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Po raz trzeci odbyło się podsumowanie 
konkursu Mazowiecka Szkoła Aktywna Tu-
rystycznie, który organizowany jest przez Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego oraz 
Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK. 

28 listopada do Muzeum Sportu i Tu-
rystyki w Warszawie przybyli przedstawi-
ciele szkół nagrodzonych w tegorocznym 
konkursie. Na uroczystości był obecny 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik oraz przedstawiciele De-
partamentu Kultury, Promocji i Turysty-
ki Urzędu Marszałkowskiego z zastępcą 
dyrektora Izabelą Stelmańską na czele. 
Obecny był również Zarząd Mazowiec-
kiego Forum Oddziałów PTTK.

Jak zwykle wysokie lokaty zajęły szkoły 
reprezentujące Ziemię Kozienicką i aktyw-
nie działające w ramach Oddziału PTTK 
w Kozienicach. W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych tytuł „Złota Mazowiecka Szkoła 
Aktywna Turystycznie 2018” i Puchar Prze-
chodni Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego otrzymał Zespół Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach.

W kategorii szkół podstawowych tytuł 
i prawo używania logo „Złota Mazowiecka 
Szkoła Aktywna Turystycznie 2018” otrzy-
mała Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiko-
wie. Publiczna Szkoła Podstawowa im. chor. 
Jana Szymańskiego w Ryczywole otrzymała 
tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazo-
wiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”, 
natomiast Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Brzeźnicy i Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Wólce Tyrzyńskiej uzyskały tytuł i prawo 
używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła 
Aktywna Turystycznie 2018”.

W kategorii szkół specjalnych Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Opactwie uzyskał tytuł i prawo używa-
nia logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła 
Aktywna Turystycznie 2018”.

Ponadto wyróżnienia i prawo używania 
logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Tury-
stycznie 2018” otrzymały: Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Starych Słowikach, 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Od-
działami Integracyjnymi im. Jana Kocha-
nowskiego w Kozienicach, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Zajezierzu, Publiczna
Szkoła Podstawowa w Stanisławicach 
i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej.

Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego i Mazowieckie Forum Oddziałów 
PTTK, doceniając zaangażowanie dzieci 
i opiekunów z Publicznego Przedszkola 
nr 2 w Kozienicach, którzy nadesłali do 
konkursu zgłoszenie opisujące ich tury-
styczną działalność, postanowili uhono-

rować placówkę nagrodą niespodzianką.
Wszystkie szkoły otrzymały nagrody 

ufundowane przez Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Uczestnicy uroczy-
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stości mogli również zwiedzić Muzeum 
Sportu i Turystyki.

MIROSŁAW MAZUR 

Wydarzenia
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5 grudnia w sali konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach od-
było się, kolejne w tym roku, spotkanie 
dotyczące możliwości budowy mostu na 
rzece Wiśle, łączącego powiat kozienicki 
z powiatem garwolińskim. 

Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
samorządów Województwa Mazowiec-
kiego, Powiatu Kozienickiego, Garwoliń-
skiego, Gminy Kozienice i Maciejowice, 
Zarządu Dróg Powiatowych w Garwoli-
nie i Kozienicach, Oddziału Terenowego 
Mazowieckiego Biura Planowania Regio-
nalnego w Radomiu, Wydziału Infrastruk-
tury Urzędu Miejskiego w Kozienicach, 
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochro-
ny Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach, Stanowiska ds. Funduszy 
Europejskich i Rozwoju Powiatu Starostwa 
oraz przedstawiciel Enea Wytwarzanie.

Podczas spotkania, w związku ze 
zmianą władz samorządowych w powiecie 
garwolińskim i gminach Kozienice i Ma-
ciejowice, przedstawiciele nowych władz 
złożyli deklaracje o chęci współpracy 
w kwestiach dotyczących budowy prze-

prawy mostowej. Podjęta została również 
decyzja o sporządzeniu wniosku o prze-
sunięcie terminu składania dokumentacji 
związanej z inwestycją budowy mostu. 

Wszyscy partnerzy projektu zaprosze-
ni zostali na posiedzenie parlamentarne 
na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości 
i Patriotyzmu Ekonomicznego, które od-
było się 13 grudnia w Sejmie RP, a jego 

przedmiotem był właśnie rządowy pro-
gram „Mosty dla Regionów”.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Od 1 do 5 października 2018 r., forma-
cja taneczna „VIR” ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Opactwie, 
reprezentując województwo mazowieckie, 
już po raz trzeci, wzięła udział w projekcie 
dr Bożeny Jakubczak „…w kręgu tańca… 
2018”. Projekt organizowany był przez AR-
TBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji 
Kulturalnej i Sztuki oraz dofi nansowany ze 
środków PFRON. Warsztaty i zajęcia ta-
neczne naszych uczniów prowadzone były 
w pięknie położonym Ośrodku Charytatyw-
no – Szkoleniowym CARITAS im. Bł. Abp. 
A. J. Nowowiejskiego w miejscowości Po-
powo – Letnisko. 

Pod kierunkiem wykwalifi kowanej ka-
dry pedagogicznej oraz zawodowych tance-
rzy uczniowie poznali kroki i fi gury tańców 
polskich oraz europejskich, kształcąc swoje 
umiejętności taneczne. Karol Garczyński – 
tancerz, solista Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego przygoto-
wał naszą grupę z „Improwizacji tanecznej 
i tańców polskich”, Ewa Budny Orłowska 
– tancerka, pedagog, choreograf, solistka 
baletu w Reprezentacyjnym Zespole Arty-
stycznym Wojska Polskiego przeprowadziła 
seminarium warsztatowe pod nazwą „Polo-
nez – polski taniec narodowy”. Dr Bożena 
Jakubczak – pedagog specjalny, animator 
kultury, absolwentka Wydziału Rewalida-

cji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie prowadziła warsztaty z „Tań-
ców w kręgu” wykorzystując tradycje wielu 
kultur, natomiast Anna Mendak – tancerka 
fl amenco i tańców orientalnych, z wykształ-
cenia psycholog odsłoniła przed dziećmi taj-
niki tańca fl amenco. 

Uwieńczeniem całego zgrupowania była 
prezentacja nabytych umiejętności przed pu-
blicznością Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego z Damnicy – wojewódz-
two pomorskie i z Krosna – województwo 
podkarpackie, a także przed publicznością 
Zespołu Szkół nr 6 z Rybnika – wojewódz-

cji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej two śląskie. Młodzież zatańczyła Taniec 
Brazylijski „Kakao”, Salsa – fl amenco oraz 
Taniec Góralski Juhas i Sarna. Na zakończe-
nie wszyscy uczestnicy projektu zatańczyli 
poloneza. 

Za możliwość uczestnictwa w pro-
jekcie „...w kręgu tańca... 2018”, chcie-
libyśmy bardzo serdecznie podziękować 
organizatorowi i instruktorom tańca oraz 
wszystkim osobom i instytucjom, którzy 
przyczynili się i włożyli swój wkład w re-
alizację projektu.

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Opactwie

Informacje/Wydarzenia
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11 grudnia w Publicznej Szkole Pod-
stawowej z Oddziałami Przedszkolny-
mi im. Batalionów Chłopskich w Ursy-
nowie miała miejsce realizacja działań 
w ramach projektu „Twórczo i zdrowo, 
bo ekologicznie – Manufaktura Zrów-
noważonego Rozwoju”, wybranego do fi -
nansowania w konkursie Stowarzyszenia 
Ekologicznego EKO-UNIA „Małe Gran-
ty dla Zrównoważonego Rozwoju” – IV 
edycja. Lokalna Grupa Działania „Pusz-
cza Kozienicka” po raz drugi uzyskała 
wsparcie z tego źródła, zajmując miejsce 
w pierwszej dziesiątce laureatów konkur-
su (dofi nansowano 30 laureatów spośród 
rekordowej w tej edycji liczby ponad 150 
wnioskodawców).

Realizację projektu rozpoczęto uro-
czystym apelem z udziałem całej społecz-
ności szkolnej. Dyrektor szkoły Marzena 
Rusinek witając gości wyraziła radość, że 
szkoła w Ursynowie mogła stać się bene-
fi cjentem projektu. Na uroczyste rozpo-
częcie projektu przybył również Hubert 
Czubaj Wójt Gminy Głowaczów, który 
pogratulował LGD „Puszcza Kozienicka” 
zdobycia środków na realizację projek-
tu, a uczniom życzył owocnego udziału 
w warsztatach. Otwarcia projektu doko-
nała Irena Bielawska Prezes Lokalnej 
Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, 
podkreślając ogromną rolę wszystkich 
partnerów przy realizacji przedsięwzię-
cia, mianowicie: Gminy Głowaczów, 
Publicznej Szkoły Podstawowej z Od-
działami Przedszkolnymi im. Batalio-

nów Chłopskich w Ursynowie, lokalnych 
twórców ludowych, Stowarzyszenia Na 
Rzecz Ekorozwoju Wsi Nasze Dzieci, 
Koła Gniewoszów Regionalnego Związ-
ku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej, a także 
TV „Nasz Powiat”. Następnie Magdalena 
Fila-Ślażyńska pracownik Biura Lokalnej 
Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, 
przybliżyła wszystkim cele i założenia 
projektu oraz poinformowała o źródłach 
fi nansowania. 

Celem głównym projektu było kształ-
towanie postaw odpowiedzialności za 
obecny i przyszły stan środowiska oraz 
gotowości do działań na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju. Projekt skupiał się na 
promocji idei zrównoważonego rozwoju 
na poziomie lokalnym poprzez odwołanie 
się do lokalnego dziedzictwa kulturowe-
go i przyrodniczego, ochrony bioróżno-
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rodności,  zalet recyklingu, kształtowania 
zdrowych nawyków żywieniowych.

W ramach realizacji projektu prze-
prowadzono następujące działania: 1) 
Warsztaty artystyczne przeprowadzone 
przez lokalne twórczynie ludowe Włady-
sławę Barbarę Drachal i Henrykę Chachaj 
– dekoracje i ozdoby z materiałów recy-
klingowych, 2) Warsztaty przyrodnicze 
o ochronie bioróżnorodności na przykła-
dzie pszczoły miodnej – przeprowadzone 
przez Ryszarda Szewczyka pszczelarza, 
prezesa Koła Gniewoszów Regionalnego 
Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej, 
3) „Manufaktura Zdrowego Smaku” – 
stoisko z naturalną żywnością przygoto-
wane przez pracowników Lokalnej Grupy 
Działania „Puszcza Kozienicka” (świeże 
koktajle i soki, naturalny mus czekolado-
wy, regionalne sery, miody, chleb, jabł-
ka grójeckie), 4) Stworzenie Eko Mapy 
Powiatu Kozienickiego, 5) Galeria prac 
powstałych z przetwarzania materiałów 
recyklingowych, 6) Przekazanie uczest-
nikom autorskich dyplomów okoliczno-
ściowych oraz upominkowych miodów.

Szczegółowy opis realizacji projektu 
na stronie http://lgdkozienice.pl/aktual-
nosci/.

MAGDALENA FILA-ŚLAŻYŃSKA

nów Chłopskich w Ursynowie, lokalnych rodności,  zalet recyklingu, kształtowania 

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia
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10 grudnia br. w siedzibie Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w War-
szawie odbyło się uroczyste wręczenie 
Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotych Krzyży Zasługi, Srebr-
nych Krzyży Zasługi, Brązowych Krzyży 
Zasługi, Medali Złotych za Długoletnią 
Służbę, Medali Srebrnych za Długoletnią 
Służbę, Medali Brązowych za Długolet-
nią Służbę, Krzyży Zesłańców Sybiru, 
Brązowych Medali „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”, Medali „Obrońcy Ojczy-
zny 1939 – 1945”, Odznak Honorowych 
„Primus in Agendo” oraz Odznak Hono-
rowych „Za Zasługi dla Samorządu Tery-
torialnego”.

Na wniosek Starosty Powiatu Ko-
zienickiego Andrzeja Junga Medalem 
Srebrnym za Długoletnią Służbę odzna-
czona została Elżbieta Czapla Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej im. Kazimie-
ry Gruszczyńskiej w Kozienicach.

Uroczystości rozpoczęły się ode-
graniem hymnu państwowego, po 
czym Wojewoda Mazowiecki Zdzi-
sław Sipiera dokonał wręczenia odzna-
czeń. Wśród osób, które wzięły udział 
w uroczystości był Andrzej Jung Sta-

rosta Powiatu Kozienickiego.
Pani Elżbieta Czapla od 25 lat pracuje 

zawodowo. W Domu Pomocy Społecz-
nej w Kozienicach zatrudniona jest od 
1 lipca 1992 r. Początkowo pracowała 
jako pielęgniarka, od 1 kwietnia 1997 r. 
jako kierownik Zespołu, a od 23 grudnia 
1998 r. pełni funkcję dyrektora placówki. 

Dzięki jej staraniom Dom Pomocy Spo-
łecznej został rozbudowany o nowocze-
sny budynek mieszkalny z komfortowym 
zapleczem i wieloma udogodnieniami dla 
mieszkańców. Inwestycja miała znaczący 
wpływ na podniesienie standardu życia 
mieszkańców.

KAROLINA URBAŃSKA

Od ośmiu lat Praska Giełda Spożywcza 
wspólnie z TVP Warszawa organizuje ak-
cję charytatywną „Dar Serca”. Polega ona 
na odwiedzeniu wybranego domu dziecka 
na terenie Mazowsza i wsparciu tej pla-
cówki artykułami żywnościowymi. W tym 
roku tą szlachetną inicjatywą objęta została 
Placówka Socjalizacyjna PANDA w Kozie-
nicach. 5 grudnia zawitała do niej wyjątko-
wa delegacja, w skład której weszli m.in. 
Janusz Dąbrowski dyrektor Praskiej Giełdy 
Spożywczej, Jacek Łukaszewski prezenter 
pogody w TVP3 Warszawa, natomiast go-
ściem specjalnym był Marszałek Senatu 
RP Stanisław Karczewski. Podczas wizy-
ty obecni byli także Andrzej Jung Starosta 
Powiatu Kozienickiego oraz Marcin Styś 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie.

Goście w ramach Akcji przekazali 
placówce kilkaset kilogramów artykułów 
spożywczych, natomiast Marszałek Kar-
czewski podarował wychowankom PAN-
DY telewizor.

W trakcie spotkania nie zabrakło cie-
płych słów skierowanych do dzieci oraz 
kadry wychowawczej placówki, nato-
miast Starosta Kozienicki Andrzej Jung 
wyraził podziękowanie za objęcie Akcją 
kozienickiej placówki, podkreślał rów-
nież wielką wartość podejmowania tego 

typu inicjatyw: Uszczęśliwianie dzieci 
powinno stanowić priorytet wszelkich 
działań, a dzielenie się dobrem z tymi, 
które nie zaznały domowego ciepła od 
swoich najbliższych, jest tym bardziej 
potrzebne, dlatego pragnę serdecznie 
podziękować organizatorom za wcielenie 
w życie Akcji Dar Serca.

W związku ze zbliżającymi się Świę-
tami Bożego Narodzenia przekazanych 
zostało również wiele świątecznych ży-
czeń. Dodatkowo w bożonarodzeniowy 
nastrój wprowadzili zebranych także pod-
opieczni PANDY w okolicznościowym 

typu inicjatyw: Uszczęśliwianie dzieci występie słowno-muzycznym.
Na zakończenie spotkania wszyscy 

wychowankowie domu dziecka otrzymali 
od Praskiej Giełdy mikołajkowe prezen-
ty indywidualne, a Starosta Andrzej Jung 
na ręce dyrektor Zofi i Karaś wręczył dla 
wszystkich słodki upominek.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia
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6 grudnia o godzinie 11:00 dzielnicowy 
jako Św. Mikołaj oraz policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Kozienicach od-
wiedzili dzieci przebywające na Oddziale 
Pediatrycznym w kozienickim szpitalu. 
Były prezenty od Św. Mikołaja, czytanie 
bajek i przede wszystkim dobra zabawa.

To kolejna tego rodzaju akcja policjantów 
z KPP w Kozienicach skierowana do hospi-
talizowanych dzieci. Gospodarzem spotka-
nia był lekarz kierujący Oddziałem Pedia-
trycznym dr Czesław Czechyra, który wraz 
z I Zastępcą Komendanta Powiatowego 
Policji w Kozienicach kom. Dariuszem 
Szewcem oraz Zastępcą Burmistrza Gmi-
ny Kozienice Mirosławem Pułkowskim 
rozpoczęli dzisiejsze spotkanie. Z wizyt tak 
wspaniałych gości dzieci zawsze bardzo się 
cieszą. Zapytane, czy były grzeczne, jedno-
głośnie odpowiedziały TAK. Mimo różnego 
rodzaju chorób dzieci miały tyle siły, żeby 
wspólnie głośno zawołać Św. Mikołaja. 
A ten po chwili pojawił się na szpitalnym ko-
rytarzu. Na buziach wszystkich najmłodszych 
można było zobaczyć uśmiech. To bardzo 
ważne, bo właśnie niesienie radości i uśmie-
chu jest najlepszym lekarstwem w chorobie.
Podczas rozdawania prezentów przez 
Mikołaja, na nie jednej buzi pojawił się 

uśmiech. Miłym zaskoczeniem dla Mikoła-
ja była prezentacja piosenki, przygotowana 
przez grupę dziewczynek przebywających 
na Oddziale Pediatrycznym. Dopełnieniem 
mikołajkowego spotkania było czytanie 
wierszy przez Zastępcę Burmistrza Gmi-
ny Kozienice oraz I Zastępcę Komendanta 
Powiatowego Policji w Kozienicach. Po 
spotkaniu Św. Mikołaj odwiedził w salach 
pozostałe dzieci, które nie mogły uczestni-
czyć we wspólnym świętowaniu.  

uśmiech. Miłym zaskoczeniem dla Mikoła- Paczki zostały przygotowane przy 
współpracy Oddziału Pediatrycznego 
SP ZZOZ w Kozienicach, Komendy Po-
wiatowej Policji w Kozienicach, Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach oraz Enea 
Wytwarzanie. Wielka radość, która ogar-
nęła dzieci, była niezapomnianym wyda-
rzeniem dla wszystkich dzieci, rodziców 
oraz personelu medycznego.

mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Opactwie ze swoim 
projektem „I Ty możesz być aktorem” 
znalazł się w gronie finalistów i tym sa-
mym zakwalifikował się do kolejnego 
etapu Akcji w konkursie Enea Akade-
mia Talentów (kategoria: sztuka). Już 
wkrótce, na stronie internetowej www.
enea.pl/pl/akademiatalentow odbę-
dzie się głosowanie. Do oddania swo-
ich głosów zachęcają sami uczniowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Opactwie! Zapraszamy 
do obejrzenia materiału, który znaleźć 
można na kanale Powiatu Kozienic-
kiego w serwisie youtube.pl i prosimy 
o oddanie swoich głosów na młodych 
aktorów z SOSW.

Enea Akademia Talentów to inicjaty-
wa Enei i Fundacji Enea, której celem jest 
wspieranie rozwoju młodych talentów, 
a także popularyzacja nauki, sztuki i spor-
tu wśród młodych ludzi.

O granty mogą ubiegać się szkoły 
podstawowe i gimnazja z obszaru działa-
nia spółek z Grupy Enea, które przedsta-
wią autorskie programy edukacyjne dla 
swoich utalentowanych uczniów. Najcie-

kawsze z nich otrzymają wsparcie fi nan-
sowe.

Warto wspomnieć, że w poprzed-
niej edycji konkursu Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Opac-
twie był jednym z laureatów konkursu 
i uzyskał wsparcie finansowe w kwo-
cie 10.000,00 zł za projekt pt „Ruch 

kawsze z nich otrzymają wsparcie fi nan- i sport krokiem do sukcesu”.

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia/Informacje
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12 grudnia br. w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
odbyła się II Sesja Rady Powiatu Kozie-
nickiego VI kadencji.

Po otwarciu obrad i stwierdze-
niu quorum przyjęty został protokół 
z ostatniej sesji, po czym Andrzej Jung 
Starosta Powiatu Kozienickiego przed-
stawił sprawozdanie z prac Zarządu. 
Następnie podjęte zostały uchwały 
w sprawie:
– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 

Magnuszew na realizację zadania pn. 
„Modernizacja 8 przepompowni ście-
ków na terenie Gminy Magnuszew”,

– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Magnuszew na realizację zadania pn. 
„Zakup nowego wozu asenizacyjnego 
do utrzymania zbiorczej kanalizacji 
w Gminie Magnuszew”,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2018 r.,

– powołania Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Powiatu Kozienickiego,

– powołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Kozienickiego,

– ustalenia nazw i liczby stałych Komisji 
Rady Powiatu Kozienickiego,

– ustalenia składów osobowych sta-
łych Komisji Rady Powiatu Kozie-
nickiego,

– powołania przewodniczących stałych 
Komisji Rady Powiatu Kozienickie-
go,

– desygnowania delegata na Zgromadze-
nie Ogólne Związku Powiatów Pol-
skich,

– delegowania radnych do Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku,

– wysokości opłat za usuwanie pojazdu 
z drogi i jego przechowywanie na par-
kingu strzeżonym,

– ustalenia wynagrodzenia Starosty Po-
wiatu Kozienickiego.
Po przyjęciu ww. uchwał przedsta-

wione zostało sprawozdanie z weryfi kacji 
oświadczeń majątkowych Radnych Rady 
Powiatu Kozienickiego oraz pracowni-
ków Powiatu Kozienickiego.

Podczas Sesji Andrzej Jung Starosta 
Powiatu Kozienickiego w imieniu Zarzą-
du i Rady Powiatu Kozienickiego złożył 
serdeczne gratulacje dla Elżbiety Czapli 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. 
Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozieni-
cach z okazji otrzymanego 10 grudnia br. 
Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę, 
przyznanego przez Prezydenta RP.

SKŁADY KOMISJI RADY 
POWIATU KOZIENICKIEGO 

VI KADENCJI

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW 
I PETYCJI

1. Marcin Zmitrowicz – Przewodni-
czący

2. Henryk Plak
3. Tomasz Trela
4. Emanuel Zawodnik
5. Grzegorz Sotowski

KOMISJA REWIZYJNA

1. Grzegorz Sotowski – Przewodni-
czący

2. Waldemar Witkowski
3. Tomasz Trela
4. Henryk Plak
5. Marcin Zmitrowicz

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, 
SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

1. Tomasz Trela – Przewodniczący
2. Marcin Zmitrowicz
3. Małgorzata Siekut
4. Małgorzata Bebelska
5. Krzysztof Wolski
6. Emanuel Zawodnik

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNIC-
TWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Lidia Ligorowska – Przewodnicząca
2. Waldemar Banaś
3. Małgorzata Siekut

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW 
SPOŁECZNYCH

1. Waldemar Witkowski – Przewod-
niczący

2. Zbigniew Sitkowski

3. Lidia Ligorowska
4. Marek Kucharski
5. Jerzy Śmiech
6. Grażyna Ziółek
7. Włodzimierz Stysiak
8. Stanisław Orzechowski

KOMISJA TRANSPORTU, BUDOW-
NICTWA, DRÓG PUBLICZNYCH I 

BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

1. Henryk Plak – Przewodniczący
2. Waldemar Banaś
3. Grzegorz Sotowski
4. Jerzy Śmiech
5. Grażyna Ziółek
6. Emanuel Zawodnik

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, 
MIENIA POWIATU I ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO

1. Małgorzata Bebelska – Przewodni-
cząca

2. Waldemar Witkowski
3. Marek Kucharski
4. Zbigniew Sitkowski
5. Mirosław Górka

KAROLINA URBAŃSKA

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW 3. Lidia Ligorowska

Materiał TV „Nasz Powiat” z II 
Sesji Rady Powiatu Kozienickiego 
VI kadencji dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube, podobnie jak nagranie całych 
obrad. Jednocześnie informujemy, że 
również na tym kanale śledzić będzie 
można NA ŻYWO relacje z kolejnych 
Sesji Rady Powiatu.

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 8

8 listopada młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Kozie-
nicach wzięła udział w akcji „100 minut biegu na 100 – le-

cie Niepodległości”. W biegu wystartowało siedem sztafet, by 
uczcić setną rocznicę niepodległej Polski. W 100 minut nasi 
uczniowie pokonali dystans 24 400 metrów, co uplasowało na-
szą drużynę na trzecim miejscu. Najdłuższy dystans pokonali 
strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 28 000 metrów 
oraz członkowie Biegam Bo Lubię II 27 600 metrów. Sportowej 
atmosferze sprzyjała słoneczna pogoda i radosny nastrój.

8 listopada uczniowie naszego liceum uczestniczyli w sesji po-
pularnonaukowej z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, która odbyła się w Centrum Kultural-
no – Artystycznym w Kozienicach. Organizatorem wydarzenia 
była Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice oraz Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Kozienickiej. Czterech specjalistów: Marcin 
Łaszyński, dr Marcin Chorązki z Instytutu Pamięci Narodowej, 
dr Ewa Kurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz 
Piotr Jaźwiński, przedstawiło w swoich ciekawych wykładach 
historię utraty i odzyskania polskiej niepodległości po 123 latach 
niewoli.

9 listopada społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach uczestniczyła w uro-

czystości poświęconej 100-leciu Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Na wstępie głos zabrała dyrektor Ewa Malec, 

która podkreśliła niezwykłe znaczenie obchodzonego jubile-
uszu. Nagrodziła ona uczestników konkursów, które w ostatnich 
dniach odbyły się w naszej szkole: turniej w grze Counter Strike 
Global Off ensive oraz konkurs ekologiczny pod tytułem „Jeśli 
chcesz żyć długo, zdrowo – pal człowieku w piecu z głową”. 
Włączając się do ogólnopolskiej akcji, aby uczcić ten wielki 
jubileusz, wspólnie odśpiewano hymn narodowy – dokładnie 
o godzinie 11.11 rozbrzmiały słowa czterech strof pieśni „Ma-
zurka Dąbrowskiego”. Następnie głos zabrała młodzież. Ucznio-

wie wszystkich klas zaprezentowali krótki program artystyczny, 
przypominający trudną drogę, jaką przebył naród polski ku nie-
podległości. Inscenizacja oparta na motywach „Dziadów” Ada-
ma Mickiewicza wprowadziła zebranych w refl eksyjny nastrój. 
Przypomnienie postaci z naszej historii, których zaangażowanie 
w dzieło odzyskania niepodległości, było doskonałą lekcją pa-
triotyzmu i obywatelskiego obowiązku, który należy nieustannie 
pielęgnować.

11 listopada poczet sztandarowy I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stefana Czarnieckiego w składzie: Aleksander 

Molenda, Zuzanna Dębiec, Wiktoria Gontarz uczniowie klasy Ia 
wraz z opiekunem Edytą Tarczyńską uczestniczył w obchodach 
100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość 
rozpoczęła się o godzinie 8:00 przy grobie nieznanego żołnierza 
i kwaterze Legionistów na kozienickim cmentarzu, gdzie dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów. O godzinie 9:00 w kościele pw. 
Św. Rodziny odprawiona została msza w intencji narodu, którą 
celebrował ks. biskup Henryk Tomasik Ordynariusz Diecezji 
Radomskiej. Następnie poczty sztandarowe, przedstawiciele 
władz samorządowych, mieszkańcy przeszli ulicami pod Po-
mnik Niepodległości, gdzie po odśpiewaniu Mazurka Dąbrow-
skiego, odsłonięciu i poświęceniu pomnika, okolicznościowych 
przemówieniach, zostały złożone wiązanki kwiatów.

27 i 28 listopada na terenie szkoły odbyły się zajęcia doty-
czące podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych 

dla klas I i II. Uwzględniały one czynniki wyboru zawodu oraz 
informacje o kierunkach studiów. Młodzież mogła również sko-
rzystać z indywidualnych konsultacji. Spotkania poprowadziła 
Katarzyna Olechowska-Olma pedagog – doradca zawodowy 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach. 

23 listopada ogłoszone zostały wyniki pierwszego etapu 
Olimpiady Wiedzy o Mediach. Miło nam poinformować, 

że uczennica klasy I a Kamila Wolska pod opieką Grażyny Am-
broziewicz zakwalifi kowała się do eliminacji okręgowych, które 
odbędą się na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

28 listopada w auli Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 
odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa 

Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkol-
nym 2017/2018 dla najlepszych uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z terenu działania Delegatury w Radomiu Kuratorium 
Oświaty w Warszawie. W gronie 68 nagrodzonych stypendy-
stów znalazła się uczennica naszej szkoły Nikola Flisińska, któ-
ra ukończyła klasę I ze średnią ocen 5,43. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!

Wydarzenia
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Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kozienicach – Organizator 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszu-
kuje kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej zawodowej oraz 
niezawodowej. 

Apelujemy do wszystkich osób, 
które są odpowiedzialne oraz potra-
fi ące zrozumieć dziecko o rozważenie 
możliwości podjęcia się roli rodzica 
zastępczego.

Pełnienie funkcji rodziny zastęp-
czej może być powierzone małżonkom 
lub osobie niepozostającej w związku 
małżeńskim.

Kandydaci do pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej muszą spełniać wa-
runki, o których mowa w art. 42 ust. 1 
– 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998, 
1076):
1. dają rękojmię należytego sprawowania 

pieczy zastępczej;
2. nie są i nie były pozbawione władzy 

rodzicielskiej oraz władza rodziciel-
ska nie jest im ograniczona ani zawie-
szona;

3. wypełniają obowiązek alimentacyj-
ny – w przypadku, gdy taki obo-
wiązek w stosunku do nich wynika 

z tytułu egzekucyjnego;
4. nie są ograniczone w zdolności do 

czynności prawnych;
5. są zdolne do sprawowania właściwej 

opieki nad dzieckiem, co zostało po-
twierdzone:
• zaświadczeniem lekarskim o stanie 

zdrowia wystawionym przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej;

• opinią o posiadaniu predyspozycji 
motywacji do pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej lub prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka wystawio-
na przez psychologa, który posiada 
co najmniej wykształcenie wyższe 
magisterskie na kierunku psycholo-
gia oraz dwuletnie doświadczenie 
w poradnictwie rodzinnym;

6. przebywają na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

7. zapewniają odpowiednie warunki by-
towe i mieszkaniowe umożliwiające 
dziecku zaspokajanie jego indywidu-
alnych potrzeb, w tym:
• rozwoju emocjonalnego, fi zycznego 

i społecznego,
• właściwej edukacji i rozwoju zain-

teresowań,
• wypoczynku i organizacji czasu wol-

nego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej może być powierzone oso-
bom, które nie były skazane prawomoc-
nym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej nie-
zawodowej co najmniej jedna osoba two-
rząca tę rodzinę musi posiadać stałe źró-
dło dochodów.

Wszystkie niezbędne informacje do-
tyczące szkoleń oraz rodzinnej pieczy 
zastępczej można uzyskać w siedzibie 
PCPR w Kozienicach ul. Kochanow-
skiego 15 – pokój nr 18, w godzinach:
Poniedziałek – 7.30 – 17.30
Wtorek – czwartek – 7.30 – 15.30
Piątek – 7.30 – 13.30 
lub telefonicznie pod numerem 
48 382 05 65

WSZYSTKICH ZAINTERESOWA-
NYCH ZAPRASZAMY

29 listopada, już po raz czwarty, nasza szkoła przyłączyła się 
do akcji Maraton Pisania Listów z Amnesty International. 

Amnesty wytypowało 9 odważnych kobiet walczących o prawa 
człowieka na całym świecie. Mamy nadzieję, że również w tym 
roku cała społeczność szkolna i inni ludzie dobrej woli znów 
okażą serce i wsparcie.

30 listopada odbyły się 2 konkursy, w wyniku których do 
II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego 

„Z poprawną polszczyzną na co dzień” zakwalifi kowali się: 
Aleksandra Mierzejewska, Kamila Wolska, Mateusz Pietrzak, 
Andżelika Grzebalska. Kolejny etap odbędzie się 7 stycznia 
2019 r. Natomiast do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu 
Polonistycznego „Z ortografi ą na co dzień”, który odbędzie 
się 8 stycznia 2019 r. zakwalifi kowały się: Dominika Zielińska 
i Aleksandra Zawadzka. Gratulujemy dobrych wyników i życzy-
my powodzenia w kolejnych eliminacjach!

Red. I LO

Wydarzenia/Informacje
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Zimowe utrzymanie dróg to prace 
mające na celu zmniejszenie lub ogra-
niczenie zakłóceń ruchu drogowego, 
wywołanych takimi czynnikami atmos-
ferycznymi, jak śliskość zimowa oraz 
opady śniegu.

Za zimowe utrzymanie dróg po-
wiatowych w powiecie kozienickim 
odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych  
w Kozienicach, którego siedziba znaj-
duje się w Aleksandrówce przy ulicy 
Serdecznej 3. Pod nadzorem tej jed-
nostki znajdują się 293 kilometry dróg 
powiatowych.

Do zimowej akcji Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Kozienicach zabezpie-
czył ponad 1000 ton mieszanki piasko-
wo-solnej, 200 ton piasku oraz sprzęt 
ciężki: trzy piaskarki na nośnikach 
własnych razem z pługami średnimi, 
dwa pługi ciężkie bez nośników, dwa 
pługi średnie na nośnikach własnych, 
jeden pług wirnikowy na ciągniku, 
koparko-ładowarkę oraz samochody 
MAZ, a także Mercedes i Jelcz.

W razie konieczności przewiduje 
się wynajęcie sprzętu ciężkiego typu: 
spycharki, ładowarki, równiarki – do 
odśnieżania dróg w szczególnie cięż-
kich warunkach, przy grubej pokrywie 
śniegu.

Drogi powiatowe podlegają pod 
6-ty standard zimowego utrzymania, co 
oznacza, że na tych drogach odśnieża-
nie będzie prowadzone w sposób inter-
wencyjny w zależności od potrzeb oraz 
zwalczanie śliskości zimowej prowa-
dzone będzie w miejscach wyznaczo-
nych przez Zarząd Dróg Powiatowych. 
Poza standardem pozostałe drogi po-
wiatowe o nawierzchni twardej będą 
odśnieżane po zwolnieniu sprzętu  
z pracy na standardzie szóstym.

Ze względu na dużą ilość dróg po-
wiatowych do zimowego utrzymania, 
jest zachowana pewna kolejność ich 
odśnieżania. Łączone są one w wyzna-
czone trasy.

Drogi połączone w trasy dla po-
szczególnych pojazdów:

MAZ WKZ 36 MF – trasa nr 1
Aleksandrówka – Stanisławice – Stanisła-
wów – Ursynów – Przejazd – Cecylów-
ka przez wieś – Lewaszówka – Wólka 
Brzózka – Brzóza – powrót do Cecylówki 
– Ursynów – Brzóza – powrót do Ursyno-
wa – Stanisławów – Aleksandrówka
Aleksandrówka – Kociołki – Śmietanki – 
przez Janów do ul. Lubelskiej i powrót do 

Kociołek
Kociołki – Bogucin –Brzustów – Bogucin 
(trasa do przejechania 2 razy, gdyż droga 
jest szeroka) Bogucin – Molendy – Gar-
batka – Garbatka – Garbatka Nowa –  
w lewo do Bąkowca i powrót z Bąkowca 
do Garbatki Nowej – przez Grudek i Za-
wadę do Kociołka – Sarnów – Bierdzież 
i powrót przez Sarnów – Kociołek – Gar-
batkę i przez Molendy powrót do bazy 
ZDP

MAZ WKZ 70 CY – trasa nr 2
Aleksandrówka – Ursynów – Brzóza
Brzóza – Głowaczów – Łukawa – powrót 
do Głowaczowa
Głowaczów – Lipskie Budy – powrót do 
Głowaczowa – Moniochy – Łękawica – 
Dziecinów – Grabów nad Pilicą
Grabów nad Pilicą – Nowa Wola – Strzy-
żyna – Augustów przez przejazd kolejo-
wy – granica powiatu – powrót do Nowej 
Woli
Nowa Wola – Grabów nad Pilicą – Brzo-
zówka przy kościele – przez wieś Brzo-
zówka –Dąbrówki – Augustów powrót do 
Grabowa nad Pilicą
Grabów nad Pilicą – Dziecinów – w lewo 
do Lipinek – Wyborów
Wyborów – stacja PKP i powrót do Wy-
borowa
Wyborów – Kępa Niemojewska do końca 
wsi i powrót do Wyborowa
Wyborów – Lipinki – Cychrowska Wola 
– Tyborów – Wola Magnuszewska – za-
wracanie przy figurce na drodze woje-
wódzkiej i powrót do Lipinek
Lipinki – Łękawica – Studzianki – Mo-
niochy – powrót do bazy ZDP

MERCEDES WKZ 03 AJ – trasa nr 3
Od Chartowej – Łuczynów przez wieś – 
powrót do Chartowej i jeszcze raz przez 
Łuczynów – Nowa Wieś – Świerże – do 
krajowej i wysepki przy wiadukcie – po-
wrót do Świerży i Nowej Wsi – do drogi 
krajowej, następnie
Ryczywół – do Brzózy i powrót do Ry-
czywołu
Basinów – Studzianki Pancerne i powrót 
do Basinowa – w lewo do Łękawicy
Łękawica – w prawo Trzebień – Magnu-
szew
Magnuszew – Grzybów – Stary Przewóz 
do wału – w prawo do Przewozu Tarnow-
skiego
Przewóz Tarnowski – powrót przez Stary 
Przewóz – Kępa Skórecka – Chmielew
Chmielew – Mniszew – Rozniszew – Za-
krzew i powrót do Mniszewa

Mniszew – Chmielew – Kępa Skórecka 
– w prawo do Wilczkowic – powrót do 
Kępy Skóreckiej i do Magnuszewa
– Trzebień – Łękawica – Basinów – Ry-
czywół – Kłoda – powrót do bazy ZDP

MAZ WKZ 59 NU – trasa nr 4
Brzeźnica – Mozolice
Sieciechów – Wola Klasztorna – Oleksów 
do cmentarza – powrót do Sieciechowa
Opactwo – Kępice
Nagórnik – Wólka Wojcieszkowska – Za-
jezierze – Głusiec
Głusiec – Zajezierze – Gniewoszów
Gniewoszów – Chechły – Gniewoszów
Gniewoszów – Borek (przy szkole na Re-
gów) – Gniewoszów do stacji paliw
Gniewoszów – Regów – w prawo na wał 
do Wysokiego Koła
Wysokie Koło – Markowola – powrót do 
Regowa
Regów – Borek – Wólka Wojcieszkowska 
– Nagórnik – Kępice przez wieś do Opac-
twa – Sieciechów
Sieciechów – Łoje – Mozolice – Brzeźni-
ca – baza ZDP

JELCZ WKZ 36 CX – trasa nr 5
Kozienice – koło stadniny – Holendry 
Kozienickie
Holendry Kozienickie – Holendry Piotr-
kowskie – w lewo do Opatkowic do drogi 
krajowej i powrót do Holendrów Piotr-
kowskich
Holendry Piotrkowskie prosto przez 
wieś do drogi do Nowej Wsi i powrót do 
Holendrów Piotrkowskich – w lewo do 
Piotrkowic
Piotrkowice – Kuźmy – Holendry Kuź-
mińskie – Nowa Wieś – powrót do Piotr-
kowic
Piotrkowice – w lewo – do Holendrów 
Kozienickich – w lewo przed Kapliczką 
spaloną do Cudowa – Wymysłów – Prze-
wóz – powrót do Cudowa – w lewo przy 
kapliczce – koło stadniny – do Kozienic
Kozienice – Przewóz – Kępa Wólczyńska 
– Wólka Tyrzyńska – Dąbrówki – Kozie-
nice ul. Lubelska
Kozienice – powrót do Wólki Tyrzyńskiej 
– Samwodzie – Psary – Brzeźnica – po-
wrót przez Psary – Samwodzie – Wólka 
Tyrzyńska – Kępa Wólczyńska – w pra-
wo po starym wale Samwodzie – Kępecz-
ki – Staszów – Mozolice Małe – Mozo-
lice Duże – powrót do Mozolic Małych 
– Brzeźnica – powrót do skrzyżowania do 
Staszowa – Staszów w lewo do końca wsi 
– powrót do Mozolic Małych – Kępeczki 
– Samwodzie – Kępa Wólczyńska – pro-
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Zapraszamy do udziału w projektach w roku 2019!
Jeśli jesteś osobą bezrobotną w wieku 18 – 29 lat, brakuje Ci odpowiednich kwalifi kacji lub doświadczenia, ale chciałbyś 

zdobyć przydatne umiejętności, nabyć kwalifi kacje lub wykorzystać posiadane umiejętności i założyć własną fi rmę, skorzystaj 
ze wsparcia oferowanego w projekcie współfi nansowanym ze środków Unii Europejskiej „Aktywizacja osób młodych pozostają-
cych bez pracy w powiecie kozienickim (III)”. 

W 2019 roku możesz skorzystać ze stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub szkolenia. 
Przewidywana liczba uczestników w projekcie w roku 2019 to około 138 osób.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby niepracujące i nieuczące się stacjonarnie, zarejestrowane jako bezrobotne 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach. Szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami.

Celem głównym projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy 
w powiecie kozienickim”.

Koordynatorem projektu jest Angelika Kopeć.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że z dniem 31.12.2018 r. kończy się realizacja projektu „Aktywizacja osób 
w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II)”. W ramach projektu realizowane były takie zadania 
jak: staże, szkolenia oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparciem objętych zostało 299 osób, które 
skorzystały z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną w wieku 30 lat i więcej oraz potrzebujesz pomocy w powrocie na rynek pracy to Powiatowy Urząd 
Pracy w Kozienicach w 2019 roku rozpocznie realizację projektu współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej „Aktywizacja 
osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)”. W ramach projektu osoby bezrobotne będą 
mogły skorzystać z takich form aktywizacji jak: staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkole-
nia. Grupę docelową projektu na lata 2019 – 2020 stanowić będą kobiety, osoby o niskich kwalifi kacjach, osoby z niepełnospraw-
nościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby w wieku 50 lat i więcej. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 
osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim. 

Projekt będzie w 80% współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej.
Koordynatorem projektu jest Justyna Szarawarska.
W ramach projektów osoby bezrobotne skorzystają także z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. 
Jeśli interesuje Cię udział w projektach, szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu 48 614 66 81 oraz w siedzibie 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach: ul. Zdziczów 1, pokój nr 10. 
ANGELIKA KOPEĆ

JUSTYNA SZARAWARSKA
Centrum Aktywizacji Zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

sto po wale Hol. Kozienickie – Przewóz 
– w lewo do Kozienic

Warto nadmienić, iż standard zimo-
wego utrzymania dróg powiatowych 
odbiega znacznie od standardów utrzy-
mania dróg krajowych. Na drogach 
krajowych obowiązuje standard II i III, 
a więc jezdnia odśnieżana jest na całej 
szerokości, a śliskość zimowa zlikwi-
dowana jest na całej szerokości jezdni 
łącznie z poboczami utwardzonymi na 
skrzyżowaniach z drogami twardymi, 
skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, 
odcinkach o pochyleniu ponad 4 %, 

przystankach autobusowych, innych 
miejscach ustalonych przez zarząd 
drogi.

Wykaz numerów telefonów służbo-
wych do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kozienicach:
Stacjonarne:
– 48 614 27 30 – od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 7:00 – 15:00
– 48 61430 03 – od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 7:00 – 15:00
Komórkowe:
– Dyrektor – 538 229 956
– Kierownik Robót – 604 285 090

– Grupa Interwencyjna – 604 271 455

W Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Kozienicach nie są prowadzone 
ciągłe dyżury całodobowe. W okresie 
zimowym, gdy zachodzi taka potrze-
ba (opady śniegu, oblodzenie jezdni), 
uruchamiane są na ten okres dyżury, 
ale również nie całodobowe, a tylko 
na czas trwania akcji odśnieżania 
lub usuwania śliskości.

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Kozienicach

Informacje
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Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach
Zbigniew Sitkowski informuje:

W dniu 28 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 2212 została ogłoszona USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r.  
o kołach gospodyń wiejskich.
Art. 6. 
1. Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, zwanego dalej „reje-

strem”, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
2. Koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do rejestru. 
Art. 7. 
1. Do czasu rejestracji koła gospodyń wiejskich, a następnie do czasu wyboru zgodnie ze statutem jego organów, w imieniu koła 

działa komitet założycielski. 
2. Za czynności dokonane w imieniu koła gospodyń wiejskich przed jego rejestracją członkowie komitetu założycielskiego odpo-

wiadają wobec osób trzecich solidarnie, zaś za zobowiązania wynikające z tych czynności po rejestracji koła – odpowiada koło 
tak, jak za zobowiązania zaciągnięte przez siebie, z tym że członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają za nie wobec 
koła według przepisów prawa cywilnego.

Art. 8. 
1. Komitet założycielski składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu 
wzorcowego statutu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 
1) listę założycieli koła zawierającą ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania; 
2) oświadczenia założycieli koła o woli wejścia w skład jego członków oraz o miejscu zamieszkania na obszarze wsi mającej być 

terenem działalności koła; 
3) adres do doręczeń; 
4) własnoręczne podpisy założycieli; 
5) informacje o osobie lub osobach umocowanych do reprezentacji koła i sposobie tej reprezentacji; 
6) własnoręczne podpisy osób wybranych w skład komitetu założycielskiego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa”.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy kgw, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy koło gospodyń wiejskich może 

otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań, a pomoc finansowa, jest przyznawana w drodze 
decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek złożony przez koło gospodyń wiejskich (art. 35 ust. 
2 ustawy kgw).

Zgodnie z §2 ust. 5 rozp. MIiR (Dz. U. poz. 2229) pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:
1) wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym przy-

znano pomoc;
2) rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 30 kwietnia 

roku następującego po roku, w którym przyznano pomoc;
3) zwrotu pomocy w przypadku jej nie wykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej 

wysokości.
Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według da-

nych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgodnie z zapisami §2 ust. 6 rozp. MIiR wynosi:
3000 złotych – jeżeli koło gospodyń wiejskich ma nie więcej niż 30 członków,
4000 złotych – jeżeli koło gospodyń wiejskich ma od 31 do 75 członków,
5000 złotych – jeżeli koło gospodyń wiejskich ma ponad 75 członków.
UWAGA: Pomoc przyznawana jest jednorazowo dla koła gospodyń wiejskich.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich wynosi  
w 2018 r. 90.000.000 zł.
• W przypadku gdy wielkość wydatków w 2018 roku, (iloczyn liczby złożonych wniosków oraz wysokości jednostkowej 

pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich) przekroczy kwotę maksymalnego limitu wydatków, minister właści-
wy do spraw rozwoju regionalnego, na podstawie  informacji otrzymanych od Prezesa ARiMR o zapotrzebowaniu na 
środki finansowe wynikającym ze złożonych wniosków, ustali współczynnik procentowy udzielenia pomocy.

Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 

72 (wejście od ulicy Zdziczów). 
ZBIGNIEW SITKOWSKI

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
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System edukacji niesie pewne za-
grożenie i jest nieadekwatny patrząc na 
niego w ten sposób i myśląc w katego-
riach – dla wszystkich tak samo. Warto 
myśleć w kategoriach indywidualiza-
cji, doceniania indywidualności i może 
odejścia od etykiet (zdolny, niezdolny, 
leniwy, niegrzeczny, itp.), bo za etykie-
tą podąża oczekiwanie – a może i za-
grożenie. Identyfi kacja, a tym samym 
indywidualizacja uzdolnień polega na 
uważnej obserwacji dziecka oraz anali-
zie wytworów jego pracy. 

Szerszym spojrzeniem jest ujęcie 
zdolności w kategorię Uzdolnień Wielo-
rakich, które można rozwijać przez całe 
życie. Koncepcja Inteligencji Wielora-
kich Howarda Gardnera zakłada, że każ-
dy człowiek rodzi się z określonym po-
tencjałem intelektualnym i może odnieść 
sukces, jeśli potrafi  w odpowiedni sposób 
wykorzystać swój potencjał. Należy jak 
najwcześniej go odkryć i starać się roz-
wijać. Wszystkie inteligencje tworzą pro-
fi l – charakterystyczną kombinację mniej 
lub bardziej rozwiniętych rodzajów inte-
ligencji wykorzystywanych do rozwiązy-
wania problemów. Jedne rozwinięte są 
mocniej (mocne strony), a drugie słabiej 
(słabsze strony). Każdą inteligencję moż-
na opisać poprzez przypisanie jej zespołu 
charakterystycznych cech. Dzięki właści-
wej stymulacji, w odpowiednio zorgani-
zowanym środowisku, wszystkie typy 

inteligencji dynamicznie się rozwijają, 
wzajemnie na siebie oddziałują i współ-
pracują ze sobą. Każdy rodzaj inteligen-
cji może być rozwijany i modyfi kowany. 
Według tej koncepcji każde dziecko jest 
uzdolnione i odbiera świat w specyfi czny 
sposób. Przejawia biopsychiczną zdol-
ność do przetwarzania informacji w celu 
rozwiązywania problemów lub osiągania 
celów społecznych. Wśród Inteligencji 
Wielorakich wymienia się: językową 
(lingwistyczną), matematyczno-logiczną, 
wizualno-przestrzenną, muzyczną (słu-
chową), przyrodniczą, kinestetyczną (ru-
chową), interpersonalną, intrapersonalną. 

Inteligencja językowa (lingwistycz-
na) – czyli umiejętność posługiwania 
się językiem, wzorcami i systemami. 
Obejmuje wrażliwość na słowa, ich po-
rządek, brzmienie, rytm, na modulację 
głosu, a także zdolność przekonywania, 
przekazywania informacji oraz wyrażania 
uczuć i kształtowania nastroju. Inteligen-
cja matematyczno-logiczna – przejawia 
się łatwością w rozumieniu i operowa-
niu abstrakcyjnymi symbolami, kodami, 
wzorami i pojęciami miary. Inteligencja 
wizualno-przestrzenna – to zdolność 
rozwiązywania problemów przestrzen-
nych, umiejętność wyobrażania sobie da-
nego przedmiotu, widzenia go w rzutach, 
trzech wymiarach i różnych położeniach 
w przestrzeni i czasie. Inteligencja mu-
zyczna (słuchowa) – przejawia się umie-

jętnościami  w posłu-
giwaniu się tonem, 
tembrem, rytmem 
oraz rozumieniem ich związków z zapi-
sem nutowym. Ten typ inteligencji jest 
szczególnie mocno związany z inteligen-
cją matematyczno-logiczną. Inteligencja 
interpersonalna – polega na zdolności 
„wczuwania się” w innych ludzi (em-
patia), umiejętności patrzenia na świat 
z różnych punktów widzenia. Pozwala 
to poznać i rozumieć myśli, uczucia, po-
glądy i zachowania innych, lepiej się ko-
munikować. Inteligencja intrapersonalna 
– odnosi się do wiedzy o samym sobie. 
Przejawia się wysoką świadomością swo-
ich myśli, uczuć i emocji oraz skłonno-
ścią do prób ich wyjaśniania. Inteligen-
cja kinestetyczna (ruchowa) – oznacza 
dobre wyczucie własnego ciała, łatwość 
w manipulowaniu przedmiotami, wrażli-
wość na bodźce dotykowe. 

Inteligencje Wielorakie ocenić można 
narzędziem diagnostycznym, które precy-
zuje oraz profi luje indywidualny poziom 
i zakres uzdolnień dziecka.

Koncepcja Howarda Gardnera wspie-
ra proces indywidualizacji i identyfi ka-
cji uzdolnień. Diagnoza uzdolnień może 
również wspomóc proces myślenia oraz 
wykształcić nawyk samodzielności 
i uczenia się.  

KATARZYNA OLECHOWSKA – OLMA
Pedagog, doradca zawodowy

4 grudnia w Warszawie odbyło się 
podsumowanie XV Edycji Turnieju 
w Honorowym Krwiodawstwie pt. „Mło-
da Krew Ratuje Życie”, który trwał od 
01.09.2017 r. do 22.06.2018 r. 

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach zajął I miejsce na 
Mazowszu za oddanie największej ilości 
krwi, bo ponad 95 litrów. Podczas uro-
czystości  szkoła została nagrodzona pu-
charem i dyplomem uznania.

Nasza Szkoła zajęła także za-
szczytne II miejsce w grupie szkół 
regionu radomskiego w VII edycji 
konkursu „Szkoła Przyjazna Hono-
rowemu Krwiodawstwu” organizo-
wanego przez Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. 
dr Konrada Vietha w Radomiu. W kon-
kursie trwającym od 01.09.2017 r. do 

31.08.2018 r. wzięło udział 49 szkół, 
w tym 26 szkół z regionu radomskiego. 

Za promowanie honorowego krwio-
dawstwa podczas uroczystości Dni Ho-
norowych Dawców Krwi PCK Zespół 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich oraz 
Opiekunki SK PCK zostali uhonoro-
wani Medalem 60-lecia Honorowego 
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża za szczególne zasługi w efek-
tywnym działaniu wspierającym Ruch 
Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Dziękujemy krwiodawcom naszej 
szkoły za oddanie tak cennego daru, 
jakim jest podarowanie własnej krwi 
dla ratowania życia i zdrowia drugiego 
człowieka.

ANNA ADAMCZYK
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1 grudnia w sali gimnastycznej Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Garbat-
ce-Letnisku rozegrany został VII Miko-
łajkowy Turniej Oyama Karate o Puchar 
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

W zawodach wystartowało 167 za-
wodniczek i zawodników z pięciu klubów 
karate. W gościnne progi szkoły zawitali 
zawodnicy z Łódzkiego Klubu Oyama 
Karate NEKO, Piotrkowskiego Klubu 
Oyama Karate WASHI, Tarnobrzeskiego 
Klubu OYAMA Karate, Klubu Sportowe-
go OYAMA Rzeszów oraz Nadwiślań-
skiego Klubu Sportów Walki WULKAN.

Reprezentanci poszczególnych klu-
bów rywalizowali w konkurencji Kata 
w siedmiu kategoriach wiekowych z po-
działem na płeć. Mistrzostwa zorganizo-
wała Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku 
oraz Nadwiślański Klub Sportów Walki 
Wulkan w Kozienicach pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy Garbatka-Let-
nisko Teresy Fryszkiewicz.

W imieniu organizatora wszystkich 
przybyłych zawodników, rodziców i trene-
rów powitała Agnieszka Babańca Dyrek-
tor Publicznej Szkoły Podstawowej, która 
życzyła samych niezapomnianych chwil 
oraz wspaniałej rywalizacji. Uroczystego 
otwarcia zawodów dokonała Teresa Frysz-
kiewicz Wójt Gminy Garbatka-Letnisko. 
Poinformowała również o rychłym rozpo-
częciu budowy hali sportowej. W czasie 
ceremonii otwarcia zawodów Sensei An-

drzej Suwała wręczył pani wójt okoliczno-
ściowy grawerton dziękując jednocześnie 
za dotychczasową współpracę na rzecz 
rozwoju Oyama Karate.

Komisja sędziowska pracowała w skła-
dzie: Sensei Dariusz Szulc 4 dan, Sensei 
Łukasz Łuczyński 2 dan, Sensei Mateusz 
Kosturek 1 dan, Sensei Marcin Sikora 1 dan, 
Sempai Tomasz Krekora 1 kyu, Sempai Ma-
ria Walas 2 kyu. Funkcję sędziego głównego 
pełnił Sensei Andrzej Suwała 4 dan.

Pamiątkowe puchary wręczali: Wójt 
Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Frysz-
kiewicz, Przewodniczący Rady Gminy 
Garbatka-Letnisko Włodzimierz Mazur, 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Garbatce-Letnisku Agnieszka Babańca, 

drzej Suwała wręczył pani wójt okoliczno- Wicedyrektor PSP Ewelina Piecyk-Kowal-
ska oraz nauczyciel wychowania fi zyczne-
go Waldemar Langa. Dyplomy potwier-
dzające uzyskane wyniki wręczał Sensei 
Andrzej Suwała. Nad obsługą techniczną 
zawodów czuwali nauczyciele Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letni-
sku: Irena Cieloch, Jadwiga Szczepańska, 
Bernadeta Basaj, Elżbieta Mazur, Danuta 
Matysiak, Renata Strzałkowska-Jędrasek, 
Grażyna Kalembkiewicz, Danuta Siem-
bor, Monika Bernacik, Waldemar Langa, 
Łukasz Wiraszka oraz Damian Kęska.

Wszystkim medalistom serdecznie 
gratulujemy, OSU!

ANDRZEJ SUWAŁA

25 listopada swoje święto obchodzi 
najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel 
dzieci i niezastąpiona przytulanka przy 
zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo co-
raz nowocześniejszych i coraz bardziej 
atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie 
przemija.

W Przedszkolu Samorządowym 
w Garbatce-Letnisku „Pod Sosnową 
Szyszką” 23 listopada Święto Pluszowego 
Misia było obchodzone bardzo szczegól-
nie. Tego dnia każde dziecko przyniosło do 
przedszkola swojego ulubionego misia.

Ważnym i kulminacyjnym punktem 
uroczystości była wizyta Wójta Gminy 
Garbatka-Letnisko Teresy Fryszkiewicz, 
która przeczytała dzieciom bajkę o przy-
godach Kubusia Puchatka. Uroczystość 
przebiegła w bardzo miłej i sympatycznej 
atmosferze.

DOMINIKA GRYGIEL

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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W Garbatce-Letnisku powstanie długo 
wyczekiwana przez mieszkańców, szcze-
gólnie tych młodszych, hala sportowa, 
a to dzięki dofi nansowaniu, jakie gmina 
otrzyma na ten cel z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach programu Szkolna 
Infrastruktura Sportowa. Budynek hali po-
wstanie w miejscu istniejącego placu przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Garbat-
ce-Letnisku. Projekt zakłada budowę parte-
rowego budynku, funkcjonalnie powiąza-
nego parterowym łącznikiem z istniejącym 
budynkiem szkoły. Dzięki realizacji tej 
inwestycji mieszkańcy gminy będą mogli 
korzystać z całorocznej bazy sportowej. 

W hali znajdować się będą boiska 
do gry w piłkę ręczną o wymiarach 
20x40 m, koszykówkę 14x28 m i siatków-
kę 9x18 m. Ponadto obiekt będzie wypo-
sażony w szatnię ogólną, przebieralnie, 
sanitariaty, siłownię, pokój instruktorów, 
magazyny sprzętu sportowego i gimna-
stycznego oraz pomieszczenia technicz-
ne. Obiekt przewidziany jest dla 50 osób 
ćwiczących jednocześnie w hali sportowej 
i siłowni oraz okresowo dla 180 osób na 
widowni. Planowany koszt inwestycji 
opiewa na kwotę 5 750 350,00 zł, z cze-
go gmina otrzyma 3 971 200,00 złotych 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Budowa hali sportowej w Garbatce-

-Letnisku jest niezwykle istotna dla Gmi-
ny i jej mieszkańców. Ogólnodostępny 
obiekt o europejskim standardzie stwo-
rzy prawidłowe warunki do upowszech-
niania kultury fi zycznej oraz uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych, niezależ-
nie od statusu mieszkańców. To również 
szansa promocji gminy poprzez organi-
zację imprez sportowych i kulturalnych 
w skali ponadlokalnej.

OLGA JASEK-SIWECKA
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Za nami już druga edycja Wrak Race 
Głowaczów. Nie obyło się bez ekstremal-
nych sytuacji jak stłuczki, czy dachowa-
nia. Na szczęście prócz aut, nikt nie ucier-
piał. Zmagania od samego początku były 
emocjonujące. Tym razem na mecie stawi-
ło się 27 samochodów gotowych walczyć 
do ostatniej kropli oleju na poprawionym 
torze, który został delikatnie zmodyfi ko-
wany od ostatniej imprezy. Trasa została 
poszerzona, dzięki czemu drużyny miały 
więcej miejsca i mogły łatwiej się mijać. 
Wszelkie wprowadzone modyfi kacje zo-
stały bardzo dobrze odebrane przez dru-
żyny, które długo po zakończeniu impre-
zy wyrażały swoje zadowolenie z udziału 
w imprezie. Do ekstremalnych sytuacji 
doszło już podczas pierwszego wyścigu. 
„Zebra” po zwarciu z innym autem zosta-
ła zepchnięta do bandy. Przez przymrozki, 
które związały zaporę, nie zatrzymała się 
w piachu tylko wybiła się niczym na ram-
pie, przelatując nad nasypem i lądując po 
jego drugiej stronie kołami do góry. Wy-
ścig został przerwany i wszyscy ruszyli 
z zapartym tchem na ratunek. Po chwili 
okazało się, że kierowca wraz z pilotem 
wydostali się z auta bez uszczerbku na 
zdrowiu, jednak auta nie udało się już 
reanimować i musiało zostać na dłużej 
poza torem. Po chwili wyścig ponownie 
wystartował. Podczas zmagań doszło do 
jeszcze jednego dachowania, tym razem 
z udziałem Mikołaja! Jednak zaraz po „re-
animacji” auta wyścig został wznowiony.

Puchary wręczał ich fundator, Wójt 
Gminy Głowaczów Hubert Czubaj oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Ma-
rek oraz organizatorzy: Łukasz Sobieraj 
Prezes Fundacji Młodzi dla Warki i Sła-
womir Różański. Nagrody przyznano 
w kilku kategoriach. Kosz z łakociami 

ufundowany przez Stal System (bramy, 
ogrodzenia, balustrady tel. 505-289-221) 
wraz z pucharem za niesamowicie głośny 
doping trafi ł do jednej z grup kibiców.

Nagroda za wystrój auta (puchar oraz 
voucher od Hołuń Auto Detailing) trafi ła 
do zespołu numer 1 JACEK CZUB (kie-
rowca), KAMIL SOBIEPANEK (pilot). 
Auto, na którym siedział Mikołaj budziło 
wielkie zainteresowanie kibiców. 

Wyścig Śmierci z pucharem za Naj-
twardsze Auto oraz zestaw kluczy (Tech-
man – Asta) trafi ł również do zespołu nr 1 
JACEK CZUB (kierowca), KAMIL SO-
BIEPANEK (pilot).
I miejsce po zaciętej walce i pechu pod-

czas poprzedniej edycji imprezy 
(auto padło w wyścigu fi nałowym na 
ostatnim okrążeniu, a byłoby zwycię-
stwo) wyścigu zajął ARTUR SZY-
MANOWSKI (kierowca) i MICHAŁ 
WOJCIECHOWSKI (pilot) odbiera-
jąc puchar oraz voucher do Centrum 
Renowacji.pl.

II miejsce kierujący wrakiem z numerem 

ufundowany przez Stal System (bramy, 19 zajęli KAMIL KĘSKA (kierowca), 
DAMIAN CHOŁKE (pilot) odbiera-
jąc puchar oraz voucher do Centrum 
Renowacji.pl 

III miejsce zajęli jeżdżący z numerem 9 
PAWEŁ WITKOWSKI (kierowca), 
MARCIN SOBIEPANEK (pilot) od-
bierając w nagrodę puchar oraz vo-
ucher do Centrum Renowacji.pl 
Wszyscy zawodnicy otrzymali pa-

miątkowe dyplomy ufundowane przez 
organizatorów Wrak Race Głowaczów 
Łukasza Sobieraja oraz Sławomira Ró-
żańskiego.

Dziękujemy uczestnikom za podjęcie 
wyzwania i udział w imprezie, widzom 
za aktywne kibicowanie, a także organi-
zatorom i sponsorom, dzięki którym Mi-
kołajkowy Wrak Race Głowaczów został 
zorganizowany. 

Szczególne gratulacje kierujemy 
w stronę Pawła Budzińskiego, który był 
jedynym reprezentantem z terenu gminy 
Głowaczów!

ŁUKASZ SOBIERAJ

Z przyjemnością informujemy, że czwórka zawodników Klubu Sportowego UKS Jastrząb Głowaczów rocznik 2009 otrzymała 
powołania na Turniej o Puchar Prezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej „Diamenty Mazowsza”. 

Do reprezentacji zostali powołani następujący zawodnicy: 
1. Mateusz Brodowski
2. Gabriel Górka
3. Stanisław Kiljanek 
4. Marcel Wiśniewski 

Chłopcy na co dzień trenują pod bacznym okiem trenera Krzysztofa Wolskiego. 
Zawodnikom, trenerowi i ich rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

MAGDALENA KONOPKA

GMINA GŁOWACZÓW
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30 listopada Wójt Gminy Głowa-
czów Hubert Czubaj przy kontrasy-
gnacie Skarbnika Gminy Grażyny Ry-
barczyk podpisał umowę z Wojewodą 
Mazowieckim na udzielenie wsparcia 
finansowego dotyczącego utworze-
nia i zapewnienia funkcjonowania 23 
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3. Inwestycja powstała w ramach 
programu „Maluch+” 2018. 

Kwota otrzymanego dofinan-
sowania wynosi 460.000,00 zł, tj. 
20.000,00 zł na jedno miejsce, nato-
miast wkład własny opiewa na kwotę 
300.000,00 zł. 

Roboty budowlane zostaną zakoń-
czone do 31 grudnia 2018 r., natomiast 
gotowość placówki do funkcjonowa-
nia zostanie osiągnięta do 31 stycznia 
2019 r.

MAGDALENA KONOPKA
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Ogromnym zaszczytem i wielką 
przyjemnością było dla naszego wójta, 
samorządu, stowarzyszeń działających 
na terenie gminy oraz dla mnie, gościć 
w Gniewoszowie Seniorów z terenu ca-
łej gminy. Druga edycja uroczystości 
pod hasłem „Nie starzeje się serce, któ-
re kocha”, odbyła się w sobotę 17 listo-
pada w sali stołówki Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Gniewoszowie.

Wieczór podobnie jak w roku 2017 
rozpoczął się Mszą Św. w kościele pw. 
Niepokalanego Serca Najświętszej Ma-
ryi Panny w Gniewoszowie. Słowo do 
Seniorów w pięknej homilii wygłosił 
ks. proboszcz Stanisław Grzmil.

Dzień Seniora skłania nas do re-
fleksji nad miejscem seniora w ży-
ciu społecznym, rodzinnym i towa-
rzyskim. Niewątpliwie należy Im się 
duży szacunek za olbrzymi wkład, jaki 
wnieśli i wnoszą w życie naszej małej 
społeczności, za doświadczenie, troskę 
o dzieci i wnuki. Seniorzy to bogata 
skarbnica wiedzy, życiowej mądrości, 
którą nabywa się z upływem lat.

Spotkanie było doskonałą okazją do 
złożenia przez Marcina Szymona Gac 
Wójta Gminy Gniewoszów naszym Se-
niorom najserdeczniejszych życzeń, 
zdrowia, sił i wytrwałości. Uśmiechu na 
co dzień oraz radości życia każdego dnia.

Po życzeniach wszyscy wysłuchali 
prelekcji pań z Centrum Rehabilitacji 
Fizjomax na temat „Co robić by jak naj-
dłużej pozostać sprawnym” oraz pre-
lekcji Doroty Szałas „Jak uodpornić się 
przed zimą”.

Dowodem naszego uznania dla Se-
niorów były – obok życzeń – występy 
artystyczne w wykonaniu przedstawi-
cieli Klubu Seniora „Zawsze Aktyw-
ni” w Gniewoszowie oraz amatorskiej 
grupy kabaretowej „AGAT” działającej 
przy Centrum Aktywizacji Lokalnej 
w Pionkach.

Miłą i smaczną niespodzianką 
okazał się tort ufundowany przez 
Stanisławę Kuncką Prezesa Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc – Chłopska 
w Gniewoszowie.

Najstarszą uczestniczką wieczoru 
była Krystyna Radomska z Gniewo-
szowa, która w tym roku obchodzić bę-
dzie swoje 96 urodziny, a najstarszym 
uczestnikiem Jan Szulikowski 77-la-
tek. Obydwoje Seniorzy z rąk Wójta 
otrzymali dyplomy Super Seniora oraz 

kwiaty i drobny upominek.
Dyplom Super Babci otrzymała Tere-

sa Smal mająca 13 wnuków i 1 prawnuka, 
a dyplom Super Dziadka odebrał z rąk 
Wójta Piotr Telka – dziadek 6 wnuków.

Później był czas na wspólne biesiado-
wanie, wspomnienia, rozmowy przepro-
wadzane w ciepłej i radosnej atmosferze, 
wspólne śpiewanie i taniec.

Serdecznie pragnę podziękować 
osobom, które wniosły ogrom pracy 
w organizację uroczystości. W szcze-
gólności dziękuję przedstawicielkom 
stowarzyszeń „Lepsza Gmina Gnie-
woszów”, „NASZ BOREK”, członkom 
Klubu Seniora „Zawsze Aktywni”, 
pracownikom kuchni Zespołu Szkol-

no – Przedszkolnego w Gniewoszo-
wie, stażystce Magdalenie Baran oraz 
pracownikom urzędu. Dzięki Wasze-
mu bezinteresownemu zaangażowaniu 
udało się stworzyć wydarzenie, któ-
re nasi Seniorzy oraz przybyli goście 
będą długo wspominać.

Dziękuję też wszystkim gościom oraz 
Seniorom, którzy przyjęli zaproszenie 
i zechcieli spędzić z nami sobotnie popo-
łudnie i wieczór.

Liczę Szanowni Seniorzy, że wy-
trwacie w dobrym zdrowiu do następ-
nej edycji tej, tak bardzo przyjemnej 
dla wszystkich uroczystości.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

„Starość wieńczy życie i jest czasem żniw tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a także 
tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy”

Jan Paweł II

GMINA GNIEWOSZÓW
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Od września 2018 roku w Szkole Pod-
stawowej w Augustowie działa wolonta-
riat „Z dobroci serca”. W ramach swojej 
działalności, wolontariusze przyłączyli się 
do kilku akcji, chcąc pokazać, jak niewiele 
potrzeba, by pomóc tym, którzy tej pomo-
cy potrzebują. Razem z Kozienickim Do-
mem Kultury im. Bogusława Klimczuka 
organizują zbiórkę plastikowych nakrętek 
z przeznaczeniem na rehabilitację potrze-
bujących dzieci. Do wolontariuszy chętnie 
przyłączyli się nauczyciele oraz rodzice, 
oddając nakrętki po zużytych butelkach. 
W grudniu wolontariusze przygotowu-
ją prezenty świąteczne dla dzieci z domu 
dziecka. Ich działaniu przyświeca hasło 
„Wystarczy drobny gest i uśmiech, by roz-
jaśnić czyjeś życie”.

5 grudnia z okazji Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza, członkowie szkolne-
go wolontariatu wspólnie z opiekunami 
piekli babeczki i rozdawali je społeczno-
ści szkolnej. Ta inicjatywa była świetną 
formą integracji wolontariuszy oraz słod-
ką zachętą do wsparcia ich działań, która 
spotkała się z wielkim entuzjazmem.

Wolontariat to także rozwijanie wła-
snych zdolności i poznawanie świata 
poprzez wrażliwość i empatię do oto-
czenia. Aby uczniowie zrozumieli bliżej 
potrzebę działań społecznych, szkoła 
zorganizowała prelekcje, m.in. z Micha-
łem Gutkowskim studentem Wojsko-
wej Uczelni Technicznej, człowiekiem 
o wielkim sercu, aktywistą i harcerzem 

zaangażowanym w pracę wolontaryjną 
od ponad 15 lat oraz z przedstawicielką 
międzynarodowej organizacji AFS, która 
przeprowadziła wykład dotyczący różnic 
kulturowych między uczniami z różnych 
państw i kontynentów. Ostatnie spotka-
nie było doskonałym wstępem do wizyty 
w szkole gościa z Tajlandii – Ami. 

Dziewczynka gości u rodzin z Pol-
ski w celu poznania kultury i zwyczajów 
naszego kraju. Ami uczestniczyła w lek-
cjach przeprowadzanych w Szkole Pod-
stawowej w Augustowie, dzięki którym 
mogła poznać zasady edukacji w Polsce 
oraz rozwijać umiejętność porozumie-
wania się w języku polskim. Natomiast 
uczniowie szkoły w praktyce mogli wy-
korzystać swoje umiejętności lingwi-
styczne i za pomocą języka angielskiego 
zapoznać się z Ami i jej kulturą.

Szkoła Podstawowa w Augustowie 
zakwalifi kowała się do udziału w Ogól-
nopolskim Programie Edukacyjnym –
ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY, re-
alizowanego w ramach kampanii „Włącz 
Eco Wyobraźnię”. Jest to długofalowy, 
ogólnopolski program edukacyjny dla 
szkół na temat prawidłowego pozbywania 
się zużytych baterii i telefonów komórko-
wych. Ze względu na znaczenie edukacji 
ekologicznej we współczesnym świecie, 
program inicjuje szereg wartościowych 
działań, mających na celu zapoznanie 
dzieci i młodzieży z wybranymi pro-
blemami z zakresu ochrony środowiska 

naturalnego. Program ZBIERAJ BATE-
RIE I TELEFONY poprzez praktyczne 
działania oraz systematyczną edukację 
ekologiczną zachęca dzieci i młodzież 
do właściwego postępowania z odpada-
mi niebezpiecznymi oraz przekonuje do 
przyjaznych środowisku naturalnemu po-
staw i nawyków. 

Szkoła to nie tylko miejsce nauki 
i realizowania podstawy programowej. 
Powyższe inicjatywy Szkoły Podstawo-
wej w Augustowie pozwalają kształtować 
wśród młodego pokolenia świadomość 
ekologiczną, rozwijać umiejętności inter-
personalne oraz budować porozumienie 
pomiędzy kulturami.  

MARIOLA ŻARŁOK

naturalnego. Program ZBIERAJ BATE-

15 listopada 2018 r. w Publicznym 
Przedszkolu przy Zespole Szkół w Gra-
bowie nad Pilicą odbyła się uroczystość 
pasowania na przedszkolaka dzieci 3, 4 
i 5-letnich. Wśród zgromadzonych gości 
pojawili się: Dyrektor Edyta Lusarczyk, 
Wicedyrektor Agnieszka Durajczyk, na-
uczyciele, grupy przedszkolne oraz rodzi-
ce. Wszyscy z dumą i zachwytem podzi-
wiali naszych nowych przedszkolaków.

Uroczystość rozpoczął występ w wy-
konaniu dzieci. Mali artyści w odświęt-
nych strojach zaprezentowali przygoto-
wane piosenki, tańce oraz wierszyki. Po 
części artystycznej, Dyrektor przedszko-
la rozpoczęła ceremonię pasowania na 
przedszkolaka. Na pamiątkę tej uroczy-
stości każde dziecko otrzymało dyplom 
i słodki upominek.

Dzień Pasowania na Przedszkolaka 
był bardzo ważnym wydarzeniem dla 

dzieci. Dołączyły one bowiem do jednej 
z trzech grup. Z naszego przedszkola ko-
rzysta 75 zadowolonych i uśmiechnię-
tych dzieci, o które każdego dnia dbamy 

dzieci. Dołączyły one bowiem do jednej i wychowujemy w atmosferze akceptacji 
i bezpieczeństwa.

KATARZYNA DRĄGOWSKA

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Ministerstwo Sportu i Turystyki 
przyznało Gminie Grabów nad Pilicą 
dofinansowanie w ramach programu 
„Sportowa Polska – Program rozwo-
ju lokalnej infrastruktury sportowej”, 
o który wnioskowała w kwietniu 
2018 roku.

Inwestycja zakłada budowę hali 
widowiskowo-sportowej na dz. nr 
ewid. 364, 365 i 366/2 w Grabowie 
nad Pilicą. Budowa obiektu planowana 
jest przy Zespole Szkół, który jest naj-
większą palcówką edukacyjną na tere-
nie gminy Grabów nad Pilicą. Obecna 
sala gimnastyczna jest niewystarczają-
ca na potrzeby uczniów i społeczności 
lokalnej. Zajęcia wychowania fizycz-
nego odbywają się w sali posiadającej 
ograniczoną powierzchnię w stosunku 
do obecnych potrzeb oraz niedyspo-
nującej odpowiednim zapleczem sa-
nitarnym i socjalnym. Budowa nowej 
hali sportowej jest rozwiązaniem opty-
malnym, zaspokajającym potrzeby 
w zakresie prowadzenia zajęć szkol-
nych i zajęć pozalekcyjnych. Przed-
miotem inwestycji będzie budowa 
hali sportowej wraz z zapleczem oraz 
niezbędną infrastrukturą techniczną 
wewnętrzną i zewnętrzną. Powierzch-

nia użytkowa nowego obiektu ma 
1275,2 m2 i wymiary: długość – 
63,14 m, szerokość – 26,26 m, wyso-
kość – 10,44 m. Projektowany obiekt 
będzie budynkiem parterowym nie-
podpiwniczonym. Gabaryty hali spor-
towej uwzględniają pełnowymiarowe 
boiska do koszykówki, siatkówki, te-
nisa ziemnego, piłki ręcznej. Obiekt 
będzie posiadał pełnowymiarową salę 
sportowo-widowiskową (1062,15 m2) 
ze stałymi trybunami przeznaczonymi 
dla 110 widzów. W części wschodniej 
zlokalizowano dwa zaplecza szatnio-
we z węzłami sanitarnymi, siłownią, 
szatnię dla trenerów z węzłem sanitar-
nym, pomieszczenia higieniczno-sani-

nia użytkowa nowego obiektu ma tarne oraz hol wejściowy. Obiekt jest 
w całości dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Nowa hala 
sportowa połączona zostanie z istnie-
jącą salą gimnastyczną, co znacznie 
ułatwi użytkowanie nowego obiektu 
w okresach jesienno-zimowych. 

Kosztorys inwestorski zadania to 
kwota 4,6 mln złotych, z czego dofi-
nansowanie z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej wyniesie odpowiednio 
w 2019 roku 1,5 mln zł i 2020 roku po-
nad 1,4 mln zł. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na I kwartał 2021 roku. 

IZABELA MATYSIAK
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28 listopada w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach od-
było się uroczyste przekazanie sprzętu 
ratowniczo-medycznego dla Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gmi-
ny Kozienice. Zakup został zrealizo-
wany w 99% ze środków Ministerstwa 
Sprawiedliwości-dysponenta Funduszu 
Sprawiedliwości, które przeznaczyło na 
ten cel kwotę 49.624,00 zł.

Sprzęt służący do ratowania osób po-
szkodowanych w wypadkach drogowych 
przedstawicielom jednostek OSP z terenu 
gminy przekazał Burmistrz Gminy Ko-
zienice Piotr Kozłowski. W uroczystości 
udział wzięli również: Zastępca Komen-
danta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Kozienicach Paweł Potucha, 
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Mał-
gorzata Bebelska, Dyrektor Wydziału Poli-
tyki Społecznej Lucyna Malec oraz przed-
stawiciele jednostek ochotniczych straży 
pożarnych. Na terenie gminy Kozienice 
funkcjonuje 10 jednostek OSP, z czego aż 
7 jest włączonych do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Osiem jednostek 
otrzymało sprzęt z Funduszu Sprawiedli-
wości, który został przydzielony zgodnie 
ze specjalizacją każdej jednostki, tj.:
1. OSP Brzeźnica – zestaw uniwersal-

nych podpór i klinów do stabilizacji 
pojazdów;

2. OSP Kozienice – zestaw pokrowców 
ochronnych na ostre krawędzie, bosak 
dielektryczny, stanowisko narzędzio-
we 150x200, detektor prądu;

3. OSP Nowa Wieś – automatyczny defi -
brylator zewnętrzny (AED),

4. OSP Ryczywół – zestaw ratownictwa 
medycznego (torba medyczna, nosze 
typu deska, szyny Kramera), sprzęt do 
oznakowania terenu akcji;

5. OSP Samwodzie – zestaw ratownictwa 
medycznego (torba medyczna, nosze 
typu deska, szyny Kramera), sprzęt do 
oznakowania terenu akcji;

6. OSP Stanisławice – automatyczny de-
fi brylator zewnętrzny (AED), detektor 
wielogazowy (min. Tlen, CO, LEL),

7. OSP Świerże Górne – zestaw węży hy-
draulicznych o długości 10 m, szpe-
racz LED;

8. OSP Wola Chodkowska – automatycz-
ny defi brylator zewnętrzny (AED).
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Ko-

złowski życząc strażakom, aby przekaza-
ny sprzęt dobrze im służył w działaniach 
ratujących życie podkreślił, że każda zło-
tówka wydana na ochotniczą straż pożarną 
to pieniądze wydane na rzecz całego spo-

łeczeństwa, ponieważ doposażenie jedno-
stek przekłada się na poprawę bezpieczeń-
stwa wszystkich mieszkańców. Zastępca 
Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej Paweł Potucha zaznaczył, 
że uroczystość ta fi nalizuje pierwszą akcję  

zakupu sprzętu dla straży pożarnej ze środ-
ków Funduszu Sprawiedliwości i wyraził 
nadzieję, że w kolejnych latach fi nansowa-
nie to będzie nadal realizowane. 

Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl

GMINA KOZIENICE
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Zgodnie z zarządzeniem burmi-
strza Kozienic Piotra Kozłowskiego 
od 3 grudnia 2018 r. zastępcą do spraw 
technicznych został Mirosław Pułkow-
ski. Nowy wiceburmistrz ma 42 lata 
i pochodzi z Kozienic. Ukończył studia 
na wydziale elektrycznym Politechni-
ki Warszawskiej oraz studia podyplo-
mowe w Szkole Głównej Handlowej 
w zakresie menadżersko-finansowym 
i zarządzania projektami. Ponadto 
może pochwalić się studiami podyplo-
mowymi z zakresu energetyki jądrowej 
na Politechnice Warszawskiej. Posia-
da certyfikat zarządzania projektami 
PRINCE 2.

Mirosław Pułkowski to menadżer 
z kilkunastoletnim doświadczeniem 
w sektorze energetycznym oraz wyko-
nawczym. Doświadczenie zawodowe 
zdobywał w Polskich Sieciach Energe-
tycznych, Polskiej Grupie Energetycz-
nej oraz Spółce Polimex Energetyka 
gdzie pełnił wysokie funkcje kierow-
nicze. Był również członkiem rad nad-
zorczych spółek: Elektrownia Wiatro-

wa Gniewino, Eltur-Serwis oraz PGE 
Energia Odnawialna.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
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Co roku dnia 6 grudnia Mikołaj 
zagląda do naszych domów i przynosi 
prezenty. W tym roku także nie zapo-
mniał o mieszkańcach Gminy Magnu-
szew. Odwiedził dzieci w przedszko-
lach i szkołach, ale także przybył do 
tych, które wieczorem zgromadziły się 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Magnuszewie.

Na jego przybycie dzieci z koła te-
atralnego, którego najmłodsi członko-
wie mają 4 latka, a najstarsi 15 lat, pod 
kierunkiem pracowników Gminnej Bi-
blioteki Publicznej – Centrum Kultury 
w Magnuszewie przygotowały przed-
stawienie. W spektaklu pod tytułem 
„Ratujmy święta” opowiedziały o nie-
grzecznych dzieciach, które nie chcia-
ły pomagać mamie przy świątecznych 
porządkach, za to interesowały je tylko 
drogie prezenty, które ma im przynieść 
Mikołaj. Takie zachowanie oburzyło 
Świętego Mikołaja, który ku rozpaczy 
zgromadzonych na sali dzieci, zapo-
wiedział, że świąt w tym roku nie bę-
dzie. Ostatecznie niegrzeczne dzieci, 
pod wpływem książkowych bohaterów 
takich jak: sierotka Marysia, Kopciu-
szek, Królewna Śnieżka i siedmiu kra-
snoludków czy Jaś i Małgosia, zrozu-
miały swoje błędy, wyciągnęły wnioski 
ze swojego niewłaściwego zachowania 
i zmieniły swoje postępowanie. 

Zrozumiały, że rodzina, dobro, 
skromność, pracowitość, wzajemna 
pomoc i zrozumienie to najważniejsze 
wartości w życiu. To sprawiło, że Mi-
kołaj jednak przyszedł i wszystkim ze-
branym na sali dzieciom przyniósł pre-
zenty. Radości z nich było co niemiara, 
bo przecież na Mikołaja i prezenty od 
niego czeka się cały rok. 

Mali i duzi aktorzy też byli bardzo 
zadowoleni, ponieważ ich kilkutygo-
dniowe próby do spektaklu uwieńczył 
bardzo udany występ. W swoich ro-
lach, jak też w pięknych kostiumach 
wykonanych przez pracowników bi-
blioteki, czuli się wspaniale. Dzielnie 
wspierała ich na scenie Babcia i Miko-
łaj, który odwiedzi naszą gminę za rok. 

Pracownicy GBP – CK 
w Magnuszewie

GMINA MAGNUSZEW
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Konkurs „Śpiewamy dla Niepodle-
głej” Sieciechów 2018 odbył się 27 listo-
pada w Zespole Placówek Oświatowych 
w Sieciechowie. Wyniki przestawiają się 
następująco:
Przedszkola – solo
1. Zuzanna Tokarz lat 5 – piosenka „Na-

sza Ojczyzna” – opiekun Marzan-
na Jagiełło, Publiczne Przedszkole 
w Słowikach

2. Piotr Ciesielski 6 lat – piosenka „Bo 
w piechocie nie jest źle” – opiekun 
Bogumiła Rojek, Publiczne Przed-
szkole w Sieciechowie

3. Basia Gugała lat 5 – piosenka „Szumi 
dokoła las” – opiekun Zofi a Gozde-
ra, Publiczne Przedszkole w Siecie-
chowie

Klasy I – III, solo
1. Blanka Amerek kl. II – „Rozkwitały 

pąki białych róż” – opiekun Celina 
Roczkowska, Szkoła Publiczna w Sie-
ciechowie

2. Roksana Wójcik kl. II – „Czerwone 
maki na Monte-Cassino” – opiekun 
Małgorzata Pachucy, Szkoła Pod-
stawowa w Słowikach

3. Ania Śmietanka kl. I – „Niepodległa 
Niepokorna” – opiekun Alicja Kowal-
czyk, Szkoła Podstawowa w Siecie-
chowie

Klasy IV – VI, solo
1. Weronika Hołuj, utwór „Moja ojczy-

zna” – opiekun Danuta Szewc, Szkoła 
Podstawowa w Zajezierzu

2. Sara Szulen, utwór „Biały krzyż”, 
Szkoła Podstawowa w Zajezierzu

3. Justyna Nawrotek, utwór „Piechota” – 
opiekun Celina Roczkowska, Szkoła 
Podstawowa w Sieciechowie

Klasy VII, VIII, III gimnazjum
1. Oliwka Pułka, utwór „Powrócisz tu” – 

opiekun Celina Roczkowska, Szkoła 
Podstawowa w Sieciechowie

2. Solistka Katarzyna Baryłka w utworze 
„Jest takie miejsce”, Szkoła Podsta-
wowa w Słowikach

3. Adrian Molendowski „Rozszumiały się 
wierzby płaczące” – opiekun Bernar-
da Wójcik, Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Opactwie

Przedszkola zespoły
1. Zespół „Zerówiaki”: Piotr Ciesielski, 

Basia Gugała, Kaja Kołdej, Sandra 
Chlaściak, Dominik Rabiński, Fi-
lip Szewczyk w utworze „Polska” – 
opiekun Bogumiła Rojek, Publiczne 
Przedszkole w Sieciechowie

2. Zespół „Wesołe nutki”, utwór „Przy-
byli ułani pod okienko” – opiekun 
Renata Lach, Publiczne Przedszkole 
w Zajezierzu

3. Zespół „Skrzaty” ze Słowik, piosenka 
„Flaga biało – czerwona”

Klasy I – III, zespoły
1. Zespół w składzie: Zuzanna Zieliń-

ska, Julia Popis, Weronika Kurpiel, 
Amelia Sobolewska, Julia Kamiń-
ska, Oliwia Świtka, Szymon Po-
chylski, Bartosz Skorupa, Alicja 
Żukowska, Patrycja Kondej, Gabrie-
la Waga, utwór „ Polska” – opiekun 
Agnieszka Popis,  Szkoła Podstawo-
wa w Zajezierzu

2. Zespół z kl. I w składzie: Amelia 
Błachnio, Oliwia Gozdera, Sylwia 
Gozdera, Jakub Kulik, Jakub Latos, 
Maciek Miturski, Bartosz Plew-
ka, Kacper Stoń, Ola Socha, Ania 
Śmietanka, Jakub Majcher, utwór 
„ Jak długo na Wawelu” – opiekun 
Alicja Kowalczyk

3. Zespół w składzie: Lena Amerek, 
Natalia Szewc, Maja Wolszczak, 
Roksana Wójcik (4 dzieci). Piosen-
ka „Kocham cię Polsko” – opiekun  
Małgorzata Pachucy, Szkoła Podsta-
wowa w Słowikach

Zespoły IV – VI
1. Zespół „ Czwartacy” w utworze „Przy-

byli ułani pod okienko” – opiekun 
Danuta Szewc, Szkoła Podstawowa 
w Zajezierzu

2. Zespół z kl. VI, utwór „Dziś do Ciebie” 
– opiekun Celina Roczkowska, Szkoła 
Podstawowa w Sieciechowie

3. Zespół „Słowiczki” w składzie: 
Wiktoria Wolszczak, Weronika 
Głuszek, Aleksandra Kubik, Julia 
Wójcicka, Filip Szewc, Filip Ko-
walski, Adam Giza, utwór „Myśli-
my dzisiaj o Polsce” – opiekun Bo-
żena Szczur, Szkoła Podstawowa 
w Słowikach

Klasy VII, VIII, III gimnazjum
1. Zespół z klasy VII, VIII i III gim-

nazjum: Klaudia Bogacka, Julia 
Witosław, Kasia Kamionka, Oliwka 
Pułka w utworze „Miasto”, Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum w Sie-
ciechowie

2. Zespół (12 osób) – piosenka „Marsz 
Polonia” – opiekun Piotr Grzesz-
czyk, Szkoła Podstawowa w Słowi-
kach

3. Zespół klas VII, VIII, utwór „Jest taki 
kraj” – opiekun Danuta Szewc, Szkoła 
Podstawowa w Zajezierzu

Organizatorzy

Klasy I – III, zespoły
1. Zespół w składzie: Zuzanna Zieliń-

2. Zespół z kl. I w składzie: Amelia 

GMINA SIECIECHÓW



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 27

Zakończono budowę drugiego etapu 
kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz 
z rurociągiem tłocznym dla m. Sieciechów. 
Wykonawcą zadania było Lubelskie Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. 

Łączny koszt brutto inwestycji wy-
niósł: 1 872 247,28 zł. 

Zakres prac obejmował budowę stacji 
podciśnieniowej w Sieciechowie.

Budynek, w którym znajduje się stacja 
podciśnieniowa jest murowany, wolnostojący. 

Częściami składowymi stacji podci-
śnieniowej są:
– budynek aparatury próżniowej,
– komora zasuw,
– zbiornik podciśnieniowy,
– fi ltr powietrza odlotowego,
– drogi, chodniki, plac manewrowy,
– ogrodzenie terenu,
– przyłącze wodociągowe,
– instalacje elektryczne,
– pośrednia przepompownia ścieków.

Wyposażenie technologiczne stacji 
podciśnieniowej składa się z:
– pomp próżniowych,
– zbiornika podciśnieniowego,
– pomp tłocznych zatapialnych,
– szafy sterowniczej,
– armatury podłączeniowej.

W ramach prac wykonano:
– 1000 metrów sieci kanalizacyjnej pod-

ciśnieniowej oraz grawitacyjnej,
– studzienki zbiorczo-zaworowe żelbeto-

we wyposażone w zawór podciśnie-

niowy Φ90 mm – 22 szt.
Na chwilę obecną istnieje możli-

wość podpięcia się przez mieszkańców 

do sieci kanalizacyjnej.

Referat Inwestycji 
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