ-
pracy, dzięki której mogła się wiele 
nauczyć, złożyła życzenia wielu suk-
cesów i spełnienia marzeń wychowan-
kom ośrodka, ich rodzicom oraz gronu 
pedagogicznemu. Przedstawiła wycho-
wawców oraz organizację pracy w no-
wym roku szkolnym, w którym naukę 
będzie pobierać 44 dzieci. 

Również w SOSW w Opactwie nie 
obyło się bez nagród – Jacek Szko-
da wręczył trojgu wychowankom 
ośrodka medale, które zdobyli zajmu-
jąc czołowe miejsca podczas letnich 
igrzysk olimpiad specjalnych zorgani-
zowanych w sierpniu bieżącego roku 
w Bydgoszczy.

aGnIeSZKa GaJDa

Środowiska i Gospodarki Wodnej, a po-
wiat decyduje o tym, na których odcin-
kach dróg będą wykonywane inwestycje.

W powiecie kozienickim w la-
tach 1999 – 2006 wykonano 76,219 
km dróg, 0,500 km chodnika za kwotę 
19 055 979 zł, stan odtworzenia na 
koniec 2006 roku wynosił 26%. W la-
tach 2007-2013 wykonano 99,187 km 
nawierzchni, 16,296 km chodników, 
1138 m² parkingów oraz 0,900 km 
utwardzonego obustronnie pobocza, za 
kwotę 44 078 354 zł,stan odtworzenia 
dróg powiatowych na koniec 2013 roku 
wynosił wynosił 60%.

W gminie Garbatka – Letnisko 
w latach 1999-2006 wykonano 5,385 km 
dróg za kwotę 808 454 zł, stan odtwo-
rzenia dróg na koniec 2006 roku wynosił 
35,51%. W latach 2007 – 2013 wykona-
no 6,189 km dróg i 1,160 km chodnika 
za kwotę 2 693 596 zł, stan odtworzenia 
dróg powiatowych na terenie gminy na 
koniec 2013 wynosił 76%.

W gminie Głowaczów w latach 1999- 
2006 wykonano 10,076 km dróg, za kwo-
tę 3 235 218 zł, stan odtworzenia dróg 
na koniec 2006 wynosił 19%. W latach 
2007 – 2013 wykonano 26,737 km dróg, 
1,885 km chodnika za kwotę 
12 339 910 zł, stan odtworzenia dróg po-
wiatowych na terenie gminy na koniec 
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2013 roku wynosił 70%.
W gminie Gniewoszów w latach 

1999-2006 wykonano 12,789 km dróg za 
kwotę 2 011 999 zł, stan odtworzenia na 
koniec 2006 roku wynosił 34,94%. W la-
tach 2007-2013 wykonano 9,065 km dróg 
za kwotę 3 609 536 zł, stan odtworzenia 
dróg powiatowych na terenie gminy na 
koniec 2013 roku wynosił 60%.

W gminie Grabów nad Pilicą w la-
tach 1999-2006 wykonano 10,146 km 
dróg za kwotę 2 596 218 zł, stan odtworze-
nia na koniec 2006 roku wynosił 21,61%. 
W latach 2007-2013 wykonano 14,200 km 
dróg za kwotę 5 728 836 zł, stan odtwo-
rzenia dróg powiatowych na terenie gmi-
ny wynosił na koniec 2013 roku 52%.

W gminie Kozienice w latach 
1999-2006 wykonano 22,673 km dróg, 
0,500 km chodnika za kwotę 7 192 465 zł, 
stan odtworzenia na koniec 2006 roku wy-
nosił 27,64%. W latach 2007-2013 wyko-
nano 27,674 km dróg, 12,805 km chodnika, 
870m² parkingów oraz 0,900 km utwar-
dzonego pobocza (obustronnie) za kwotę 
14 489 654 zł, stan odtworzenia dróg po-
wiatowych na terenie gminy na koniec 
2013 roku wynosił 61%. 

W gminie Magnuszew w latach 1999-
2006 wykonano 9,518 km dróg za kwotę 
2 075 317 zł, stan odtworzenia na koniec 
2006 roku 24,4%. W latach 2007-2013 

wykonano 9,060 km 
dróg, 0,445 km chod-
nika, 268 m² parkingu 
za kwotę 3 144 527 zł, 
stan odtworzenia dróg 
powiatowych na tere-
nie gminy na koniec 
2013 roku wynosił 48%.

W gminie Sie-
ciechów w latach 
1999-2006 wykonano 
5,632 km dróg za kwo-
tę 1 136 308 zł, stan 
odtworzenia na ko-
niec 2006 roku wyno-
sił 27,46%. W latach 
2007-2013 wykonano 
6,262 km dróg za 
kwotę 2 064 295 zł, 
stan odtworzenia dróg 
powiatowych na tere-
nie gminy na koniec 
2013 roku wynosił 
58%.

DanuTa DeleKTa

Informacje 



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 3

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy w Opactwie jest placówką oświa-
tową stwarzającą możliwość nauki dzie-
ciom i młodzieży upośledzonej w stopniu 
umiarkowanym i znacznym. Celem pracy 
pedagogów ośrodka jest zapewnienie jak 
najlepszych warunków nauczania i wy-
chowania. Grono pedagogiczne dba, aby 
edukacja uczniów otworzyła im drzwi do 
lepszej samodzielności i odpowiedzialno-
ści oraz do integracji z otaczającymi ich 
ludźmi i środowiskiem. 

W tej placówce każdy uczeń objęty jest 
intensywną opieką, a więc indywidualną 
terapią czy indywidualnym programem 
edukacyjno – wychowawczym. Dzięki 
temu każdy uczeń może pracować we 
własnym tempie i zgodnie z posiadanymi 
możliwościami intelektualnymi, które są 
rozwijane na zajęciach plastycznych, mu-
zycznych, technicznych, komputerowych, 

tanecznych, sportowych. Każdy uczeń 
mając szanse rozwijania swoich ukrytych 
zdolności, ma możliwość budzenia wiary 
we własne siły.

Mnogość różnych ciekawych metod, 
form pracy, niebanalnych pomysłów re-
alizowanych w ośrodku sprzyja efektom 
zgodnym z naczelną misją placówki, któ-
rą od 1 września zarządza nowa dyrektor 
Anna Grzesik.

„Uczą się tu dzieci upośledzone 
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacz-

nym i głębokim. Są to dzieci , które po-
trzebują specyfi cznego podejścia do 
każdego z nich, każde ma inne potrzeby, 
możliwości i talenty – mówi Anna Grze-
sik – Dzięki temu, że miałam możliwość 
współpracować z panią Marią Golą, 
zdobyłam wiele doświadczenia i chciała-
bym jej działania rozpoczęte realizować. 
Chciałabym kontynuować jej pomysły na 

naszą szkołę. Jest to specyfi czna szkoła, 
która wymaga indywidualnego spojrzenia 
na każde z dzieci. 

Moje grono pedagogiczne to najwspa-
nialsi nauczyciele. Miałam możliwość 
poznania ich pracując z nimi przez 15 lat 
w tej placówce, dlatego też będę stara-
ła się wykorzystać ich możliwości, pre-
dyspozycje, zdolności, zainteresowania, 
zachęcać ich do poszerzania swojego 
warsztatu pracy, by nasi uczniowie mieli 
możliwość prawidłowego rozwoju psy-
chofi zycznego.”

Emerytowana dyrektor placówki Ma-
ria Gola absolwentka Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Warszawie w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Opactwie pracowała od kwietnia 
1983 roku, a od 1999 zajmowała stanowi-
sko dyrektora.

Obecna dyrektor, która w 2004 roku 
uzyskała stopień nauczyciela dyplomowa-
nego, od 1999 r. pracuje w ośrodku jako 
nauczyciel funkcjonowania osobistego 
i społecznego, wychowania fi zycznego, 
zajęć rewalidacyjnych oraz nauczyciel 
– wychowawca grupy wychowawczej.

Dyplom studiów wyższych magister-
skich na kierunku pedagogika specjalna 
w zakresie pedagogiki korekcyjnej uzy-
skała w Wyższej Szkole Pedagogiki Spe-
cjalnej w Warszawie na Wydziale Rewali-
dacji i Resocjalizacji. Ukończyła również 
studia podyplomowe w zakresie naucza-
nia wychowania fi zycznego i zdrowotne-
go z korektywą, a także kurs kwalifi ka-
cyjny w zakresie oligofrenopedagogiki 
oraz kurs kwalifi kacyjny dla oświatowej 
kadry kierowniczej z zakresu organizacji 
i zarządzania oświatą.

aGnIeSZKa GaJDa

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn do udziału w projekcie „Wspierajmy bezrobot-
nych”, który jest współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku bieżącym w ramach tego projektu można skorzystać jeszcze z dwóch form wsparcia, są to: 
• szkolenia indywidualne zgodne z potrzebami osób bezrobotnych oraz zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie PUP w Kozienicach, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice:
• szkolenia pok. nr 7, tel. 48 614 66 99 wew. 45. 
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pok. nr 8, tel. 48 614 66 99 wew. 34

Informacje dotyczące form wsparcia realizowanych przez Urząd Pracy dostępne są także na stronie www.pupkozienice.pl.
aRKaDIuSZ nOWaKOWSKI

Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy 
w Kozienicach

Projekty współfi nansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

OGŁOSZENIE!!!

Informacje 
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Diagnoza 
W zakresie diagnozy (psychologicznej, 

pedagogicznej, logopedycznej i zawodo-
wej) rozpoznajemy i określamy potencjal-
ne możliwości dzieci i młodzieży oraz ich 
indywidualne potrzeby edukacyjno – wy-
chowawcze i predyspozycje zawodowe:

Prowadzimy badania diagnostyczne 
uczniów z problemami rozwojowymi (trud-
ności w nauce, wychowawcze, zaburzenia 
w sferze emocjonalnej i społecznej).
• Diagnozujemy dzieci i młodzież wyma-

gającą kształcenia specjalnego.
• Diagnozujemy dzieci i młodzież, których 

stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie 
utrudnia uczęszczanie do szkoły.

• Prowadzimy badania logopedyczne 
(ustalenie stanu rozwoju mowy dzie-
cka, rozpoznanie zaburzeń).

• Prowadzimy na terenie przedszkoli  
i szkół przesiewowe badania logope-
dyczne, badania słuchu programem 
„Słyszę” oraz badania wzroku progra-
mem „Widzę”.

• Określamy zainteresowania i uzdolnie-
nia zawodowe uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych pod kątem 
przygotowania do wyboru zawodu  
i planowania kariery zawodowej.

• Prowadzimy badania psychometryczne 
orientacji szkolnej i zawodowej 

Konsultacje 
Pracownicy Poradni udzielają konsul-

tacji uczniom, rodzicom i nauczycielom 
na temat: 
• Wspomagania rozwoju i uzdolnień dzie-

cka, psychoedukacja rodziców.
• Wspomagania wychowania dzieci i mło-

dzieży z zaburzeniami w zachowaniu, 
problemami emocjonalnymi, problema-
mi przystosowawczymi, trudnościami 
okresu dojrzewania.

• Trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko 
dysleksji, specyficzne potrzeby eduka-
cyjne).

• Rozwoju i zaburzeń mowy.
• Pracy z dzieckiem z autyzmem, upośle-

dzeniem umysłowym lub opóźnionym 
rozwojem mowy.

• Orientacji edukacyjno – zawodowej.
• Indywidualnych i rodzinnych sytuacji 

kryzysowych.

Ponadto w każdy poniedziałek w godzi-
nach 14.00 – 18.00 czynny jest Punkt 
Konsultacyjny, w którym otrzymają 

Państwo fachową pomoc. 

Terapia 
Na terenie Poradni prowadzona jest:

• Indywidualna terapia psychologiczna 
dla dzieci i młodzieży.

• Terapia rodzin.
• Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem 

dysleksji oraz dzieci i młodzieży ze 
specyficznymi trudnościami w nauce.

• Indywidualna terapia pedagogiczna dla 
dzieci i młodzieży ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi.

• Terapia pedagogiczna dla dzieci i mło-
dzieży z trudnościami w nauce .

• Terapia logopedyczna.
• Terapia EEG BIOFEEDBACK.
• Terapia integracji sensorycznej.

Warsztaty na terenie szkół
Propozycje dla uczniów szkół podsta-

wowych.
• „Zajęcia adaptacyjno – integracyjne dla 

dzieci w młodszym wieku szkolnym  
z zastosowaniem technik myślenia 
twórczego”.

• „Klub dobrej książki” zajęcia mające 
na celu rozwijanie zainteresowań czy-
telniczych oraz funkcji umysłowych 
ważnych dla uczenia się skierowane do 
uczniów z II etapu edukacyjnego.

• „Mapowanie myśli”
• „Zasady prawidłowej komunikacji”
• „Warsztaty dla uczniów klas IV-VI 

”Wpływ i manipulacja w grupie ró-
wieśniczej”.

• „Jak pokonać nieśmiałość”
• „Koncentracja, uwaga, pamięć. Jak 

uczyć się skuteczni?”
Propozycje dla uczniów gimnazjów 
• „Wybór szkoły i zawodu”
• „Zasady prawidłowej komunikacji”
• „Porozumienie bez przemocy jako me-

toda konstruktywnej komunikacji”
• „Choć inni, to równi”- warsztaty psycho-

edukacyjne dot. niepełnosprawności
• „Asertywność jako umiejętność wyraża-

nia siebie”

Warsztaty na terenie Poradni
• „Trening pewności siebie” – zajęcia 

przeznaczone dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum

• „Od odchudzania do destrukcji” – war-
sztaty dla uczennic z II, III i IV etapu 
edukacyjnego

• „Nie piję, nie palę, nie biorę – pułapka 
uzależnień” – warsztaty dla uczniów  
z II, III i IV etapu edukacyjnego

• „Zajrzyj w głąb siebie – trening intra-

personalny” – warsztaty dla uczniów  
z IV etapu edukacyjnego

• „A może pośmiejmy się razem?” – war-
sztaty dla uczniów z II, III i IV etapu 
edukacyjnego

• „Trening koncentracji uwagi” – zajęcia 
dla dzieci z problemami z utrzymaniem 
koncentracji uwagi z wykorzystaniem 
elementów jogi

• Zajęcia stymulujące rozwój psycho-
ruchowy dzieci – warsztaty dla dzieci  
i/lub dla rodziców i dzieci

• Zajęcia relaksacyjne – przeznaczone dla 
dzieci z trudnościami w zachowaniu

• „Akademia twórczości” – zajęcia dla 
uczniów zdolnych 

• „Trening pamięci i koncentracji uwagi” 
– zajęcia dla uczniów z I i II etapu edu-
kacyjnego

• „Mam 6 lat! Chcę poznawać świat”- 
warsztaty dla dzieci rozpoczynających 
naukę w klasie I-ej.

• „Poszerzanie świadomości własnych 
praw rodzicielskich” – warsztaty dla 
rodziców.

• Trening umiejętności wychowawczych”  
przeznaczony dla rodziców dzieci z ro-
dzin zastępczych.

Propozycje dla rodziców – prelekcje, 
pogadanki
• „Gotowość szkolna dziecka 5 i 6-letnie-

go”.
• Adaptacja dziecka rozpoczynającego 

edukację „przedszkolną”
• „Wychowanie dziecka i trudności  

z nim związane, czyli jaki rodzicem je-
stem?”.

• „Dziecko zdolne”
• „Jak pomóc dziecku wybrać szkołę, za-

wód?”
• „Metody pracy z trudnym zachowaniem 

dziecka”
• „Rozpoznawanie uzdolnień i wspieranie 

rozwoju dziecka zdolnego”
• „Jak pomóc w odrabianiu pracy domo-

wej i zmotywować dziecko do nauki?”.
• „Jak pomóc dziecku leworęcznemu od-

nosić sukcesy?”
• „Jak pomóc dziecku/uczniowi wybrać 

zawód i szkołę”.
• „Zdolności i zainteresowania dziecka  

w młodszym wieku szkolnym”.
• „Psychostymulacja rozwoju mowy dzie-

ci w wieku przedszkolnym”
• „Dziecko z niedosłuchem w szkole ma-

sowej”
Dokończenie na str. 5
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– Wszystko idzie zgodnie z planem. 
Patrząc na naszą pracę można re-
gulować zegarki – zapewniają ekipy 
pracujące przy budowie nowego blo-
ku energetycznego 1075 MW Grupy 
ENEA. To jedna z największych inwe-
stycji w Polsce. W sobotę plac budowy 
na terenie elektrowni w Kozienicach 

odwiedzili Marszałek Sejmu Ewa Ko-
pacz i Minister Skarbu Państwa Wło-
dzimierz Karpiński. 
Rolę gospodarzy pełnili Prezes ENEA 
S.A. Krzysztof Zamasz oraz Prezes 
ENEA Wytwarzanie S.A. Krzysztof 
Sadowski. Okazją do spotkania był 
doroczny Dzień Energetyka. W Kozie-
nicach to wielkie święto Pracowników 
elektrowni. Ale nie tylko – to także 
ważne wydarzenie dla całej lokalnej 
społeczności, która jest świadkiem 
budowy instalacji kluczowej dla bez-

pieczeństwa energetycznego milionów 
Polaków. Wizyta na terenie budowy 
była pierwszym punktem programu. 
Następnie Minister Skarbu odwiedził 
Kozieniczan podczas obchodów Dnia 
Energetyka. 
– Chciałbym złożyć najserdeczniejsze 
życzenia zarządowi i pracownikom 

Grupy ENEA, której serce bije tutaj 
w Kozienicach, gdzie jest budowana 
największa elektrownia opalana wę-
glem kamiennym w Europie. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w proces 
produkcji i dystrybucji energii pod 
marką ENEA bo Grupa jest ułożona 
wzorcowo. Chciałbym podziękować 
także stronie społecznej za dobrze zba-
lansowany stosunek do pracodawcy, bo 
przecież te inwestycje mają służyć Po-
lakom i naszemu bezpieczeństwu ener-
getycznemu – powiedział Włodzimierz 

Karpiński, minister Skarbu Państwa ot-
wierając obchody Dnia Energetyka.
– Ten największy w całej Europie blok 
to powód do dumy nie tylko dla nas jako 
pracowników Grupy ENEA, ale również 
dla wszystkich mieszkańców. Elektro-
wnia to miejsca pracy, które dają moż-
liwość utrzymania rodzin, zakład pełni 
ważną rolę w życiu całej społeczności. 
Grupa ENEA bardzo dynamicznie się 
rozwija, wspólnie realizujemy inwesty-
cje i podejmujemy kolejne wyzwania 
– mówił Prezes Zarządu ENEA S.A. 
Krzysztof Zamasz 
Inwestycja w Kozienicach to kluczowy 
projekt realizowany przez Grupę ENEA 
i obecnie jeden z najważniejszych punk-
tów na energetycznej mapie Polski. 
– Jak dotąd wszystkie prace przebiegają 
wzorowo, przy tej skali inwestycji moż-
na powiedzieć, że praktycznie bez więk-
szych problemów. To zasługa ludzi i ich 
pełnego profesjonalizmu. Najlepszym 
dowodem jest stuprocentowa termino-
wość. Prace budowlane przy nowym 
bloku są zaawansowane w 45 proc., do 
końca roku będzie to ok 65 proc. – mó-
wił Prezes ENEA Wytwarzanie Krzysz-
tof Sadowski.
Po ukończeniu budowy będzie tu po-
wstawało 13 proc. polskiej energii 
elektrycznej. W ten sposób ENEA 
odpowiada na rosnące zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną w Polsce 
i wzmacnia bezpieczeństwo energe-
tyczne kraju. 

Więcej informacji:  
aGaTa ReeD 

Rzecznik Prasowy 
enea Wytwarzanie S.a.

• „Wczesna interwencja logopedyczna”
Propozycje dla nauczycieli 
Szkolenia Rad Pedagogicznych i inne 

w zależności od zapotrzebowania. 

Warsztaty na terenie Poradni:
• „Dziecko z niedosłuchem w szkole ma-

sowej”
• „Dostosowanie wymagań do możliwo-

ści edukacyjnych ucznia ze specyfi cz-
nymi trudnościami w uczeniu się”

• „Wspieranie rozwoju dziecka młod-
szego w związku z obniżaniem wieku 
szkolnego realizacji obowiązku szkol-
nego”

• „Rozpoznawanie uzdolnień i wspieranie 
rozwoju ucznia zdolnego”

• „Uczeń zdolny, jako uczeń o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych”

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do skorzystania z naszej oferty. 

Przypominamy, że wszelkie formy 

pomocy są realizowane bezpłatnie 

Adres:
Al. Władysława Sikorskiego 8a
26-900 Kozienice 
Tel/fax: (48) 614-89-36 
e-mail: poradnia.psych.ped@kozienice-
powiat.pl
www.ppp.bipkozienicepowiat.pl
www.pppkozienice.pl

Dokończenie ze str. 4
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W dniach 12-13 września w Kozieni-
cach i Ryczywole odbyły się uroczysto-
ści upamiętniające 75. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej i walk obronnych na 
Ziemi Kozienickiej. 

Pierwszego dnia, w piątkowe po-
łudnie przedstawiciele Kozienickiego 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Hi-
storycznych w historycznym umun-
durowaniu Żołnierzy Września, wraz 
z historykiem Mariuszem Zimnym – 
autorem książki o kpt. Antonim Sikor-
skim i 1 batalionie czołgów lekkich, 
odwiedzili gościnne progi Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. chor. Jana 
Szymańskiego w Ryczywole. Z okazji 
spotkania, w wypełnionej po brzegi 
szkolonej sali gimnastycznej, grono 
nauczycielskie i uczniowie przygoto-
wali specjalny program artystyczny, 
rekonstruktorzy pokrótce opowiedzie-
li o swojej pasji, a także o elemen-
tach umundurowania i wyposażenia 
żołnierzy Wojska Polskiego sprzed 
75 lat. Następnie Mariusz Zimny 
przedstawił  prezentację na temat po-
ległego 11 września pod Ryczywołem 
kapitana Antoniego Sikorskiego oraz 
walk 1 batalionu czołgów lekkich 7TP 
w okolicy. Autor zaprezentował rów-
nież świeżo wydaną publikację pt. 
„Kapitan Antoni Sikorski 1903-1939”, 
która jest biografią kapitana broni pan-

cernych Antoniego Sikorskiego oraz 
przybliża historię udziału 1 kompanii 
1 batalionu czołgów lekkich w walkach 
pod Ryczywołem we wrześniu 1939 r. 
Jedną z niespodzianek przygotowanych 
dla uczniów szkoły był konkurs w któ-

rym 3 uczniów, którzy prawidłowo od-
powiedzieli na pytania dotyczące pre-
lekcji, otrzymało  plastikowe modele 
czołgu 7TP do sklejania. Na zakończe-
nie spotkania kozieniccy rekonstrukto-
rzy przekazali każdemu uczniowi oraz 
nauczycielom i pracownikom szkoły, 
którzy byli obecni na spotkaniu, pub-
likację o kpt. Sikorskim. W tym mo-
mencie do autora książeczki ustawiła 
się ogromna kolejka po autografy, dla 
szkolnej młodzieży możliwość spotka-
nia z autorem, otrzymanie książki z au-
tografem była prawdziwą gratką. 

Kolejny punkt przedsięwzięcia roz-
począł się o godz. 17.00 w Bibliotece 
Publicznej Gminy Kozienice, gdzie od-
było się spotkanie z Mariuszem Zim-
nym, który przedstawił mieszkańcom 
Kozienic prelekcję i prezentację na 
temat: „Działania 1 batalionu czołgów 
lekkich na Ziemi Kozienickiej”. Bardzo 
ciekawa, profesjonalna prezentacja ob-
fi towała w wiele interesujących faktów 
na temat walk polskich pancerniaków 
we wrześniu 1939 r. W bibliotece od-
była się również prezentacja książki, 
o której mowa powyżej. 

W sobotę 13 września uroczystości 
w Ryczywole zainaugurowała msza 
św. w intencji walczących i poległych 
w obronie Ojczyzny podczas II wojny 
światowej. Podczas mszy koncelebro-
wanej przez dziekana dekanatu kozie-
nickiego ks. Władysława Sarwę, wice-
dziekana dekanatu ks. Jerzego Dziułkę 
oraz proboszcza parafii pw. św. Kata-
rzyny w Ryczywole Marka Bartosiń-
skiego wspominano walczących i po-
ległych w obronie Ojczyzny żołnierzy 
Wojska Polskiego, którzy przed 75 laty 
we wrześniu 1939 r. toczyli boje na 
Ziemi Kozienickiej. Byli wśród nich 
żołnierze wchodzący w skład Armii 
„Prusy” – 13, 19 i 29 Dywizji Pie-
choty, Wileńskiej Brygady Kawalerii, 
1 Batalionu Czołgów Lekkich, a tak-
że 31 pułku Strzelców Kaniowskich 
z Armii „Łódź”. Oddano również hołd 
wszystkim mieszkańcom Ryczywołu 
i okolic, mieszkańcom gminy Kozieni-
ce, ofiarom cywilnym, którzy  polegli 
w II wojnie światowej z rąk okupan-
tów na tej ziemi, w obozach zagłady 
i na wywózkach na nieludzką ziemię. 
Oprawę muzyczną podczas mszy za-
pewniła Orkiestra Wojskowa z Rado-
mia pod dowództwem kpt. Sławomira 
Ćwieka, we mszy uczestniczyły m.in. 

poczty sztandarowe organizacji kom-
batanckich, Publicznej Szkoły Podsta-
wowej i Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ryczywole, przedstawiciele władz 
samorządowych gminnych i powiato-
wych, organizacji społecznych i partii 
politycznych. 

Po mszy św. dołączyła kompania 
honorowa 1 Warszawskiej Brygady 
Pancernej im. Tadeusza Kościuszki 
z Wesołej pod dowództwem kapita-
na Rafała Cholewińskiego, po czym 
wszyscy uczestnicy przemaszerowali 
pod pomnik na rynku w Ryczywole. 
Po wysłuchaniu Hymnu Narodowego 
i przywitaniu uczestników, okolicznoś-
ciowe przemówienia wygłosili Staro-
sta Kozienicki Janusz Stąpór i historyk 
Mariusz Zimny, zaś list od posła na 
sejm RP Czesława Czechyry odczytała 
jego asystent Renata Katarzyna Wołos. 
Kilka słów do zgromadzonych wygło-
sił również sołtys Leszek Matuszew-
ski. Następnie odsłonięto i poświęcono 
pomnik. Odsłonięcia dokonali Starosta 
Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór, 
Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 
Śmietanka, sołtys sołectwa Ryczywół 
Leszek Matuszewski, poświęcenia po-
mnika dokonali ks. dziekan Władysław 
Sarwa oraz ks. proboszcz Marek Bar-
tosiński. Pomnik z pamiątkową tablicą: 
Pamięci Żołnierzy Armii „Prusy” wal-
czących o Przedmoście Maciejowickie, 
mieszkańców Gminy Kozienice pole-
głych podczas II wojny światowej oraz 
czołgistów 1 batalionu czołgów lekkich 
poległych 11 września 1939 r.: kapita-
na Antoniego Sikorskiego – dowódcy 
1 kompani, kaprala Edwarda Podsiad-
łego i nieznanych wykonany jest z ka-
mienia granitowego w formie obelisku. 
Pomysł i inicjatywa powstania pomni-
ka wyszła od mieszkańców Ryczywołu 
reprezentowanych przez sołtysa Lesz-
ka Matuszewskiego, projekt pomnika 
i nadzór inwestorski wykonało Kozie-
nickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych, kamień przekazał Pan 
Rotuski z Adamowa, opracowania bu-
dowlanego dokonał technik budowlany 
Krzysztof Ziemecki, prace budowlane 
wykonał zakład kamieniarski Krzysztof 
Kozłowski, wykonanie obiektu sfinan-
sowano ze środków Gminy Kozienice 
w ramach konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych. 

która jest biografią kapitana broni pan-

Dokończenie na str. 7
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Następnie porucznik Justyna Adam-
ska z 1 WBPanc. odczytała apel pa-
mięci, po czym oddano salwę honoro-
wą. Wieńce i wiązanki kwiatów przy 
pomniku złożyli: przedstawiciel posła 
na sejm Czesława Czechyry – Renata 
Katarzyna Wołos, w imieniu Wojewody 
Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego 
– kierownik Delegatury Radom Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego Ra-
fał Rajkowski, od społeczeństwa powia-
tu kozienickiego – Starosta Kozienicki 
Janusz Stąpór, Burmistrz Gminy Kozie-
nice Tomasz Śmietanka oraz Zastępca 
Burmistrza Igor Czerwiński, a także 
delegacje: Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych Ko-
zienice razem ze Związkiem Weteranów 
i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 
mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hu-
bala” oddział powiatowy Kozienice, 
Zarządu Powiatowego Prawa i Spra-
wiedliwości, Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Stefana Czarnieckiego 
w Woli Chodkowskiej, Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. chor. Jana 
Szymańskiego w Ryczywole oraz Ko-
zienickiego Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznych. Na zakończe-
nie wszyscy obejrzeli okolicznościowy 
program artystyczny w wykonaniu ucz-
niów PSP im. chor. Jana Szymańskiego 
w Ryczywole. 

Przedsięwzięcie współfi nansowano 
ze środków Gminy Kozienice w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych. Organizatorami uro-
czystości byli: Kozienickie Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznych, Powiat 
Kozienicki, Gmina Kozienice, partnerami 
byli: Biblioteka Publiczna Gminy Kozie-
nice im. ks. F. Siarczyńskiego, parafi a pw. 
św. Katarzyny w Ryczywole, sołectwo 
Ryczywół, Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywo-
le, Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczywo-
le, 1 Warszawska Brygada Pancerna im. 
Tadeusza Kościuszki, Orkiestra Wojsko-
wa z Radomia. Patronat nad uroczystoś-
cią objęli: Janusz Stąpór – Starosta Po-
wiatu Kozienickiego, Tomasz Śmietanka 
– Burmistrz Gminy Kozienice. Organi-
zatorzy składają serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy swoim działaniem 
wsparli i przyczynili się do sprawnego 
przeprowadzenia uroczystości. 

Zdjęcia z uroczystości na ostatniej 
stronie biuletynu.

KRZYSZTOF ZaJĄC

Dokończenie ze str. 6

 

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania, tak jakbyś nie chciał swym odej-
ściem smucić, tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania, że masz niebawem z do-
brą wieścią wrócić.”

Każde pożegnania, a szczególnie to ostanie, skłania do zadumy i refl eksji. 
Wspominamy dzisiaj wszystkie sprawy i działania jakie łączyły nas ze zmarłym 
Markiem Przedniczkiem. Było ich wiele, trudno je wszystkie wymienić. Były 
takie gdzie mieliśmy wspólne spojrzenie, ale i takie które nas różniły. Jednak 
w każdych z nich przejawiały się dobre cechy Twojego charakteru: otwartość 
na ludzi, umiejętność słuchania, zaangażowanie dla spraw ważnych służących 
pomocy każdemu człowiekowi. Przez te kilka lat wspólnej pracy w samorzą-
dzie powiatowym zrobiliśmy wiele, korzystając z Twoich propozycji, przyjmu-
jąc słuszne uwagi. Mobilizowała nas Twoja dociekliwość w sprawach istotnych. 
Dziękujemy. 

Pisząc te słowa wzywamy Ciebie na ostatnią sesję Rady Powiatu 
Kozienickiego.

Będziemy obecni wszyscy – by podjąć jedyną uchwałę – dalej chcemy rea-
lizować nasze wspólne marzenie o silnej i pięknej naszej Małej Ojczyźnie. Od-
szedłeś, można powiedzieć „osoby da się zastąpić, ale osobowości nigdy”.

Powiedział dawno temu Seneka „kiedy odchodzi przyjaciel, niech twoje oczy 
nie będą suche”.

Żegnając radnego Marka w imieniu Rady Powiatu, Zarządu, wszystkich pra-
cowników Starostwa i jego jednostek składam najszczersze kondolencje i wyra-
zy współczucia Rodzinie i bliskim zmarłego. Pamięć o Tobie będzie w naszych 
modlitwach i naszych sercach.

„Można odejść daleko i być zawsze blisko”

WŁODZIMIeRZ STYSIaK
Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego

W dniu 3 września br. odbył się kon-
kurs na stanowisko dyrektora Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Ofer-
ty złożyło trzy osoby, spośród których 
komisja konkursowa wyłoniła kandydata 
na to stanowisko. Jest to Jarosław Paw-
lik, który spełnia wymagania konkursu, 

ma także bardzo duże doświadczenie 
w prowadzeniu placówek medycznych. 
Jest absolwentem informatyki na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
Ukończył studia podyplomowe MBA dla 
kadry medycznej oraz organizacja i za-
rządzanie w ochronie zdrowia.

DanuTa DeleKTa

Wydarzenia/Informacje
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13 września na kozienickim stadio-
nie przeprowadzone zostały V Woje-
wódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze 
OSP województwa mazowieckiego. 

Po złożeniu meldunku Wiceprezeso-
wi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Województwa Mazowieckiego 
Zbigniewowi Gołąbkowi o gotowości 
do zawodów i odegraniu przez Orkie-
strę Dętą OSP z Kozienic hymnu pań-
stwowego, głos zabrał Tomasz Śmie-
tanka burmistrz gminy Kozienice, który 
podkreślił znaczenie pracy strażaka oraz 
życzył kibicom wspaniałego widowiska 
sportowego, natomiast zawodnikom 
zdrowej rywalizacji.

Ofi cjalnego otwarcia V Wojewódz-

kich Zawodów OSP dokonał Zbigniew 
Gołąbek Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Województwa Ma-

zowieckiego, który odczytał także list 
okolicznościowy od Prezesa Zarządu 
Głównego Związku OSP RP Waldema-
ra Pawlaka oraz powitał zawodników 
i zgromadzonych gości wśród których 
znaleźli się m. in. Zbigniew Szczygieł 
Zastępca Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP, Andrzej Wyszo-
grodzki, Stefan Todorski wicepreze-
si Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP, komendanci powia-
towi i miejscy PSP z komendantem 
Krzysztofem Zyzkiem na czele, Rafał 
Rajkowski kierownik delegatury Ma-

zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Radomiu oraz Janusz Stąpór starosta 
kozienicki.

W turnieju udział wzięły 22 drużyny 
z 17 powiatów województwa mazowie-
ckiego, w tym 11 w grupie A – męskiej 
oraz 11 w grupie C – żeńskiej. Powiat 
kozienicki reprezentowała jedna drużyna 
męska oraz dwie żeńskie. 

Zawody rozegrane zostały w dwóch kon-
kurencjach: 1) ćwiczenie bojowe, 2) sztafeta 
pożarnicza7x50 m z przeszkodami

W klasyfi kacji generalnej V Woje-
wódzkich Zawodów Sportowo-Pożar-
niczych w grupie A pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna OSP Szkopy – powiat 
sokołowski, na drugim miejscu znalazła 
się drużyna OSP Nowa Wola – powiat 
piaseczyński, natomiast trzecią pozycje 
zajęli przedstawiciele OSP Rudka – po-
wiat łosicki. 

W klasyfi kacji generalnej zawodów 
grupy C na pierwszym miejscu uplasowały 
się zawodniczki OSP Mursy – powiat soko-
łowski, drugą lokatę wywalczyły reprezen-
tantki OSP Rudka – powiat łosicki, a trzecie 

miejsce przypadło w udziale zawodnicz-
kom OSP Lelis – powiat ostrołęcki.

Laureaci V Wojewódzkich Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych OSP wojewódz-
twa mazowieckiego otrzymali puchary, 
dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe. 

Uroczystego wręczenia nagród i wy-
różnień dokonali goście honorowi obser-
wujący strażackie zmagania. 

SaBIna SeMenIuK

Wydarzenia
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14 września w Kozienicach odbyły 
się II Mistrzostwa Powiatu Kozieni-
ckiego w Kolarstwie Górskim, roz-
grywane w ramach cyklu wyścigów 
„Legia MTB Maraton”. Patronat ho-
norowy nad Mistrzostwami sprawo-
wał Janusz Stąpór Starosta Powiatu 
Kozienickiego.

17-kilometrowa pętla trasy przebiega-
ła przez Stanisławice i malownicze duk-
ty Puszczy Kozienickiej. Biuro wyści-
gu, start i meta zlokalizowane były przy 
ul. Głowaczowskiej na terenie dawnej 
strzelnicy.

Od godz. 9:30 do 11:30 trwała re-
jestracja uczestników w Biurze Za-
wodów. O godzinie 12-tej na starcie 
wyścigu stanęło 84 osoby, spośród 
których 22 zawodników wzięło udział 
w Mistrzostwach Powiatu Kozieni-
ckiego, rozgrywanych na trzech dy-

stansach: GIGA – około 51 km, MEGA 
– około 34 km oraz MINI około 
17 km w kategoriach kobiet i męż-
czyzn. Mieszkańcy powiatu kozie-
nickiego zwolnieni byli z opłat star-
towych. Dystans Giga w kategorii 
mężczyzn najszybciej pokonał Andrzej 
Piasek, który z czasem 1:49:39, o 5 

sekund wyprzedził drugiego na mecie 
Justyna Wójcika. Na dystansie Mega 
wśród mężczyzn najlepsi okazali się 
kolejno Piotr Nowakowski, Grzegorz 
Rusinowski oraz Mariusz Ostrowski. 
Natomiast wśród kobiet zwyciężyła 
Urszula Olewińska-Karaś, która poko-
nała dystans Mega w czasie 1:37:03. 
Druga na metę dojechała Justyna Wój-
cik. Błażej Wierzbiński pokonując pęt-
lę w czasie 00:39:52 został Mistrzem 
Powiatu Kozienickiego na dystansie 
Mini. Tuż za nim znaleźli się Sebastian 

Morawski oraz Bartosz Pulkowski. 
Medale zwycięzcom wręczyli Janusz 
Stąpór Starosta Powiatu Kozienickie-
go, Marcin Wasiołek Prezes Klubu Ko-
larskiego „Legia 1928” oraz Jarosław 
Traczyk Dyrektor Wydziału Promocji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Kozienicach

Oprócz nagród i dyplomów dla zwy-
cięzców organizator zapewnił uczestni-
kom bufet regeneracyjny na mecie oraz 
bezpłatny serwis techniczny.

Janusz Stąpór Starosta Kozieni-
cki jest przekonany, że to dzięki spe-
cyficznemu klimatowi oraz świetnej 
infrastrukturze powiat kozienicki od-
wiedza tak wielu rowerzystów nawet 
spoza regionu. Jak mówi Marcin Wa-
siołek Dyrektor Wyścigu „Legia MTB 
Maraton” jednym z celów przeprowa-
dzanych zawodów jest propagowanie 
wśród społeczeństwa zdrowego trybu 
życia, aktywnego wypoczynku i rekre-
acji. II Mistrzostwa Powiatu Kozieni-

ckiego były rywalizacją na wysokim 
poziomie. Satysfakcja z pokonania 
trasy była większa od zmęczenia, co 
sprawiło, że na twarzach uczestników 
gościł uśmiech. 

Trasę II Mistrzostw Powiatu Kozie-
nickiego zaproponował organizatorom 
Wojciech Stankiewicz.

Organizatorem wyścigu był Klub 
Kolarski „Legia 1928” przy współpra-
cy Powiatu Kozienickiego oraz Gminy 
Kozienice.

MOnIKa WIRaSZKa

Wydarzenia
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Środki finansowe Funduszu Ochrony 
Środowiska są częścią budżetu powiatu, 
przed zmianą przepisów był to Powiato-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

W latach 2007 – 2014 środki prze-
kazane gminom przez powiat to kwota  
13 118 007,01 złotych. Jak wydatkowały 
pieniądze poszczególne gminy:
Gmina Głowaczów – 1.966.994,65,- zł:
2007 rok – 230.000,- zł:
Termorenowacja budynku szkoły  
w Ursynowie 112.144,- zł
Rozbudowa stacji uzdatniania wody  
w Sewerynowie (Brzóza Gajki) 80.000,- zł
Termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia 
w Studziankach Pancernych 37.856,- zł
2008 rok – 295.000,- zł:
Budowa sieci wodociągowej wraz z przy-
łączami w miejscowości Brzóza-Sokoły 
220.000,- zł
Termorenowacja Ośrodka Zdrowia w Stu-
dziankach Pancernych 75.000,- zł
2009 rok – 300 000,- zł:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków na działce nr 815 w miejsco-
wości Głowaczów, gmina Głowaczów 
300.000,- zł
2010 rok – 155.994,65,- zł:
Budowa sieci wodociągowej w Cecylów-
ce Głowaczowskiej 120.000,- zł
Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb 
wodociągu w m. Brzóza w gminie Gło-
waczów 30.000,- zł
Edukacja ekologiczna 5.994,65,- zł
2011 rok – 186.000,- zł:
Wykonanie ujęcia wód podziemnych  
w miejscowości Głowaczów-studnia nr 2: 
70.000,- zł
Przebudowa kotłowni w PSP w Cecylów-
ce Brzózkiej – zmiana urządzenia z paliwa 
stałego na paliwo olejowe 116.000,- zł
2012 rok – 500.000,- zł:
Budowa wodociągu w miejscowości Lip-
ska Wola 200.000,- zł
Wykonanie ujęcia wód podziemnych  
w miejscowości Marianów-studnia nr 2: 
100.000,- zł
Wykonanie ujęcia wód podziemnych  
w miejscowości Miejska Dąbrowa-stud-
nia nr 2 100.000,- zł
Przebudowa kotłowni w Ośrodku Zdro-
wia w Studziankach Pancernych – zmia-
na urządzenia z paliwa stałego na olejowe 
100.000,- zł
2013 rok – 150 000, - zł:
Zakup średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brzózie 150.000,- zł
2014 rok – 150.000,- zł

Budowa sieci wodociągowej w Ignaców-
ce Grabnowolskiej – 85.390,- zł
Zakup samochodu wraz ze sprzętem do 
utrzymania gminnej sieci kanalizacji sa-
nitarnej – 64.610,- zł
Gmina Magnuszew – 1.680.498,79,- zł:
2007 rok – 315.000,- zł:
Budowa studni głębinowej w miejscowo-
ści Mniszew 215.000,- zł
Termomodernizacja budynku PSP w Roz-
niszewie 100.000,- zł
2008 rok – 175 000,- zł
Budowa studni głębinowej w Magnu-
szewie (dla wodociągu Magnuszew)  
175.000,- zł
2009 rok – 200.000, - zł
Wykonanie otworu poszukiwawczo-eks-
ploatacyjnego w celu ujęcia wody pod-
ziemnej z utworów trzeciorzędowych na 
terenie stacji uzdatniania wody w Magnu-
szewie 150.000,- zł
Termomodernizacja budynku szkoły  
w Mniszewie 50.000,- zł
2010 rok – 304.498,79 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wo-
dociągowej z przyłączami w miejscowości 
Przydworzyce, Kłoda 300.000,- zł
Edukacja ekologiczna 4.498,79,- zł
2011 rok – 186 000,- zł
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyj-
nej z przyłączami we wsi Przydworzyce 
186.000,- zł
2012 rok – 200. 000,-zł
Modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Mniszewie 150.000,- zł
Modernizacja stacji uzdatniania wody  
w Magnuszewie 50.000,- zł
2014 rok – 300.000,- zł
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Rozniszew, Bogusz-
ków, Anielin, Zagroby, Mniszew – sieć 
wodociągowa – 300.000,- zł
Garbatka-Letnisko – 1.423.054,02,- zł:
2007 rok – 100.000,- zł
Wykonanie otworów sieci monitoringu 
lokalnego na terenie gminnego składowi-
ska odpadów komunalnych w miejscowo-
ści Garbatka Zbyczyn 18.000,- zł
Budowa kolektora sanitarnego wraz  
z przyłączami w Garbatce Letnisko „Pół-
noc” zadanie 2, etap III 82.000,- zł
2008 rok – 200.000,- zł
Budowa kolektora sanitarnego wraz  
z przyłączami w Garbatce Letnisko „Pół-
noc” 150.000,- zł
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitar-
nej we wsi Ponikwa 50.000,- zł
2009 rok – 172.500,- zł
Zakup samochodu lekkiego specjalistycz-
nego do ratownictwa drogowego dla OSP 

120.000,- zł
Termomodernizacja budynku po byłej 
aptece przy ul. Spacerowej w Garbatce-
Letnisko 52.500,- zł
2010 rok – 319.197,- zł
Opracowanie dokumentacji technicznej 
na zamknięcie i rekultywację składowi-
ska w msc. Garbatka Zbyczyn 16.897,- zł
Budowa kanalizacji deszczowej wykony-
wanej w ramach zadania inwestycyjnego 
„Poprawa standardu i jakości sieci drogo-
wej w Garbatce-Letnisko” 300.000,- zł
Edukacja ekologiczna 2.300,- zł
2011 rok – 150.374,49,- zł
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 
w m. Molendy gm. Garbatka-Letnisko 
36.000,- zł
Termomodernizacja budynku remizy stra-
żackiej i świetlicy gminnej w Garbatce-
Letnisko 111.474,49,- zł
Wykonanie rekultywacji (zamknięcia) 
składowiska odpadów komunalnych  
w Garbatce Zbyczyn 2.900,- zł
2012 rok – 236 000,- zł
Rekultywacja Gminnego składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obo-
jętne w miejscowości Garbatka Zbyczyn 
236.000,- zł
2013 rok – 184.982, 53,- zł
Rekultywacja terenu Gminnego Ośrodka 
Wypoczynkowego „Polanka” 150.000,- zł
Rekultywacja Gminnego Składowiska 
Odpadów innych niż obojętne w miejsco-
wości Garbatka Zbyczyn 34.982,53,- zł
2014 rok – 60.000,- zł
Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sa-
nitarnej i sieci wodociągowej w ul. Czar-
noleskiej – 49606,99 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej 
dla inwestycji pn. Modernizacja Oczysz-
czalni Ścieków typu LEMNA w Bąkowcu 
– 10.393,01,- zł
Gmina Gniewoszów – 1.679.799,98,- zł:
2007 rok – 195.000,- zł
Dowodociągowanie w gminie Gniewo-
szów 15.000,- zł
Termomodernizacja budynku Urzędu 
Gminy w Gniewoszowie 180.000,- zł
2008 rok – 270.000,- zł
Termomodernizacja budynku Publicz-
nej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Gniewoszowie 200.000,- zł
Termomodernizacja budynku SPZOZ  
w Gniewoszowie 70.000,- zł
2009 rok – 225.000,- zł
Termomodernizacja budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Borku 225.000,- zł
2010 rok – 303.799,98 zł
Termomodernizacja budynku Publicznej 

Dokończenie na str. 11
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Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole 
300.000,- zł
Edukacja ekologiczna 3.799,98 zł
2011 rok – 186.000,- zł
Zakup nowego, ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniewo-
szów 150.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciś-
nieniowej z przyłączami w m. Olek-
sów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sław-
czyn Stary gmina Gniewoszów SP1,  
etap I – 36.000,- zł
2013 rok – 300.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciś-
nieniowej z przyłączami w miejscowo-
ści Oleksów gm. Gniewoszów, zlew-
nia stacji SP 1, etap II, kolektor KP 2 
 – 300.000,- zł
2014 rok – 200.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnie-
niowej z przyłączami w m. Borek, Regów 
Stary, Oleksów gm. Gniewoszów. Zlew-
nia stacji SP2. Etap III – 200.000,- zł
Gmina Grabów n/Pilicą – 1.737.205,- zł
2007 rok – 206.205,- zł
Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz  
z przyłączami w miejscowości Wyborów 
76.705,- zł
Wykonanie ujęcia wody w miejscowości 
Kępa Niemojewski gm. Grabów n/Pilicą 
70.000,- zł
Modernizacja stacji wodociągowej  
w Grabowie n/Pilicą 2007 59.500,- zł
2008 rok – 315.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Augustów 
– Grabów n/Pilicą 249.000,- zł
Termomodernizacja Domu Nauczyciela 
w Grabowie n/Pilicą 66.000,- zł
2009 rok – 225 000,- zł
Budowa sieci kanalizacyjnej Grabów  
n/Pilicą – Grabina-Utniki-Grabowska 
Wola 225.000,- zł
2010 rok – 255 000,- zł
Stacja uzdatniania wody z hydrofornią we 
wsi Kępa Niemojewski 50.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Grabów n/Pilicą oraz Czerwonka 
205.000,- zł
2011 rok – 186.000,- zł
Kanalizacja sanitarna Brzozówka I, Dą-
brówki i Grabów Nowy – etap I budowa 
186.000,- zł
2012 rok – 150.000,- zł
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Pułaskiego 30 w Grabowie n/Pilicą  
70.000,- zł
Sieć wodociągowa w Tomczynie  
80.000,- zł
2013 rok – 31 000,- zł
Stacja uzdatniania wody w m. Kępa Nie-

mojewski 31.000,- zł
2014 rok – 369.000,- zł
Budowa sieci wodociągowej we wsi Kepa 
Niemojewska gm. Grabów n/Pilicą – etap 
I – 80.000,- zł
Modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Grabowie n/Pilicą polegającą na zmia-
nie sposobu pracy oczyszczalni z cyklicz-
nego na przepływowy – 100.000,- zł
Modernizacja stacji uzdatniania wody  
w Grabowie n/Pilicą – 139.000,- zł
Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkół w Grabowie n/Pilicą – 50.000,- zł
Gmina Sieciechów – 1.456.664,57 zł:
2007 rok – 300 000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciś-
nieniowej w miejscowości Zajezie-
rze, gm. Sieciechów etap II, zadanie 1 
 – 300.000,- zł
2008 rok – 277 500,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciś-
nieniowej w miejscowości Zajezie-
rze, gm. Sieciechów etap II, zadanie 1 
 – 277.500,- zł
2009 rok – 150 000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnie-
niowej w miejscowości Zajezierze gm. 
Sieciechów etap II i III 150.000,- zł
2010 rok – 243.254,40,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciś-
nieniowej w miejscowości Zajezie-
rze, gm. Sieciechów etap II i etap III 
 – 225.000,- zł
Likwidacja dzikich wysypisk w Gminie 
Sieciechów 14.654,40,- zł
Edukacja ekologiczna 3.600,- zł
2012 rok – 168.910,- zł
Zakup urządzenia do czyszczenia i uzdat-
niania kanalizacji 38.745,- zł
Doposażenie ciągnika ZETOR w urzą-
dzenia do przeładunku odpadów komu-
nalnych gromadzonych na terenie Gminy 
Sieciechów oraz urządzenia terenów zie-
lonych i zadrzewień 27.500,- zł
Zakup samochodu dostawczego wraz  
z doposażeniem, zabudową do zbiórki 
odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Sieciechów 102.665,- zł
2013 rok – 43.609,17,- zł
Termomodernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej w Zajezierzu 43.609,17,- zł
2014 rok – 273.391,- zł
Wykonanie dokumentacji projektowej 
dla zadania: „Kanalizacja sanitarna pod-
ciśnieniowa z rurociągiem przesyłowym 
tłocznym dla m. Sieciechów gm. Siecie-
chów” – 273.391 zł
Gmina Kozienice – 3.173.790,00 zł:
2007 rok – 100.000,- zł
Budowa stacji uzdatniania wody w m. Ja-

nów 100.000,- zł
2008 rok – 414.000,- zł
Zakup urządzeń do modernizacji gminnej 
oczyszczalni ścieków przy ul. Wiślanej  
w Kozienicach 184.000,- zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w m. Chi-
nów 230.000,- zł
2009 rok – 150 000,- zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w m. Chinów 150.000,- zł
2010 rok – 308 790,- zł
Budowa kanalizacji deszczowej na tere-
nie Gminy Kozienice ul. Ciekawa, War-
szawska bis, Dębowa 133.790,- zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w m. Chinów (budowa przy-
kanalików – przyłączy wodociągowych  
i kanalizacyjnych) 175.000,- zł
2011 rok – 300 000,- zł
Termomodernizacja budynku przy  
ul. Warszawskiej 63 – 300.000,- zł
2012 rok – 800.000,- zł
PT i budowa kanalizacji deszczowej na 
terenie Gminy Kozienice ul. Ciekawa,  
ul. Warszawska bis,
ul. Dębowa, ul. Świerkowa 100.000,- zł
PT i termomodernizacja budynku Przed-
szkola nr 2 100.000,- zł
PT, budowa, rozbudowa, przebudowa 
obiektów Centrum w tym termomoderni-
zacja budynku krytej pływalni Delfin oraz 
montaż pomp ciepła 400.000,-zł
Docieplenie stropu i dachu budynku 
Urzędu Miejskiego 200.000,- zł
2013 rok – 401.000,- zł
Termomodernizacja budynku Przedszko-
la nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 
200.000,- zł
Budowa Centrum Kulturalno-Artystycz-
nego w Kozienicach 201.000,- zł
2014 rok – 700.000,- zł
Termomodernizacja dachu w PG Nr 2  
w Kozienicach – 100.000,-zł
Budowa centrum kulturalno-artystyczne-
go w m. Kozienice – 600.000,- zł

Jak wynika z powyższego zesta-
wienia środki finansowe z FOŚ wyko-
rzystane zostały na inwestycje, które 
zmniejszają nasze negatywne oddzia-
ływanie na środowisko. Natomiast 
gminy dofinansowały budowę dróg 
powiatowych znajdujących się na ich 
terenie. Dodatkowo gmina Kozienice 
w znaczny sposób wspomagała szpital 
kozienicki przeznaczając środki na in-
westycje i zakup sprzętu.

DanuTa DeleKTa
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