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topienia w okresie wiosennym. Realiza-
cja tego projektu ułatwiła też bezpiecz-
niejszy i szybszy dojazd do trasy „Królew-
ski Gościniec” – miejsca historycznego, 
gdzie planowana jest odbudowa kolejki 
wąskotorowej „Królewskie Źródełko”. 

Zakończenie robót nastąpiło 21 grud-
nia 2009 roku. Na wykonane prace skła-
dały się: przebudowa nawierzchni dro-
gi, ułożenie krawężników betonowych, 
wybudowanie zjazdów gospodarczych 
wraz z przepustami rurowymi, zmia-
na pochylenia poprzecznego jezdni wzglę-
dem osi jezdni (co znacznie poprawia 
bezpieczeństwo jazdy na zakrętach), bu-
dowa zatok autobusowych, poszerze-
nie peronu przystankowego i ułożenie 
sieci odwodnieniowej, przebudowa 
i przedłużenie sieci odwodnieniowej 
oraz odtworzenie i modernizacja ro-
wów. W wyniku realizacji projektu prze-
budowano 2,346 km drogi oraz utwo-
rzono 166 zjazdów gospodarczych. Po-
nadto powstały 4 zatoki autobusowe, 
przebudowano 2 przepusty pod koro-
ną drogi oraz odtworzono rowy na dłu-
gości 2,346 km.

Przebudowa drogi powiatowej nr
1713W Studzianki Pancerne-Ryczy-
łów na odcinku Studzianki Pancerne-
Basinów - II etap o dł. 3400 mb.

Komfort osób podróżujących przebu-
dowaną drogą oraz wygodny, bezpiecz-
ny dowóz dzieci do szkoły podstawo-
wej w miejscowości Studzianki Pancer-
ne, ułatwienie komunikacji oraz uspraw-
nienie płynności ruchu to najważniejsze 
efekty tego projektu. Odtworzone ro-
wy, przebudowane oraz wybudowane 
przepusty zapewniają bezpieczeństwo 
domów w trakcie zagrożenia powo-
dziami lub podtopieniami. Niekorzystne 
warunki atmosferyczne przestały utrud-
niać przejazd tą drogą i nie stanowią już 
niebezpieczeństwa. 

Drogę oddano do użytku 8 sierp-
nia 2010 roku, wykonano między inny-
mi przebudowę jezdni, ułożono krawęż-
niki, stworzono sieć odwodnienio-
wą, wymieniono chodniki, odtworzono 
i zmodernizowano rowy. Ponadto zos-
tało przebudowane jedno skrzyżowa-
nie oraz wybudowano 19 zjazdów gos-
podarczych.

Budowa budynku mieszkalnego dla
mieszkańców Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Dorosłych w Kozieni-
cach

31 stycznia 2013 roku w Kozieni-
cach otwarty został nowoczesny dwu-
kondygnacyjny budynek mieszkalny, poz-
bawiony barier architektonicznych, któ-
ry w znacznym stopniu poprawił moż-
liwości osób korzystających z usług do-
mu pomocy społecznej. Inwestycja zwięk-
szyła liczbę miejsc dla osób potrzebu-
jących o 36. W placówce może teraz 
zamieszkać 100 podopiecznych, dla któ-
rych zostały przystosowane dwuoso-
bowe pokoje, a także, między innymi,
sale do terapii, rehabilitacji czy świetli-
ca. Usprawniona została również efektyw-
ność instytucji, ponieważ zwiększyła się
liczba personelu, zapewniającego wyż-
szy standard świadczonych usług. Obiekt
stał się przyjaznym miejscem dla pod-
opiecznych, dostosowanym do potrzeb
osób chorych, starszych oraz niepełno-
sprawnych, gdzie mogą poczuć się jak we
własnym domu. Zakres robót obejmował
między innymi roboty budowlane, dro-
gowe, instalacje sanitarne, elektryczne 
oraz węzeł cieplny. 

W nadchodzącej perspektywie 
fi nansowej Starostwo Powiato-
we w Kozienicach planuje ko-
rzystać z możliwości, jakie da-
ją programy zapewniające dofi -
nansowanie unĳ ne. Podstawowe 
kierunki, w których powiat chce 
się rozwĳ ać, to zwiększenie dos-
tępności i jakości e-usług dla
obywateli, poprawa efektyw-
ności energetycznej i zmniej-
szenie emisji CO2 w budynkach 
użyteczności publicznej na tere-
nie powiatu, rozwój rynku pra-
cy oraz inwestycje w infrastruk-
turę zdrowotną i społeczną,
a także poprawa jakości edu-
kacji.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach jest jednym z wielu urzędów na mapie Mazowsza, 
który dba o rozwój – trwają rozbudowy i modernizacje dróg powiatowych, powstają 
nowe obiekty przeznaczone dla służby zdrowia, opieki społecznej oraz sportu. Kozienice 
realizują wiele projektów współfi nansowanych z funduszy europejskich – między innymi
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Innowacyjnej 
Gospodarki. Na łamach naszego biuletynu przedstawiamy cztery inwestycje 
przeprowadzone na terenie powiatu w ramach RPO WM 2007-2013.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa
Tytuł Projektu: Przebudowa drogi powiatowej
nr 1711W Ursynów-Aleksandrówka na odcinku
Ursynów-Stanisławów - III etap o dł. 2346 mb.
Dofi nansowanie: 1 467 000,26 PLN
Całkowita wartość projektu: 
1 816 718,69 PLN

Działanie 7.3 Infrastruktura służąca 
pomocy społecznej
Tytuł projektu: Budowa budynku mieszkalnego
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
dla Dorosłych w Kozienicach
Dofi nansowanie: 1 662 242,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 2 624 747,94 PLN

Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W
Magnuszew - Moniochy na odcinku Łę-
kawica - Studzianki Pancerne o długoś-
ci 2900 mb.

Inwestycja ta zapewniła przejezd-
ność w każdych warunkach atmosfe-
rycznych. Ułatwiła komunikację oraz
usprawniła płynność ruchu, znacznie
skracając czas poświęcony na dojaz-
dy. Odtworzone rowy i przebudowa-
ne oraz wybudowane przepusty zapew-
niają ochronę domów w przypadku 
zagrożenia podtopieniem. Ponadto re-
alizacja projektu przyczyniła się do szyb-
szego oraz bezpieczniejszego dojazdu
do miejsca historycznej bitwy w czasie
II wojny światowej w miejscowości
Studzianki Pancerne – obecnie znajduje
się tam skansen z wieżą widokową
oraz pomnik-mauzoleum upamiętniający
bitwę pancerną. Jest to miejsce czę-
sto odwiedzane przez turystów ze
wszystkich stron świata oraz liczne wy-
cieczki szkolne. Przebudowana droga
stworzyła część tak zwanej „obwodni-
cy” dla objazdu drogi krajowej nr 79
oraz drogi wojewódzkiej 730, co w wy-
padku ich zablokowania pozwoli unik-
nąć zatorów komunikacyjnych.

Droga została oddana do użytku 21 
grudnia 2009 roku. Wykonano prze-
budowę jezdni drogi do szerokości 5,0 m,
dwóch skrzyżowań oraz kanalizacji te-
letechnicznej. Powstało 31 zjazdów do
posesji i pól uprawnych oraz odtwo-
rzono rowy obustronnie na długości 
2,900 km i wybudowano przepust pod
koroną drogi.

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1711W Ursynów - Aleksandrówka na 
odcinku Ursynów - Stanisławów - III 
etap o dł. 2346 mb.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji
nastąpiła znaczna poprawa bezpieczeń-
stwa osób podróżujących, usprawniony 

został też dowóz dzieci do szkoły pod-
stawowej w miejscowości Ursynów. 
Nastąpiła znaczna poprawa płynności 
ruchu, a deszcze czy opady śniegu prze-
stały być utrudnieniem dla kierowców.
Prace odwodnieniowe przeprowadzo-
no dla ochrony domów znajdujących się
w sąsiedztwie drogi, narażonych na pod-

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa
Tytuł Projektu: Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1704W Magnuszew - Moniochy na odcinku
Łękawica - Studzianki Pancerne o długości  
2900 mb.
Dofi nansowanie: 1 120 769,25 PLN
Całkowita wartość projektu: 
1 318 552,09 PLN

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa
Tytuł Projektu: Przebudowa drogi powiatowej
nr 1713W Studzianki Pancerne - Ryczyłów
na odcinku Studzianki Pancerne - Basinów 
- II etap o dł. 3400 mb.
Dofi nansowanie: 1 304 715,09 PLN
Całkowita wartość projektu: 
1 615 746,26 PLN


