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Dzień dobry!

Witam Państwa serdecznie na
łamach pierwszego wydania
#KozieniceNews, oficjalnego
newslettera Gminy Kozienice.

Stworzyliśmy go dla Państwa,
ponieważ chcemy być z Wami
w stałym kontakcie. Tworzymy
nowoczesny i przyjazny samorząd,
realizujemy ambitne cele i wciąż
wdrażamy nowe projekty.

Czeka nas bardzo ciekawy
i obfitujący w realizowane
inwestycje rok. Przeznaczymy na
nie rekordowe nakłady w kwocie
ponad 68,5 mln zł!

O tym wszystkim będziemy
Państwa informować raz
w miesiącu na łamach naszego
newslettera.

Miłej lektury!

www.kozienice.pl
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68,5 MLN ZŁ
NA INWESTYCJE!
Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy
Kozienice na 2023 r. Rekordowe nakłady
w kwocie ponad 68,5 mln zł przeznaczone
zostały na inwestycje, z czego aż 44 mln
stanowią dotacje zewnętrzne.

Przyszłoroczny budżet Gminy Kozienice nie
zakłada wzrostu podatków od
nieruchomości. Na ubiegłorocznym
poziomie utrzymane zostały dopłaty do
wody i ścieków. Opłaty za wywóz śmieci
również utrzymano na obecnym, stałym
poziomie. Rocznie Gmina Kozienice wyda
na ten cel ponad 7 mln zł. To realna pomoc
dla naszych mieszkańców w trudnych
czasach. Sukcesywnie spłacane jest też
zadłużenie gminy. Przeczytaj więcej na ten
temat w dalszej części newlettera!



Wśród najważniejszych inwestycji realizowanych w Gminie Kozienice w 2023 r. wymienić
należy budowę przedszkola integracyjnego, głęboką termomodernizację największej
w gminie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 czy budowę tzw. "zielonych stref" przy PSP
nr 1 i PSP nr 4 oraz boisk przy PSP nr 1.

W centrum Kozienic powstanie plac rekreacyjno-sportowy oraz plac zabaw na terenie
Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS nad Jeziorem Kozienickim. Kilka dni temu zakończyła się
budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kociołkach, trwa też budowa mieszkań
komunalnych na osiedlu Polesie.

Kozienicki samorząd planuje także przeprowadzenie rewitalizacji zespołu pałacowo
-parkowego i przebudowę głównej siedziby biblioteki publicznej. Ok. 30 mln zł
przeznaczone jest na inwestycje drogowe na terenie całej gminy. Należy również
wspomnieć o dwóch dużych, ponadregionalnych inwestycjach, będących w fazie
projektowania, czyli o budowie połączenia kolejowego Kozienic z Dobieszynem oraz
z Warszawą, a także o budowie mostu na rzece Wiśle.

- Na większość z tych inwestycji pozyskaliśmy środki zewnętrzne m.in. z Polskiego Ładu czy
z Funduszy Norweskich. Są to największe wydatki na inwestycje w historii naszej gminy.
W poprzednich kadencjach najwięcej wydano w 2015 r. i były to 32 mln zł. Ponadto
Kozienicka Gospodarka Komunalna rozpocznie realizację zadań inwestycyjnych za
rekordową kwotę przekraczającą 28 mln zł. Kotły w kozienickiej ciepłowni zostaną
wymienione na ekologiczne jednostki zasilane biopaliwem - podkreśla burmistrz Piotr
Kozłowski.
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KOZIENICE W PROCESIE
HISTORYCZNYCH ZMIAN



W Kociołkach w Gminie Kozienice odebrano budynek Centrum Opiekuńczo
-Mieszkalnego. Powstał w zaadaptowanym i rozbudowanym w tym celu obiekcie po
byłej szkole podstawowej. Dzięki temu budynek zyskał drugie życie.

W Centrum zamieszka 15 osób, w tym 7 na stałe. Będą to niepełnosprawne osoby dorosłe
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pensjonariusze będą mieli
zapewnioną profesjonalną opiekę medyczną oraz osoby do pomocy. W budynku oprócz
pokoi dla potrzebujących znalazły się sala telewizyjna, stołówka, gabinety lekarskie, pokój
zabiegowy oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zmieniło się również otoczenie budynku. Powstały strefy odpoczynku, miejsca parkingowe
i podjazdy dla niepełnosprawnych. Wartość inwestycji to prawie 2,8 mln zł, z czego prawie
2,2 mln stanowiło dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Uruchomienie obiektu zaplanowano na pierwszy kwartał 2023 r.

– Dostosowanie budynku wymagało dużo pracy. Cieszymy się z powstania Centrum,
ponieważ będzie służyło całemu regionowi. Obecnie jest to jedyny tego typu obiekt na
terenie powiatu. Zrealizowaliśmy kolejne zadanie z zakresu sfery społecznej, a w planach
mamy kolejne działania w tym obszarze – powiedział burmistrz Piotr Kozłowski.

To nie jedyne, dobre wiadomości dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin na
początku nowego roku. Gmina Kozienice pozyskała z Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej prawie 800 tys. zł, w tym ponad 310 tys. na realizację programu opieki
wytchnieniowej oraz ponad 474 tys. na program asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej.

– Środki te pozwolą na kontynuację i rozwój działań podjętych w poprzednich latach. Będą
kolejnym źródłem finansowania szerokiego spektrum zadań na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, jakie w tej kadencji samorządowej zainicjowaliśmy i realizujemy
na terenie Gminy Kozienice – dodał burmistrz Piotr Kozłowski.

CENTRUM OPIEKUŃCZO
-MIESZKALNE ODEBRANE

www.kozienice.pl



Gmina Kozienice od początku wojny na Ukrainie prowadzi aktywną pomoc na rzecz
naszego wschodniego sąsiada. Już w dzień rozpoczęcia działań zbrojnych przez
Federację Rosyjską 24 lutego 2022 r. Rada Miejska w Kozienicach przyjęła oświadczenie
w sprawie ataku. Radni wyrazili wsparcie oraz solidarność z narodem ukraińskim, w tym
z mieszkańcami zaprzyjaźnionej Gminy Chuguev.

Kozienicki samorząd już w pierwszych dniach wojny rozpoczął również akcję pomocy
"Gmina Kozienice solidarna z Ukrainą", koordynowaną przez Centrum Usług Społecznych.
Zaangażowały się w nią instytucje, zakłady pracy, firmy oraz mieszkańcy. Dzięki ich
otwartym sercom schronienie i dach nad głową na terenie Gminy Kozienice znalazło wielu
obywateli Ukrainy. Na miejscu otrzymali również pomoc medyczną, psychologiczną
i prawną.

29 listopada 2022 r. na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice, Rada Miejska w Kozienicach
podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla zaprzyjaźnionego miasta
Chuguev. Po nawiązaniu kontaktu pomiędzy samorządami, obydwie strony ustaliły listę
najbardziej potrzebnych towarów. Gmina Kozienice zakupiła m.in. komplety pościeli, lampy
akumulatorowe, namioty wojskowe, agregaty prądotwórcze i składane łóżka. Na liście
zakupów znalazły się też stalowe piece, termosy, a także nagrzewnice i butle gazowe.

– Zakupiliśmy przede wszystkim niezbędne na co dzień rzeczy, których jednocześnie
brakuje na miejscu. Część z nich trafi zapewne do tzw. punktów niezłomności, czyli
zbiorowych punktów żywieniowo-grzewczych. Liczymy, że nasz transport dotrze
bezpiecznie na miejsce – powiedział burmistrz Piotr Kozłowski.

W środę 11 stycznia dziewięć palet z zakupionymi przez Gminę Kozienice towarami
zapakowano do ciężarówek, które wyruszyły do Rzeszowa. Stamtąd dzięki pomocy straży
pożarnej trafią na Ukrainę, a następnie bezpośrednio do mieszkańców miasta Chuguev.
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POMOC DLA MIASTA
CHUGUEV NA UKRAINIE



Przy ul. Hamernickiej otwarto pierwszy w Kozienicach wybieg dla psów. Inicjatorami
tego pomysłu byli mieszkańcy osiedla. To nietypowa i pierwsza tego typu inwestycja
w regionie.

Powstanie placu zabaw dla czworonogów jest efektem oddolnego ruchu mieszkańców,
którzy w sumie zebrali pod swoim pomysłem ponad 500 podpisów. Ich działania wspierał
przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, a teren pod budowę udostępniła
kozienicka spółdzielnia mieszkaniowa.

– Obiekt od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. W najbliższym czasie ocenimy,
czy jest potrzeba budowy podobnych miejsc w innych częściach miasta, ponieważ
naszych czworonożnych przyjaciół wciąż przybywa – powiedział burmistrz Piotr Kozłowski.

Na placu znalazły się liczne urządzenia zabawowe dla psów, a także ławki dla ich
właścicieli. Obiekt został sfinansowany z budżetu Gminy Kozienice.

PIERWSZY W REGIONIE
WYBIEG DLA PSÓW W KOZIENICACH
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Kontakt: Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
Mateusz Pułkowski, e-mail: mateusz.pulkowski@kozienice.pl

Twitter: @Gmina_Kozienice

8 stycznia Kozienice obchodziły 474. rocznicę
nadania praw miejskich.

8 stycznia 1549 r. król Zygmunt II August wydał
na sejmie w Piotrkowie przywilej założenia
miasta na części kozienickich gruntów,
a w 1557 r. ufundował kozienicką parafię
i uposażył plebana. W 1558 r. Kozienice
otrzymały przywilej organizowania jarmarków.

CZY WIESZ, ŻE:


