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W powiecie kozienickim jest ponad
293 kilometry dróg powiatowych. Każdego roku budowane, przebudowywane, 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 zostaną 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 inwestycji 632 260,00 zł
– budowę drogi powiatowej 1701W Gra-

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 – Cychrowska Wola, koszt inwestycji
ok. 234 000,00 zł.
Zarząd Powiatu popiera wszelki działania samorządów lokalnych mające na
celu poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców powiatu i w mia-

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 długości 1831 mb, koszt inwestycji

rę możliwości udziela wsparcia.
Zgodnie z przyjętymi zasadami współpracy przy realizacji inwestycji, gminy
wskazują inwestycje, które będą realizować na swoim terenie z wykorzystaniem
środków z budżetu powiatu w ramach
byłego Powiatowego Funduszu Ochrony

W poniedziałek 1 września w placówkach oświatowych na terenie całego
kraju uroczyście zainaugurowano nowy
rok szkolny.
Tego dnia w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem założycielskim jest powiat kozienicki, naukę rozpoczęło 1542 uczniów, wśród których jest
466 pierwszoklasistów.
Według danych z dnia inauguracji roku szkolnego 2014 / 2015 brać
uczniowską I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach zasili 88 uczniów klas
pierwszych, którzy wraz z uczniami
klas starszych tworzą społeczność liczącą 278 uczniów.
W murach Zespołu Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach naukę rozpoczęło 1145 uczniów,
wśród których 346 to uczniowie klas
pierwszych.
Natomiast Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku ma 119
uczniów, wśród których 32 to uczniowie po raz pierwszy przekraczający
progi tej szkoły. Nowy rok szkolny
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przyniósł zmiany. W szkole zostały 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 rodzicom, a także przybyłym gościom
uroczyste apele, podczas których przypomniane zostały wydarzenia wrześniowe sprzed 75 lat, ale przede wszystkim wytyczone zostały nowe plany
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Środowiska i Gospodarki Wodnej, a powiat decyduje o tym, na których odcinkach dróg będą wykonywane inwestycje.
W powiecie kozienickim w latach 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 latach 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 odtworzenia dróg na koniec 2006 roku wynosił
35,51%. W latach 2007 – 2013 wykonano 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 19992006 wykonano 10,076 km dróg, za kwotę 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 powiatowych na terenie gminy na koniec

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 latach 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 latach 1999-2006 wykonano 10,146 km
dróg za kwotę 2 596 218 zł, stan odtworzenia na koniec 2006 roku wynosił 21,61%.
W latach 2007-2013 wykonano 14,200 km
dróg za kwotę 5 728 836 zł, stan odtworzenia dróg powiatowych na terenie gminy 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 wynosił 27,64%. W latach 2007-2013 wykonano 27,674 km dróg, 12,805 km chodnika,
870m² parkingów oraz 0,900 km utwardzonego pobocza (obustronnie) za kwotę
14 489 654 zł, stan odtworzenia dróg powiatowych na terenie gminy na koniec
2013 roku wynosił 61%.
W gminie Magnuszew w latach 19992006 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 chodnika, 268 m² parkingu
za kwotę 3 144 527 zł,
stan odtworzenia dróg
powiatowych na terenie gminy na koniec
2013 roku wynosił 48%.
W gminie Sieciechów w latach
1999-2006 wykonano
5,632 km dróg za kwotę 1 136 308 zł, stan
odtworzenia na koniec 2006 roku wynosił 27,46%. W latach
2007-2013 wykonano
6,262 km dróg za
kwotę 2 064 295 zł,
stan odtworzenia dróg
powiatowych na terenie gminy na koniec
2013 roku wynosił
58%.
DanuTa DeleKTa
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i cele, których uczniowie oraz grono
pedagogiczne każdej z placówek będzie w tym roku szkolnym realizować
i do których będzie dążyć.
Obecni na apelach goście nie szczędzili życzeń i ciepłych słów kierując je
do młodzieży oraz grona pedagogicznego i wszystkich pracowników każdej ze
szkół.
Czesław Czechyra Poseł na Sejm
zwrócił uwagę uczniów na to, iż
1 września 1939 roku dzieci nie mogły pójść do szkoły, a oni teraz mają
taką możliwość, aby kształcić się
i przyswajać wiedzę, aby w przyszłości
przejąć obowiązki starszych. Zauważył 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 historii Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Opactwie. Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego byłą bowiem pożegnaniem dotychczasowej 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, której akt powołania wręczył Janusz Stąpór
starosta powiatu kozienickiego.
Anna Grzesik nowa dyrektor SOSW
dziękując Marii Goli za lata współpracy, dzięki której mogła się wiele
nauczyć, złożyła życzenia wielu sukcesów i spełnienia marzeń wychowankom ośrodka, ich rodzicom oraz gronu
pedagogicznemu. Przedstawiła wychowawców oraz organizację pracy w nowym roku szkolnym, w którym naukę
będzie pobierać 44 dzieci.
Również w SOSW w Opactwie nie
obyło się bez nagród – Jacek Szkoda wręczył trojgu wychowankom
ośrodka medale, które zdobyli zajmując czołowe miejsca podczas letnich
igrzysk olimpiad specjalnych zorganizowanych w sierpniu bieżącego roku
w Bydgoszczy.
aGnIeSZKa GaJDa
www.kozienicepowiat.pl
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie jest placówką oświatową stwarzającą możliwość nauki dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu
umiarkowanym i znacznym. Celem pracy
pedagogów ośrodka jest zapewnienie jak
najlepszych warunków nauczania i wychowania. Grono pedagogiczne dba, aby
edukacja uczniów otworzyła im drzwi do
lepszej samodzielności i odpowiedzialności oraz do integracji z otaczającymi ich
ludźmi i środowiskiem.

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 realizowanych w ośrodku sprzyja efektom
zgodnym z naczelną misją placówki, którą od 1 września zarządza nowa dyrektor
Anna Grzesik.
„Uczą się tu dzieci upośledzone
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacz-

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, muzycznych, technicznych, komputerowych,

nym i głębokim. Są to dzieci , które potrzebują specyﬁcznego podejścia do
każdego z nich, każde ma inne potrzeby,
możliwości i talenty – mówi Anna Grzesik – Dzięki temu, że miałam możliwość
współpracować z panią Marią Golą,
zdobyłam wiele doświadczenia i chciałabym jej działania rozpoczęte realizować.
Chciałabym kontynuować jej pomysły na

naszą szkołę. Jest to specyﬁczna szkoła,
która wymaga indywidualnego spojrzenia
na każde z dzieci.
Moje grono pedagogiczne to najwspanialsi nauczyciele. Miałam możliwość
poznania ich pracując z nimi przez 15 lat
w tej placówce, dlatego też będę starała się wykorzystać ich możliwości, predyspozycje, zdolności, zainteresowania,
zachęcać ich do poszerzania swojego
warsztatu pracy, by nasi uczniowie mieli
możliwość prawidłowego rozwoju psychoﬁzycznego.”
Emerytowana dyrektor placówki Maria Gola absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Opactwie pracowała od kwietnia
1983 roku, a od 1999 zajmowała stanowisko dyrektora.
Obecna dyrektor, która w 2004 roku
uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego, od 1999 r. pracuje w ośrodku jako
nauczyciel funkcjonowania osobistego
i społecznego, wychowania fizycznego,
zajęć rewalidacyjnych oraz nauczyciel
– wychowawca grupy wychowawczej.
Dyplom studiów wyższych magisterskich na kierunku pedagogika specjalna
w zakresie pedagogiki korekcyjnej uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji. Ukończyła również
studia podyplomowe w zakresie nauczania wychowania fizycznego i zdrowotnego z korektywą, a także kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki
oraz kurs kwalifikacyjny dla oświatowej
kadry kierowniczej z zakresu organizacji
i zarządzania oświatą.
aGnIeSZKa GaJDa

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

OGŁOSZENIE!!!
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn do udziału w projekcie „Wspierajmy bezrobotnych”, który jest współfinansowany 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
www.kozienicepowiat.pl
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Diagnoza
W zakresie diagnozy (psychologicznej,
pedagogicznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości dzieci i młodzieży oraz ich
indywidualne potrzeby edukacyjno – wychowawcze i predyspozycje zawodowe:
Prowadzimy badania diagnostyczne
uczniów z problemami rozwojowymi (trudności w nauce, wychowawcze, zaburzenia
w sferze emocjonalnej i społecznej).
• Diagnozujemy dzieci i młodzież wymagającą kształcenia specjalnego.
• Diagnozujemy dzieci i młodzież, których
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie
utrudnia uczęszczanie do szkoły.
• Prowadzimy badania logopedyczne
(ustalenie stanu rozwoju mowy dziecka, rozpoznanie zaburzeń).
• Prowadzimy na terenie przedszkoli
i szkół przesiewowe badania logopedyczne, badania słuchu programem
„Słyszę” oraz badania wzroku programem „Widzę”.
• Określamy zainteresowania i uzdolnienia zawodowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod kątem
przygotowania do wyboru zawodu
i planowania kariery zawodowej.
• Prowadzimy badania psychometryczne
orientacji szkolnej i zawodowej
Konsultacje
Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom
na temat:
• Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców.
• Wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu,
problemami emocjonalnymi, problemami przystosowawczymi, trudnościami
okresu dojrzewania.
• Trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko
dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne).
• Rozwoju i zaburzeń mowy.
• Pracy z dzieckiem z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub opóźnionym
rozwojem mowy.
• Orientacji edukacyjno – zawodowej.
• Indywidualnych i rodzinnych sytuacji
kryzysowych.
Ponadto w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 – 18.00 czynny jest Punkt
Konsultacyjny, w którym otrzymają
Państwo fachową pomoc.
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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 potrzebami edukacyjnymi.
• Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce .
• Terapia logopedyczna.
• Terapia EEG BIOFEEDBACK.
• Terapia integracji sensorycznej.
Warsztaty na terenie szkół
Propozycje dla uczniów szkół podstawowych.
• „Zajęcia adaptacyjno – integracyjne dla
dzieci w młodszym wieku szkolnym
z zastosowaniem technik myślenia
twórczego”.
• „Klub dobrej książki” zajęcia mające
na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych 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 rówieśniczej”.
• „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 metoda konstruktywnej komunikacji”
• „Choć inni, to równi”- warsztaty psychoedukacyjne dot. niepełnosprawności
• „Asertywność jako umiejętność wyrażania siebie”
Warsztaty na terenie Poradni
• „Trening pewności siebie” – zajęcia
przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
• „Od odchudzania do destrukcji” – warsztaty 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?” – warsztaty 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 psychoruchowy 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 edukacyjnego
• „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 rodzin zastępczych.
Propozycje dla rodziców – prelekcje,
pogadanki
• „Gotowość szkolna dziecka 5 i 6-letniego”.
• Adaptacja dziecka rozpoczynającego
edukację „przedszkolną”
• „Wychowanie dziecka i trudności
z nim związane, czyli jaki rodzicem jestem?”.
• „Dziecko zdolne”
• „Jak pomóc dziecku wybrać szkołę, zawód?”
• „Metody pracy z trudnym zachowaniem
dziecka”
• „Rozpoznawanie uzdolnień i wspieranie
rozwoju dziecka zdolnego”
• „Jak pomóc w odrabianiu pracy domowej i zmotywować dziecko do nauki?”.
• „Jak pomóc dziecku leworęcznemu odnosić sukcesy?”
• „Jak pomóc dziecku/uczniowi wybrać
zawód i szkołę”.
• „Zdolności i zainteresowania dziecka
w młodszym wieku szkolnym”.
• „Psychostymulacja rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym”
• „Dziecko z niedosłuchem w szkole masowej”
Dokończenie na str. 5
www.kozienicepowiat.pl
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– Wszystko idzie zgodnie z planem.
Patrząc na naszą pracę można regulować zegarki – zapewniają ekipy
pracujące przy budowie nowego bloku energetycznego 1075 MW Grupy
ENEA. To jedna z największych inwestycji w Polsce. W sobotę plac budowy
na terenie elektrowni w Kozienicach

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

odwiedzili Marszałek Sejmu Ewa Kopacz i Minister Skarbu Państwa Włodzimierz 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 Kozienicach to wielkie święto Pracowników
elektrowni. Ale nie tylko – to także
ważne wydarzenie dla całej lokalnej
społeczności, która jest świadkiem
budowy instalacji kluczowej dla bez-

Grupy ENEA, której serce bije tutaj
w Kozienicach, gdzie jest budowana
największa elektrownia opalana węglem 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 zbalansowany stosunek do pracodawcy, bo
przecież te inwestycje mają służyć Polakom i naszemu bezpieczeństwu energetycznemu – powiedział Włodzimierz

Karpiński, minister Skarbu Państwa otwierając 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. Elektrownia to miejsca pracy, które dają możliwość utrzymania rodzin, zakład pełni
ważną rolę w życiu całej społeczności.
Grupa ENEA bardzo dynamicznie się
rozwija, wspólnie realizujemy inwestycje 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 punktów na energetycznej mapie Polski.
– Jak dotąd wszystkie prace przebiegają
wzorowo, przy tej skali inwestycji można powiedzieć, że praktycznie bez większych problemów. To zasługa ludzi i ich
pełnego profesjonalizmu. Najlepszym
dowodem jest stuprocentowa terminowość. Prace budowlane przy nowym
bloku są zaawansowane w 45 proc., do
końca roku będzie to ok 65 proc. – mówił Prezes ENEA Wytwarzanie Krzysztof Sadowski.
Po ukończeniu budowy będzie tu powstawało 13 proc. polskiej energii
elektrycznej. W ten sposób ENEA
odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce
i wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Więcej informacji:

aGaTa ReeD
Rzecznik Prasowy
enea Wytwarzanie S.a.
Dokończenie ze str. 4

• „Wczesna interwencja logopedyczna”
Propozycje dla nauczycieli
Szkolenia Rad Pedagogicznych i inne
w zależności od zapotrzebowania.
Warsztaty na terenie Poradni:
• „Dziecko z niedosłuchem w szkole masowej”
• „Dostosowanie wymagań do możliwości edukacyjnych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”
www.kozienicepowiat.pl

• „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżaniem wieku
szkolnego realizacji obowiązku szkolnego”
• „Rozpoznawanie uzdolnień i wspieranie
rozwoju ucznia zdolnego”
• „Uczeń zdolny, jako uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 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@kozienicepowiat.pl
www.ppp.bipkozienicepowiat.pl
www.pppkozienice.pl
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W dniach 12-13 września w Kozienicach i Ryczywole odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wybuchu
II wojny światowej i walk obronnych na
Ziemi Kozienickiej.
Pierwszego dnia, w piątkowe południe przedstawiciele Kozienickiego
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych w historycznym umundurowaniu Żołnierzy Września, wraz
z historykiem Mariuszem Zimnym –
autorem książki o kpt. Antonim Sikorskim 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 przygotowali specjalny program artystyczny,
rekonstruktorzy pokrótce opowiedzieli o swojej pasji, a także o elementach umundurowania i wyposażenia
żołnierzy Wojska Polskiego sprzed
75 lat. Następnie Mariusz Zimny
przedstawił prezentację na temat poległego 11 września pod Ryczywołem
kapitana Antoniego Sikorskiego oraz
walk 1 batalionu czołgów lekkich 7TP
w okolicy. Autor zaprezentował również 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-
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rym 3 uczniów, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania dotyczące prelekcji, otrzymało plastikowe modele
czołgu 7TP do sklejania. Na zakończenie spotkania kozieniccy rekonstruktorzy przekazali każdemu uczniowi oraz
nauczycielom i pracownikom szkoły,
którzy byli obecni na spotkaniu, publikację o kpt. Sikorskim. W tym momencie do autora książeczki ustawiła
się ogromna kolejka po autografy, dla
szkolnej młodzieży możliwość spotkania z autorem, otrzymanie książki z autografem była prawdziwą gratką.
Kolejny punkt przedsięwzięcia rozpoczął się o godz. 17.00 w Bibliotece
Publicznej Gminy Kozienice, gdzie odbyło się spotkanie z Mariuszem Zimnym, który przedstawił mieszkańcom
Kozienic prelekcję i prezentację na
temat: „Działania 1 batalionu czołgów
lekkich na Ziemi Kozienickiej”. Bardzo
ciekawa, profesjonalna prezentacja obfitowała w wiele interesujących faktów
na temat walk polskich pancerniaków
we wrześniu 1939 r. W bibliotece odbyła 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 koncelebrowanej przez dziekana dekanatu kozienickiego ks. Władysława Sarwę, wicedziekana dekanatu ks. Jerzego Dziułkę
oraz proboszcza parafii pw. św. Katarzyny w Ryczywole Marka Bartosińskiego wspominano walczących i poległych 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 Piechoty, Wileńskiej Brygady Kawalerii,
1 Batalionu Czołgów Lekkich, a także 31 pułku Strzelców Kaniowskich
z Armii „Łódź”. Oddano również hołd
wszystkim mieszkańcom Ryczywołu
i okolic, mieszkańcom gminy Kozienice, ofiarom cywilnym, którzy polegli
w II wojnie światowej z rąk okupantów na tej ziemi, w obozach zagłady
i na wywózkach na nieludzką ziemię.
Oprawę muzyczną podczas mszy zapewniła Orkiestra Wojskowa z Radomia pod dowództwem kpt. Sławomira
Ćwieka, we mszy uczestniczyły m.in.

poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, Publicznej Szkoły Podstawowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ryczywole, przedstawiciele władz
samorządowych gminnych i powiatowych, organizacji społecznych i partii
politycznych.
Po mszy św. dołączyła kompania
honorowa 1 Warszawskiej Brygady
Pancernej im. Tadeusza Kościuszki
z Wesołej pod dowództwem kapitana Rafała Cholewińskiego, po czym
wszyscy uczestnicy przemaszerowali
pod pomnik na rynku w Ryczywole.
Po wysłuchaniu Hymnu Narodowego
i przywitaniu uczestników, okolicznościowe przemówienia wygłosili Starosta 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 wygłosił również sołtys Leszek Matuszewski. Następnie odsłonięto i poświęcono
pomnik. Odsłonięcia dokonali Starosta
Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór,
Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz
Śmietanka, sołtys sołectwa Ryczywół
Leszek Matuszewski, poświęcenia pomnika dokonali ks. dziekan Władysław
Sarwa oraz ks. proboszcz Marek Bartosiński. Pomnik z pamiątkową tablicą:
Pamięci Żołnierzy Armii „Prusy” walczących o Przedmoście Maciejowickie,
mieszkańców Gminy Kozienice poległych podczas II wojny światowej oraz
czołgistów 1 batalionu czołgów lekkich
poległych 11 września 1939 r.: kapitana Antoniego Sikorskiego – dowódcy
1 kompani, kaprala Edwarda Podsiadłego i nieznanych wykonany jest z kamienia granitowego w formie obelisku.
Pomysł i inicjatywa powstania pomnika wyszła od mieszkańców Ryczywołu
reprezentowanych przez sołtysa Leszka Matuszewskiego, projekt pomnika
i nadzór inwestorski wykonało Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych, kamień przekazał Pan
Rotuski z Adamowa, opracowania budowlanego dokonał technik budowlany
Krzysztof Ziemecki, prace budowlane
wykonał zakład kamieniarski Krzysztof
Kozłowski, wykonanie obiektu sfinansowano ze środków Gminy Kozienice
w ramach konkursu ofert na realizację
zadań publicznych.
Dokończenie na str. 7
www.kozienicepowiat.pl
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Następnie porucznik Justyna Adamska z 1 WBPanc. odczytała apel pamięci, po czym oddano salwę honorową. 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 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Rafał Rajkowski, od społeczeństwa powiatu kozienickiego – Starosta Kozienicki
Janusz Stąpór, Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka oraz Zastępca
Burmistrza Igor Czerwiński, a także
delegacje: Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych Kozienice razem ze Związkiem Weteranów
i Rezerwistów Wojska Polskiego im.
mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oddział powiatowy Kozienice,
Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego
w Woli Chodkowskiej, Publicznej
Szkoły Podstawowej im. chor. Jana
Szymańskiego w Ryczywole oraz Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. Na zakończenie wszyscy obejrzeli okolicznościowy
program artystyczny w wykonaniu uczniów PSP im. chor. Jana Szymańskiego
w Ryczywole.
Przedsięwzięcie współfinansowano
ze środków Gminy Kozienice w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych. Organizatorami uroczystości byli: Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Powiat
Kozienicki, Gmina Kozienice, partnerami
byli: Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego, parafia pw.
św. Katarzyny w Ryczywole, sołectwo
Ryczywół, Publiczna Szkoła Podstawowa
im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole, Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczywole, 1 Warszawska Brygada Pancerna im.
Tadeusza Kościuszki, Orkiestra Wojskowa z Radomia. Patronat nad uroczystością objęli: Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz Śmietanka
– Burmistrz Gminy Kozienice. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoim działaniem
wsparli i przyczynili się do sprawnego
przeprowadzenia uroczystości.
Zdjęcia z uroczystości na ostatniej
stronie biuletynu.
KRZYSZTOF ZaJĄC
www.kozienicepowiat.pl

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania, tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić, tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”
Każde pożegnania, a szczególnie to ostanie, skłania do zadumy i reﬂeksji.
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 samorządzie powiatowym zrobiliśmy wiele, korzystając z Twoich propozycji, przyjmując 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 realizować nasze wspólne marzenie o silnej i pięknej naszej Małej Ojczyźnie. Odszedłeś, 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 pracowników Starostwa i jego jednostek składam najszczersze kondolencje i wyrazy 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 konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Oferty złożyło trzy osoby, spośród których
komisja konkursowa wyłoniła kandydata
na to stanowisko. Jest to Jarosław Pawlik, który spełnia wymagania konkursu,

ma także bardzo duże doświadczenie
w prowadzeniu placówek medycznych.
Jest absolwentem informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
Ukończył studia podyplomowe MBA dla
kadry medycznej oraz organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.
DanuTa DeleKTa
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13 września na kozienickim stadionie przeprowadzone zostały V Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze
OSP województwa mazowieckiego.

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

Po złożeniu meldunku Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego
Zbigniewowi Gołąbkowi o gotowości
do zawodów i odegraniu przez Orkiestrę Dętą OSP z Kozienic hymnu państwowego, głos zabrał Tomasz Śmietanka burmistrz gminy Kozienice, który
podkreślił znaczenie pracy strażaka oraz
życzył kibicom wspaniałego widowiska
sportowego, natomiast zawodnikom
zdrowej rywalizacji.
Oficjalnego otwarcia V Wojewódz-

zowieckiego, który odczytał także list
okolicznościowy od Prezesa Zarządu
Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka oraz powitał zawodników
i zgromadzonych gości wśród których
znaleźli się m. in. Zbigniew Szczygieł
Zastępca Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP, Andrzej Wyszogrodzki, Stefan Todorski wiceprezesi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP, komendanci powiatowi 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 mazowieckiego, 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 konkurencjach: 1) ćwiczenie bojowe, 2) sztafeta
pożarnicza7x50 m z przeszkodami
W klasyfikacji generalnej V Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych 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 – powiat łosicki.
W klasyfikacji generalnej zawodów
grupy C na pierwszym miejscu uplasowały
się zawodniczki OSP Mursy – powiat sokołowski, drugą lokatę wywalczyły reprezentantki OSP Rudka – powiat łosicki, a trzecie

miejsce przypadło w udziale zawodniczkom OSP Lelis – powiat ostrołęcki.
Laureaci V Wojewódzkich Zawodów
Sportowo-Pożarniczych OSP województwa mazowieckiego otrzymali puchary,
dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.
Uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień dokonali goście honorowi obserwujący strażackie zmagania.
SaBIna SeMenIuK
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14 września w Kozienicach odbyły
się II Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w Kolarstwie Górskim, rozgrywane w ramach cyklu wyścigów
„Legia MTB Maraton”. Patronat honorowy nad Mistrzostwami sprawował Janusz Stąpór Starosta Powiatu
Kozienickiego.

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

17-kilometrowa pętla trasy przebiegała przez Stanisławice i malownicze dukty Puszczy Kozienickiej. Biuro wyścigu, start i meta zlokalizowane były przy
ul. Głowaczowskiej na terenie dawnej
strzelnicy.
Od godz. 9:30 do 11:30 trwała rejestracja uczestników w Biurze Zawodów. O godzinie 12-tej na starcie
wyścigu stanęło 84 osoby, spośród
których 22 zawodników wzięło udział
w Mistrzostwach Powiatu Kozienickiego, rozgrywanych na trzech dy-

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 pokonała dystans Mega w czasie 1:37:03.
Druga na metę dojechała Justyna Wójcik. Błażej Wierzbiński pokonując pętlę 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 Kozienickiego, Marcin Wasiołek Prezes Klubu Kolarskiego „Legia 1928” oraz Jarosław
Traczyk Dyrektor Wydziału Promocji,
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Kozienicach
Oprócz nagród i dyplomów dla zwycięzców organizator zapewnił uczestnikom bufet regeneracyjny na mecie oraz
bezpłatny serwis techniczny.
Janusz Stąpór Starosta Kozienicki jest przekonany, że to dzięki specyficznemu klimatowi oraz świetnej
infrastrukturze powiat kozienicki odwiedza tak wielu rowerzystów nawet
spoza regionu. Jak mówi Marcin Wasiołek Dyrektor Wyścigu „Legia MTB
Maraton” jednym z celów przeprowadzanych zawodów jest propagowanie
wśród społeczeństwa zdrowego trybu
życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 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 Kozienickiego zaproponował organizatorom
Wojciech Stankiewicz.
Organizatorem wyścigu był Klub
Kolarski „Legia 1928” przy współpracy Powiatu Kozienickiego oraz Gminy
Kozienice.
MOnIKa WIRaSZKa

www.kozienicepowiat.pl
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Informacje

Środki finansowe Funduszu Ochrony
Środowiska są częścią budżetu powiatu,
przed zmianą przepisów był to Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W latach 2007 – 2014 środki przekazane 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 przyłączami w miejscowości Brzóza-Sokoły
220.000,- zł
Termorenowacja Ośrodka Zdrowia w Studziankach Pancernych 75.000,- zł
2009 rok – 300 000,- zł:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków na działce nr 815 w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów
300.000,- zł
2010 rok – 155.994,65,- zł:
Budowa sieci wodociągowej w Cecylówce Głowaczowskiej 120.000,- zł
Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb
wodociągu w m. Brzóza w gminie Głowaczów 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 Cecylówce Brzózkiej – zmiana urządzenia z paliwa
stałego na paliwo olejowe 116.000,- zł
2012 rok – 500.000,- zł:
Budowa wodociągu w miejscowości Lipska 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-studnia nr 2 100.000,- zł
Przebudowa kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Studziankach Pancernych – zmiana urządzenia z paliwa stałego na olejowe
100.000,- zł
2013 rok – 150 000, - zł:
Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózie 150.000,- zł
2014 rok – 150.000,- zł
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Budowa sieci wodociągowej w Ignacówce Grabnowolskiej – 85.390,- zł
Zakup samochodu wraz ze sprzętem do
utrzymania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – 64.610,- zł
Gmina Magnuszew – 1.680.498,79,- zł:
2007 rok – 315.000,- zł:
Budowa studni głębinowej w miejscowości Mniszew 215.000,- zł
Termomodernizacja budynku PSP w Rozniszewie 100.000,- zł
2008 rok – 175 000,- zł
Budowa studni głębinowej w Magnuszewie (dla wodociągu Magnuszew)
175.000,- zł
2009 rok – 200.000, - zł
Wykonanie otworu poszukiwawczo-eksploatacyjnego w celu ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych na
terenie stacji uzdatniania wody w Magnuszewie 150.000,- zł
Termomodernizacja budynku szkoły
w Mniszewie 50.000,- zł
2010 rok – 304.498,79 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości
Przydworzyce, Kłoda 300.000,- zł
Edukacja ekologiczna 4.498,79,- zł
2011 rok – 186 000,- zł
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 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 sanitarnej w miejscowości Rozniszew, Boguszków, 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 składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Garbatka Zbyczyn 18.000,- zł
Budowa kolektora sanitarnego wraz
z przyłączami w Garbatce Letnisko „Północ” zadanie 2, etap III 82.000,- zł
2008 rok – 200.000,- zł
Budowa kolektora sanitarnego wraz
z przyłączami w Garbatce Letnisko „Północ” 150.000,- zł
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Ponikwa 50.000,- zł
2009 rok – 172.500,- zł
Zakup samochodu lekkiego specjalistycznego do ratownictwa drogowego dla OSP

120.000,- zł
Termomodernizacja budynku po byłej
aptece przy ul. Spacerowej w GarbatceLetnisko 52.500,- zł
2010 rok – 319.197,- zł
Opracowanie dokumentacji technicznej
na zamknięcie i rekultywację składowiska w msc. Garbatka Zbyczyn 16.897,- zł
Budowa kanalizacji deszczowej wykonywanej w ramach zadania inwestycyjnego
„Poprawa standardu i jakości sieci drogowej 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 strażackiej i świetlicy gminnej w GarbatceLetnisko 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 obojętne 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 miejscowości Garbatka Zbyczyn 34.982,53,- zł
2014 rok – 60.000,- zł
Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Czarnoleskiej – 49606,99 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej
dla inwestycji pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków typu LEMNA w Bąkowcu
– 10.393,01,- zł
Gmina Gniewoszów – 1.679.799,98,- zł:
2007 rok – 195.000,- zł
Dowodociągowanie w gminie Gniewoszów 15.000,- zł
Termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy w Gniewoszowie 180.000,- zł
2008 rok – 270.000,- zł
Termomodernizacja budynku Publicznej 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
www.kozienicepowiat.pl
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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 Gniewoszów 150.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary gmina Gniewoszów SP1,
etap I – 36.000,- zł
2013 rok – 300.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Oleksów gm. Gniewoszów, zlewnia stacji SP 1, etap II, kolektor KP 2
– 300.000,- zł
2014 rok – 200.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów
Stary, Oleksów gm. Gniewoszów. Zlewnia 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 miejscowości Grabów n/Pilicą oraz Czerwonka
205.000,- zł
2011 rok – 186.000,- zł
Kanalizacja sanitarna Brzozówka I, Dąbrówki 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 Niewww.kozienicepowiat.pl

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 zmianie sposobu pracy oczyszczalni z cyklicznego 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 podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, gm. Sieciechów etap II, zadanie 1
– 300.000,- zł
2008 rok – 277 500,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, gm. Sieciechów etap II, zadanie 1
– 277.500,- zł
2009 rok – 150 000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze gm.
Sieciechów etap II i III 150.000,- zł
2010 rok – 243.254,40,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, 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 uzdatniania kanalizacji 38.745,- zł
Doposażenie ciągnika ZETOR w urządzenia do przeładunku odpadów komunalnych gromadzonych na terenie Gminy
Sieciechów oraz urządzenia terenów zielonych 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 podciśnieniowa z rurociągiem przesyłowym
tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów” – 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. Chinów 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 terenie Gminy Kozienice ul. Ciekawa, Warszawska bis, Dębowa 133.790,- zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w m. Chinów (budowa przykanalików – 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 Przedszkola nr 2 100.000,- zł
PT, budowa, rozbudowa, przebudowa
obiektów Centrum w tym termomodernizacja 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 Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu
200.000,- zł
Budowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach 201.000,- zł
2014 rok – 700.000,- zł
Termomodernizacja dachu w PG Nr 2
w Kozienicach – 100.000,-zł
Budowa centrum kulturalno-artystycznego w m. Kozienice – 600.000,- zł
Jak wynika z powyższego zestawienia środki finansowe z FOŚ wykorzystane zostały na inwestycje, które
zmniejszają nasze negatywne oddziaływanie 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 inwestycje i zakup sprzętu.
danuta delekta
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Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
– Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
Nakład: 1500 egz.
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nr 10 wrzesień 2014
Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotograﬁa: Archiwum Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego
w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl

