
Nasz PowiatNasz Powiat
Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach

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

Nr 1/2022 (styczeń)
IS

SN
 1

73
1-

33
25

Dokończenie na str 2

30 grudnia 2021 r. odbyła się XLII 
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI 
kadencji. Po przedstawieniu opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej: o przedłożo-
nym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego 
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032 
oraz przedłożonym przez Zarząd Powiatu 
Kozienickiego projekcie Uchwały Budże-
towej na rok 2022, Radni uchwalili Budżet 
Powiatu Kozienickiego na 2022 rok. Spo-
śród 19 Radnych, za przyjęciem uchwa-
ły budżetowej głosowało 17 Radnych, 
1 Radny głosował przeciw i 1 Radny 
wstrzymał się od głosu.

Serdecznie dziękuję wszystkim rad-
nym, którzy zagłosowali za przedstawio-
nym przez Zarząd Powiatu budżetem na 
2022 rok. Trochę się dziwię tym, którzy 
tego nie zrobili, bowiem budżet już te-
raz można nazwać inwestycyjnym. Jeśli 
uwzględnimy kwotę ujętą w budżecie ok. 
17 mln zł oraz prawie 4 mln zł na drogę 
w Cecylówce-Brzózkiej na rok 2022, co 
daje kwotę około 21 mln zł, to oznacza, 
że budżet na inwestycje jest trzykrotnie 
większy niż w roku 2021. Są to najwięk-

sze wydatki majątkowe w historii powia-
tu kozienickiego. Wierzę, że w przeciągu 
dwóch lat wykonamy rekordową ilość 
inwestycji. Mam nadzieję, że w kolejnych 
edycjach Polskiego Ładu uda nam się 
jeszcze pozyskać dodatkowe środki na in-
frastrukturę drogową, a tym samym środ-

ki inwestycyjne będą jeszcze pokaźniejsze 
i nasza współpraca w radzie przyczyni 
się do spełniania wielu, czasami wręcz 
historycznych inwestycji, tak bardzo wy-
czekiwanych przez mieszkańców powia-
tu – podsumował Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski.

Budżet Powiatu Kozienickiego na 2022 rok znaleźć można na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
www.kozienicepowiat.pl, w zakładce Powiat – Budżet Powiatu. Zachęcamy również do obejrzenia retransmisji Sesji, która 
dostępna jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.

I. DOCHODY 
Plan dochodów: 74.283.868,75 zł. 
w tym: 
dochody bieżące: 62.637.994,75 zł, 
dochody majątkowe: 11.645.874,00 zł. 

Dochody budżetowe na 2022 rok za-
łożono w oparciu o: 
• Informację o przyjętych w projekcie ustawy 

budżetowej na 2022 rok planowanych 
kwotach poszczególnych części subwen-
cji ogólnej i dochodów z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fi zycznych zawartych w piśmie 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 z dnia 
14.10.2021 roku, 

• przewidywane wykonanie dochodów 
w 2021 roku, 

• wytyczne Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej w sprawie zało-
żeń i wskaźników przyjętych do opra-
cowania projektu budżetu Państwa na 
2022 rok,

• planowane dochody w jednostkach or-
ganizacyjnych Powiatu oszacowane 
przez Kierowników tych jednostek, 

• informację o planowanych kwotach do-
tacji celowych na 2022 rok zawartych 

w piśmie Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-
-I.3112.24.42.2021z dnia 22 paździer-
nika 2021 roku,

• informację z Gminy Kozienice o wyso-
kości dotacji celowych udzielonych dla 
powiatu kozienickiego na 2022 rok.

Subwencja ogólna dla Powiatu składa 
się z części: 
1. Wyrównawczej, która uwzględnia 

zróżnicowanie jednostek samorządu 
terytorialnego pod względem docho-
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dowym, gospodarczym, społecznym 
i wyrównuje różnice w potencjale do-
chodowym i składa się z: 

– kwoty podstawowej, otrzymywanej przez 
powiaty, w których wskaźnik dochodów 
podatkowych na jednego mieszkańca  
w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik 
dochodów podatkowych dla wszystkich 
powiatów – wskaźnik P dla Powiatu Ko-
zienickiego wynosi 247,64 na jednego 
mieszkańca powiatu, a dla wszystkich 
powiatów w Polsce Pp wynosi 312,32 
na jednego mieszkańca, kwota podsta-
wowej części wyrównawczej subwencji 
na 2022 rok wynosi 3.468.970,00 zł, 

– kwoty uzupełniającej – otrzymywanej 
przez Powiaty, w których wskaźnik bez-
robocia przewyższa wskaźnik bezrobo-
cia w kraju wg stanu na 31.12.2020 r. 
Stopa bezrobocia w Powiecie kozienic-
kim wynosiła 10,5 %, a w kraju 5,9%, 
kwota uzupełniającej części wyrów-
nawczej subwencji na 2022 rok wynosi 
3.523.209,00 zł. 

Ogółem kwota części wyrównawczej 
subwencji ogólnej na 2022 rok wynosi 
6.992.179,00 zł. 
2. Równoważącej, której podział doko-

nywany jest z łącznej kwoty wpłat 
Powiatów do budżetu Państwa (kwota 
uzależniona od różnych czynników 
m.in. wzrostu wydatków na rodziny 
zastępcze, długości dróg powiato-
wych na mieszkańca w porównaniu ze 
średnią krajową). Ogółem kwota czę-
ści równoważącej subwencji ogólnej 
na 2022 rok wynosi 1.780.103,00 zł. 

3. Oświatowej, ustalonej przez Ministra 
Edukacji Narodowej na podstawie da-
nych z systemu SIO o liczbie uczniów 
i nauczycieli. Kwota części oświato-
wej subwencji ogólnej na 2022 rok 
wynosi 19.245.496,00 zł. 

Założenia i wskaźniki przyjęte do opra-
cowania planu dochodów budżetowych 
oraz zaplanowane kwoty na 2022 rok.

Dochody bieżące zaplanowano z ni-
żej wymienionych źródeł:
1. Wielkość dochodów z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych (PIT) zaplanowano 
zgodnie z informacją Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo 
nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 
roku), kwota planu: 12.875.778,00 zł.

2. Nie planuje się wpłaty do budżetu pań-
stwa w 2022 roku, ponieważ wskaźnik 
dochodów podatkowych na 1 miesz-
kańca w Powiecie wynosi 247,64 jest 
mniejszy od wskaźnika ustalonego dla 
wszystkich powiatów 312,32. 

3. Wielkość dochodów z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowe-

go od osób prawnych (CIT) zgodnie 
z informacją Ministra Finansów, Fun-
duszy i Polityki Regionalnej (pismo nr 
ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 
roku), kwota planu: 1.881.429,00 zł. 

4. Wielkość kwot dotacji celowych z budżetu 
Państwa na zadania zlecone z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz zadania własne 
na 2022 rok ma charakter wstępnyi może 
ulec zmianie w toku dalszych prac nad 
projektem budżetu Państwa, kwota pla-
nu: na zadania zlecone 7.836.270,00 zł, 
na zadania własne 280.000,00 zł, na za-
dania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień z organami administracji 
rządowej kwota 13.100,00 zł.

5. Dotacje celowe z tytułu pomocy finan-
sowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego z Gminy 
Kozienice kwota 107.000,00 zł, w tym 
z  przeznaczeniem na remonty w szko-
łach ponadpodstawowych I LO w Ko-
zienicach kwota 30.000,00 zł i ZS Nr 
1 w Kozienicach kwota 30.000,00 zł 
oraz na utrzymanie pełnowymiarowej 
płyty boiska przy ZS Nr 1 w Kozieni-
cach kwota 47.000,00 zł.

6. Wysokość środków przeznaczonych 
na wypłatę ekwiwalentów za zalesie-
nie gruntów rolnych otrzymywanych  
z Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa zaplanowaliśmy na 
podstawie wydanych decyzji administra-
cyjnych ustalających wysokość ekwiwa-
lentów z uwzględnieniem ich ustawowe-
go wzrostu, kwota planu: 130.000,00 zł.

7. Dochody z tytułu najmu (w różnych roz-
działach) zaplanowano na podstawie 
zawartych umów najmu lokali i miesz-
kań zgodnie z uchwałą Rady i Zarządu 
Powiatu obowiązujących w 2021 roku, 
kwota planu 301.936,00 zł. 

8. Wpływy z opłat za pobyt mieszkańców 
w Domu Pomocy Społecznej ustalo-
no na podstawie ilości mieszkańców, 
kwota planu: 5.754.864,00 zł. 

9. Wpływy środków z Funduszu Pracy usta-
lono, jako kwotę stanowiącą 5% przy-
znanego limitu środków na realizacje 
programów na rzecz promocji zatrud-
nienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej w 2022 roku, 
wstępna kwota planu: 200.000,00 zł. 

10. Dochody z tytułu opłaty komunika-
cyjnej, opłaty za wydanie prawa jazdy, 
koncesje i licencje oszacowano na pod-
stawie planowanych wpływów w 2021 
roku z niewielką tendencją wzrostu, 
kwota planu: 1.250.000,00 zł. 

11. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie 
pasa drogowego zaplanowano na pod-
stawie wpływów za III kwartały 2021 
roku z niewielką tendencją wzrostu, 
kwota planu: 290.000,00 zł. 

12. Dochody w rozdziale 85508 będą po-
chodziły od Gmin i Powiatów z tytu-
łu umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej lub placówce opiekuńczo-
-wychowawczej, którego miejscem 
zamieszkania jest teren właściwej 
Gminy, zgodnie z ustawą o wsparciu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
kwota planu: 257.200,00 zł. 

13. Dochody w rozdziale 85510 będą po-
chodziły od Gmin i Powiatów z tytu-
łu umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo wychowawczej, zgodnie 
z ustawą o wsparciu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, kwota planu: 
647.000,00 zł. 

14. Dochody na obsługę zadań Powiatu, 
finansowanych przez PFRON usta-
lono jako kwotę równą 2,5% warto-
ści zadań planowanych na 2022 rok, 
kwota planu: 50.000,00 zł. 

15. Wpływy z usług geodezyjnych ustalo-
no na podstawie wpływów za III kwar-
tały 2021 roku z niewielką tendencją 
wzrostu, kwota planu: 900.000,00 zł. 

16. Wpływy i wydatki związane z groma-
dzeniem środków z opłat i kar środo-
wiskowych (były Fundusz Ochrony 
Środowiska-FOŚ) ustalono na podsta-
wie wstępnych informacji uzyskanych 
przez Wydział Ochrony Środowiska 
tut. Starostwa od „Enea Wytwarzanie” 
– Elektrowni Kozienice o ilości od-
prowadzonych zanieczyszczeń, kwota 
planu 879.000,00 zł.

17. Pozostałe dochody bieżące (wpływy  
z różnych dochodów, opłat, udział  
w dochodach Skarbu Państwa, wpływy  
z usług, itp.), ustalono na podstawie 
planowanego wykonania w 2021 roku  
z niewielką tendencją wzrostową, kwota 
planu 966.639,75 zł. 

Dochody majątkowe zaplanowano z ni-
żej wymienionych źródeł: 
dochody z tytułu dotacji przeznaczonych 
na inwestycje w kwocie 11.645.874,00 zł,  
z tego kwota 674.514,00 zł pochodzi z do-
tacji Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego z przeznaczeniem na inwestycję dro-
gową pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 
1714W Głowaczów – Lipskie Budy”, Gmi-
na Głowaczów, kwota 36.000,00 zł pochodzi 
z dotacji Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego z przeznaczeniem na inwestycję 
pn.: „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego 
na terenie I LO w Kozienicach” oraz kwota 
10.935.360,00 zł pochodzi z rezerwy celo-
wej Budżetu państwa na realizacje zadania 
pn. „Budowa budynku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego z infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu przy 
ul. Głowaczowskiej w Kozienicach.
II. WYDATKI 
Plan wydatków: 77.978.954,03 zł, 
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w tym: 
wydatki bieżące: 61.028.708,11 zł, 
wydatki majątkowe: 16.950.245,92 zł. 
Założenia i wskaźniki przyjęte do opraco-
wania planu wydatków budżetowych na 
2022 rok: 
1. Wstępne materiały planistyczne opra-

cowane przez jednostki podległe. 
2. Przewidywane wykonanie za 2021 rok.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochod-

ne od wynagrodzeń zaplanowano 
na podstawie zatrudnienia na dzień 
30.09.2021 roku, planowanego dodat-
kowego zatrudnienia w 2022 roku oraz 
inne wydatki związane z wynagrodze-
niami, tj. nagrodami jubileuszowymi, 
odprawami emerytalnymi itp.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne, 
Fundusz Pracy zaplanowano w opar-
ciu o obowiązujące stopy procentowe 
w 2021 roku.

5. Wydatki realizowane z dotacji celo-
wych otrzymanych z budżetu Państwa 
na zadania bieżące z zakresu admini-
stracji rządowej oraz inne zadania zle-
cone ustawami zaplanowano w wiel-
kości 100 % przyznanej dotacji. 

6. Wydatki realizowane z dotacji celo-
wych udzielonych dla powiatu kozie-
nickiego z innych jednostek samorzą-
du terytorialnego.
W ramach wydatków majątkowych 

między innymi na budowę, przebudowę 
dróg powiatowych, chodników i inne za-
dania inwestycyjne zaplanowano łącznie 
kwotę 1.914.790,00 zł, w tym na budo-
wę chodników na drogach powiatowych 
i projekty budowy tych chodników zapla-
nowano kwotę 175.000,00 zł, ww. kwota 
to środki własne powiatu kozienickiego, 
w kosztach projektów i budowy chodni-
ków przy drogach powiatowych party-
cypować będą gminy, na których terenie 
będzie realizowana powyższa inwestycja. 
Na budowę, przebudowę i rozbudowę dróg 
powiatowych zaplanowano łącznie kwotę 
1.639.790,00 zł, z tego kwota 965.276,00 zł to 
środki własne Powiatu, kwota 674.514,00 zł to 
dofi nansowanie z Samorządu Województwa 
Mazowieckiego inwestycji realizowanej na 
terenie Gminy Głowaczów pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1714W Głowaczów – 
Lipskie Budy”, inwestycja ta realizowana jest 
w latach 2020 – 2023, w 2022 roku kwota za-
dania stanowi łącznie 1.124.190,00 zł. 

Inne realizowane zadania inwesty-
cyjne drogowe na terenie powiatu ko-
zienickiego to zadania pn.: 
– „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowe-

go w obszarze oddziaływania 1 przejścia 
dla pieszych w Brzózie na ul. Pionkow-
skiej na drodze nr 1716W, Gmina Gło-
waczów” kwota 25.000,00 zł, środki te 
stanowią udział własny Powiatu Kozie-

nickiego w powyższym zadaniu, na które 
Powiat otrzymał w 2021 roku dofi nanso-
wanie z programu Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w kwocie 99.442,42 zł, 
środki fi nansowe pochodzące z dofi nan-
sowania RFRD wprowadzone będą do 
budżetu powiatu kozienickiego na naj-
bliższej Sesji Rady Powiatu Kozienic-
kiego w 2022 roku;

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723W 
Kozienice – Holendry Piotrkowskie, 
Gmina Kozienice”. Kwota 250.000,00 zł 
stanowi udział własny Powiatu Kozienic-
kiego w powyższym zadaniu, na dofi nan-
sowanie powyższego zadania Powiat zło-
żył w 2021 roku wniosek do Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
programu byłego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych, informacja ws. otrzy-
manego dofi nansowania ukarze się w I 
półroczu 2022 roku.

– Na zadania inwestycyjne drogowe w ra-
mach programu „Polski ład” Powiat 
Kozienicki otrzymał dofi nansowanie 
w kwocie 8.371.135,27 zł z przezna-
czeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 1711W wraz ze 
skrzyżowaniem z drogą powiatową 
nr 1716W w m. Cecylówka Brzózka, 
Gmina Głowaczów”. Wprowadzona do 
budżetu Powiatu Kozienickiego kwota 
240.600,00 zł stanowi udział własny 
Powiatu w powyższym zadaniu, dofi -
nansowanie będzie wprowadzone do 
budżetu Powiatu  na najbliższej Sesji 
Rady Powiatu Kozienickiego w 2022 
roku, ponieważ został już wyłoniony 
w drodze przetargowej wykonawca 
zadania i Powiat otrzymał z Banku Go-
spodarstwa Krajowego promesę na do-
fi nansowanie tego zadania.

– Zarząd Dróg Powiatowych w Kozie-
nicach planuje przeznaczyć kwotę 
100.000,00 zł na zadanie pn.: „Budo-
wa wiaty garażowej z 10 miejscami 

postojowymi wraz z utwardzeniem te-
renu na bazie ZDP w Aleksandrówce” 
oraz na zdania pn.: „Zakup i montaż 
klimatyzatorów w budynku Zarządu 
Dróg Powiatowych w Kozienicach”, 
kwota 60.000,00 zł.

Kolejne inwestycje realizowane przez 
Powiat Kozienicki w 2022 roku to:
– „Zakup oprogramowania wraz z abona-

mentem do zarządzania transportem 
publicznym, w tym do analizy prze-
wozów dla Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Kozieni-
cach”, kwota 27.000,00 zł; 

– „Zakup stacji roboczej z oprogramowa-
niem do wydziału Budżetowo-Finanso-
wego Starostwa Powiatowego w Kozie-
nicach”, kwota 25.000,00 zł;

– „Budowa placu sportowo-rekreacyjne-
go na terenie I LO w Kozienicach”, 
kwota 60.000,00 zł, z tego kwota 
36.000,00 zł to dofi nansowanie z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego 
i kwota 24.000,00 zł to środki własne 
Powiatu Kozienickiego;

– „Termomodernizacja budynku D Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Kozie-
nicach”, kwota 771.000,00 zł stanowi 
wkład własny Powiatu Kozienickiego do 
projektu realizowanego przez SPZZOZ 
w Kozienicach, środki te pochodzą z by-
łego Funduszu Ochrony Środowiska;

– „Zakup 9-osobowego samochodu typu 
mikrobus przystosowanego do przewo-
zu osób niepełnosprawnych, w tym na 
wózkach inwalidzkich, w ramach likwi-
dacji barier transportowych w Powiecie 
Kozienickim dla Domu Pomocy Spo-
łecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej 
w Kozienicach, kwota 60.000,00 zł sta-
nowi udział własny Powiatu Kozienic-
kiego do ww. zadania, na które Powiat 
otrzymał dofi nansowanie z PFRON 

Kamil Banaś Skarbnik Powiatu Kozienickiego
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w wysokości 105.000,00 zł;
– „Zakup bębnowej suszarki do pral-

ni w DPS w Kozienicach”, kwota 
23.000,00 zł;

– „Zakup pieca konwekcyjno-parowe-
go dla DPS w Kozienicach”, kwota 
40.000,00 zł;

– „Budowa budynku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego z infra-
strukturą techniczną i zagospodarowa-
niem terenu przy ul. Głowaczowskiej 
w Kozienicach” w 2022 roku zaplano-
wane zostały środki finansowe w wy-
sokości 13.669.200,00 zł, z tego kwota 
10.935.360,00 zł to dofinansowanie  
z rezerwy budżetu państwa, inwestycja 
realizowana jest w latach 2021 – 2023. 
W 2022 roku Powiat Kozienicki 

przekaże dotację celową w kwocie: 
– 273.197,00 zł dla Powiatu Garwolińskie-

go na realizację zadania pn.: „Budowa 
mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. An-
toniówka Świerżowska a m. Świerże 
Górne wraz z drogami dojazdowymi” 
zadanie realizowane jest w latach 2020 
– 2023, środki własne Powiatu;

– 27.058,92 zł dla Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego na realizację za-
dania pn.: “Regionalne partnerstwo sa-
morządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w za-
kresie e-administracji i geoinformacji”, 
projekt “ASI” finansowany ze środków 
UE, realizowany w latach 2016 – 2022, 
powyższe środki finansowe stanowią 
wkład własny do projektu ASI. 
Powiat Kozienicki w 2022 roku pla-

nuje również realizację w ramach wy-
datków bieżących remontowych nw. 
zadań:
– „Remont drogi powiatowej nr 1715W 

Brzóza – Radom, Gmina Głowa-
czów”, kwota 50.000,00 zł;

– „Remont drogi powiatowej nr 1728W 
Wólka Tyrzyńska – Staszów w m. 
Staszów, Gmina Kozienice”, kwota 
50.000,00 zł (zadanie realizowane  
w latach 2021 – 2022);

– „Remont drogi powiatowej nr 1740W 
Molendy – Garbatka-Letnisko, Gmina 
Garbatka-Letnisko 350.000,00 zł (zada-
nie realizowane w latach 2021 – 2022).
Remonty dróg powiatowych wyko-

nywane są w ramach środków własnych 
Powiatu Kozienickiego.

Na zadania remontowe drogowe w ra-
mach programu „Polski ład” powiat kozie-
nicki otrzymał dofinansowanie w kwocie 
5.700.000,00 zł, na zadanie pn.: „Poprawa 
standardów technicznych dróg poprzez re-
mont odcinków dróg powiatowych nr DP 
1733W o dł. 2,12 km i DP 1685W o dł. 

2,75 km w Powiecie Kozienickim” kwota 
150.000,00 zł stanowi wkład własny powia-
tu kozienickiego, dofinansowanie w ramach 
polskiego ładu wprowadzone zostanie do bu-
dżetu powiatu kozienickiego na 2022 rok po 
ogłoszonym postępowaniu przetargowym  
i wyłonionym wykonawcy oraz po otrzyma-
niu promesy na dofinansowanie tego zadania 
z banku Gospodarstwa Krajowego.
-----------------------------------------------

Na 2022 rok planuje się udzielenie 
dotacji z budżetu powiatu kozienickiego 
w łącznej kwocie 2.779.009,92 zł w tym: 
1. Dotacje podmiotowe w kwocie 

876.510,00 zł, podmiotom należącym 
do sektora finansów publicznych kwo-
ta 0,00 zł i podmiotom nie należącym 
do sektora finansów publicznych kwo-
ta 876.510,00 zł (szkoły niepubliczne 
zgodnie z zasadami przyjętymi w for-
mie uchwały przez organ stanowiący).

2. Dotacje celowe w kwocie 1.902.499,92. 
zł, z tego podmiotom należącym 
do sektora finansów publicznych 
kwota 1.793.879,92 zł i podmiotom 
nie należącym do sektora finansów 
publicznych kwota 108.620,00 zł,  
(w tym dla stowarzyszeń – w ramach 
ustawy o pożytku publicznym kwota 
20.000,00 zł, na nieodpłatną pomoc 
prawną kwota 64.020,00 zł, na wy-
padek umieszczenia w ośrodku osoby  
z rodziny, w której doszło do przemo-
cy kwota 24.600,00 zł).
Ze środków uzyskanych z opłat za 

korzystanie ze środowiska (b. Fundusz 
Ochrony Środowiska FOŚ) zaplanowano 
wydatki w budżecie powiatu kozienic-
kiego łącznie w kwocie 879.000,00 zł, 
w tym planuje się przeznaczyć dotację 
celową na pomoc finansową dla Szpita-
la Powiatowego w Kozienicach w kwo-
cie 771.000,00 zł, dla jednostek powia-
towych na wydatki bieżące związane  
z edukacją ekologiczną kwotę 8.000,00 zł, 
zwrot nadwyżki dochodów pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
kwota 100.000,00 zł.

W 2022 roku na programy i projekty 
finansowe z udziałem środków funduszy 
europejskich zaplanowano wydatki bieżą-
ce w kwocie 133.466,16 zł, w tym finanso-
wane środkami określonymi w art. 5 ust. 
1 pkt 2 ustawy kwota 123.341,16 zł oraz 
wkład własny powiatu do projektu „Bliżej 
samodzielności II kwota 10.125,00 zł, na 
wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 
27.058,92 zł i stanowi to wkład własny 
Powiatu do Projektu pn. „Regionalne part-
nerstwo samorządów Mazowsza dla ak-
tywizacji społeczeństwa informacyjnego  
w zakresie e-administracji i geoinforma-
cji” projekt finansowany ze środków UE. 
Projekt “ASI” realizowany w latach 2016 

– 2022, środki własne Powiatu.
Na obsługę długu (odsetki i dyskon-

to) zaplanowano kwotę w wysokości 
1.520.254,52 zł, w tym na odsetki i prowi-
zje kwotę 200.000,00 zł, a na wypłaty z ty-
tułu poręczeń kredytu dla Szpitala Powia-
towego kwotę 1.320.254,52 zł – zgodnie  
z harmonogramem spłat kredytu zacią-
gniętego przez SPZZOZ w Kozienicach.

W 2022 roku zaplanowano rezerwy  
w ogólnej kwocie 800.000,00 zł, w tym rezer-
wa ogólna w kwocie 190.000,00 zł, rezerwa 
celowa oświatowa w kwocie 500.000,00 zł  
oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzy-
sowe w wysokości 110.000,00 zł.
III. PRZYCHODY, ROZCHODY, 
WYNIK BUDŻETU 
1. Na 2022 rok planuje się deficyt budże-

towy w kwocie 3.695.085,28 zł.
2. Przychody budżetu powiatu kozie-

nickiego z tytułu wolnych środków, 
o których mowa w art. 217 ust.2 
pkt 6 ustawy planuje się w kwocie 
4.395.085,28 zł. 

3. Rozchody budżetu powiatu kozienickie-
go planuje się w kwocie 700.000,00 zł 
z przeznaczeniem na wykup wyemito-
wanych w 2012 i w 2013 roku obligacji 
samorządowych. 

4. Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycznia 
2022 roku wynosi 7.500.000,00 zł.

5. Zadłużenie powiatu po wykupie  
w 2022 roku obligacji na dzień 31 
grudnia 2022 roku wynosić będzie 
6.800.000,00 zł.

6. Wskaźnik zadłużenia do planowanych 
dochodów na dzień 1 stycznia 2022 
roku wynosi 10,10%.

7. Wolne środki o których mowa w art. 
217 ust.2 pkt 6 ustawy zaangażowa-
ne do przychodów budżetu powiatu 
kozienickiego pozostały między in-
nymi z nierozdysponowanych w 2021 
roku rezerw (rezerwa kryzysowa), 
niewykonanych w 100% wydatków 
bieżących /oszczędności/ i wydat-
ków majątkowych /niezrealizowane  
i przesunięte do realizacji na 2022 rok 
inwestycje/ oraz z nierozdysponowa-
nych w 2021 roku w 100% wolnych 
środków z lat ubiegłych, nadwyżek 
i niewykorzystanych środków pie-
niężnych, które wg stanu na dzień  
31 grudnia 2020 roku stanowiły łącz-
nie kwotę 18.188.369,47 zł, a roz-
dysponowane w 2021 roku (stan wg. 
Rb-NDS na III kw. 2021r.) na wydatki  
w kwocie 11.360.684,84 zł.

Kamil Banaś
Skarbnik Powiatu Kozienickiego

Dokończenie ze str. 3

Informacje
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15 stycznia uczniowie trzech klas I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach bawili się 
na swoim Balu Studniówkowym, zorga-
nizowanym w Centrum Szkoleniowo – 
Integracyjnym „Jagiellonka” w Jedlni.

Tradycyjnie wieczór rozpoczął się 
w takt poloneza, którym uczniowie ocza-
rowali zebranych gości, wśród których, 
oprócz rodziców, dyrekcji i grona peda-
gogicznego I Liceum, znaleźli się Wice-
starosta Powiatu Kozienickiego Małgo-
rzata Bebelska, Przewodniczący Rady 
Powiatu Włodzimierz Stysiak – Przed-
stawiciele Organu Prowadzącego Pla-
cówkę, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach Ryszard Zając.
– Niech zbliżająca się matura przyniesie 

Wam wspaniałe efekty, które staną się 
przepustką do dorosłego życia, byście 
mogli osiągnąć wymarzone cele. Nie 

bójcie się wyzwań, spełniajcie swoje 
marzenia, a dziś bawcie się, bowiem 
to właśnie ta noc przynosi najpięk-

niejsze wspomnienia” – życzyła 
Wicestarosta Małgorzata Bebelska.

Sabina Semeniuk

21 stycznia w Pałacu pod Dębami 
w Nowej Woli odbyła się Studniówka 
pierwszej grupy maturzystów Zespo-
łu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach.

W takt poloneza inaugurującego bal 
zatańczyli uczniowie czterech klas: 3 
Liceum Ogólnokształcącego, 4 Techni-
kum Gastronomicznego, 4 Technikum 
Ekonomicznego oraz 4 Technikum 
Elektrycznego. Ich taneczne popisy 
obserwowali licznie zgromadzeni ro-
dzice, nauczyciele i zaproszeni go-
ście, wśród których znaleźli się Staro-
sta Powiatu Kozienickiego Krzysztof 
Wolski, Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kozienickiego Mirosław Gór-
ka, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski, Dyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Czarniec-
kiego w Kozienicach Ewa Malec oraz 
Przewodnicząca Rady Rodziców Ze-
społu Szkół Nr 1 Renata Wołos.

Wszyscy przemawiający zgodnie 
podkreślali wyjątkowość wieczoru 
studniówkowego, nie szczędzili rów-
nież życzeń w związku ze zbliżającą się 
maturą.

,,(...) I szły pary po parach hucznie i wesoło
Rozkręcało się, znowu skręcało się koło

Jak wąż olbrzymi, w tysiąc łamiący się zwojów (...)”
„Pan Tadeusz” księga XII

...Matura to fundament, który w przy-
szłości otworzy Wam wszystkie drzwi. 
Życzę jak najlepszych wyników. A dzi-
siaj korzystajcie z tej chwili, ponieważ 
z wielu wydarzeń, które mają miejsce 
w szkole średniej, zazwyczaj studniów-

kę wspomina się najczęściej. Niech te 
wspomnienia będą wspaniałe i niezapo-
mniane – powiedział Starosta Kozie-
nicki Krzysztof Wolski.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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8 stycznia w strażnicy OSP w Kozieni-
cach odbył się zjazd sprawozdawczo-wy-
borczy Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Kozienicach.

Podczas spotkania wybrany został 
nowy Zarząd Oddziału. Prezesem zo-
stał Wójt Gminy Głowaczów Hubert 
Czubaj. Funkcje Wiceprezesów pełnić 
będą: Starosta Kozienicki Krzysztof 
Wolski, Wójt Gminy Magnuszew Ma-
rek Drapała oraz Wiceprezes Oddziału 
Gminnego ZOSP w Kozienicach Mie-
czysław Jelonkiewicz. Sekretarzem zo-
stał Prezes OSP Głowaczów Stanisław 
Soboń, a Skarbnikiem Komendant 
Gminny ZOSP RP w Garbatce-Letni-
sku Robert Grygiel.

Podczas spotkania cztery osoby: 
Zbigniew Szczygieł, Roman Wysocki, 
Stanisław Orzechowski oraz Sylwester 
Frączyk otrzymały tytuł honorowego 
członka Oddziału Powiatowego Związku.

W czasie obrad w imieniu Prezesa 
Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wo-

jewódzkiego ZOSP RP Zbigniewa Go-
łąbka, Komendant Powiatowy PSP w 
Kozienicach bryg. Kamil Bieńkowski 
podziękował za pracę ustępującemu Za-
rządowi oraz życzył sukcesów nowo po-
wołanemu. Starosta Kozienicki Krzysz-

tof Wolski w imieniu Zarządu Powiatu 
Kozienickiego podziękował druhom za 
oddaną służbę na rzecz społeczeństwa 
powiatu.

Dominik Boryczka

9 grudnia 2021 roku w sali widowi-
skowej Centrum Kulturalno – Artystycz-
nego w Kozienicach odbył się XX Prze-
gląd Kolęd i Pastorałek Kozienice 2021 
zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Klub Seniora „Złota Jesień” z Kozienic 
na czele z Genowefą Puszczecką-Basaj 
Przewodniczącą Klubu.

Uroczystego otwarcia Przeglądu do-
konali Starosta Powiatu Kozienickiego 
Krzysztof Wolski, Zastępca Burmistrza 
Gminy Kozienice Dorota Stępień, przed-
stawiciele Enea Wytwarzanie Justyna 
Tkaczyk – Kurek oraz Ilona Galarek oraz 
Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 
Elwira Kozłowska. Po części ofi cjalnej 
nadszedł czas na występy, w których wzię-
ło udział ponad 90 wykonawców z Kozie-
nic, Pionek, Czarnolasu, Warki, Zwolenia, 
Grabowa nad Pilicą, Jedlni i Augustowa. 
Wykonawcy prezentowali wyjątkowe pol-
skie kolędy i pastorałki, wprowadzając 
słuchaczy w świąteczny nastrój.

Patronat honorowy nad Przeglądem 
objęli Starosta Powiatu Kozienickiego 
Krzysztof Wolski i Burmistrz Gminy Ko-
zienice Piotr Kozłowski. Partnerem wyda-
rzenia była Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 
w Świerżach Górnych oraz Kozienicki 
Dom Kultury.

Dominik Boryczka

Informacje/Wydarzenia
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15 grudnia w „Pałacu pod Dębami” 
w Nowej Woli, w Gminie Grabów nad 
Pilicą odbyło się posiedzenie Rady Po-
wiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 
w Kozienicach, zwołane przez przewod-
niczącego Mirosława Górkę.

Jednym z głównych tematów posie-
dzenia było szkolenie na temat zasad 
udziału w programie „Czyste Powietrze” 
poprowadzone przez Doradcę Energe-
tycznego z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie.

W posiedzeniu wzięli udział 
m. in. Starosta Powiatu Kozienickie-
go Krzysztof Wolski, Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Leszek 
Przybytniak, Wójt Gminy Garbatka-
-Letnisko Teresa Fryszkiewicz, Wójt 
Gminy Głowaczów Hubert Czubaj, 
Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Gac, 
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Eu-
zebiusz Strzelczyk, Wójt Gminy Ma-
gnuszew Marek Drapała, Wójt Gminy 
Sieciechów Arkadiusz Guba, Radni 

Rady Powiatu Kozienickiego na czele 
z przewodniczącym Włodzimierzem 
Stysiakiem, Kierownik Biura Powia-
towego ARiMR w Kozienicach Zbi-
gniew Sitkowski, Kierownik PT KRUS 

w Kozienicach Mirosława Romanow-
ska, przedstawiciele Mazowieckiej Izby 
Rolniczej oraz służ mundurowych.

Dominik Boryczka

28 grudnia w Cecylówce-Brzózkiej 
Wójt Gminy Głowaczów zorganizował 
spotkanie, na którym dokonano uroczy-
stego wręczenia sprzętu dofi nansowane-
go przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, dla jednostek OSP z terenu gminy 
Głowaczów.

W spotkaniu udział wzięli Poseł na 
Sejm RP Andrzej Kosztowniak, Dyrek-
tor Oddziału w Radomiu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej Elżbieta Zasada, Staro-
sta Powiatu Kozienickiego Krzysztof 
Wolski, Komendant Powiatowy PSP 
w Kozienicach bryg. Kamil Bieńkowski, 
Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj, 
a także przedstawiciele jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej z terenu gminy 
Głowaczów.

Spotkanie stało się również okazją 
do podzielenia się z przedstawicielami 
Cecylówki Brzózkiej wspaniałą dla nich 
informacją, jaką jest podpisanie prome-
sy inwestycyjnej w ramach Rządowego 
Funduszu „Polski Ład” na rozbudowę 
drogi biegnącej przez ich miejscowość, 
drogi, na którą czekają od przynaj-
mniej kilkunastu lat. Promesa wynosi 
7.447.889, 81 zł, co stanowi 95% osta-
tecznej wartości inwestycji.

Zadnie będzie realizowane w latach 

2022 – 2023. W ramach 
przetargu został również 
wyłoniony wykonawca 
robót i szczęśliwy po-
czątek inwestycji po-
winien mieć miejsce 
w marcu 2022 r.

Spotkanie było oka-
zją do złożenia podzię-
kowań ze strony Starosty 
Kozienickiego Krzysz-
tofa Wolskiego na ręce 
Posła na Sejm RP An-
drzeja Kosztowniaka, 
który miał bardzo duży 
wkład w zainicjowanie 
realizacji tego zadania, 
jakim było przekonanie 
przedstawicieli powiatu 
jeszcze w 2020 roku , by 
wspólnie z Gminą Gło-
waczów złożyć się na 
projekt budowy tej drogi 
i to w niedługim czasie 
stało się faktem. Posia-
danie projektu znacznie 
ułatwiło nam starania 
o dofi nansowanie z „Polskiego Ładu” i uru-
chomienie procedur realizacji inwestycji.
– Jeszcze raz składam serdeczne podzię-

kowania za wsparcie w pozyskaniu 
pieniędzy na inwestycje drogowe 

z Rządowego Funduszu „Polski 
Ład” w kwocie 14.071.135,00 zł dla 
wszystkich parlamentarzystów PiS 
z ziemi radomskiej. – mówi Starosta 
Kozienicki Krzysztof Wolski.

Informacje
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3 grudnia w I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Stefana Czarnieckiego w Ko-
zienicach odbył się fi nał, prowadzonego 
przez placówkę projektu społecznego 
„Płynie w nas pozytywna Energia”.

Wśród zaproszonych na wydarzenie 
gości znaleźli się Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski,  Zastępca Burmistrza 
Gminy Kozienice Dorota Stępień oraz Ju-
styna Tkaczyk-Kurek i Krzysztof Bomba 
z Enea Wytwarzanie.

Akcja „Płynie w nas pozytywna Ener-
gia” skierowana była do placówek oświa-
towych, urzędów i zakładów pracy z te-
renu Powiatu Kozienickiego. Głównym 
celem przedsięwzięcia była zbiórka kar-
my dla bezdomnych zwierząt przebywa-
jących w schroniskach oraz w miejscach 
tymczasowego przebywania. Partnerem 
programu była Enea Wytwarzanie.

W akcję włączyło się 30 podmiotów, 
których zadaniem było stworzenie co naj-
mniej 50-metrowego łańcucha świątecz-
nego. Za każde 50 metrów łańcucha spon-
sor akcji – Enea Wytwarzanie zobowiązał 
się do zakupu 50 kg karmy dla zwierząt. 
W ten sposób powstał prawie 30-km łań-
cuch. Natomiast wsparciem objęte zosta-

ły: Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami, Schronisko w Mąkosach 
Starych – Kocham Psisko, Przytulisko eko-
Pionki, Przytulisko w Kozienicach przy 
Kozienickiej Gospodarce Komunalnej.

Spotkanie podsumowujące akcję 
stało się okazją do rozstrzygnięcia kon-

kursu plastycznego „Ja i mój Pupil” to-
warzyszącego akcji, wręczenia nagród 
oraz podziękowań dla wszystkich, którzy 
włączyli się w projekt. Akcja realizowa-
na była na przełomie listopada i grudnia 
2021 roku.

Sabina Semeniuk

29 grudnia Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski przekazał do Miejsca 
Tymczasowego Przetrzymywania Bez-
domnych Zwierząt przy Kozienickiej Go-
spodarce Komunalnej artykuły przydatne 
do jego funkcjonowania. Odebrał je Pre-
zes KGK Robert Wojcieszek.

Budy dla psów, miski, smycze, szel-

ki, karmę, transportery i koce o łącznej 
wartości ponad 10.000,00 zł udało się 
pozyskać dzięki anonimowemu darczyń-
cy oraz pracownikowi Starostwa. Arty-
kuły przeznaczone zostały na potrzeby 
przytulisk, organizacji, stowarzyszeń 
i przychodni weterynaryjnych z powiatu 
kozienickiego i okolic, przyjmujących 

zwierzęta wymagające pomocy.
Oprócz Kozienickiej Gospodarki Ko-

munalnej pomoc trafi ła do: Przychodni 
Weterynaryjnej Małe i Duże w Brzózie, 
Zoo-Ratownictwa Garbatka – Służby Ra-
townictwa Zwierząt, Gabinetu Weteryna-
ryjnego „BoliŁapka w Garbatce-Letnisku, 
Pionkowskiego Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami – Przytuliska w Pionkach 
oraz do Przytuliska eko Pionki.

Monika Szewczyk-Wiraszka

Wydarzenia
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16 grudnia w Mazowieckim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło 
się podpisanie umowy o dofi nansowanie 
w kwocie 100.000,00 zł w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
zadanie pod nazwą “Poprawa bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego w obszarze oddzia-
ływania 1 przejścia dla pieszych w Brzózie 
na ul. Pionkowskiej na drodze nr 1716W”.

Ze strony Powiatu Kozienickiego 
umowę podpisali: Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgo-
rzata Bebelska oraz Skarbnik Powiatu 
Kamil Banaś. Z up. Wojewody Mazo-
wieckiego umowę podpisał Wicewoje-
woda Sylwester Dąbrowski.

W ramach zadania zaplanowane zo-
stało: wykonanie bezpiecznego przejścia 
dla pieszych z oznakowaniem i sygnali-
zacją aktywną, budowa chodnika na dłu-
gości 100 m, przebudowa chodnika na 
długości 60 m oraz doświetlenie przejścia 

i wprowadzenie urządzeń bezpiecznego 
ruchu drogowego. Całkowity koszt inwe-
i wprowadzenie urządzeń bezpiecznego stycji to kwota 125.000,00 zł.

Monika Szewczyk-Wiraszka

17 grudnia w Bogucinie, na tere-
nie gminy Garbatka-Letnisko, odbył się 
ofi cjalny odbiór inwestycji pn. „Budo-
wa chodnika w ciągu drogi powiatowej 
1739W Bogucin – Brzustów w m. Bo-
gucin”. W ramach zadania wykonano 
chodnik o długości 147 mb.

Całkowity koszt inwestycji to kwo-
ta 59.999,99 zł, która w całości sfi nan-
sowana została ze środków własnych 
Powiatu Kozienickiego. W odbiorze za-
dania uczestniczyli: Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski, Radni Rady Powiatu 
Kozienickiego Lidia Ligorowska i Wal-
demar Banaś, Sołtys Wsi Bogucin Michał 
Światek, Dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych w Kozienicach Marcin Łopusz-
ański wraz z pracownikami Zarządu Dróg 
oraz przedstawiciele Wykonawcy.

Monika Szewczyk-Wiraszka

W imieniu Zarządu, Rady Powiatu Kozienickiego oraz pracowników Starostwa składam serdeczne podziękowa-
nia za wszystkie życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne, zarówno te złożone osobiście, jak i przesłane pocztą 
elektroniczną i tradycyjną na pięknych okolicznościowych kartach. Tak duża ich ilość jest niewątpliwie wyrazem 
Państwa pamięci i życzliwości, co sprawia, że jest nam niezmiernie miło.

Serdecznie dziękuję i jeszcze raz życzę Państwu wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Krzysztof Wolski

Starosta Powiatu Kozienickiego

Informacje
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W mroźny grudniowy poranek, 
Święty Mikołaj odwiedził dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Opactwie. Nie był jednak 
sam, miał pomocników i wyjątkowe 
prezenty, które przygotował zgodnie 
z życzeniami zawartymi w listach na-
pisanych przez dzieci i pracowników 
Szkoły.

Wychowankowie otrzymali rower 
stacjonarny, dwa rowery górskie, ra-
kiety do badmintona i piłki. Z Mikoła-
jem przyjechała delegacja ze Starostwa 
Powiatowego na czele ze Starostą Ko-
zienickim Krzysztofem Wolskim, któ-
ry wszystkim złożył najlepsze życzenia 
świąteczne. Dzieci natomiast zapre-
zentowały Jasełka Bożonarodzeniowe. 
Nie zabrakło również symbolicznego 
opłatka, którym ze zgromadzonymi 
podzieliła się Dyrektor Ośrodka Anna 
Grzesik.

Nie udałoby się zrobić takich pre-
zentów, gdyby nie ludzie dobrej woli. 
Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski 
składa podziękowania dla Zarządu 
i Radnych Rady Powiatu Kozienic-
kiego oraz pracowników Starostwa 
Powiatowego, Powiatowego Urzędu 
Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie za włączenie się w coroczną 
świąteczną akcję.

Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to kim jest; nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z 
innymi.

Jan Paweł II

Monika Szewczyk-Wiraszka

Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2022 r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać 
w terminie do 31 marca 2022 r. na rzecz Skarbu Państwa na konto Powiatu Kozienickiego w Banku PEKAO SA 
O/ Kozienice 95 1240 5703 1111 0000 4906 9004 lub w kasie tutejszego Starostwa.

Przypomina się również, że opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwałego zarządu, użytkowania wieczystego bez 
wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Jeżeli z uwagi na zmianę wartości nieruchomości gruntowej organ będzie zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocznej, 
zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zm.)
z a w i a d o m i na piśmie stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej.

Wydarzenia/Informacje
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10 stycznia w Garbatce-Letnisku od-
było się uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę nowej siedziby 
Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych.

Inwestycja zostanie w całości sfi nan-
sowana przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, a koszt całego przed-
sięwzięcia to 90 mln zł. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na 2023 rok. 
W spotkaniu inaugurującym rozpoczęcie 
budowy nowego obiektu edukacyjnego 
wzięli udział m.in. Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adam Struzik, Wi-
cemarszałek Rafał Rajkowski, Członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
Elżbieta Lanc, Radny Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego Leszek Przy-
bytniak, Starosta Kozienicki Krzysztof 
Wolski, Radni Rady Powiatu Kozienic-
kiego Lidia Ligorowska, Waldemar Ba-
naś, Tomasz Trela oraz Andrzej Jung, 
Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa 
Fryszkiewicz, Radni Rady Gminy Gar-
batka-Letnisko, Dyrektor Muzeum im. 

Jacka Malczewskiego w Radomiu, Poseł 
na Sejm RP VIII Kadencji Leszek Rusz-
czyk, Przedstawiciele Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Radomiu, 
Nadleśnictw Zwoleń i Dobieszyn, placó-
wek oświatowych i stowarzyszeń z terenu 
Gminy Garbatka-Letnisko oraz dyrekcja, 
grono pedagogiczne i uczniowie Zespo-
łu Szkół Drzewnych i Leśnych na czele 
z Dyrektorem Mirosławem Dziedzickim 
i Wicedyrektor Elżbietą Cichawa-Gra-
bowską.
...Rośnie dusza i zadowolenie, że Powiat 
Kozienicki rozwija się. Gratuluję panu 
Marszałkowi inwestycji, a dyrekcji szko-
ły efektywnego zarządzania i oddanej 
kadry nauczycieli, którzy swoim zaan-
gażowaniem zapracowali na dobre imię 
szkoły. Placówka ta kształci wykwalifi ko-
waną kadrę leśników oraz specjalistów 
z prawdziwego zdarzenia, którzy potrafi ą 
wyczarować z drewna niezwykłe przed-
mioty… – podkreśla Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski

Nowy kompleks szkolny będzie się 
składać z czterech części: oświatowej, 
warsztatowej, hali sportowej z zapleczem 
oraz internatu. Zostaną w nim zastosowa-
ne nowoczesne i przyjazne środowisku 
technologie. Dodatkowo, cały teren zo-
stanie kompleksowo zagospodarowany. 
Powstaną nowe drogi, chodniki i dojazdy, 
tereny zielone i mała architektura. Bu-
dynki szkoły, hali i internatu będą ze sobą 
połączone, na dwóch kondygnacjach. 
Budynek warsztatów zostanie natomiast 
odseparowany i dostępny specjalnym 
łącznikiem. Między skrzydłami budynku 
mieścić się będą dziedzińce – zewnętrzny 
wejściowy i wewnętrzny rekreacyjny.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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13 grudnia 2021 r. obchodziliśmy 40. 
rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego. Stan wyjątkowy ogłoszony 
został niezgodnie z konstytucją 13 grud-
nia 1981 roku. Celem reżimu antykomu-
nistycznego było zniszczenie ruchu „So-
lidarności”. W wyniku stanu wojennego 
internowanych zostało ponad 10 tysięcy 
działaczy opozycji antykomunistycznej, 
tysiące innych było zastraszanych i inwi-
gilowanych, a kilkadziesiąt osób straciło 
życie.

Na pamiątkę tych wydarzeń delega-
cja Powiatu Kozienickiego, w skład któ-
rej weszli Starosta Kozienicki Krzysztof 
Wolski oraz członkowie Zarządu Powiatu 
Marek Kucharski i Emanuel Zawodnik 
złożyła kwiaty przy Pomniku Niepod-
ległości w Kozienicach. Kwiaty złożyły 
także delegacje Gminy Kozienice na cze-
le z Burmistrzem Piotrem Kozłowskim, 
Związku Piłsudczyków RP Oddziału 
Kozienice wraz ze  Społecznym Komite-
tem Budowy Pomnika Niepodległości na 
czele z Marianem Śledziem oraz Kluby 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości z Rady 
Powiatu Kozienickiego i Rady Miejskiej 
w Kozienicach.

Monika Szewczyk-Wiraszka

15 grudnia Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Małgorzata Bebelska wzięła udział w wernisażu wystawy „Zielone 
Oblicze Elektrowni Kozienice”, której autorem jest Prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego 
Jacek Tabor. Na wernisażu obecni byli także m.in. Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice Dorota Stępień, Wiceprezes Za-
rządu ds. Pracowniczych Enea Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz.

Wystawa, o której podczas wernisażu opowiadał sam autor fotografii, prezentuje bogactwo przyrodnicze w obrębie 
dużego zakładu przemysłowego jakim jest Elektrownia Kozienice.

Organizatorami wystawy byli: Enea Wytwarzanie, Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego 
oraz Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, a jej Kuratorem Grzegorz Kocyk.

Monika Szewczyk-Wiraszka

Wydarzenia
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10 stycznia w Starostwie Powiato-
wym w Kozienicach, na zaproszenie 
Starosty Kozienickiego Krzysztofa 
Wolskiego, gościła Przewodnicząca 
Klubu Seniora „Relaks”z Kozienic Mi-
rosława Wójcicka, która wzięła udział 
w III edycji programu The Voice Se-
nior. Podczas przesłuchań w ciemno 
miała przyjemność zaśpiewać z juror-
ką Alicją Majewską.

Mimo, iż artystka nie przeszła do 
kolejnego etapu, jej występ i udział 
w tak prestiżowym programie, niewąt-
pliwie wpłynął na promocję Powiatu 
Kozienickiego, za co serdecznie po-
dziękowali wokalistce Starosta Ko-
zienicki Krzysztof Wolski oraz Wi-
cestarosta Małgorzata Bebelska. Nie 
zabrakło również kwiatów, gratulacji 
i życzeń.

Mirosława Wójcicka z muzyką zwią-
zana jest od dziecka.

W szkole podstawowej należałam do 
chóru szkolnego, śpiewałam solo. Na-
stępnie brałam udział w konkursach 
piosenki harcerskiej, żołnierskiej 
i radzieckiej. Należałam do zespołu 
wokalnego przy Domu Kultury w Ko-
zienicach. Po maturze zdałam do WSP 
w Kielcach, na kierunek Wychowanie 
Muzyczne. Jako studentka śpiewałam 
w Kieleckim Domu Kultury. Po stu-
diach otrzymałam pracę w PSP nr 3 
w Kozienicach jako nauczyciel mu-
zyki. W 2006 roku założyłam Klub 
Seniora RELAKS, a w nim zespół 
wokalny, z którym biorę udział w kon-
kursach, festiwalach i koncertach na 
terenie całej Polski, promując nasz 
Powiat Kozienicki... – wspomina Mi-
rosława Wójcicka.

Materiał TV “Nasz Powiat” zreali-
zowany podczas spotkania oraz wy-
wiad z Mirosławą Wójcicką dostępny 
jest na kanale Powiatu Kozienickiego 
w serwisie youtube.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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Sukces uczniów Zielonego w międzynarodowym fi lmowym 
konkursie historycznym ,,Patria Nostra”.

Nadia Dąbrowska i Mikołaj Dąbrowski uczniowie klasy 

IIIpA pod opieką Edyty Tarczyńskiej zajęli 11 miejsce na 360 
drużyn.

W ramach VI międzynarodowej edycji konkursu wzięło 
udział ponad tysiąc uczniów z Mazowsza, Małopolski, Wiel-
kopolski, a także z USA, Europy Zachodniej, Litwy, Białorusi, 
Ukrainy i Kazachstanu. Uczestnicy konkursów wykonali ponad 
300 fi lmów i animacji związanych z historią Polski. 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii Polski 
wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie postaw patriotycznych 
i aktywności obywatelskiej.
MARATON PISANIA LISTÓW to największa globalna akcja 
na rzecz praw człowieka: na całym świecie rok do roku łączymy 
siły, aby wspólnie wysyłać apele listowne do władz i wyrazy 
solidarności w sprawach kilku konkretnych osób, których prawa 
człowieka są łamane.

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach już od kilku lat uczestniczy w tym wy-
darzeniu. W tym roku rozpoczęliśmy pisać listy 6 grudnia, a fi nał 
Maratonu Pisania Listów miał miejsce 12 grudnia. Przez ten czas 
pisaliśmy listy odręcznie w obronie konkretnych osób, których 
prawa zostały złamane. Sylwetki tegorocznych bohaterów Mara-
tonu można znaleźć pod linkiem maraton.amnesty.org.pl
Przeciwstawiamy się niesprawiedliwości.
UCZENNICA KLASY IA KATARZYNA KRUPA została 
laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego 
„Mein Start mit Deutsch!” organizowanego przez Instytut Go-
ethego w Warszawie. Konkurs skierowany był do uczniów klas 
pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas siódmych szkół 
podstawowych, którzy rozpoczęli naukę języka niemieckiego 
we wrześniu 2021 roku. Zadanie konkursowe polegało na przy-
gotowaniu krótkiego fi lmu w stylu fi lmów na TikToku, w któ-
rym należało przedstawić to, czego dana osoba nauczyła się po 
niemiecku od początku roku szkolnego. Kasia zaprezentowała 
swoje umiejętności językowe, również „łamańce językowe”, 
przy dźwiękach utworu „Dla Elizy” Ludwiga van Beethovena, 
który sama zagrała na ukulele. Finaliści konkursu zostali zapro-
szeni na spotkanie online z Joanną Sajdak (Made.by.Asha), in-
fl uencerką, która propaguje naukę języka niemieckiego poprzez 
swoje fi lmiki na TikToku. Ponadto laureaci otrzymają atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe od Goethe Institut.
Opiekunką była nauczycielka języka niemieckiego Izabela Bar-
cikowska-Poździk.
GRATULUJEMY!!!
Miło nam poinformować, że uczennica kl. IIa naszego li-
ceum, Oliwia Sygocka przeszła do III etapu (wojewódzkiego) 
XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do 
Wiednia”. Warto nadmienić, że Oliwia również została zakwa-
lifi kowana do II etapu (okręgowego) Olimpiady Wiedzy Histo-
rycznej organizowanej przez COPTIOS w Białymstoku. Uczen-
nica swój maraton zmagań z historią rozpoczęła od udziału 
w ogólnopolskim konkursie historycznym „Wieki i Dzieje”, któ-
rego została laureatką. Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów w Nowym Roku 2022!

Red. LO w Kozienicach

Wydarzenia/Informacje
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Niedojrzałość neuromotoryczna odnosi 
się do pominięcia jakiegoś etapu rozwoju 
dziecka lub zatrzymania rozwoju na wcze-
snym jego etapie. Każdy donoszony no-
worodek rodzi się ze zbiorem pierwotnych 
odruchów, które są hamowane lub kontro-
lowane przez wyższe ośrodki w mózgu  
w pierwszym roku życia. Jeżeli nie zostaną 
one wyhamowane w odpowiednim czasie, 
to pozostaną aktywne w ciele i mogą zakłó-
cać rozwój różnych funkcji m.in.: równo-
wagi, kontroli motorycznej, funkcjonowa-
nia wzroku i słuchu, koordynacji wzrokowo 
– ruchowej, umiejętności percepcyjnych. 
Może to prowadzić do objawów behawio-
ralnych, takich jak: frustracja, nadpobu-
dliwość i nadwrażliwość, brak równowagi 
pomiędzy zdolnościami i osiągnięciami.  
W miejsce zanikających w pierwszym roku 
życia odruchów pierwotnych pojawiają 
się odruchy posturalne, które powinny być  
w pełni dojrzałe po skończeniu przez dziec-
ko 3,5 roku.

Niedojrzałość neuromotoryczna 
oznacza występowanie zbioru przetrwa-
łach odruchów pierwotnych powyżej 12 
m-ca życia w połączeniu z brakiem lub 
niedojrzałością odruchów posturalnych 
powyżej wieku 3,5 roku. Oznacza to, że 
Centralny Układ Nerwowy (CUN) funk-
cjonuje na poziomie dojrzałości motoryki 
odruchowej (motoryka odruchowa jest 
pierwszym etapem rozwoju ruchowego, 
po nim następuje duża motoryka, a potem 
dopiero mała motoryka). O opóźnieniu 
można mówić tylko wtedy, gdy nie wy-
stępuje uszkodzenie CUN, ani choroba 
degeneracyjna mózgu.

W momencie narodzin dziecko ma 

minimalną kontrolę nad ruchami swoje-
go ciała. W pierwszych tygodniach życia 
odruchy pierwotne pojawiają się jako nie-
zależna od woli dziecka reakcja na pewne 
bodźce. Stopniowo przekształcają się one 
w bardziej zaawansowane umiejętności 
motoryczne. Wczesne odruchy zapew-
niają swego rodzaju trening dla wielu 
aspektów późniejszego funkcjonowania. 
Rozwój mózgu niemowląt w pierwszym 
roku życia powoduje, że połączenia do 
wyższych partii mózgu stają się silniej-
sze, a odruchy pierwotne są stopniowo 
zastępowane przez bardziej dojrzałe 
wzorce reakcji – odruchy posturalne. Te 
odruchy posturalne wspierają kontrolę 
równowagi, postawy i ruchu w środowi-
sku opartym na oddziaływaniu grawita-
cji. Ich rozwój znajduje odzwierciedlenie 
w rosnącej możliwości niemowlęcia do 
kontrolowania swojego ciała. Jeśli od-
ruchy pierwotne nie wygasną, a odruchy 
posturalne nie wykształcą się do czasu, 
kiedy dziecko osiągnie wiek szkolny, to 
mogą one kolidować z rozwojem bardziej 
złożonych umiejętności i mają wpływ 
na szereg nieprawidłowości i trudności  
w zachowaniu i funkcjonowaniu oraz 
trudnościach edukacyjnych. Wśród dzie-
ci w wieku wczesnoszkolnym najczę-
ściej diagnozowane są niewyhamowane  
odruchy:
Symetryczny Toniczny Odruch Szyj-
ny (ATOS), który może mieć wpływ na: 
koordynację wzrokowo – ruchową; zdol-
ność przekroczenia pionowej linii środko-
wej ciała; rozbieżność pomiędzy wypo-
wiedziami ustnymi i pisemnymi; rozwój 
poprzecznych ruchów gałek ocznych (np. 

wodzenie wzrokiem, 
które jest niezbędne 
do czytania i pisania); 
kontrolę automatycznego utrzymania 
równowagi; dwustronną (bilateralną) in-
tegrację; rozwój lateralizacji.
Toniczny Odruch Błędnikowy (TOB), 
który może mieć wpływ na: problemy po-
sturalne – szczególnie podwyższone lub 
obniżone napięcie mięśniowe; tendencję 
do chodzenia na palcach; równowagę; 
chorobę lokomocyjną; trudności w zakre-
sie oceny kierunku i przestrzeni; ruchy 
gałek ocznych; percepcję wzrokową; nie-
chęć do aktywności fizycznej.
Symetryczny Toniczny Odruch Szyjny 
(STOS), który może mieć wpływ na: in-
tegrację górnych i dolnych części ciała; 
postawę podczas siedzenia (np. skłonność 
do pokładania się na biurku); stopień roz-
winięcia napięcia mięśniowego; koordy-
nację wzrokowo – ruchową; umiejętność 
usiedzenia w jednym miejscu; koncentra-
cję uwagi.
Odruch Moro, który może mieć wpływ 
na: nadwrażliwości sensoryczne; słabą 
kontrolę impulsów; nieumiejętność igno-
rowania bodźców; przeciążenie senso-
ryczne; lęki; labilność emocjonalną; nie-
dojrzałość emocjonalną i społeczną.

Rodzicu/nauczycielu! Jeżeli w/w 
zachowania i trudności pasują do Two-
jego dziecka/ucznia zapraszam na kon-
sultację do Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Kozienicach.

Iga Jelińska
surdopedagog/logopeda/

terapeuta Si/INPP

Radny Stanisław Orzechowski w dniu 29 listopada 2021 roku złożył interpelacje:
– dot. wyjaśnienia okoliczności zakupu od Gminy Kozienice działki w m. Aleksandrówka ozn. Nr 229/5
– dot. zwrócenia się z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o rozważenie możliwości zmiany trybu 

pracy sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych Nr 48 i 79 w miejscowości Kozienice
Odpowiedź przekazana w dniu 10 grudnia 2021 r.

Radny Marcin Zmitrowicz w dniu 9 grudnia 2021 roku złożył interpelację dotyczącą ilości spraw sądowych, złożonych pozwów 
oraz postępowań w toku, na płaszczyźnie pracownik/były pracownik – SPZZOZ w Kozienicach, które odbyły się w ciągu ostatnich 
trzech lat.
Odpowiedź przekazana w dniu 22 grudnia 2021 r.

Radny Andrzej Jung w dniu 10 grudnia 2021 roku złożył interpelacje:
– dot. zajęcia stanowiska przez Zarząd Powiatu w sprawie planowanego rozwoju powiatu w zakresie dotyczącym dróg oraz kon-

cepcji remontów i modernizacji budowy dróg.
– dot. bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kozienickiego w związku z zagrożeniem związanym z pandemią COVID – 19
Odpowiedź przekazana w dniu 23 grudnia 2021 r.

Treść interpelacji i odpowiedzi znajduje się na stronie BIP oraz na stronie internetowej Starostwa w zakładce Interpe-
lacje i zapytania.

Informacje
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

Urząd Gminy w Garbatce-Letnisku  Wójt Gminy    – Teresa Fryszkiewicz
ul. Skrzyńskich 1    Przewodniczący Rady Gminy – Włodzimierz Mazur
26-930 Garbatka-Letnisko   e-mail: urzad@garbatkaletnisko.pl

Przedszkole Samorządowe „Pod 
sosnową Szyszką” w Garbatce-Let-
nisku w 2021 roku otrzymało wspar-
cie finansowe w kwocie 3 000,00 zł 
w ramach Priorytetu 3 „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
na lata 2021 – 2025”. Gmina Garbat-
ka-Letnisko, jako organ prowadzący 
przeznaczyła  na ten cel 750 zł jako 
wkład własny.

Środki, w łącznej kwocie 3750 zł, 
przeznaczone zostały na zakup książek 
będących nowościami wydawniczymi dla 
dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz realizację 
działań promujących czytelnictwo.

Przedsięwzięcie ma na celu propa-
gowanie czytelnictwa wśród dzieci od 
najmłodszych lat. W ramach działań 
promujących czytelnictwo Przedszkole 
zorganizowało spotkanie z poetą, od-
było się czytanie fragmentów książek 
oraz „Dzień postaci z bajki”. Do końca 
roku szkolnego zorganizowany zosta-
nie jeszcze „Kącik wymiany książek” 
oraz konkursy dla dzieci, gdzie nagro-
dami będą zakupione książki.
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Rok 2021, choć nie był łatwym rokiem ze względu chociaż-
by na wciąż panującą pandemię, nie zatrzymał Gminy Głowa-
czów dążącej do fi nalizacji rozpoczętych inwestycji oraz roz-
poczęcia zupełnie nowych. Zadania te przyczyniły się m.in. do 
poprawy jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, czy po-
prawy infrastruktury naszej gminy. 

Zdecydowanie jednymi z największych inwestycji w 2021 
roku były przebudowy i budowy dróg gminnych: 
• Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzóza ul. Wąska, 

koszt zadania 99.074,40 zł, w pełni sfi nansowany z budżetu 
gminy;

• w m. Michałów – zadanie to zrealizowano dzięki pozyska-
nemu dofi nansowaniu z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w wysokości 100.000,00 zł. Wartość zadania 
to 389.643,46 zł;

• w m. Lipa–Mała Wieś, etap III – zadanie dofi nansowane z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 515.515,00 zł. 
Wartość zadania to 730.000,00 zł;

• w m. Studnie – Zieleniec – zadanie dofi nansowane z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 217.140,00 zł. 
Wartość zadania to 307.000,00 zł;

• budowa drogi w m. Miejska Dąbrowa – Kosny – zadanie 
dofi nansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych w wysokości 900.000,00 zł. Jest to inwestycja 
w trakcie realizacji. 
Realizacja powyższych zadań w znacznym stopniu przy-

czyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, 
z pewnością poprawi komfort jazdy korzystających z drogi, 
zarówno tym zmotoryzowanym uczestnikom ruchu drogowe-
go, jak i pieszym. 

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatem Kozienic-
kim w trakcie realizacji jest budowa chodnika w miejsco-
wości Brzóza przy ulicy Pionkowskiej. Na realizację tego 
zadania Gmina Głowaczów przeznaczyła środki własne 
w wysokości 150.000,00 zł. W m. Przejazd również po-
wstanie chodnik, wykonano już dokumentację projektową 
(50.000,00 zł). Są to długo wyczekiwane przez mieszkań-
ców inwestycje, które z całą pewnością poprawią bezpie-
czeństwo pieszych.

Na początku 2021 roku dobiegły końca prace inwestycyjne 
rozpoczęte w 2020 roku, związane z infrastrukturą kulturalną 
w naszej Gminie. Dzięki dofi nansowaniu z Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowiecki Instru-
ment Wsparcia Infrastruktury Sportowej w kwocie 80.000,00 zł 
wybudowano nową trybunę na stadionie sportowym w Głowa-
czowie, zmodernizowano nawodnienie oraz zakupiono trakto-
rek kosiarkę. Wartość całkowita zadania to 269.367,42 zł.

Wśród funduszy inwestycyjnych znalazły się również 
środki dla zdecydowanie najodważniejszych mieszkańców 
naszej Gminy, mowa tu o strażakach. Dzięki staraniom Wójta 
Gminy oraz merytorycznie odpowiedzialnych pracowników 
możemy się pochwalić najlepiej wyposażonymi jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie kozienickim. 
Elewacje wszystkich budynków strażnic są odnowione, za-
montowano panele fotowoltaiczne, strażacy wyposażeni są 
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w niezbędny sprzęt i odzież specjalistyczną. Warto tu pod-
kreślić duże wsparcie fi nansowe z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, bez 
których z pewnością trudniej byłoby wykonać wszystkie za-
planowane zadania:
– OSP Głowaczów – dofi nansowanie z budżetu Województwa 

Mazowieckiego 20.000,00 zł na zakup sprzętu specjalistycz-
nego, kompletów odzieży ochrony indywidualnej;

– OSP Brzóza – dofi nansowanie z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego 19.981,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego, 
kompletów odzieży ochrony indywidualnej;

– OSP Głowaczów – dofi nansowanie z budżetu Województwa 
Mazowieckiego 80.000,00 zł na rozbudowę boksów garażo-
wych;

– OSP Bobrowniki – dofi nansowanie z budżetu Województwa 
Mazowieckiego 25.000,00 zł na remont dachu strażnicy;

– OSP Brzóza – dofi nansowanie z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego 4.835,00 zł; 

– OSP Mariampol – dofi nansowanie z WFOŚiGW 12.036,60 zł 
na modernizację budynku strażnicy poprzez wymianę bramy 
garażowej (koszt całkowity 13.374,01 zł);

– OSP Cecylówka – Brzózka – dofi nansowanie z WFOŚiGW 
13.500,00 zł na modernizację budynku strażnicy poprzez 
wymianę bramy garażowej (koszt całkowity 15.164,80 zł);

– OSP Głowaczów – dofi nansowanie z WFOŚiGW 30.000,00 zł 
na termomodernizację budynku strażnicy;

– OSP Miejska Dąbrowa – dofi nansowanie z WFOŚiGW 
19.892,55 zł na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposa-
żenia; 

– OSP Lipa – dofi nansowanie z WFOŚiGW 14.370,00 zł na 
wyposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej w specjali-
styczne komplety ubrań;

– OSP Brzóza – dofi nansowanie z Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników 5.500,00 zł na zakup 
specjalistycznego sprzętu;

– OSP Cecylówka – Brzózka – dofi nansowanie z FSUSR 
5.500,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu do realizacji 
działań ratowniczych;

– OSP Bobrowniki – dofi nansowanie z FSUSR 5.300,00 zł na zakup 
specjalistycznego sprzętu do realizacji działań ratowniczych; 

– OSP Mariampol – dofi nansowanie z FSUSR 5.500,00 zł na 
zakup specjalistycznego sprzętu do realizacji działań ratow-
niczych;

– OSP Miejska Dąbrowa – dofinansowanie z FSUSR 
5.500,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu do reali-
zacji działań ratowniczych.
Będąc w temacie Ochotniczych Straży Pożarnych podkreślić 

należy najwyższe w historii dofi nansowanie. Dzięki decyzji Sej-
miku Województwa Mazowieckiego Gmina Głowaczów otrzy-
mała 3.900.000,00 zł na budowę strażnicy OSP wraz ze świetli-

cą i infrastruktura towarzyszącą. Inwestycja rozłożona jest na 
kilka etapów. Dokumentację projektowa jest w trakcie realizacji. 

Ważnym aspektem była budowa i modernizacja oświetlenia 
drogowego, na który łącznie wydatkowano 403.361,00 zł. Dzię-

ki pozyskanym dofi nansowaniom w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw na łączną kwotę 90.000,00 zł 
wykonano: 
– budowę oświetlenia w miejscowościach Marianów, Mariam-

pol i Miejska Dąbrowa

Dokończenie na str. 20
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– zmodernizowano oświetlenie w miejscowościach: Cecylówka 
Głowaczowska, Adamów, Józefów, Rogożek, Studnie oraz 
Łukawska Wola.
W ramach środków własnych wykonano rozbudowę oświe-

tlenia drogowego przy ul. Przecinka w m. Brzóza (7.995,00 zł), 
przy ul. Wareckiej w m. Głowaczów (12.054,00 zł) oraz w m. 
Maciejowice (14.238,00 zł).

Wykonano budowę oświetlenia przy boisku szkolnym 
w Brzózie – dofi nansowanie z budżetu Województwa Ma-

zowieckiego 99.750,00 zł, koszt całkowity 133.000,00 zł. 
Uczniowie tejże szkoły już niedługo będą mogli korzystać 
z nowej infrastruktury sportowej, ponieważ w ramach progra-
mu „Sportowa Polska”, fi nansowanego z Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wykonana zostanie 
przebudowa obiektów sportowych. Kwota dofi nansowania 
to 409.339,44 zł, a przewidywany całkowity koszt inwesty-
cji 990.900,00 zł. Również szkolna stołówka w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Brzózie zyskała nowe wyposaże-
nie (stoły, zamrażarka, zmywarko-wyparzarka, pojemniki 
termoizolacyjne, sprzęt kuchenny) dzięki dofi nansowaniu 
w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 
53.482,96 zł, koszt całkowity 67.579,15 zł. 

W ramach programu „Maluch+” Gminny Żłobek „Słonecz-
ny Zakątek” otrzymał wsparcie na utworzenie 26 miejsc w kwo-
cie 24.960,00 zł. 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Roz-
woju Gminy Głowaczów dzieci ze szkół z terenu naszej gmi-
ny mogły korzystać z darmowych lekcji nauki pływania w ra-
mach programu „Umiem pływać”. Program fi nansowany jest 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na który Gmina Głowa-
czów otrzymała wsparcie w kwocie 10.000,00 zł – całkowity 
koszt 25.650,00 zł, natomiast Stowarzyszenie – 15.000,00 zł 
– całkowity koszt 24.450,00 zł.

Dzięki Fundacji Lotto zorganizowano zajęcia sporto-
wo-fi tnesowe, dofi nansowanie 6.000,00 zł, koszt całkowity 
7.200,00 zł, natomiast PZU w ramach projektu „Nie ma jak 
wakacje” dofi nansowało półkolonie z których skorzystali 
uczniowie PSP w Głowaczowie. Szkoła w Głowaczowie przy-
stąpiła również do projektu „Poznaj Polskę”, na realizację 

którego otrzymała dofi nansowanie w kwocie 19.568,00 zł. Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej sfi nansowało lekcje, warsztaty 
oraz wycieczki w ramach projektu „Wiele dróg – jeden cel. 
Głowaczów dla Niepodległej” w kwocie 6.500,00 zł, całko-
wity koszt 8.125,00 zł, z którego skorzystali uczniowie szkoły 
w Brzózie i Głowaczowie. Najmłodsi czytelnicy, czyli pod-
opieczni Publicznego Przedszkola w Brzózie i w Głowaczowie 
mogą korzystać z nowości wydawniczych, które pozyskano 
w ramach dofi nansowania w kwocie 5.000,00 zł z Narodowego 
Programu Czytelnictwa. 

Zrealizowano prace związane z modernizacją stacji uzdat-
niania wody. W miejscowościach Marianów i Sewerynów 
wymieniono układy sterowania, były to niezbędne prace za-
pewniające niezawodność działania hydroforni. Na to zadanie 
przeznaczono środki własne w kwocie 90.000,00 zł. W ramach 
dofi nansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
otrzymaliśmy dofi nansowanie w kwocie 660.000,00 zł na mo-
dernizację stacji uzdatniania wody w Głowaczowie. Jest to 
inwestycja już rozpoczęta, a przewidywany całkowity koszt 
opiewa na kwotę 1.892.800,00 zł. Rozbudowano sieć wodo-
ciągową w m. Sewerynów – koszt zadania 23.400,00 zł (środki 
własne). 

Patrząc w przyszłość w m. Brzóza zrealizowana zostanie 
inwestycja polegająca na budowie dwóch studni dla zasila-
nia istniejących stacji uzdatniania wody. Inwestycja będzie 
polegała na odwiercie na głębokości około 90 m, a uzyska-
na wydajność to ok. 30 m3/h z jednej studni. Wykonano już 
dokumentację projektową. Na to zadanie Gmina Głowaczów 
otrzymała dofi nansowanie w kwocie 500.000,00 zł z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

W ramach dofi nansowań z Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego (18.00,00 zł) oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (18.200,00 zł) wykonano prace kon-
serwatorskie przy pomniku misyjnym w Brzózie. Łączny koszt 
zadania to 36.552,48 zł.

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina” Urząd Gminy 
w pełni będzie mógł wykorzystać technologię cyfrową. Otrzy-
mane wsparcie fi nansowe w kwocie 211.800,00 zł przezna-
czone zostanie przede wszystkim na utworzenie serwerowni, 
rozbudowy wewnętrznej sieci LAN, zakup komputerów, za-
kup niezbędnych licencji do realizacji e-usług, zapewnienie 
cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym poprzez za-
kup specjalistycznych oprogramowań. 

Rok 2021 to czas dbania o wizytówkę naszej Gminy, 
czyli o park w Głowaczowie. Inwestycja ta podzielona zo-
stała na dwa etapy. Pierwszy z nich polegał na wykonaniu 
niwelacji terenu, wytyczeniu i wykonaniu nowych alejek 
oraz nasadzeniu drzew, krzewów i kwiatów. Na realizację 

Dokończenie ze str. 19
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Urząd Gminy w Głowaczowie Wójt Gminy    – Hubert Czubaj
ul. Rynek 35    Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Marek 
26-903 Głowaczów   e-mail: sekretariat@glowaczow.pl

21 grudnia 2021 roku odbyła się 
XXXII sesja VIII kadencji Rady Gminy 
Głowaczów. Sesja była okazją do pod-
sumowań kończącego się roku i planów 
na nadchodzący 2022 rok. Radni jedno-
głośnie podjęli uchwałę budżetową. Wójt 
Gminy Hubert Czubaj przedstawił także 
sprawozdanie z działalności międzyse-
syjnej i informację z wykonania uchwał.

Plan budżetu na rok 2022 wygląda 
następująco:
• Plan dochodów, łączna kwota 

38.159.552,00 zł
– dochody bieżące 30.150.213,00 zł

– dochody majątkowe 8.009.339,00 zł
• Plan wydatków, łączna kwota 

42.718.427,00 zł
– wydatki bieżące 29.341.727,00 zł
– wydatki majątkowe (inwestycyjne) 

13.376.700,00 zł
Najważniejszymi zadaniami inwe-

stycyjnymi, jakie zamieszczono w pla-
nie na przyszły rok to:
– budowa dróg gminnych 
– modernizacja stacji uzdatniania wody 

w Głowaczowie
– budowa boiska wielofunkcyjnego 

przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Brzózie

– budowa dwóch ujęć wody dla SUW 
w Brzózie
Za zgodą radnych udzielona zostanie 

również pomoc fi nansowa Powiatowi 
Kozienickiemu, dzięki której wsparte zo-
staną inwestycje zrealizowane na terenie 
naszej gminy, tj.:
– budowa chodnika w miejscowości Prze-

jazd 100.000,00 zł
– budowa chodnika w miejscowości Ur-

synów 150.000,00 zł
– Rok 2022 zapowiada się bardzo praco-

wicie. Oprócz zaplanowanych prac bę-
dziemy realizować, przy udziale Wojska 
Polskiego, remont mostu w miejscowo-
ści Chodków. Kwota zadań inwestycyj-
nych jest ogromna i rekordowa. Jestem 
przekonany, że w trakcie roku będzie 
jeszcze rosła, również z uwagi na to, że 
będziemy aplikować i szukać zewnętrz-
nych źródeł fi nansowania.
Warto podkreślić, iż zadłużenie Gminy 

zmniejsza się, wynosi około 3 460 000 zł, 
co stanowi 9,6% kwoty do planowanych 
dochodów i jest najmniejsze od kilkunastu 
lat. Świadczy to przede wszystkim o ra-
cjonalnej i oszczędnej gospodarce fi nan-
sowej. – powiedział Wójt Gminy Hubert 
Czubaj.

21 grudnia 2021 roku odbyła się 

tego zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w kwocie 25.324,00 zł. Koszt 
całkowity 52.600,00 zł. W upiększanie terenu zaangażowali 
się również mieszkańcy, którzy zareagowali na zaproszenie 
Wójta Gminy i wspólnie dokonali nasadzeń roślin.

Nowością jest podjęcie bardzo ważnego tematu, jakim jest 
ochrona zwierząt – w tym zakresie Gmina Głowaczów wpro-
wadziła dofi nansowania do sterylizacji i kastracji psów i kotów. 
Mamy nadzieję, iż przyczyni się to do zniwelowania proble-
mu bezdomności zwierząt, co jest kwestią bardzo kosztowną. 
Przypominamy więc i zachęcamy mieszkańców do skorzystania 
z możliwości dofi nansowania powyższych zabiegów. 

Ponadto Gmina Głowaczów przeprowadziła szereg in-
westycji zakupowych, tj. zakup: ciągnika DEUTZ FAHR 
– 219.555,00 zł, kosiarki wysięgnikowej – 88.860,00 zł, 
przyczepy – 45.000,00 oraz szambiarki – 62.000,00 zł. Za-
kupiony sprzęt ułatwi i usprawni wykonywanie wielu prac 
w terenie.

Suma środków zewnętrznych pozyskanych w roku 2021 na 
realizację zadań w latach 2021 – 2023 to blisko 23 mln zł. 

Mamy nadzieję, że inwestycje zrealizowane w 2021 roku 
ułatwiły życie mieszkańcom i będą cieszyć jeszcze przez długi 
czas. Budżet Gminy jest stosunkowo niewielki, dlatego zrealizo-
wanie wszystkich potrzeb mieszkańców jest bardzo trudne, jed-
nak wsłuchując się w głosy mieszkańców staramy się reagować 
jak najszybciej. Nie zawsze wszystko udaje się zrobić od razu, 
proces inwestycyjny ma swoje wymagania – tak dokumentacyj-
ne jak i fi nansowe, czego nie można pominąć.

Wszyscy z nadzieją patrzymy w przyszłość i liczymy, że 
nadchodzący Nowy Rok pozwoli na fi nalizację już rozpoczę-

tych projektów i otworzy szereg możliwości dążenia do rozwo-
ju naszej Gminy. Taką szansą jest niewątpliwie program Polski 
Ład, w ramach którego Gmina Głowaczów otrzymała rekordo-
we wsparcie ponad 10 mln zł. Przeznaczone ono zostanie przede 
wszystkim na budowę dróg w miejscowościach: Brzóza, Igna-
cówka Bobrowska, Ignacówka Grabnowolska, Józefów, Ziele-
niec, Maciejowice, Studnie, Rogożek, Helenów.



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 22

GMINA GNIEWOSZÓW

Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda,
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.

Patrzył – zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.

Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,

By krucha biel opłatka skłóconych godziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.

   (fragment wiersza o. Franciszka Czarnowskiego)

Najcenniejszą cechą polskiej wigi-
lii jest powtarzalność zwyczajów, tra-
dycyjnych potraw, radość i poczucie 
więzi rodzinnej, religijnej i narodo-
wej. W piątkowy wieczór, 17 grudnia, 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Borku „NASZ BOREK”, spotkały 
się z mieszkańcami oraz zaproszonymi 
gośćmi na spotkaniu opłatkowym.

Był biały obrus, opłatek, sianko 
i tradycyjne potrawy wigilijne. Chwila 
zadumy i wspomnień w czasie krót-
kiego programu artystycznego przy-
gotowanego przez członkinie Koła. 
Ewangelię według Św. Łukasza od-
czytał ks. Jarosław Jędrzejewski, któ-
ry pobłogosławił także przygotowane 
potrawy. Obecny na spotkaniu Marcin 
Gac Wójt Gminy Gniewoszów złożył 
uczestnikom oraz pozostałym miesz-
kańcom życzenia zdrowych, rado-
snych i rodzinnych Świąt oraz wszel-
kiej pomyślności w nadchodzącym 

2022 Roku. Ten wyjątkowy wieczór 
był pełen ciepła, radości, pięknych ży-
czeń, podziękowań i symbolicznych 
upominków. Nie zabrakło także wspól-
nie śpiewanych kolęd.

Koło Gospodyń Wiejskich 

w Borku „NASZ BOREK”

Rok 2021 był rokiem trudnym i nie-
przewidywalnym. Pandemia nie daje 
o sobie zapomnieć, co powoduje, że 
musimy się dostosować do zachodzą-
cych zmian. Walka o zdrowie nasze 
i naszych najbliższych trwa, ale dzięki 
odpowiedzialnej postawie, jaką repre-
zentują chociażby mieszkańcy naszej 
gminy patrzymy w przyszłość z na-
miastką optymizmu. 

To właśnie dzięki Nim Gmi-
na Gniewoszów otrzymała 1 mln zł 
w związku z zajęciem I miejsca na 
szczeblu powiatu kozienickiego 
w konkursie „Rosnąca odporność”. 
Należy zaznaczyć, że w czołówce ran-

kingu znalazła się Gmina Magnuszew 
zajmując II miejsce, a kwota nagrody 
wyniosła pół miliona złotych, nato-
miast na III miejscu uplasowała się 
Gmina Sieciechów uzyskując nagrodę 
w wysokości 250 tysięcy złotych. 

Środki finansowe otrzymane w ra-
mach konkursu zostaną wykorzystane 
zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy CO-
VID-19 m. in. na wdrożenie profilak-
tyki i realizację działań związanych 
z przeciwdziałaniem, zapobieganiem 
oraz rozprzestrzenianiem się wirusa  
COVID-19, a także zwalczanie nega-
tywnych skutków o charakterze spo-
łeczno – gospodarczym.

Z tego miejsca kieruję serdecz-
ne podziękowania dla całego zespo-
łu medycznego Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Gniewoszowie za doskonale prze-
prowadzoną akcję szczepienia przeciw 
COVID-19, jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz wszystkim oso-
bom, które czynnie zaangażowały się 
w walkę z pandemią. 

Jestem pełen nadziei, że niebawem 
powrócimy do czasu sprzed pande-
mii, tymczasem życzę Państwu zdro-
wia oraz optymizmu w tym trudnym 
okresie. 

Marcin Gac
Wójt Gminy Gniewoszów



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 23

GMINA GNIEWOSZÓW

Grudzień to wyjątkowy miesiąc, 
w którym nie brakuje życzliwości, 
ciepła i świątecznej magii. 18 grudnia 
2021 r. kobiety z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Oleksowie zorganizowały Wi-
gilijne spotkanie.

Przewodnicząca Hanna Wawsz-
czyk wraz z zastępcą Renatą Ko-
chanowską powitały wszystkich 
zaproszonych gości. Wójt Gmi-
ny Gniewoszów Marcin Gac złożył 
wszystkim życzenia. Ksiądz Jarosław 
Jędrzejewski przeczytał ewangelię 
i pobłogosławił pokarmy wigilijne 
przygotowane przez członkinie Koła 
z Oleksowa i Sławczyna.

Była też niespodzianka: wy-
stęp dzieci, „JASEŁKA” przeplata-
ne śpiewaniem kolęd, a po zakoń-
czonym występie Święty Mikołaj, 

Gmina Gniewoszów rozpoczęła 
inwestycje w 2022 r. Już od stycznia 
przygotowujemy się do budowy kana-
lizacji sanitarnej w części m. Borek, 
tzw. „Fort” oraz w Regowie Starym. 
Projekt budowlany obejmuje oby-
dwie w/w miejscowości. Są one licz-
nie zamieszkałe z gęstą zabudową. 
Ze względu na możliwości finansowe 
Gminy, projekt został podzielony na 
2 części o zbliżonym zakresie robót.

Pierwszy etap ma zostać sfi nanso-
wany przy udziale środków na uzu-
pełnienie subwencji ogólnej, z prze-
znaczeniem na wsparcie fi nansowe 
inwestycji w zakresie kanalizacji, 
w kwocie 1.843.321,00 zł i obejmie wy-
konanie ok 3400 m kolektorów podci-

śnieniowych, co umożliwi podłączenie 
co najmniej 51 budynków mieszkal-
nych. Przewidujemy rozstrzygnięcie 
przetargu na ten etap do końca stycznia 
i zrealizowanie go do połowy 2023 r.

W przypadku 2 etapu mamy nadzie-
ję na otrzymanie dofinansowania z fun-
duszu „Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych”. Realizacja tych in-
westycji przyczyni się do zwiększenia 
liczby użytkowników kanalizacji sa-
nitarnej i pełniejszego wykorzystania 
oczyszczalni ścieków i przepompowni.

W ostatnim tygodniu 2021 r. na-
stąpiło otwarcie ofert złożonych 
w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego na budowę boiska 
wielofunkcyjnego w Gniewoszowie. 

Zamierzenie dotyczy budowy boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni syn-
tetycznej oraz boiska do siatkówki pla-
żowej. Planowany termin wykonania 
boisk to połowa 2022 r. Obiekty te po-
większą bazę sportowo-rekreacyjną na 
terenie gminy.

Budowa boiska zostanie zrealizo-
wana przy udziale Lokalnej Grupy 
Działania „Puszcza Kozienicka”, z po-
mocą środków w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, w kwo-
cie 108.171,00 zł.

Krzysztof Szafranek

Urząd Gminy w Gniewoszowie Wójt Gminy    – Marcin Szymon Gac
ul. Lubelska 16   Przewodniczący Rady Gminy – Maciej Baran
26-920 Gniewoszów   e-mail: gmina@gniewoszow.pl

W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pudła

słodkich marzeń. Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,
jak Trzej Królowie z dary swymi, staną cicho za

Twoim progiem, by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się
do siebie. Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie…

rozdał dzieciom prezenty. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Oleksowie
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6 stycznia 2022 r. ulicami Magnuszewa już po raz III 
przeszedł Orszak Trzech Króli. Wydarzenie to rozpoczęło 
się przedstawieniem jasełkowym w Kościele Parafialnym 
pw. Św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie. Przygotowania 
do uroczystości rozpoczęliśmy wraz z grupą teatralną Pa-
sja w listopadzie. W tym roku do grupy „Pasja” dołączy-
ło wielu nowych aktorów, tak dziecięcych jak i dorosłych. 
W efekcie w przedstawianiu wzięła udział rekordowa licz-
ba uczestników – 46 osób. Dzięki systematycznym próbom, 
w dniu Trzech Króli, wszyscy byli świetnie przygotowani 
do występu. 

Nowo zakupione materiały posłużyły do uszycia zupeł-
nie nowych kostiumów, zwłaszcza dla królów, którzy szli 
na czele Orszaku. O godzinie 11.00 wyruszyliśmy uroczy-
stym pochodem z biblioteki do Kościoła w Magnuszewie, 
gdzie o 11.30 rozpoczęło się przedstawienie jasełkowe, 
w którym oprócz Maryi i Józefa, Melchiora, Kacpra i Balta-
zara, pasterzy i aniołów występowali również Herod z żoną, 
diabły, sługi, mieszczanie, kapłan i straż Heroda oraz mama 
z dzieckiem. Oprawa muzyczna spektaklu nie kończyła się 
na śpiewie, zawierała również w sobie utwory zagrane na 
skrzypcach przez uczestniczkę spektaklu. Po scenach ja-
sełkowych odegranych w kościele, licznie zgromadzona 
widownia ruszyła w orszaku za trzema królami i przeszła 
ulicami Magnuszewa, aby następnie wrócić do kościoła na 

dalszą część spektaklu. Tegoroczny Orszak Trzech Kró-
li zakończył się ostatnią sceną w kościele, podczas której 
trzej królowie oraz pasterze oddali hołd Nowonarodzonemu 
Dzieciątku Jezus.

Składamy serdeczne podziękowanie członkom Amator-
skiej Grupy Teatralnej „Pasja” za przyjęcie ról i wspaniałe 
kreacje aktorskie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnusze-
wie za zapewnienie bezpieczeństwa przemarszu Orszaku oraz 
godne niesienie chorągwi Orszakowych, Księdzu probosz-
czowi Krzysztofowi Dukielskiemu za gościnność w kościele 
i promocję wydarzenia wśród parafian, Siostrze Halinie 
Bielak za pomoc w prowadzeniu prób, Bożenie Kowalczyk-
-Pawlak za pomoc przy ubieraniu aktorów w dniu Orszaku, 
Wójtowi Gminy Magnuszew Markowi Drapale za objęcie 
patronatem całego wydarzenia. Dziękujemy również ekipie 
telewizji „Nasz Powiat” za obecność, nagranie i przygoto-
wanie pięknej relacji z tego wydarzenia.   

Elżbieta Wachnik,

Edyta Staluszka

Pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej – Centrum Kultury 

w Magnuszewie 

GMINA MAGNUSZEW
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Urząd Gminy w Magnuszewie Wójt Gminy    – Marek Drapała
ul. Saperów 24   Przewodniczący Rady Gminy – Marek Stefan Kozłowski
26-910 Magnuszew   e-mail: gmina@magnuszew.pl

Gmina Magnuszew w 2021 r. 
otrzymała dofinansowanie ze śro-
dków budżetu państwa w wysokości 
21.144,00 zł na realizację zadań w ra-

mach przedsięwzięcia Ministra Edu-
kacji i Nauki pod nazwą: ,,Poznaj 
Polskę”, którego celem jest wsparcie 
i uatrakcyjnienie procesu dydaktycz-
nego poprzez umożliwienie uczniom 
poznawania Polski, jej środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków 
kultury i historii oraz osiągnięć pols-
kiej nauki. W ramach realizowanego 
zadania uczniowie klas VIII ze Szkoły 
Podstawowej w Magnuszewie wezmą 
udział w trzydniowej wycieczce na 
trasie Chęciny – Tyniec – Kraków – 

„Laboratoria przyszłości” to pro-
gram skierowany do szkół podstawo-
wych oraz ogólnokształcących szkół 
artystycznych, którego celem jest bu-
dowanie kompetencji kreatywnych 
i technicznych wśród uczniów oraz ws-
parcie procesu dydaktycznego i uczy-
nienie go bardziej interdyscyplinarnym 
i innowacyjnym. W ramach otrzymane-
go wsparcia w wysokości 252.000,00 zł 
do wszystkich pięciu szkół podstawo-
wych na terenie Gminy Magnuszew 
w 2022 r. zakupione zostanie wypo-

sażenie potrzebne w kształtowaniu 
i rozwijaniu umiejętności manualnych 
i technicznych, umiejętności samo-
dzielnego i krytycznego myślenia, 
zdolności myślenia matematycznego 
oraz umiejętności w zakresie nauk pr-
zyrodniczych, technologii i inżynierii, 
stosowania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych, jak również pracy 
zespołowej, dobrej organizacji i dbania 
o porządek na stanowisku pracy oraz 
radzenia sobie w życiu codziennym. 
Szkoły wzbogacą swoją bazę dyda-

ktyczną m.in. o drukarki 3D wraz 
z akcesoriami, mikrokontrolery z czu-
jnikami, stacje lutownicze, zestawy 
audio-wizualne czy gogle wirtualnej 
rzeczywistości. Dzięki wyposażeniu 
szkół w nowoczesny sprzęt uczniowie 
będą mogli rozwijać swoje zaintereso-
wania nie tylko w ramach obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych, lecz także 
w ramach zajęć pozalekcyjnych czy 
kół zainteresowań. 

Marzena Kowalska

Wieliczka – Wąchock, zaś uczniowie 
klas I – III oraz IV – VIII ze Szkoły 
Podstawowej w Chmielewie w jednod-
niowych wycieczkach do Warszawy. 
Trasy wycieczek zaplanowano zgodnie 
z priorytetowymi obszarami edukacy-
jnymi obowiązującymi w konkursie 
w 2021 r. wskazanymi przez Ministra 
Edukacji i Nauki co było jednym z wa-
runków kwalifikowalności wniosków 
szkół.

Marzena Kowalska

GMINA MAGNUSZEW
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20 listopada 2020 r. odbyło się uroczy-
ste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Słowiki-Folwark. 
Budowa świetlicy dofi nansowana została 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER”. Pomysło-
dawcą i inicjatorem budowy świetlicy było 
Stowarzyszenie Słowik, które złożyło wnio-
sek w ramach naboru LGD Puszcza Kozie-
nicka. Całkowity koszt inwestycji opiewał 
na kwotę 314.646,41 zł w tym kwota dofi -
nansowania wyniosła 160.590,00 zł. Dzięki 
propozycji Prezes LGD Puszcza Kozienicka 
Ireny Bielawskiej budynek powstał z goto-
wych elementów z płyty warstwowej. Jest 
on bardzo nowoczesny, o niepowtarzalnej 
konstrukcji. Znajduje się w nim duża sala, 
dwa pomieszczenia gospodarcze oraz  toale-
ty. W uroczystym otwarciu budynku uczest-
niczyli między innymi Prezes LGD Puszcza 
Kozienicka Irena Bielawska, Starosta Kozie-
nicki Krzysztof Wolski, Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego Tomasz Śmie-
tanka, Wójt Gminy Sieciechów Arkadiusz 
Guba, Wójt Gminy Gniewoszów Marcin 
Szymon Gac, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Sieciechów Stanisław Potyra oraz radni 
i sołtysi z terenu Gminy Sieciechów. 

Zarząd Stowarzyszenia Słowik

GMINA SIECIECHÓW
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Urząd Gminy w Sieciechowie   Wójt Gminy    – Arkadiusz Guba
ul. Rynek 16    Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Potyra  
26-922 Sieciechów   e-mail: urzad@sieciechow.pl

Orszak Trzech Króli, jest to przed-
stawienie Jasełek wystawiane w prze-
strzeni publicznej, na ulicach wiosek, 
miast i miasteczek w Polsce oraz za-
granicą. Jest to inicjatywa działania 
lokalnej wspólnoty. Rodziny, szkoły, 
nauczyciele, sąsiedzi, lokalni włoda-
rze – zwykli ludzie tworzą to niezwy-
kłe wydarzenie.

Po rocznej przerwie, w pogodny, 
słoneczny dzień 6 stycznia 2022 r., 
mieszkańcy Sieciechowa oraz oko-
licznych wiosek zebrali się o godzinie 
10.45 przed budynkiem Zespołu Pla-
cówek Oświatowych, aby wziąć udział 
w ORSZAKU TRZECH KRÓLI. 

W uroczystym korowodzie, któ-
ry poprowadzili ,,Trzej Mędrcy ze 
Wschodu’’, z udziałem nauczycieli, 
dzieci, rodziców i lokalnej społecz-
ności, w kolorowych, papierowych 
koronach na głowach oraz śpiewając 
kolędy udano się w kierunku Kościoła 
pod wezwaniem Św. Wawrzyńca. Tam 
uroczystą Mszę Świętą z udziałem 
wiernych odprawił proboszcz parafii – 
ksiądz Tomasz Kośla. 

Trzej Królowie – ubrani w pełne 
dostojeństwa stroje zasiedli w pierw-
szej ławce, a za nimi Maryja i Józef. 
Źródła podają, że Królowie ,,przyszli 
jakby z zewnątrz i pokazują uniwersal-
ność Jezusa i jego posłannictwa”.  

Na koniec zgromadzeni w Świątyni 
pokłonili się Nowonarodzonemu Chry-
stusowi w stajence. Tak zakończył się 
kolejny Orszak Trzech Króli. Mamy 
nadzieję, że już za rok ponownie uczci-
my Objawienie Pańskie, uczestnicząc 
w kolejnym Orszaku Trzech Króli. 

Zespół Placówek Oświatowych
 w Sieciechowie

Fot. Parafi a św. Wawrzyńca w Siecie-
chowie

Trzej Królowie wyruszyli w podróż, by złożyć pokłon 
Nowonarodzonemu Jezusowi…
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i Kultury Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach

Grudzień to czas wigilijnych spotkań, serdecznych życzeń oraz wielu refl eksji. W tym przedświątecznym okresie władze Po-
wiatu Kozienickiego na czele ze Starostą Krzysztofem Wolskim oraz Wicestarostą Małgorzatą Bebelską, spotkały się z Dyrekto-
rami jednostek organizacyjnych Powiatu, służb i inspekcji oraz pracownikami Starostwa, by w świątecznej atmosferze podzielić 
się opłatkiem i złożyć najlepsze świąteczne życzenia. Nie zapomnieli również o podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz 
Placówki Socjalizacyjnej PANDA, uczestniczyli także w spotkaniach opłatkowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie 
oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Ursynowie, gdzie mieli możliwość obejrzenia wyjątkowych przedstawień jasełkowych.

„Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

jest taka siła, co spełnia marzenia…
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.”

Monika Szewczyk-Wiraszka


