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ŚWIĘTO PUŁKOWE W ZAJEZIERZU

21 września w Zajezierzu odbyły 
się doroczne uroczystości ku czci żoł-
nierzy 28. Pułku Artylerii Lekkiej, 
który przed wielu laty stacjonował 
w tej miejscowości. Obchody rozpo-
częło spotkanie przy pomniku, będącym 
upamiętnieniem pobytu w Zajezierzu 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskie-
go. Po odegraniu hymnu państwowego 
przez Orkiestrę Dętą OSP z Kozienic, 
dla uczczenia tego wydarzenia delega-
cje złożyły wiązanki kwiatów pod po-
mnikiem. Kwiaty złożyli m.in. Wice-
starosta Powiatu Kozienickiego Józef 
Grzegorz Małaśnicki, Wójt Gminy Sie-
ciechów Kazimierz Pochylski, przedsta-
wiciele stowarzyszeń kombatanckich, 
partii i placówek oświatowych oraz 
przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji 
Historycznych „Żołnierze Września 
1939 Garnizonu Dęblin”.

Po uroczystości pod pomnikiem 
poczty sztandarowe, zaproszeni go-
ście oraz mieszkańcy Zajezierza 
i okolicznych miejscowości w pro-
wadzeni przez Orkiestrę Dętą OSP 
z Kozienic oraz Kompanię Honorową 
1. Dęblińskiego Batalionu Drogowo-

Mostowego przeszli na plac przy koś-
ciele, gdzie przy pomniku żołnierzy 
28. Pułku Artylerii Lekkiej odbyła się 
dalsza część obchodów święta pułko-
wego. Kazimierz Pochylski Wójt Gmi-
ny Sieciechów przypomniał, jak ważną 
częścią życia mieszkańców Zajezierza 
był 28. Pułk Artylerii Lekkiej: Wspól-
na historia 28.PAL-u i Zajezierza zo-
stała przerwana w tragicznym roku 
1939. Lecz pomimo tego, że od ponad 
70 lat nie ma już 28. PAL-u, to jednak 
pamięć o nim wciąż żyje. Żyje w tym 
pomniku, przy którym się zebraliśmy, 
żyje w murach kościoła parafialnego, 
żyje we wspomnieniach rodzin oficerów 
i żołnierzy 28. PAL-u oraz mieszkańców 
Zajezierza. Andrzej Zwolski lokalny 
patriota wyrecytował wiersz „Mon-
te Casino”. Po odmówieniu modlitwy 
przez ks. kan. Andrzeja Głogowskie-
go, por. Krzysztof Pokorski odczytał 
Apel Poległych,  kompania honorowa 
oddała salwę honorową, a delegacje 
już po raz drugi tego dnia złożyły wią-

zanki kwiatów, tym razem pod pomni-
kiem żołnierzy 28. PAL-u. Uroczystą 
Mszę Świętą w intencji żołnierzy ce-
lebrował ks. kan. Andrzej Głogowski: 
Oddajemy hołd bohaterom 28. Pułku 
Artylerii Lekkiej, aby młode pokole-
nie Polaków nie zapomniało o wiel-
kim zbiorowym obowiązku, któremu 
na imię Ojczyzna. Obchody zakończył 
montaż słowno-muzyczny w wykona-
niu uczniów Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Zajezierzu, którzy za-
prezentowali m.in. utwory „Modlitwa 
obozowa”, „Piechota”, czy też „Pamięć 
w nas...”. 

Podczas uroczystości obecne były 
poczty sztandarowe 1. Dęblińskiego Ba-
talionu Drogowo-Mostowego, organi-
zacji kombatanckich, placówek oświa-
towych z terenu gminy Sieciechów oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Organi-
zatorami uroczystości były Gmina Sie-
ciechów oraz Parafi a pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Zajezierzu.

MONIKA WIRASZKA

Pamięć w nas wiecznie trwa, Poloneza dziejów gra.
Pamięć w nas mocny dąb, gniazdo orła to nasz dom!
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ODBLASKI
pieszy, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów 

odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wy-
łącznie dla pieszych lub po chodniku. (Prawo o ruchu drogowym Art. 4a.)

Z dniem 31 sierpnia 2014 r. wszedł 
w życie obowiązek noszenia elementów 
odblaskowych przez wszystkich pieszych 
poruszających się po zmierzchu poza ob-
szarem zabudowanym. 

Dotychczasowe zapisy ustawy – prawo 
o ruchu drogowym nakładały obowiązek 
noszenia elementów odblaskowych jedy-
nie na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz 
ustawodawca rozszerzył go na wszystkich 
(niezależnie od wieku) poruszających się 
poza terenem zabudowanym. 

W przepisach przewidziano wyją-
tek: pieszy będzie mógł się poruszać po 
zmierzchu poza obszarem zabudowanym 
bez elementów odblaskowych, jeżeli 
będzie się znajdował na drodze prze-
znaczonej wyłącznie dla pieszych lub 
na chodniku. Nowy przepis nie będzie 
miał zastosowania w strefi e zamieszka-
nia – tam pieszy korzysta z całej szero-
kości drogi i ma pierwszeństwo przed 
pojazdem. 

Zmiana ustawy ma na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa pieszych poprzez 
zmniejszenie liczby osób ginących każ-
dego roku na drogach z powodu nieza-
uważenia ich przez kierujących pojazda-
mi. Każdego roku bowiem na polskich 
drogach giną setki osób. Znaczny od-
setek ofi ar to osoby poruszające się po 
zmierzchu wzdłuż nieoświetlonych dróg. 
Np. w 2011 roku najechanie na piesze-
go to 10 936 wypadków (27,3% ogółu), 
w wyniku których zginęły 1394 osoby 
(33,3% ogółu zabitych w wypadkach dro-

gowych), a 10 200 osób zostało rannych 
(20,6%). Osoby piesze spowodowały 
4 377 wypadków, w których zginęły 
754 osoby, co stanowiło 18% ogółu zabi-
tych, 3 718 zostało rannych. 

Po zmroku pieszy ubrany w ciemny 
strój jest widziany przez kierującego po-
jazdem z odległości około 40 metrów. 
Natomiast osoba piesza, mająca na sobie 
elementy odblaskowe, staje się widocz-
na nawet z odległości 150 metrów. Te 
dodatkowe metry pozwalają kierowcy 
wyhamować i bezpiecznie ominąć pie-
szego. Jeśli auto porusza się z prędkością 
ok. 90 km/h to dystans 40 m pokonuje on 
w zaledwie 1,6 sekundy. Biorąc pod uwa-
gę, że czas reakcji najlepszych kierowców 
to ok. 1 s, oznacza to, że przeciętny kie-
rowca może po prostu nie zdążyć nawet 

zareagować na niebezpieczeństwo i unik-
nąć potrącenia czy przejechania pieszego.

W uzasadnieniu do projektu noweliza-
cji prawa o ruchu drogowym podkreślo-
no, że koszty elementów odblaskowych 
są znikome, natomiast koszty leczenia 
ofi ar wypadków, nie licząc strat material-
nych, są zdecydowanie wyższe i trudne 
do oszacowania. Nowy przepis nie po-
woduje obciążenia dla budżetu państwa, 
może natomiast ocalić życie wielu użyt-
kownikom dróg.

Odblaski to jeden z najtańszych, 
najprostszych i zarazem najłatwiej-
szych w zastosowaniu sposobów na 
zwiększenie swojego bezpieczeństwa na 
drodze. Brak elementu odblaskowego 
karany będzie mandatem.

AGNIESZKA GAJDA

„DZIEŃ DOBRY TVN” W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 W GARBATCE-LETNISKU!

16 września Szkoła Drzewna 
w Garbatce – Letnisku gościła ekipę 
„Dzień Dobry TVN”. Między godziną 
8 a 11 w czterokrotnej transmisji na 
żywo z placu szkolnego zaprezento-
wano w programie m.in. galerię nagro-
dzonych prac. Program można obej-
rzeć na stronie http://dziendobry.tvn.
pl/wideo,2064,n/dzepetto-mieszka-w-
garbatce-letnisko,142607.html 

W dniach od 16 do 19 września pra-
ce tegorocznych finalistów konkursu 
„Wyczarowane z drewna” były wy-
eksponowane i uroczyście nagrodzone 
na Międzynarodowych Targach Drema 
Furnica 2014 w Poznaniu.

elŻBieta dziedzicka

Informacje 
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WYJĄTKOWE KONCERTY
Mazowsze w Koronie to cykl muzycz-

nych wieczorów w zabytkach architektu-
ry mazowieckiej organizowanych przez 
Mazowiecki Instytut Kultury (dawne Ma-
zowieckie Centrum Kultury i Sztuki) przy 
współpracy  z lokalnymi partnerami.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach jest 
współorganizatorem tych wydarzeń muzycz-
nych od 2006 roku. Koncerty symfoniczne 
i kameralne z udziałem wybitnych solistów, 
czołowych polskich zespołów muzyki daw-
nej, zespołów kameralnych, znakomitych 
orkiestr symfonicznych i kameralnych oraz 
chórów odbywały się w kościele pw. św. 
Krzyża w Kozienicach, Sanktuarium NMP 
Królowej Różańca Świętego w Wysokim 
Kole, kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Opactwie, w kościele pw. Narodzenia 
NMP w Rozniszewie oraz w kościele para-
fi alnym pw. św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Oleksowie.

Przed publicznością wystąpili m.in. 
Orkiestra Kameralna Filharmonii Naro-
dowej w Warszawie, Chór Miasta Siedl-
ce, Tytus Wojnowicz, Olsztyński Chór 
Kameralny, Orkiestra Sinfonia Viva, Ze-
spół Polski pod kierunkiem artystycznym 
Marii Pomianowskiej, Varsovia Brass 
Quintet, Konstanty Andrzej Kulka, Kwar-
tet Smyczkowy Prima Vista, Chór Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie, Te-
atr Ruchu Balonik, Maria Pomianowska 
z Orkiestrą Arcus Poloniae.

Każdy z koncertów poprzedzany jest 
komentarzem słownym, który wprowa-
dza słuchaczy w tajniki teorii muzycznej 
i historii muzyki europejskiej oraz uła-
twia słuchanie programu.

W tym roku, w sobotę 11 października 
o godz. 17.00 koncert z cyklu Mazowsze 
w Koronie odbędzie się w zabytkowym 
kościele parafi alnym pw. św. Bartłomie-
ja w Brzózie. Wystąpi Warszawski Chór 
Międzyuczelniany działający od 50 lat 
przy Kościele Akademickim pw. św. Anny 
w Warszawie, Michał Kulenty oraz Zespół 
Trebunie-Tutki. Program pt. „Nuty wielkie-
go pasterza” ułożony został przez Krzysz-
tofa Trebunia-Tutkę i przez niego prowa-
dzony, jest muzycznym wspomnieniem 
o wybitnym Papieżu z dalekiego kraju, któ-
ry pokazywany jest na Mazowszu w szcze-
gólnym dla Karola Wojtyły, Kościoła Pol-
skiego i wszystkich Polaków Roku.

Organizatorem Koncertu jest Mazo-
wiecki Instytut Kultury, Starostwo Po-
wiatowe w Kozienicach i Parafi a pw. św. 
Bartłomieja w Brzózie. Koordynatorem 
jest Małgorzata Kalicińska. 

Serdecznie zapraszamy na koncert!
lUcyna doMańska-stankieWicz

Informacje 
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JEST TAKI PROJEKT...
Jest taki program w Unii Euro-

pejskiej, który odwołuje się do jakże 
słusznego hasła: ucz się przez całe ży-
cie. Tym razem nie jest to program dla 
uczniów, lecz dla tych, którzy powinni 
być dla nich przewodnikami i mistrza-
mi w drodze do gwiazd, a więc dla na-
uczycieli przedmiotów zawodowych. 
Projekt Leonardo Da Vinci VETPRO, 
w którym uczestniczyła grupa nauczycieli 
z Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach nosi nazwę: „Nowe 
pomysły i przedsiębiorczość w kształce-
niu zawodowym”.

Celem jego było zapoznanie nauczy-
cieli przedmiotów zawodowych z nowy-
mi metodami nauczania, wykorzystujący-
mi między innymi techniki komputerowe, 
e-learning, kształcenie modułowe, oraz 
europejski system punktowania indywi-
dualnych osiągnięć ucznia w kształceniu 
zawodowym – ECVET. Efektem projek-
tu miało być również nawiązanie współ-
pracy między nauczycielami zawodu 
z dwóch krajów Unii Europejskiej, tzn. 
z Wielkiej Brytanii, oraz Portugalii. Stąd 
też i nasze wizyty w w/w krajach.

Na początek, siedmioosobowa grupa 
nauczycieli z Zespołu Szkół nr 1 wyruszy-
ła w połowie marca na tygodniowy pobyt 
do Irlandii Północnej. Byli wśród nich na-
uczyciele przedmiotów ekonomicznych 
i mechanicznych a ich partnerem ze stro-
ny brytyjskiej była North – West Academy 
w Londonderry. Tam też głównie prze-
bywali nasi pedagodzy. Bogaty program 
zajęć obejmował m.in. warsztaty na temat 
programu ECVET, warsztaty i prezentacje 
przedstawiające strukturę szkolnictwa za-
wodowego w Zjednoczonym Królestwie, 
wykłady dotyczące systemów kształcenia 

w UK, wizyty w szkołach brytyjskich, np. 
w Vocational College w Derry.

Ale oczywiście nie samą nauką na-
uczyciel z dalekiego kraju żyje. Czasami 
musi też coś pozwiedzać. Nasi brytyjscy 
partnerzy przygotowali bogaty program 
kulturalny. Mieliśmy więc możliwość 
zwiedzenia dwóch miast Irlandii Północ-
nej: Derry i Belfastu, oba tak dla nas cie-
kawe ze względu na swą burzliwą histo-
rię i cokolwiek ponurą egzotykę związaną 
chociażby z działalnością IRA, oraz kon-
fl iktami na tle religijnym. Mieliśmy też 
możliwość uczestniczenia w obchodach 
dnia św. Patryka, podczas którego barwna 
parada idąca ulicami Derry przyciągała 
tłumy i zdawała się jednoczyć wszystkich 
mieszkańców, niezależnie od ich poglą-
dów politycznych i wyznania. Święto to 
jest zresztą chyba już też i bliskie sercu 
niemal każdego Polaka.

Kolejną wizytą był wyjazd podobnej 
liczebnie i „zawodowo” grupy pedago-
gów z Zespołu do Portugalii. Tym razem 
nasi nauczyciele byli goszczeni w Bradze, 
pięknym starym mieście o urokliwej , ba-
rokowej zabudowie. Tak, jak i w Wielkiej 
Brytanii, dni upływały tu na wizytach 
w szkołach zawodowych. Mogliśmy po-
równać nasz system nauczania zawodu 
z portugalskim, odwiedzając aż pięć 
placówek oświatowych w Bradze i oko-
licach, oraz w Bracelos. Byliśmy też 
obecni na targach szkół zawodowych 
w Bradze, których  celem było przyciąg-
nięcie młodzieży do promujących się 
miejsc. Nasze wnioski? Cóż, chyba raczej 
smutne. Przy wszystkich podobieństwach 
obu systemów, daje się niestety zauważyć 
znaczne niedoinwestowanie naszego, pol-
skiego. Zawodowe szkoły w Portugalii, 

prawie wszystkie funkcjonujące w sek-
torze prywatnym i prężnie współpracu-
jące z tutejszym przemysłem, reagujące 
błyskawicznie na zmiany na rynku pracy, 
zachwycają bogatym wyposażeniem war-
sztatów i laboratoriów, oraz świetną orga-
nizacją pracy.

Na szczęście wielkim pocieszeniem 
dla zbolałej duszy polskiego belfra był 
program kulturalny przygotowany przez 
naszych portugalskich partnerów. Zwie-
dzanie Lizbony nocą, podziwianie magii 
tego miasta, pełnego wigoru, ruchu, tęt-
niącego życiem, wypełnionego ludźmi 
tak wielu ras i kolorów skóry, to dozna-
nie, które pozostanie w pamięci na całe 
życie. A przecież to nie wszystko. Jakże 
tu nie wspomnieć wizyty w lizbońskim 
Klasztorze Hieronimitów, którego cudna 
manuelińska architektura zapiera dech 
w piersiach. Również sanktuarium ma-
ryjne w Fatimie to dla nas Polaków miej-
sce, które porównać można tylko z naszą 
Jasną Górą. Portugalia północna także 
zachwycała nas swą egzotyką. Zwiedza-
nie historycznych zakątków Bragii i Bra-
celos, wizyta w kolejnym sanktuarium 
Bom Jesus, upamiętnionym pobytem tu 
św. Jana Pawła II, to kolejne punkty na 
mapie naszego pobytu.

Portugalia to również miejsce, gdzie 
ludzie miejscowi, jak i przybysze z ca-
łego dawnego imperium potrafi ą pięknie 
żyć, do późna w nocy radując się i bawiąc 
w lokalnych tawernach i kawiarniach, 
które chyba nigdy nie są zamykane. 
A wszystko to przy dźwiękach melancho-
lijnego fado, które w duszy człowieka po-
zostawia dziwny osad nostalgii i tęsknoty, 
zwanej tu „sodade”.

Ostatni dzień pobytu został zwieńczo-
ny wręczeniem każdemu z uczestników 
dokumentów Europass Mobility, oraz 
certyfi katów potwierdzających udział 
w projekcie.

Wizyty naszych nauczycieli w obu kra-
jach to również egzamin z radzenia sobie 
w innych kręgach językowych i kultu-
rowych, to doskonała lekcja poszerzenia 
swoich kompetencji językowych, poznanie 
zwyczajów i kultur od nas tak odległych, 
to także wielka szkoła tolerancji.

Za to wszystko organizatorom, part-
nerom, oraz autorom projektu należą się 
serdeczne podziękowania.

Dziękujemy bardzo.
Thank you very much.
Obrigado
Obrigada.

zespÓł szkÓł nr 1 
W kozienicach

Podróże kształcą
Informacje
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STAN BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO  
W POWIECIE KOZIENICKIM

Na terenie powiatu kozienickiego nie 
występują budowle i urządzenia hydro-
techniczne.

Cechą charakterystyczną naszego po-
wiatu jest występowanie dużej ilości cie-
ków i zbiorników wodnych, są to:
– rzeka Wisła dł. 82 km, średnia szer.  

500 m,
– rzeka Pilica dł. 22 km, średnia szer.  

50 m,
– rzeka Radomka dł. 25 km, średnia szer. 

30 m,
– rzeka Zagożdżonka dł. 32 km, średnia 

szer. 5 m oraz małe jeziora w gmi-
nach Kozienice, Sieciechów, Gniewo-
szów, Magnuszew i Garbatka-Letnisko 
– w sumie tereny pod wodami zajmują 
381,5 ha powierzchni.
Występują również tereny zagrożo-

ne powodzią, znajdujące się w gminach: 
Gniewoszów, Sieciechów, Kozieni-
ce, Magnuszew, Głowaczów i Grabów  
nad Pilicą.

Powierzchnia zalewowa wynosi oko-
ło 4500 ha i występuje głównie pomię-
dzy rzeką Wisłą a trasą drogową Puławy 
– Kozienice – Góra Kalwaria oraz wzdłuż 
rzeki Pilicy do jej ujścia do rzeki Wisły  
w miejscowości Mniszew.

Obwałowania występują jedynie przy 
rzece Wiśle na całej jej długości tj. odci-
nek około 82 km.

Na rzece Wiśle funkcjonuje  monito-
ring zagrożenia przeciwpowodziowego 
IMGW oparty na automatycznych punk-
tach pomiaru stanów wód w rzekach. 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego korzysta z odczytów na stacjach 
Dęblin, Puławy, Zawichost, Sandomierz, 
Szczucin, Karsy – na Wiśle oraz Mielec, 
Pustków, Łabuz – na Wisłoce.

Stan wałów przeciwpowodziowych na 
terenie powiatu kozienickiego na odcinku 
81,1 km Wisły jest zadowalający. Znajdu-
je się kilka miejsc wydzielonych, gdzie 
prowadzone są remonty polegające m.in. 
na uszczelnieniu, rozbudowie lub odbu-
dowie wałów. Prace te były wykonywane 
w następujących miejscach na naszym 
odcinku rzeki Wisły: Regów-Podmieście, 
Łoje, Mozolice Duże-Mozolice Małe, 
Staszów, Kępeczki, Holendry Kozie-
nickie, Kuźmy-Kępa Bielańska, Nowa 
Wieś, Ostrów, Chmielew-Rękowice.

Istnieje i wdrażany jest plan renowacji 
i umacniania wałów przeciwpowodzio-
wych-zawarty w Programie Zabezpiecze-
nia Przeciwpowodziowego Lewostronnej 

Doliny Rzeki Wisły na Obszarze Dzia-
łania Oddziału w Radomiu WZMiUW   
w Warszawie.

Na lata 2014-2016 planowana jest na 
terenie powiatu budowa nowych odcin-
ków wałów w miejscowości Ryczywół-
rzeka Radomka, nasyp do miejscowości 
Kłoda oraz drugi odcinek rzeki Wisły wał 
od miejscowości Kłoda do miejscowości 
Ostrów.

Wszystkie wały na naszym terenie 
mają II klasę ważności – zgodnie z obo-
wiązującymi dyrektywami unijnymi, ja-
kie dotyczą Gospodarki Wodnej

Ponadto w ostnim czasie wyremon-
towano i wybudowano kilka kilometrów 
dróg przywałowych, które w znacznym 
stopniu wzmacniają strukturę wałów. 

W chwili obecnej nie ma większego 
problemu z występowaniem zniszczeń 
w wałach przeciwpowodziowych spo-
wodowanych przez działalność bobrów.      
Wały zabezpieczane są siatką ocynkowa-
ną o oczkach 5cm, a także są na bieżąco 
monitorowane przez odpowiednie służby.

Wydział BezpieczeństWa 
spraW społecznych 

i oByWatelskich

Współdziałanie z organizacjami 
pozarządowymi odbywa się w opar-
ciu o programy współpracy pomiędzy 
tymi jednostkami a powiatem kozie-
nickim. Programy te uchwalane są 
przez Radę Powiatu Kozienickiego. 
W chwili obecnej obowiązuje „Wie-
loletni Program Współpracy Powiatu 
Kozienickiego z Organizacjami Po-
zarządowymi I Innymi Podmiotami 
Uprawnionymi Prowadzącymi Dzia-
łalność Pożytku Publicznego Na Lata 
2013-2017” wprowadzony Uchwałą 
Nr XXIII/191/2012 Rady Powiatu 
Kozienickiego z dnia 30 października  
2012 r. w sprawie przyjęcia Wielolet-
niego Programu Współpracy Powiatu 
Kozienickiego z organizacjami poza-
rządowymi na lata 2013-2017.

Głównymi formami współpracy za-
wartymi w tym programie są:
• współdziałanie w pozyskiwaniu środ-

ków finansowych z innych źródeł,
• pomoc w uzyskaniu lokalu na prefe-

rencyjnych warunkach oraz w zakresie 
udostępniania pomieszczeń na spotka-
nia, szkolenia i konferencje,

• wzajemne informowanie o planowanych 

kierunkach działania i współdziałania 
w celu ich zharmonizowania,

• udzielanie informacji i pomocy meryto-
rycznej przez pracowników Starostwa 
Powiatowego według ich kompetencji,

• promocja działalności organizacji, np. 
na stronie internetowej starostwa,
Zlecanie realizacji zadań publicznych 

organizacjom odbywa się poprzez:
– powierzenie wykonywania zadań 

publicznych oraz udzielenie dotacji 
na sfinansowanie ich realizacji,

– wspieranie wykonywania zadań pub-
licznych poprzez udzielenie dotacji 
na dofinansowanie ich realizacji.

Wysokość środków budżetowych na 
realizację zadań jest corocznie określana 
w Uchwale Budżetowej Rady Powiatu 
Kozienickiego.

Pierwszoplanową formą współpracy 
pomiędzy powiatem a organizacjami 
pozarządowymi  jest wspieranie wy-
konywania zadań publicznych poprzez 
udzielenie dotacji na dofinansowanie 
ich realizacji. Odbywa się ona na pod-
stawie corocznie przeprowadzanych ot-
wartych konkursów ofert na realizacje 
zadań publicznych wspieranych przez 

samorząd powiatowy od 2008 roku.
Zadaniami jakie wspierał powiat ko-

zienicki w latach 2008-2014 były:
– upowszechnianie kultury fizycznej, 

sportu i turystyki
– ochrona i promocja zdrowia
Na powyższe zadania powiat kozieni-

cki przeznaczył niżej wymienione środki 
finansowe:
• w 2008 roku dla 5 organizacji wydatko-

wano 20.000 zł
• w 2009 roku dla 5 organizacji wydatko-

wano 16.000 zł
• w 2010 roku dla 6 organizacji wydatko-

wano 27.000 zł
• w 2011 roku dla 8 organizacji wydatko-

wano 35.000 zł
• w 2012 roku dla 7 organizacji wydatko-

wano 30.000 zł
• w 2013 roku dla 9 organizacji wydatko-

wano 40.000 zł
• w 2014 roku dla 12 organizacji wydat-

kowano 40.000 zł

Wydział BezpieczeństWa, 
spraW społecznych  

i oByWatelskich

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
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ORLIK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KOZIENICACH 
TĘTNI ŻYCIEM

26 listopada 2009 roku do użytku zo-
stał oddany kompleks boisk sportowych 
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym 
„Moje Boisko – Orlik 2012” przy Ze-
spole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach. Budowa kompleksu trwa-
ła od 31 lipca do 30 października. Powsta-
ło boisko o wymiarach 30,0 m x 62,0 m 
do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne 
o wymiarach 19,1 m x 32,1 m, a także 
budynek zaplecza socjalnego z szatniami. 
Koszt wykonania obiektu to 1 275 000 
zł, wkład własny powiatu to 609 000 zł, 
a po 333 000 zł inwestycje dofi nansowa-
ły Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” 
został ogłoszony przez Premiera Donalda 
Tuska w expose, wygłoszonym 23 listo-
pada 2007 roku. Głównym celem progra-
mu przygotowanego przez ówczesnego 
Ministra Sportu i Turystyki Mirosława 
Drzewieckiego było wybudowanie ogól-
nodostępnych i bezpłatnych kompleksów  
sportowych, wraz z szatniami i zapleczem 
socjalnym, w każdej gminie na terenie ca-
łego kraju do 2012 roku. Hasło przewod-
nie owego programu brzmiało: Zdrowe 
i uśmiechnięte dzieci – Najważniejsze! Prio-
rytetowym założeniem  było udostępnienie 
dzieciom i młodzieży nowoczesnej infra-
struktury sportowej, by umożliwić aktywne 
uprawianie sportu. Ważny punkt przy reali-
zacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”  
stanowiło propagowanie zdrowego stylu 
życia wśród dzieci, młodzieży, a także doro-
słych mieszkańców naszego kraju. Pierwszy 
„Orlik” został oddany do użytku 1 czerwca 
2008 roku w województwie podkarpackim, 

w miejscowości Izdebki. Zakończenie pro-
gramu „Moje Boisko – Orlik 2012” nastąpiło 
w grudniu 2012 roku. W ciągu pięciu lat 
wybudowano 2600 kompleksów sporto-
wych.

Podczas oddawania „Orlika” przy Ze-
spole Szkół w listopadzie 2009 roku poseł 
Czesław Czechyra odczytał list od ów-
czesnego Ministra Sportu – Adama Gier-
szała, który zapewniał, iż jest  przekona-
ny, że „Orlik” przy Zespole Szkół będzie 
cieszyć się ogromnym zainteresowaniem 
i przysporzy on wiele satysfakcji zarówno 
gospodarzom obiektu, jak i jego użytkow-
nikom”. Dyrektor Szkoły Ryszard Zając 
zapytany jak ocenia z perspektywy cza-
su słowa ministra odpowiada – minister 
okazał się być prorokiem. Obiekt cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem, tak du-
żym, że często jest problem, aby znaleźć 
czas by wszyscy chętni mogli skorzystać 
w danym dniu.

„Orlik” w trakcie roku szkolnego do 
godziny piętnastej wykorzystywany jest 
przez uczniów szkoły, którzy podczas 
lekcji wychowania fi zycznego mogą 
w pełni korzystać z kompleksu boisk 
sportowych. Okoliczna młodzież, nie 
związana z Zespołem Szkół z „Orlika” 
może korzystać po godzinie piętnastej, 
do późnych godzin wieczornych. Zdarza 
się również, że z boiska do piłki noż-
nej, które jest wielofunkcyjne korzystają 
osoby, które przyjeżdżają do Kozienic 
w celach rekreacyjnych. Najczęściej oso-
by, które odwiedziły Kozienice korzystały 
z „Orlika” podczas wakacji. Jak dodaje-
Dyrektor Zespołu Szkół Ryszard Zając – 
w czasie wakacji grupy niezorganizowane 
miały łatwiejszy dostęp do „Orlika”, a to 

dlatego, że szkoła na okres dwóch miesię-
cy zatrudniła trzeciego animatora sportu. 
Dzięki temu, nasz obiekt mógł być otwarty 
już od godziny dziesiątej. Gdyby w okresie 
wakacji zatrudnionych było tylko dwóch 
animatorów sportu, to „Orlik” byłby 
otwierany dopiero w godzinach popołu-
dniowych.

Nad porządkiem na „Orliku” przy 
Zespole Szkół czuwa dwóch zatrudnio-
nych animatorów sportu: znany kozieni-
cki piłkarz Artur Strąg, a także Arkadiusz 
Mizera, którzy posiadają odpowiednie 
kwalifi kacje do pełnienia tej funkcji. 
W dużej mierze to oni planują rozkład za-
jęć na dany dzień. Pensje dla animatorów 
po części fi nansują Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach oraz Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego.

Konserwacją obiektu w głównej mie-
rze zajmuje się Zespół Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach. Jak 
mówi Ryszard Zając Dyrektor Zespołu 
Szkół – w szkole mamy budżet i z tego bu-
dżetu wykonujemy konserwacje obiektu. 
Konserwacja w głównej mierze polega na 
tym, że trzeba dosypać gumy, a także wy-
czesać powierzchnie sztucznej trawy. Za 
wykorzystywanie naszego obiektu przez 
różne grupy niezorganizowane nie pobie-
ramy żadnych opłat, gdyż taka jest idea 
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Na boisku do piłki nożnej najczęściej 
w soboty i niedziele odbywają się rów-
nież różnego rodzaju turnieje. Dyrektoro-
wi Zespołu Szkół – Ryszardowi Zająco-
wi najbardziej w pamięci utkwił turniej 
rozgrywany pod koniec października 
2013 roku. Był to turniej charytatywny na 
rzecz byłego piłkarza Piotra Sokoła, który 
choruje na stwardnienie rozsiane. W tur-
nieju wzięło udział kilkanaście osób. Pod-
czas trwania tego turniej miała miejsce 
zbiórka pieniężna na rzecz Piotrka.

Według Ryszarda Zająca program 
„Moje Boisko – Orlik 2012” to trafi ony 
pomysł – budowa „Orlików” była jak 
najbardziej potrzebna w skali kraju, jak 
i na gruncie lokalnym. 

Nam pozostaje mieć nadzieję, że na 
„Orliku” przy Zespole Szkół Nr 1 im. Le-
gionów Polskich w Kozienicach objawią 
się kolejne wielkie talenty na miarę piłka-
rza reprezentacji Polski – Rafała Wolskie-
go, który to urodził się w Kozienicach, 
a pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał 
w Jastrzębiu Głowaczów. Obecnie 22-la-
tek jest zawodnikiem włoskiego drugoli-
gowca AS Bari.

piotr BrodoWski
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INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT KOZIENICKI 
W GMINACH KOZIENICE, GŁOWACZÓW I SIECIECHÓW

W powiecie kozienickim w latach 
1999-2006 wykonano 76,219 km dróg, 
0,5 km chodnika na kwotę 19 055 979 zł, 
stan odtworzenia na koniec 2006 roku 
wynosił 26%. W latach 2007-2013 wyko-
nano 99,187 km nawierzchni, 16,296 km 
chodników, 1138 m² parkingów oraz 0,9 
km utwardzonego obustronnie pobocza, 
za kwotę 44 078 354 zł, stan odtworzenia 
dróg powiatowych na koniec 2013 roku 
wynosił 60%.

Poniżej przedstawiamy Państwu 
zestawienie inwestycji drogowych zre-
alizowanych przez Powiat Kozienicki  
w latach 2007-2014 na terenie gmin: 
Kozienice, Głowaczów i Sieciechów.  
W kolejnym numerze Biuletynu Informa-
cyjnego „Nasz Powiat” zaprezentujemy 
inwestycje drogowe zrealizowane w gmi-
nach: Gniewoszów, Garbatka-Letnisko, 
Grabów nad Pilicą oraz Magnuszew.

GMINA KOZIENICE

ROK 2007
1. Przebudowa drogi powiatowej 1728W 

Wólka Tyrzyńska – Staszów-0,560 km, 
poszerzenie jezdni, wyrównanie podbu-
dowy betonem asfaltowym, nawierzch-
nia z betonu asfaltowego, profilowanie 
poboczy, wartość 134.504,10 zł; w tym 
powiat 67.252,05 zł, Gmina Kozienice 
67.252,05 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej 1724W 
Kozienice – Mozolice Duże wraz z wyko-
naniem urządzeń ochrony przeciwpowo-
dziowej – przepustu stalowego – 1,522 km, 
poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudo-
wy betonem asfaltowym, nawierzchnia  
z betonu asfaltowego, rozbiórka elemen-
tów żelbetonowych istniejącego mostu, 
wykonanie przepustu stalowego, profi-
lowanie poboczy, wartość 656.839,48 zł,  
w tym powiat 387.706,48 zł, Gmina Ko-
zienice 269.133,00 zł

3. Roboty drogowe wykonane w 2006 roku 
– zapłacone w 2007 roku – Świerże Gór-
ne-Nowa Wieś – wartość 111.511,65 zł 
(powiat) 

ROK 2008
1. Remont drogi powiatowej 1727W Ko-

zienice- Śmietanki – 0,530 km, wyrów-
nanie podbudowy betonem asfaltowym, 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, pro-
filowanie poboczy, wartość 178.410,91 zł,  
w tym powiat 89.205,91 zł, Gmina Kozie-
nice 89.205,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej 1711W 
Ursynów – Aleksandrówka, polegająca 
na dobudowie chodnika w m. Stani-
sławice – 1,073 km, chodnik w tech-

nologii kostki brukowej obramowanej 
obrzeżem, wartość 199.964,92 zł, w tym 
powiat 99.982,46 zł, Gmina Kozienice 
99.982,46 zł

3. Budowa chodnika w ciągu drogi powia-
towej 1718W Świerże Górne – Nowa 
Wieś – 0,375 km, chodnik z kostki wi-
broprasowanej, zjazdy gospodarcze na 
podbudowie tłuczniowej obramowanej 
obrzeżami, wartość 148.003,86 zł, w tym 
powiat 48.669,26 zł, Gmina Kozienice 
49.334,60 zł, Elektrownia „Kozienice” 
SA 50.000,00 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej 1718W 
Świerze Górne – Nowa Wieś – 0,350 
km, chodnik z kostki wibroprasowanej, 
zjazdy gospodarcze, przebudowa 2-ch 
zatok autobusowych, 2-ch zatok postojo-
wych, wykonanie nowej nawierzchni bi-
tumicznej, wartość 305.754,79 zł, w tym 
powiat 155.754,79 zł, Gmina Kozienice 
150.000,00 zł

5. Remont drogi powiatowej 1712W Ryczy-
wół – Brzóza w m. Wola Chodkowska-
1,167 km, wyrównanie podbudowy beto-
nem asfaltowym, nawierzchnia z betonu 
asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 
329.817,73 zł, w tym powiat 164.908,87 zł, 
Gmina Kozienice 164.908,86 zł

6. Remont drogi powiatowej 1712W Ry-
czywół – Brzóza w m. Wola Chodkow-
ska – 0,600 km, wyrównanie podbudo-
wy betonem asfaltowym, nawierzchnia 
z betonu asfaltowego, profilowanie 
poboczy, wartość 161.357,81 zł, w tym 
powiat 80.857,81 zł, Gmina Kozienice 
80.500,00 zł

ROK 2009
1. Przebudowa  drogi powiatowej 1711W 

Ursynów – Aleksandrówka, polegająca 
na dobudowie chodnika w m. Stanisławi-
ce-Aleksandrówka – 2,315 km, chodnik 
w technologii kostki brukowej obramo-
wanej obrzeżem wartość 557.540,00 zł, 
w tym powiat 274.840,00 zł, Gmina Ko-
zienice 282.700,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej 1723W 
Kozienice – Holendry Piotrkowskie, pole-
gająca na dobudowie chodnika w m. Ko-
zienice, ul. Wiślana – 0,534 km, chodnik 
w technologii kostki brukowej obramo-
wanej obrzeżem, wartość 96.770,40 zł,  
w tym powiat 1.561,60 zł, Gmina Kozieni-
ce 95.208,80 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej 1727W 
Kozienice – Śmietanki – 1,213 km, po-
szerzenie jezdni, wyrównanie podbudo-
wy betonem asfaltowym, nawierzchnia 
z betonu asfaltowego, profilowanie po-
boczy, wartość 337.971,64 zł, w tym 

powiat 168.985,82 zł, Gmina Kozienice 
168.985,82 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej 1712W 
Ryczywół – Brzóza-1,000 km, wyrów-
nanie podbudowy betonem asfaltowym, 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, pro-
filowanie poboczy, wartość 261.982,37 zł, 
w tym powiat 130.991,19 zł, Gmina Ko-
zienice 130.991,18 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ry-
czywół – Brzóza – II ETAP-0,646 km, wy-
równanie podbudowy betonem asfaltowym, 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, profi-
lowanie poboczy, renowacja rowu, wartość 
169.046,98 zł, w tym powiat 85.246,98 zł, 
Gmina Kozienice 83.800,00 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej 1722W 
Chinów – Łuczynów, polegająca na do-
budowie chodnika w m. Łuczynów –  
0,463 km, chodnik w technologii kostki 
brukowej obramowanej obrzeżem, wartość 
97.674,79 zł, w tym powiat 48.867,50 zł, 
Gmina Kozienice 48.807,29 zł

ROK 2010
1. Przebudowa drogi powiatowej 1726W Ko-

zienice- Wólka Tyrzyńska, ul. Dolna w m. 
Kozienice 0,393 km, poszerzenie jezdni, 
wyrównanie podbudowy betonem asfalto-
wym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
profilowanie poboczy, zatoka autobuso-
wa, chodnik z kostki betonowej, wartość 
325.711,31 zł, w tym powiat 162.855,66 zł, 
Gmina Kozienice 162.855,65 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej 1724W 
Kozienice – Mozolice Duże, ul. Parkowa 
i ul. Radomska w m. Kozienice-0,344 km, 
wyrównanie podbudowy betonem asfal-
towym, nawierzchnia z betonu asfalto-
wego, zatoki postojowe, chodnik z kostki 
betonowej, wartość 372.265,03 zł, w tym 
powiat 186.132,51 zł, Gmina Kozienice 
186.132,52 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej 1712W 
Ryczywół – Brzóza-1,220 km, wzmocnie-
nie istniejącej drogi betonem asfaltowym, 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, reno-
wacja rowu, profilowanie poboczy, wartość 
483.785,63 zł, w tym powiat 241.892,82 zł, 
Gmina Kozienice 241.892,81 zł

4. Budowa chodnika w ciągu drogi powia-
towej 1711W Ursynów – Aleksandrówka 
w m. Stanisławice – 0,810 km, chodnik 
w technologii kostki brukowej obramo-
wanej obrzeżem, wartość 155.508,69 zł, 
w tym powiat 77.754,35 zł, Gmina Ko-
zienice 77.754,34 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej 1727W 
Kozienice – Śmietanki – 1,256 km, po-
szerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy 

dokończenie na str. 8
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betonem asfaltowym, nawierzchnia z be-
tonu asfaltowego, profilowanie poboczy, 
odtworzenie rowu z przepustem, wartość 
360.940,60 zł, w tym powiat 179.940,60 zł, 
Gmina Kozienice 181.000,00 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej 1722W 
Chinów – Łuczynów w m. Łuczynów- 
budowa chodnika – 1,212 km, chodnik  
w technologii kostki brukowej obramo-
wanej obrzeżem, wartość 206.915,33 zł,  
w tym powiat 103.457,67 zł, Gmina Ko-
zienice 103.457,66 zł

7. Budowa parkingów w ciągu drogi 
powiatowej 1718W Świerże Górne 
– Nowa Wieś w m. Świerże Górne- 
208 m², parkingi w technologii kostki 
brukowej, wartość 22.123,48 zł, w tym 
powiat 11.061,74 zł, Gmina Kozienice 
11.061,74 zł

8. Przebudowa drogi powiatowej 1724W 
Kozienice – Mozolice Duże-0,570 km, 
poszerzenie jezdni, wyrównanie podbu-
dowy betonem asfaltowym, nawierzch-
nia z betonu asfaltowego, profilowanie 
poboczy, wartość 178.924,76 zł, w tym 
powiat 128.924,76 zł, Gmina Sieciechów 
50.000,00 zł

9. Budowa chodnika w ciągu drogi po-
wiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza 
w m. Ryczywół-0,497 km, chodnik  
w technologii kostki brukowej obra-
mowanej obrzeżem, wymiana krawęż-
nika, wartość 174.682,53 zł, w tym 
powiat 87.341,27 zł, Gmina Kozienice 
87.341,26 zł

ROK 2011
1. Przebudowa drogi powiatowej 1711W 

Ursynów – Aleksandrówka, gmina Ko-
zienice – odcinek w m. Aleksandrówka, 
ul. Królewska o dł. 1,128 km+ zatoka au-
tobusowa, wartość 497.000,00 zł, w tym 
powiat 248.500,00 zł, Gmina Kozienice 
248.500,00 zł

2. Remont drogi powiatowej 1724W Ko-
zienice – Mozolice Duże – odcinek o dł. 
0,819 km, wartość 241.000,00 zł, w tym 
powiat 117.000,00 zł, Gmina Siecie-
chów 124.000,00 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej 
1712W Ryczywół – Brzóza, gmina 

Kozienice – odcinek w m. Ryczywół 
o dł. 0,512 km+zatoka postojowa, 
wartość 270.000,00zł, w tym powiat 
135.000,00 zł, Gmina Kozienice 
135.000,00 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej 1727W 
Kozienice – Śmietanki, odcinek o dł. 
1,412 km, koszt 370.000,00 zł, w tym 
powiat 185.000,00 zł, Gmina Kozienice 
185.000,00 zł

ROK 2012
1. Przebudowa drogi powiatowej 1712W 

Ryczywół – Brzóza na odcinku Ryczywół 
– Wola Chodkowska, polegająca na dobu-
dowie chodnika, wartość 656.365,56 zł,  
w tym powiat 328.182,78 zł, Gmina Ko-
zienice 328.182,78 zł

2. Budowa parkingu w ciągu drogi po-
wiatowej 1746W Świerże Górne – An-
toniówka (prom), wartość 91.690,23 zł,  
w tym powiat 45.845,12 zł, Gmina Ko-
zienice 45.845,11 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej 1723W Ko-
zienice – Holendry Piotrkowskie ul. Wiśla-
na w m. Kozienice, wartość 552.141,44 zł, 
w tym powiat 276.070,72 zł, Gmina Kozie-
nice 276.070,72 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej 
1719W Nowa Wieś – Kępa Bielań-
ska, wartość 399.802,79zł, w tym po-
wiat 199.901,40 zł, Gmina Kozienice 
199.901,39 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej 
1729W Psary – Samwodzie, war-
tość 700.000,00 zł, w tym powiat 
350.000,00 zł, Gmina Kozienice 
350.000,00 zł

6. Odbudowa drogi powiatowej 1721W Ho-
lendry Kuźmińskie – Holendry Piotrkow-
skie, wartość 1.778.406,13 zł, w tym środki 
finansowe w wysokości 1.771.762,00 zł 
pochodziły z Promesy MSW w ramach po-
działu środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, powiat 6.644,13 zł.

ROK 2013
1. Przebudowa drogi powiatowej 1712W 

Ryczywół – Brzóza polegająca na do-
budowie chodnika w m. Wola Chod-
kowska, dł. 0,575 km + utwardzenie 
pobocza na dł. 0,900km obustronnie, 
wartość 199.950,34 zł, w tym po-
wiat 99.975,17 zł, Gmina Kozienice 
99.975,17 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej 1727W 
Kozienice – Śmietanki polegająca na 
dobudowie chodnika w m. Janów, dł. 
1,018 km, wartość 252.081,03 zł, w tym 
powiat 126.040,52 zł, Gmina Kozienice 
126.040,51 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej 
1729W Psary – Samwodzie, odc. dł.  
0,589 km, wartość 343.001,21 zł, w tym 
powiat 171.500,61 zł, Gmina Kozienice 
171.500,61 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej 1719W 
Nowa Wieś – Kępa Bielańska, odc. dł. 
0,364 km, wartość 120.308,08 zł, w tym 
powiat 60.154,04 zł, Gmina Kozienice 
60.154,04 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej 1725W 
Przewóz-Cudów odc. dł. 0,400 km, 
wartość 179.372,62 zł, w tym po-
wiat 89.686,31 zł, Gmina Kozienice 
89.686,31 zł

6. Odbudowa drogi powiatowej 1724W Ko-
zienice – Mozolice Duże, odcinek Holen-
dry Kozienickie – Wólka Tyrzyńska o dł. 
2,913 km i odcinek Kępeczki – Staszów 
o dł. 1,025 km, łącznie 3,938 km, wartość 
1.579.193,04 zł, w tym budżet państwa 
1.400.000,00 zł, powiat 89.596,52 zł, 
Gmina Kozienice 89.596,52 zł

7. Przebudowa drogi powiatowej 1723W Ko-
zienice – Holendry Piotrkowskie  – odci-
nek o dł. 0,825 km, wartość 402.157,54 zł,  
w tym powiat 201.078,77 zł, Gmina Kozie-
nice 201.078,77 zł

8. Przebudowa drogi powiatowej 1722W 
Chinów – Łuczynów, polegająca na do-
budowie chodnika w m. Łuczynów – odc. 
dł. 0,320 km, wartość 88.625,44 zł, w tym 
powiat 44.312,72 zł, Gmina Kozienice 
44.312,72 zł

ROK 2014
1. Przebudowa drogi powiatowej 1723W 
Kozienice – Holendry Piotrowskie, odci-
nek o długości 1.280 mb, koszt inwestycji 
632 260,00 zł, w tym powiat 316.130,00 zł, 
Gmina Kozienice 316.130,00 zł

Powiat Kozienicki przekazał także 
Gminie Kozienice 981.000,00 zł w ra-
mach Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych:
• rok 2010 – Przebudowa drogi gminnej 

Janików Folwark – Ruda Śmietanki, 
środki powiatu 181.000,00 zł

• rok 2013 – PT, Przebudowa ulic Armii 
Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej 
nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą , środki powiatu 300.000,00 zł

• rok 2014 – Przebudowa ul. Kocha-
nowskiego wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą na odcinku od ul. Warszaw-
skiej do ul. Wójcików oraz odcinka  
ul. Konstytucji 3 Maja, środki powiatu 
500.000,00 zł
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GMINA GŁOWACZÓW

ROK 2007
1. Remont drogi powiatowej 1714W Gło-

waczów-Lipskie Budy – 0,400 km, robo-
ty ziemne, poszerzenie jezdni, ustawienie 
krawężnika, doprofi lowanie podbudowy 
z mieszanki tłuczniowej, podbudowa 
z mieszanki tłuczniowej, warstwa wią-
żąca z betonu asfaltowego, nawierzchnia 
z betonu asfaltowego, rów przydrożny, 
zjazdy z rur betonowych, profi lowanie 
poboczy, wartość 208.774,66 zł, w tym 
powiat 108.774,66 zł, Gmina Głowaczów 
100.000,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej 1716W 
Brzóza – Przejazd – 2,935 km, poszerze-
nie jezdni, wyrównanie podbudowy beto-
nem asfaltowym, nawierzchnia z betonu 
asfaltowego, renowacja rowów, profi lo-
wanie poboczy, wartość 694.106,47 zł, 
w tym powiat 173.527,47 zł, Urząd Mar-
szałkowski 520.579,00 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej 1716W 
Brzóza – Przejazd – 0,465 km, poszerze-
nie jezdni, wyrównanie podbudowy beto-
nem asfaltowym, nawierzchnia z betonu 
asfaltowego, renowacja rowów, profi lo-
wanie poboczy, wartość 200.000,00 zł, 
w tym powiat 110.000,00 zł, Minister-
stwo Infrastruktury 90.000,00 zł

ROK 2008
1. Przebudowa drogi powiatowej 1716W 

Brzóza – Przejazd, odcinek Ursynów – 
Cecylówka-Brzózka – 0,570 km, posze-
rzenie jezdni, wyrównanie podbudowy 
betonem asfaltowym, nawierzchnia z be-

tonu asfaltowego, renowacja rowu, profi -
lowanie poboczy, wartość 240.554,57 zł, 
w tym powiat 112.554,57 zł, Urząd Mar-
szałkowski 128.000,00 zł

2. Przebudowa dojazdów do mostu w ciągu 
drogi powiatowej 1714W Głowaczów- 
Lipskie Budy – 0,386 km, wykonanie 
podbudowy tłuczniowej, nawierzchnia 
z betonu asfaltowego wykonywana 
dwuwarstwowo, wartość 202.289,63 zł, 
w tym powiat 102.289,63 zł, Gmina Gło-
waczów 100.000,00 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ur-
synów – Aleksandrówka w  miejscowości 
Ursynów – 0,696 km, poszerzenie jezdni, 
warstwa wyrównawcza z mieszanki sor-
towanej, warstwy konstrukcyjne z beto-
nu asfaltowego, zatoka autobusowa wraz 
z chodnikiem, profi lowanie poboczy, zjaz-
dy gospodarcze, wartość 399.832,07 zł, 

w tym powiat 99.958,07 zł, Urząd Mar-
szałkowski Komponent A 299.874,00 zł

ROK 2009
1. Przebudowa drogi powiatowej 1716W 

Brzóza – Przejazd – 0,573 km, posze-
rzenie jezdni, wyrównanie podbudowy 
betonem asfaltowym, nawierzchnia z be-
tonu asfaltowego, profi lowanie poboczy, 
renowacja rowu, wartość 209.767,96 zł, 
w tym powiat 109.767,96 zł, Gmina Gło-
waczów 100.000,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej 1711W 
Ursynów-Aleksandrówka na odcin-
ku Ursynów – Stanisławów – III Etap 
– 2,346 km, wykonanie konstrukcji 
nawierzchni z gruntu stabilizowanego 
cementem i z materiału kamiennego- 
mieszanka sortowana tłuczniowa oraz 
wykonanie nawierzchni jezdnej: war-
stwa wiążąca z betonu asfaltowego, 4 
zatoki autobusowe, zjazdy gospodarcze, 
przepusty pod koroną drogi, profi lowa-
nie poboczy, wartość 1.806.836,69 zł, 
w tym powiat 262.625,89 zł, środki unij-

ne 1.544.210,80 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1711W 

Ursynów – Aleksandrówka – Etap IV 
– 0,619 km, wykonanie konstrukcji na-
wierzchni z materiału kamiennego, pro-
fi lowanie istniejącej nawierzchni bru-
kowej mieszanką sortowaną, warstwa 
wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa 
ścieralna z betonu asfaltowego, zjaz-
dy gospodarcze, profi lowanie poboczy, 
wartość 397.929,72 zł, w tym powiat 
247.929,72 zł, Urząd Marszałkowski 
Komponent A – 150.000,00 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej 1704W Mag-
nuszew – Moniochy na odcinku Łękawica 
– Studzianki Pancerne – 2,900 km, posze-
rzenie jezdni, wykonanie warstwy jezdnej 
z betonu asfaltowego, zjazdy gospodarcze, 
przepust pod koroną drogi, przebudowa 
skrzyżowania w m. Łękawica i Studzianki 
Pancerne, przebudowa urządzeń teleko-
munikacyjnych, wartość 1.387.949,57 zł, 
w tym powiat 208.192,47 zł, środki z Unii 
Europejskiej 1.179.757,10 zł

ROK 2010
1. Przebudowa drogi powiatowej 1716W 

Brzóza – Przejazd – 0,657 km, poszerze-
nie jezdni, wyrównanie podbudowy be-
tonem asfaltowym, nawierzchnia z beto-
nu asfaltowego, profi lowanie poboczy, 
renowacja rowu, wartość 194.173,32 zł, 
w tym powiat 73.173,32 zł, Gmina Gło-
waczów 100.000,00 zł, Powiat Radom-
ski 21.000,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej 1715W 
Brzóza – Radom, odcinek Brzóza- Wólka 
Brzózka – 2,050 km, poszerzenie jezdni, 
wyrównanie podbudowy betonem asfal-
towym, nawierzchnia z betonu asfal-
towego, renowacja rowu, profi lowanie 
poboczy, zjazdy gospodarcze, chodnik 
z kostki betonowej, przepust pod koroną 
drogi, wartość 884.755,75 zł, w tym po-
wiat 392.378,75 zł, Gmina Głowaczów 
50.000,00 zł, budżet państwa – NPPDL 
(schetynówki) 442.377,00 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej 1704W 
Magnuszew – Moniochy – w m. Grabno-
wola 1 km, poszerzenie jezdni, wyrów-
nanie podbudowy betonem asfaltowym, 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, profi -
lowanie poboczy, renowacja rowu, wartość 
300.000,00 zł, w tym powiat 200.000,00 zł, 
Gmina Głowaczów 100.000,00 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej 1713W Stu-
dzianki Pancerne – Ryczywół na odcinku 
Studzianki Pancerne – Basinów- 3,400 km, 
poszerzenie jezdni, wyrównanie podbu-
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dowy betonem asfaltowym, nawierzchnia  
z betonu asfaltowego, renowacja rowu, 
profilowanie poboczy, zjazdy gospodarcze, 
chodnik z kostki betonowej, przepust pod 
koroną drogi, przebudowa skrzyżowania 
w m. Basinów, wartość 1.656.738,26 zł, 
w tym powiat 283.353,96 zł, środki unijne 
EFRR 1.373.384,30 zł

ROK 2011
1. Remont drogi powiatowej 1714W Gło-

waczów – Lipskie Budy, odcinek o dł. 
0,850 km, wartość 438.000 zł, w tym 
50.000,00 zł Gmina Głowaczów

2. Remont drogi powiatowej 1704W 
Magnuszew – Moniochy – odcinek 
II Grabnowola – Moniochy, wartość 
274.000,00 zł, w tym Gmina Głowa-
czów 74.000 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej 1715W 
Brzóza- Radom, odcinek Wólka Brzóz-
ka – Lewaszówka o dł. 4,993 km  
w Gminie Głowaczów, wartość zadania 
2.432.669,00 zł, w tym 1.216.334,00 zł 
z budżetu państwa w ramach wniosku 
złożonego przez Powiat Kozienicki, 
896.335,00 zł – środki finansowe po-
wiatu, a 320.000,00 zł-środki finansowe 
Gminy Głowaczów

ROK 2012
1. Przebudowa drogi powiatowej 1704W 

Magnuszew – Moniochy na odcinku Grab-
nowola – Moniochy, wartość 497.865,01 zł, 
w tym powiat 197.865,01 zł, Gmina Gło-
waczów 300.000,00 zł

2. Wykonanie urządzeń ochrony przeciw-
powodziowej na drodze powiatowej 
1701W Głowaczów – Lipskie Budy- 
przebudowa przepustu o 80 cm dwu-
otworowego wraz dojazdami, wartość 
121.220,00 zł  

ROK 2013
1. Przebudowa drogi powiatowej 1704W 

Magnuszew – Moniochy, odc. Stu-
dzianki Pancerne – Grabnowola, odc. 
dł. 1,320 km, wartość 499.200,63 zł,  
w tym powiat 199.200,63 zł, Gmina 
Głowaczów 300.000,00 zł

2. Budowa drogi powiatowej 1714W 
Głowaczów – Lipskie Budy, odc. dł.  
0,625 km, wartość 307.723,57 zł,  
w tym powiat 207.723,57 zł, Gmina 
Głowaczów 100.000,00 zł

ROK 2014
1. Przebudowa drogi powiatowej 3515W 

Łukawa-Głowaczów odcinek o długoś-
ci 351 mb, 296 mb chodnika w miejsco-
wości Głowaczów ul. Bankowa, koszt 
inwestycji ok. 330 000,00 zł, w tym 

powiat 230.000,00, Gmina Głowaczów 
100.000,00
W latach 2007-2014 Gmina Głowa-

czów dofinansowała budowę, przebu-
dowę, modernizację dróg powiatowych  
w kwocie 1.794.000,00 zł. W zamian Po-
wiat przekazał 2.636.994,65 zł, w tym  
z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska 1.966.994,65 zł oraz w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych(schetynówki) 670.000,00 zł :
• 2010 rok – Przebudowa drogi gminnej 

nr 3426014 Mariampol – Grabnowola, 
środki powiatu: 50.000,00 zł

• 2011 rok – Przebudowa drogi gminnej 
Bobrowniki – Miejska Dąbrowa, środki 
powiatu 320.000,00 zł

• 2013 rok – Budowa ulicy Parcela  
w miejscowości Brzóza wraz z budową 
linii elektroenergetycznej NN oświet-
lenia okręgowego, środki powiatu 
300.000,00 zł
Cele na jakie Gmina wydatkowała 

kwotę z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska opisaliśmy w Biule-
tynie Informacyjnym „Nasz Powiat”  
Nr 10/2014(wrzesień)

GMINA SIECIECHÓW

ROK 2007
1. Remont drogi powiatowej 1731W Sie-

ciechów – Gniewoszów – 1,340 km, 
poszerzenie jezdni, wyrównanie podbu-
dowy betonem asfaltowym, nawierzch-
nia z betonu asfaltowego, profilowanie 
poboczy, wartość 353.380,33 zł, w tym 
powiat 133.380,33 zł, Gmina Gniewo-
szów 120.000,00 zł, Gmina Sieciechów 
100.000,00 zł

ROK 2008
1. Remont drogi powiatowej 1731W Sie-

ciechów – Gniewoszów – 0,635 km, 
poszerzenie jezdni, wyrównanie podbu-
dowy betonem asfaltowym, nawierzch-
nia z betonu asfaltowego, profilowanie 
poboczy, wartość 264.173,89 zł, w tym 
powiat 129.173,89 zł, Gmina Sieciechów 
135.000,00 zł

ROK 2009
1. Przebudowa drogi powiatowej 1731W 

Sieciechów – Gniewoszów – 0,860 km, 
poszerzenie jezdni, wyrównanie podbu-
dowy betonem asfaltowym, nawierzch-
nia z betonu asfaltowego, profilowanie 
poboczy, wartość 194.762,73 zł, w tym 
powiat 94.762,73 zł, Gmina Sieciechów 
100.000,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej 1731W 
Sieciechów – Gniewoszów – 0,241 km, 

poszerzenie jezdni, warstwa wyrównaw-
cza z betonu asfaltowego, warstwa ścieral-
na z betonu asfaltowego, chodnik z kostki 
betonowej, zjazdy gospodarcze, profilo-
wanie poboczy, wartość 184.478,96 zł

ROK 2010
1. Przebudowa drogi powiatowej 1734W 

Głusiec – Zbyczyn – 0,919 km, posze-
rzenie jezdni, wyrównanie podbudowy 
betonem asfaltowym, nawierzchnia  
z betonu asfaltowego, profilowanie po-
boczy, wartość 320.712,08 zł, w tym 
powiat 220.712,08 zł, Gmina Siecie-
chów 100.000,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej 1724W 
Kozienice – Mozolice Duże – 0,570 km, 
poszerzenie jezdni, wyrównanie podbu-
dowy betonem asfaltowym, nawierzch-
nia z betonu asfaltowego, profilowanie 
poboczy, wartość 178.924,76 zł, w tym 
powiat 128.924,76 zł, Gmina Siecie-
chów 50.000,00 zł

ROK 2011
1. Remont drogi powiatowej 1724W Ko-

zienice – Mozolice Duże – odcinek o dł. 
0,819 km, wartość 241.000,00 zł, w tym 
powiat 117.000,00 zł, Gmina Siecie-
chów 124.000,00 zł

Rok 2012
1. Remont drogi powiatowej 1732W 

Sieciechów – Łoje, odcinek o dł.  
0,800 km, wartość 241.621,94 zł,  
w tym powiat 174.951,94 zł, Gmina 
Sieciechów 66.670,00 zł

ROK 2013
1. Przebudowa drogi powiatowej 1734W 

Głusiec – Zbyczyn, odc. dł. 0,380 km, 
wartość 107.161,54 zł, w tym po-
wiat 40.491,54 zł, Gmina Sieciechów 
66.670,00 zł

ROK 2014
1. Odbudowa drogi powiatowej 1732W 

Sieciechów – Łoje odcinek o dłu-
gości 1831 mb, koszt inwestycji ok.  
840 750,00 zł, w tym powiat 173.378,00, 
budżet państwa 667.372,00
W latach 2007-2014 Gmina Siecie-

chów dofinansowała budowę, przebu-
dowę, modernizację dróg powiatowych  
w kwocie 742.340,00 zł W zamian powiat 
przekazał kwotę 1.456.664,57 zł  z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska, 
będącego częścią budżetu powiatu. 

Cele na jakie Gmina wydatkowa-
ła kwotę z NFOŚ opisaliśmy w Biule-
tynie Informacyjnym „Nasz Powiat”  
Nr 10/2014(wrzesień)

opracowała danuta delekta

INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT KOZIENICKI 
W GMINACH KOZIENICE, GŁOWACZÓW I SIECIECHÓW

dokończenie ze str. 9

Informacje
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TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Warsztat Terapii Zajęciowej powstał 

18 lat temu dzięki zaangażowaniu Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i mieścił się w budynku Żłobka 
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie. Pierwot-
nie w terapii uczestniczyło 25 osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie z gminy 
Kozienice. Z czasem zmieniały się prze-
pisy, przybywało uczestników i aktualnie 
do Warsztatu uczęszcza 40 osób z powia-
tu kozienickiego. 

Po kilku latach funkcjonowania kadra 
Warsztatu postanowiła założyć Stowarzysze-
nie, które ostatecznie zostało zarejestrowane 
w KRS w sierpniu 2004 roku pod nazwą Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin „Sami Sobie”. W grudniu 
2005 r. Stowarzyszenie uzyskało status orga-
nizacji pożytku publicznego. Celem powsta-
nia Stowarzyszenia było poszerzenie oferty 
terapeutycznej Warsztatu poprzez organizo-
wanie różnych działań fi nansowanych z do-
tacji  instytucji rządowych, samorządowych, 
fundacji i sponsorów. Ostatecznie, oprócz 
uczestników Warsztatu, Stowarzyszenie 
obejmuje jeszcze swoją działalnością dzieci 
z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego 
i ich rodziny.

Te dwie rocznice skłoniły władze Stowa-
rzyszenia i kadrę Warsztatu do zorganizowa-
nia przedsięwzięcia pn. „Tydzień świadomo-
ści o niepełnosprawności”, którego celem 
było przybliżenie społeczeństwu proble-
mów, ale też i osiągnięć osób niepełnospraw-
nych intelektualnie i tym samym zachęcenie 

osób zainteresowanych do udziału w terapii 
i do członkostwa w Stowarzyszeniu. Projekt 
współfi nansowany był przez Gminę Kozie-
nice, a realizowany w dniach 15-19 wrześ-
nia 2014r. na terenie budynku i otoczenia 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie. 
W ramach „Tygodnia...” zorganizowano:
– drzwi otwarte w WTZ
– plener malarsko-ceramiczny z udziałem 

lokalnych twórców i wystawę poplene-
rową  

– wystawę prac artystycznych uczestni-
ków WTZ

– wystawę fotografi czną dokumentującą 
działalność Warsztatu i Stowarzyszenia 
„Sami Sobie”

– spotkanie rodziców i pracowników 
instytucji pomocowych z przedstawi-

cielem Stowarzyszenia Rodzin i Opie-
kunów Osób z Zespołem Downa „Bar-
dziej Kochani” z Warszawy

– festyn urodzinowy z udziałem wszyst-
kich uczestników projektu i zaproszo-
nych gości

– wydrukowano ulotki informacyjne 
o działalności obydwu podmiotów.
Głównymi partnerami organizatorów 

w realizacji zadania byli: Kozienicki 
Dom Kultury im. B. Klimczuka, Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” 
w Kozienicach oraz Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Kozienicach.

Organizatorzy dziękują wszystkim 
osobom i instytucjom wspierającym ich 
w realizacji projektu.

Warsztat terapii zaJĘcioWeJ

ENEA Wytwarzanie objęła 85 proc. 
udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej w Białymstoku. 
Transakcja pomiędzy ENEA Wytwa-
rzanie a Miastem Białystok została sfi -
nalizowana. Umowa została podpisana 
jeszcze w maju br., na początku wrześ-
nia na transakcję zgodził się Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Wejście umowy w życie oznacza, że 
spółka która jest właścicielem głównego 
producenta ciepła dla miasta, Elektrocie-
płowni Białystok, staje się także jego do-
stawcą dla mieszkańców miasta. Połącze-
nie EC Białystok z miejską siecią MPEC 
pozwoli na optymalizację produkcji cie-
pła w mieście. Elektrociepłownia posiada 
dwa nowoczesne bloki opalane biomasą, 
o zerowej emisji CO2. Ich bardziej efek-
tywne wykorzystanie poprawi stan środo-
wiska naturalnego w mieście. 
– W trosce o komfort cieplny białostoczan 

będziemy aktywnie inwestować w sieć 
ciepłowniczą. By zapewnić bezpiecz-
ne dostawy ciepła do mieszkań i biur 
w przyszłości konieczny jest bowiem re-
mont sieci przesyłających energię ciep-
lną. Wiele z nich powstało jeszcze w la-
tach 70. ubiegłego wieku. Nowoczesne 
technologie, które stosujemy pozwolą 
zmniejszyć straty cieplne, a więc także 
koszty. Zmiany przyniosą więc wymier-
ne korzyści mieszkańcom Białegostoku 
– podkreśla Krzysztof Sadowski, pre-
zes ENEA Wytwarzanie.
W ciągu najbliższych pięciu lat ENEA 

Wytwarzanie zainwestuje 101 mln zł w 
rozwój i modernizację MPEC. Dzięki re-
montom sieci i węzłów cieplnych, spółka 
zwiększy efektywność źródeł ciepła i sieci 
ciepłowniczej. ENEA zmodernizuje także 
przestarzałą technologicznie Ciepłownię 
Zachód, dostosowując ją do zaostrzają-
cych się  wymogów ekologicznych. 

ENEA Wytwarzanie jest częścią Gru-
py ENEA, jednego z największych przed-
siębiorstw energetycznych w kraju. Spół-
ka odpowiada za cały obszar wytwarzania 
energii w Grupie ENEA, w tym za źródła 
odnawialne i kogeneracyjne (wytwarzają-
ce prąd i ciepło w jednym procesie). Ma 
duże doświadczenie w produkcji i dys-
trybucji ciepła zdobyte przez lata w Pile, 
Kozienicach i Białymstoku. 

Od 2008 roku spółka jest współwłaści-
cielem, a od 2011 faktycznym właścicie-
lem Elektrociepłowni Białystok, która już 
pracuje w kogeneracji. Jest więc bardziej 
ekologiczna i mniej kosztowna, gdyż dzięki 
wytwarzaniu ciepła i prądu w jednym pro-
cesie, zużywa od 10 do nawet 30 procent 
paliwa mniej, niż trzeba by było zużyć, pro-
dukując te dwa rodzaje energii osobno.

aGata reed 
rzecznik prasowy 

enea Wytwarzanie s.a.

POŁĄCZENIE ELEKTROCIEPŁOWNI 
BIAŁYSTOK Z MPEC BIAŁYSTOK

Informacje
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„PRA. O RODZINIE IWASZKIEWICZÓW. 
OPOWIEŚĆ PRAWNUCZKI JAROSŁAWA”

Pozornie Jarosław Iwaszkiewicz nie 
ukrył przed nami żadnych tajemnic, zo-
stawił bowiem po sobie liczne wspomnie-
nia, listy oraz dzienniki. Jednak książka 
„Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów. Opo-
wieść prawnuczki Jarosława” udowadnia, 
jak bardzo się myliliśmy.

Napisała ją Ludwika Włodek, prawnucz-
ka pisarza, która nie tylko prześledziła nie-

publikowane do tej pory listy oraz wspo-
mnienia i pamiętniki, ale również odbyła 
liczne podróże do miejsc, z którymi Iwasz-
kiewiczowie byli związani  i poświęciła wie-
le godzin na rozmowy z osobami z bliższej 
i dalszej rodziny. Powstał dzięki temu reportaż 
pełen także anegdot nieznanych dotąd nawet 
najbardziej wnikliwym badaczom twórczo-
ści Iwaszkiewicza. Reportaż będący zapisem 
pamięci rodzinnej, odtwarza przedwojenne 
losy rodziny na Ukrainie, opowiada historię 
żony pisarza Anny z Lilpopów, przedstawia 
mieszkańców Stawiska rezydujących tam 
w czasie wojny oraz ich gości, opowiada 
o losach rodziny w czasach PRL – u.

Już na pierwszych stronach książki autor-
ka tłumaczy: Nie miałam ambicji napisania 
kolejnej biografi i Iwaszkiewicza ani dzieła 
o kulturotwórczej roli Stawiska. Interesowało 
mnie, jaka była ta rodzina i jak życie w niej 
wpłynęło na najbliższe osoby, ze mną samą 
włącznie. Ludwika Włodek przedstawia każ-
dego z rodziny tak, aby wykluczyć jednobar-
wność. Członkowie familii Iwaszkiewiczów 
stają się ludźmi z bagażem doświadczeń, 
jakimś humorem, wadami i zaletami, ale 
co najważniejsze: każdy jest dla niej rów-
nie istotną postacią, bowiem (...) nie dlatego 
ta rodzina jest dla mnie ważna, że to jego 
– słynnego pisarza – rodzina, tylko dlatego, 
że to moja rodzina.

Osoby, które ukończyły 50 lat, będą 
miały okazję za darmo zbadać swoją krew 
pod kątem chorób nerek. W niedzielę, 
12 października 2014 roku odbędzie się 
moment kulminacyjny akcji NEFRO-
TEST. Jest to część ogólnopolskiej kam-
panii społecznej organizowanej przez 
Nefron Sekcję Nefrologiczną Izby Go-
spodarczej Medycyna Polska oraz Frese-
nius Medical Care.

Aby przebadać krew podczas NEFRO-
TESTU trzeba pamiętać o wcześniejszej 
rejestracji na badania (telefoniczną reje-
strację przeprowadzi agencja Perpetuum 
Media w dniach 7-8 października). Na 
badania mogą zapisać się tylko osoby od 
50. roku życia. Wymagany będzie numer 
PESEL. Rejestracja zostanie przeprowa-
dzona pod jednym z dwóch numerów 
telefonów: 797 736 776, 797 736 767, 
w godz. 10:00 – 15:00.  

Książkę czyta się bardzo dobrze. Po-
niekąd dlatego, że osobiste refl eksje oraz 
zaprawione dowcipem opowieści nie dążą 
do sensacyjnych szczegółów, chociaż nie-
kiedy zdradzają bardzo intymne aspekty 
losów tej rodziny. Poniekąd dlatego, że 
naznaczona dwoma wojnami światowy-
mi oraz latami komunizmu opowieść jest 
książką historyczną.

Autorka opisała swoją rodzinę kilka 
pokoleń wstecz do czasów współczesnych, 
co dla niej samej okazało się ogromnym 
wyzwaniem, dającym jeszcze większą ra-
dość. „Wgłębianie się w rodzinną historię 
było przyjemne, ale jednocześnie bolesne” 
podsumowuje Ludwika Włodek, która 
proponuje każdemu czytelnikowi odby-
cie takiej podróży do własnych korzeni, 
aby dowiedzieć się, skąd pochodzi i skąd 
przychodzi. Jej korzenie to rodzina znana, 
z Jarosławem Iwaszkiewiczem w punkcie 
centralnym, ale oprócz Iwaszkiewiczów 
wyłaniają się Szymanowscy, Lilpopowie, 
Włodkowie. Na końcu książki wydawca 
umieścił tablice genealogiczne, a ona sama 
wzbogacona została licznymi fotografi ami 
stanowiącymi pamiątkę i dokument jed-
nocześnie prywatnego życia ludzi, którzy 
stanowili elitę i kształtowali wiele postaw 
nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

AGNIESZKA GAJDA

Zarejestrowani pacjenci 12 paździer-
nika odwiedzą stację dializ. Każdemu 
z nich zostanie pobrana krew i wykonane 
bezpłatne badanie na stężenie kreatyniny 
i eGFR. Badanie wykona laboratorium 
wskazane przez dyrektora regionalnego 
Fresenius Medical Care. Pacjenci od-
bierają samodzielnie wyniki w miejscu 
wskazanym, zasugerowanym przez Sta-
cję Dializ. Badania przeprowadzane będą 
w godz.9.00-17.00, na godz. 12.00 zapla-
nowane jest badanie gości honorowych 
i spotkanie z mediami.

Akcja obejmuje swoim zasięgiem po-
wiat puławski, kozienicki, rycki i opolski 
(zasięg terytorialny stacji dializ).

Oprócz opisanych wyżej badań maso-
wych kampania składa się z dodatkowych 
elementów: szerokiej kampanii w me-
diach, spotkania dla lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej oraz dystrybucji 

bezpłatnych skierowań na podobne, jak 
opisane wyżej badania do wykorzystania 
jednak w późniejszym terminie.

Puławy to już 47. miasto na mapie 
Polski, gdzie odbywa się kampania NE-
FROTEST. Od początku akcji czyli od 
2010 roku, przebadaliśmy ponad 
27 tysięcy osób. Wszyscy przebadani, któ-
rych wyniki nie mieściły się w normach 
zostali skierowani na dalszą diagnostykę.

Na terenie całego kraju akcję wspie-
ra Anna Komorowska – Małżonka Pre-
zydenta RP oraz prof. Marian Klinger 
– Krajowy Konsultant w dziedzinie 
Nefrologii. Na szczeblu regionalnym 
badania swoim patronatem objęli: Wo-
jewoda Lubelski – Wojciech Wilk, Sta-
rosta Puławski Witold Popiołek, Staro-
sta Kozienicki Janusz Stąpór, Starosta 
Opolski Zenon Rodzik i Starosta Rycki 
Stanisław Jagiełło.

KAMPANIA SPOŁECZNA NEFROTEST PIERWSZY RAZ W PUŁAWACH
400 OSÓB ZA DARMO ZBADA NERKI!

Informacje
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ABC KONSUMENTA 
JAK SKŁADAĆ REKLAMACJĘ NA WADLIWY 

TOWAR LUB USŁUGĘ
W zakupionym towarze po jakimś 

czasie użytkowania powstała wada, fa-
chowiec wadliwie wykonał usługę np. re-
montową, naprawy samochodu – co robić 
w takiej sytuacji?

Roszczeń dochodzimy na podsta-
wie przepisów ustawy o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej  
i o zmianie Kodeksu cywilnego. Prze-
de wszystkim musimy zgłosić swoje 
roszczenie pod adresem sprzedawcy. 
Sprzedawca nie ma prawa zasłaniać 
się producentem i odsyłać nas do nie-
go. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego 
można znaleźć na stronie interneto-
wej naszego starostwa pod adresem  
www.kozienicepowiat.pl w zakładce 
„Pomoc konsumentom”. Nie jest to 
wzór obowiązujący, gdyż żaden prze-
pis prawa nie ustala wzoru reklamacji 
ale jest najbardziej przyjazny dla kon-
sumenta i najlepiej zabezpieczający 
jego interesy.

Należy pamiętać, że to konsument od-
powiada za treść zgłoszenia reklamacyj-
nego czyli swoich roszczeń (wymiana na 
nowy lub naprawa towaru) pod adresem 
sprzedawcy czy wykonawcy. Nie może 
tłumaczyć się, że ekspedientka tak napi-
sała gdy potwierdza treść reklamacji swo-
im podpisem.

Przy zgłaszaniu reklamacji należy pa-
miętać:
1. należy podać swój adres a nie numer 

telefonu czy też adres e-mailowy – jest 
to korzystniejsze dla konsumenta gdyż 
sprzedawca musi wysłać pismo na adres 
podany przez konsumenta,

2. nie powinniśmy godzić się na oso-
bisty odbiór (nie mamy takiego obo-
wiązku) w sklepie pisma o ustosun-
kowaniu się sprzedawcy do naszych 
roszczeń – to czynność prawna, do 
której zobowiązany jest sprzedawca  
i nie ma prawa do przerzucania jej na 
konsumenta,

3. gdy kupiliśmy towar w innym mie-
ście nie mamy obowiązku jechać  
i składać na miejscu reklamacji – 
wystarczy, że wyślemy listem pole-
conym za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru zgłoszenie reklamacyjne 
pod adresem sprzedawcy – adres jest 
na paragonie lub fakturze, warto go 
zweryfikować w Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej www.ceidg.gov.pl. Nie 
mamy prawnego obowiązku dostar-
czyć towaru wraz z reklamacją,

4. przy składaniu reklamacji powinni-
śmy dochować należytej staranności 
gdyż może to być pierwszy krok do 

procesu sądowego – sprzedawca ma 
prawny obowiązek rozpatrzyć nasze 
roszczenie, ale nie ma obowiązku 
jego uznać. W sytuacji gdy rekla-
macja nie zostanie uznana, może to 
rozstrzygnąć tylko sąd powszechny 
lub polubowny ale na sąd polubow-
ny muszą wyrazić zgodę obie strony  
tj. konsument i przedsiębiorca.

5. w przypadku reklamacji usługi w żad-
nym wypadku nie zgłaszajmy niezgod-
ności z umową (wad) telefonicznie, 
tylko na piśmie listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
jednocześnie wyznaczając termin usu-
nięcia wady.
W przypadku zgłaszania wady na pod-

stawie gwarancji musimy dostosować 
się do zapisów w karcie gwarancyjnej  
i mamy tylko takie prawa jakie są zapisa-
ne w warunkach gwarancji.

Nie możemy mówić o gwarancji jeżeli 
nie dostaniemy karty gwarancyjnej – pa-
ragon czy też faktura nie są gwarancjami 
tylko potwierdzeniem zawarcia umowy 
sprzedaży.

stanisłaW Gąsior 
powiatowy rzecznik konsumentów  

w kozienicach

1. Spotkania indywidualne z dzieckiem 
pt. „Znam swoje mocne strony”.
Spotkania mają na celu znalezienie 
i nazwanie mocnych i pozytywnych 
stron dziecka. Uczestnicy zdobędą 
umiejętność samooceny, utrwalą po-
czucie wiary w samego siebie i zdefi-
niują swoje zainteresowania. Nauczą 
się jak marzenia przekształcać na cele, 
możliwe do osiągnięcia. 

2. Terapia EEG BIOFEEDBACK, 
MINDFITNESS.
Terapia ma na celu poprawić sprawność 
mózgu w pozyskiwaniu, przetwarzaniu 
i przechowywaniu wiedzy. Trening po-
zwala zharmonizować mózg i zacho-
wać go w stałej sprawności. 

3. Zajęcia grupowe dla dzieci zdolnych 
„Akademia twórczości”. 

OfERTA zAJĘĆ DLA  
UCzNIóW zDOLNYCh 

Celem zajęć jest kształtowanie sfery 
emocjonalno – poznawczej, jak rów-
nież rozwijanie takich aspektów funk-
cjonowania poznawczego jak: logiczne 
i twórcze myślenie, kreatywność, uwa-
ga, pamięć, wychodzenie poza stereo-
typy i schematy myślowe, a także twór-
cza ekspresja własnej osobowości. Na 
zajęciach wykorzystywane są techniki 
socjoterapii i arteterapii. 

4. Spotkania indywidualne w zakre-
sie „Tworzenia map myśli” (Mind 
Maps) 
Metoda rozwija kreatywność, pobudza 
mózg do twórczej pracy, prowadzi do 
efektywnego przyswajania wiedzy. 

5. Spotkania indywidualne z wykorzysta-
niem programu „Ryś w gąszczu zawo-
dów”. 

Celem jest preorientacja zawodowa 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczes-
noszkolnym. Uczestnicy mają możli-
wość uzyskać informacje niezbędne 
do rozpoczęcia procesu planowania 
edukacyjno – zawodowego. Poznają 
podstawowe branże zawodowe wystę-
pujące na rynku pracy oraz uzyskają 
najważniejsze informacje o wybranych 
zawodach wchodzących w skład tych 
branż, czyli zadania zawodowe i nie-
zbędne wymagania do wykonywania 
określonego zawodu. 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna 
w kozienicach
al. Gen. Wł. sikorskiego 8 a
26-900 kozienice
tel.: 48 611 04 90
fax: 48 614 89 36

Informacje
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JUBILEUSZOWY 10 EKOLOGICZNY FESTYN W I LO 
IM. STEFANA CZARNIECKIEGOW KOZIENICACH

W piątkowy poranek 19 września 
2014 r. uczniowie I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach zgromadzili się na placu 
szkolnym i rozpoczęli przygotowania 
do 10 Festynu Ekologicznego. Zgodnie 
z tradycją, która kontynuowana jest od 
wielu lat, zabawa propagowała ekolo-
giczny styl życia, a motywem prze-
wodnim tegorocznego spotkania, które 
przypadło na Dzień dzikiej fauny, fl ory 
i naturalnych siedlisk, było podkreśle-
nie znaczenia takich miejsc dla środo-
wiska naturalnego.

Tego dnia gościliśmy w naszym 
liceum przedszkolaków z gminy Ko-
zienice. Dzieci na tegoroczny festyn 
przygotowały ciekawe prace plastycz-
ne, tematycznie związane z  motywem 
przewodnim, czyli dziką florą i fau-
ną. Prace oceniła komisja i wręczyła 
zwycięzcom oraz wyróżnionym słod-
kie nagrody i dyplomy uczestnictwa. 
Przedszkolaki doskonale bawiły się 
pod opieką licealistek, które przygoto-
wały specjalne gry i zabawy dla ma-
luchów. Następnie z zainteresowaniem 
oglądały i bawiły się ekologicznymi 
zabawkami.

Uczniowie I LO przygotowali ko-
lorowe stoiska, na których znalazła 
się zdrowa żywność, plony jesieni 
i zabawki wykonane z materiałów eko-
logicznych. Wykonane przez uczniów 
prace plastyczne podkreślały przewod-
ni motyw festynu. Krótkie przygotowa-
nia wystarczyły, aby plac szkolny zatęt-
nił życiem – na stoiskach pojawiły się 
pyszne i oryginalne potrawy, zabawne 

i niezwykłe dekoracje, a ciekawie po-
przebierani uczniowie, prezentujący 
swoje „stragany”, zachęcali przybyłych 
gości nie tylko do oglądania ich dzieł, 
ale także do degustacji potraw. Stoiska 
i ich zawartość oceniane były przez ko-
misję, której przewodniczyła dyrektor 
Ewa Malec. Przyznano nagrody i wy-
różnienia za najciekawszą, najbardziej 
oryginalną i pomysłową prezentację. 
Okazało się, że pomysły były naprawdę 
rewelacyjne, a jadło, jak zwykle, dosko-
nałe. Miejsca na podium zajęły klasy: 
IIa – I miejsce, Ic – II miejsce, Ia i Ib 
– III miejsce.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rze-
czowe dla każdego ucznia – kalkula-
tory, zestawy przyrządów matematycz-
nych, flamastry lub dofinansowanie 
do biletów na klasowy wyjazd do kina 

lub teatru. Uzupełnieniem nagród były 
kroniki, ufundowane dla klas, w któ-
rych uczniowie będą dokumentować 
najważniejsze wydarzenia klasowe.

Po części oficjalnej nastąpiły zaba-
wy i konkursy, w których brali udział 
uczniowie oraz zaproszeni goście. 
Wielkim zainteresowaniem cieszyły 
się występy uczniów ze Szkoły Mu-
zycznej w Kozienicach, którzy porwali 
wszystkich do wspólnej zabawy. Mu-
zyczne talenty ujawniły także dziew-
częta i chłopcy z naszej szkoły – zapre-
zentowane piosenki i tańce wzbudziły 
zachwyt i aplauz zgromadzonej pub-
liczności.

Festyn po raz kolejny okazał się do-
skonałą imprezą, która podnosi świa-
domość ekologiczną młodzieży, inte-
gruje społeczność szkolną i lokalną, 
a dzięki pokazowi Grupy Medycznej, 
działającej w naszym liceum, uczy 
działań niezbędnych w trudnych sytua-
cjach życiowych. Pokaz Szkolnej Gru-
py Ratowniczej spotkał się ze szcze-
gólnym zainteresowaniem zebranych 
i był wspaniałą lekcją poglądową na 
temat bezpieczeństwa.

Radosny nastrój i uśmiechy na twa-
rzach były potwierdzeniem, że takie 
imprezy mają swój sens i klimat. Dzię-
kujemy nauczycielom i uczniom za or-
ganizację, wszystkim uczestnikom za 
zaangażowanie, wspaniałą zabawę i za-
praszamy w przyszłym roku.

JUstyna kWaŚnik – i lo

Wydarzenie
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TRUDNE NOWEGO POCzĄTKI, CzYLI 
SŁóW KILKA O ADAPTACJI DzIECKA 

W PRzEDSzKOLU
Pierwszy kontakt z dużą grupą dzie-

ci, hałas, nowe zasady, przebywanie poza 
domem w obcym miejscu oraz rozłąka 
z mamą – to  najczęściej budzi w dziecku 
lęk i niechęć do przedszkola. 

Dziecko pozostając pierwszy raz w nie-
znanym dla siebie otoczeniu, bez najbliż-
szych osób czy przedmiotów, czuje się za-
gubione i zdezorientowane. Konsekwencje 
są zupełnie naturalne: złe emocje, niepokój, 
agresja wobec Przedszkola. W końcu to ono 
zakłóciło miły spokój i dotychczasowy tryb 
życia codziennego. 

Zachwiana zostaje równowaga w życiu 
dziecka. Traci ono poczucie bezpieczeństwa 
i zakłócone zostają wszystkie funkcje po-
znawcze oraz emocjonalne. Są to objawy na-
turalne, świadczące o reakcji na zachodzącą 
zmianę. Czas i intensywność, w jakich wy-
stępują świadczy o sposobie przystosowania 
się dziecka. Jeśli mimo wsparcia rodzica, ten 
proces trwa zbyt długo, zbyt silnie dezorga-
nizując funkcjonowanie dziecka, możemy 
mówić o braku adaptacji malucha.

Sytuację utrudnia sposób porozumiewa-
nia się. W domu wszyscy rozumieją słowa, 
mimikę i gesty dziecka, a Pani w Przed-
szkolu zachowuje się inaczej niż mama. 

W porównaniu z dzieckiem całkiem 
inaczej czas pobytu w przedszkolu widzą 
rodzice. Zaabsorbowani pracą czy innymi 
obowiązkami te kilka godzin odczuwają 
jako chwilę. Dla dziecka natomiast czas 
ciągnie się okrutnie, a wypełnia go strach 
i niepokój. Stąd uciążliwie dopytuje: 
„Mama przyszła?”, „Idę do domu?”. 

Przedszkole wymaga również od dzie-
cka pewnych umiejętności i zachowań. 
Najbardziej istotny jest poziom opanowania 
czynności samoobsługowych. Aby dziecko 
w pełni zaadaptowało się do Przedszkola 
i sprostało jego wymaganiom, musi osiągnąć 
odpowiedni stopień rozwoju sfer takich jak: 
motoryka, czynności manualne, samoobsłu-

ga, zabawa w grupie, a także sfery poznaw-
czej, społeczno-emocjonalnej, językowej.

droga Mamo / drogi tato!
Proces przystosowania się dziecka 
mogą ułatwić poniższe wskazówki:
• Dostarczaj dziecku wielu doświadczeń, 

pozwól mu przebywać z innymi, pobyć 
bez Ciebie, stopniowo wydłużając czas 
rozstania;

• Skróć czas pożegnania: pomóż dziecku 
rozebrać się, zaprowadź do sali, pożeg-
naj się, pocałuj je i wyjdź;

• Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy 
płacze przy rozstaniu, bo jeśli zrobisz 
to choć raz, będzie wiedziało, że łzami 
można wiele wymusić; daj mu „kawałek 
domu” – może to być np. ulubiona ma-
skotka, wspólne zdjęcie;

• Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko 
zawsze z uśmiechem, twój spokój/niepo-
kój może mu się udzielić;

• Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, 
postaraj się, żeby przez kilka dni odpro-
wadzał je do przedszkola drugi rodzic;

• Nie obiecuj: Jak pójdziesz do przedszko-
la to coś dostaniesz! – nie może to być 
forma przekupywania;

• Jeśli mimo wszystko maluch ma problemy 
podczas rozstania okaż zrozumienie, a nie 
zniecierpliwienie, a ponadto postaraj się 
znaleźć jak najwięcej czasu na aktywne 
bycie z nim po odebraniu z przedszkola;

• Kontroluj to, co mówisz: staraj się mówić 
o przedszkolu z wydźwiękiem pozytywnym, 
a nie negatywnym, nie odbieraj ewentualnych 
uwag, obserwacji czy sugestii nauczycielki 
jako ataku na Ciebie czy Twoje dziecko;

• Nie naciskaj na dziecko, aby od razu opo-
wiedziało, co wydarzyło się w przedszko-
lu – to powoduje niepotrzebny stres;

• Ubieraj dziecko wygodnie, aby ubiera-
nie się było dla niego proste;

• Zawsze dotrzymuj danego słowa – Twoje 
dziecko może nie mieć jeszcze poczucia 

czasu, ale wiąże fakty ze zdarzeniami;
• Wprowadź podobną organizację dnia 

w domu z przedszkolnym;
• Okaż zrozumienie dla mogących się zda-

rzyć „niespodzianek”, takich jak mocze-
nie, obgryzanie paznokci. Porozmawiaj 
o źródle tych zachowań zarówno z dzie-
ckiem jak i z wychowawcą, ponieważ 
przyczyny mogą być różne.

Proces przystosowania się dziecka 
utrudniają:
• niepewność rodzica i brak konsekwencji 

w podejmowaniu decyzji,
• brak doświadczeń społecznych dziecka 

w kontaktach z nowymi osobami,
• nadopiekuńczość rodzica np. wyręcza-

nie dziecka w czynnościach związanych 
z samoobsługą,

• straszenie dziecka przedszkolem,
• nieznajomość i brak zaufania do pla-

cówki oraz wobec kadry,
• traktowanie dziecka przedmiotowo,
• emocje rodzica: wyrzuty sumienia, nie-

pokój, lęk, poczucie zagrożenia,
• brak jasno określonych granic, 
• pośpiech, zdenerwowanie, spóźnianie 

– brak czasu dla dziecka,
• brak zrozumienia dla trudnych zacho-

wań, obrażanie się na dziecko, unikanie 
bądź odrzucenie.

Istotną rolę w procesie adaptacji od-
grywa ciągłość przychodzenia dziecka 
do przedszkola. Częsta nieobecność 
w przedszkolu opóźnia adaptację. W wie-
lu przypadkach powoduje konieczność 
powtórnego rozpoczęcia tego procesu. 
Adekwatna reakcja rodziców i podjęcie 
współdziałania z wychowawcą pomoże 
maluchowi we wspólnym pokonywaniu 
problemów.

Rodzicu pamiętaj, że z każdym dniem 
może być tylko lepiej! 

anna Mikocka

W tradycji Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Jana Kocha-
nowskiego w Garbatce-Letnisku 
„Rykowisko” to odbywające się 
w pierwszych tygodniach paździer-
nika otrzęsiny, podczas których 
uczniowie klas leśnych i drzewnych 
uroczyście przyjmują do swojego 
grona pierwszoklasistów. 

Impreza odbędzie się 9 paź-
dziernika o godz. 11.00. Otrzęsiny 
rozpoczną się wymarszem uczniów 

„RYKOWISKO” NA STAREJ STRZELNICY W GARBATCE-LETNISKU
i nauczycieli z pocztem sztandarowym 
z placu szkolnego na Starą Strzel-
nicę, polanę położoną w okolicach 
ulicy Leśnej. 

W programie „Rykowiska” przewi-
dziano konkursy, m.in.: zbiorowy spa-
cer na nartach z paskami, przeciąganie 
liny między klasami oraz ognisko i go-
rący poczęstunek prosto ze szkolnego 
grilla. 

zsp GarBakta-letnisko

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 16

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz 
– Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Wydziału Promocji  

i Kultury Starostwa Powiatowego 
w KozienicachNakład: 1500 egz.

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”  nr 11 październik 2014


