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2 października w Starostwie Po-
wiatowym w Kozienicach odbyło się 
spotkanie dotyczące budowy przepra-
wy mostowej na rzece Wiśle łączącej 
Powiat Kozienicki z Powiatem Garwo-
lińskim.

W wydarzeniu wzięli udział Grze-
gorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Rafał 
Rajkowski Wicemarszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Leszek Przybyt-
niak, Tomasz Śmietanka i Krzysztof 
Żochowski Radni Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Andrzej Jung Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego, Mirosław 
Walicki, Iwona Kurowska Starosta 
i Wicestarosta Powiatu Garwolińskie-
go, Kamil Banaś Skarbnik Powiatu Ko-
zienickiego, Piotr Kozłowski Burmistrz 
Gminy Kozienice, Tomasz Kwiatkow-
ski Wójt Gminy Maciejowice, Tomasz 
Lewandowski Zastępca Dyrektora De-
partamentu Nieruchomości i Infrastruk-
tury Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Marek 
Jonczak i Marcin Łopuszański Dy-
rektorzy Zarządu Dróg Powiatowych 
w Garwolinie i w Kozienicach.

7 października w Warszawie Starosta 
Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, 
Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnic-
ki oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś 
podpisali z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, reprezentowanym przez 
Prezes Zarządu Annę Ewę Król, umowę 
na dofi nansowanie realizacji zadania pn. 
„Zakup nowych ubrań typu NOMEX dla 
KP PSP Kozienice”.

Całkowity koszt zadania wyno-
si 31.549,50 zł, z czego 28.394,55 zł to 
dotacja WFOŚiGW. Pozostała kwota to 
wkład własny Powiatu Kozienickiego.

MONIKA WIRASZKA

Podczas spotkania Rafał Rajkow-
ski Wicemarszałek Województwa Ma-
zowieckiego kolejny raz zadeklarował 
udział Województwa w fi nansowaniu tej 
ogromnej inwstycji, jednak pod warun-
kiem, iż dofi nansowanie rządowe w ra-
mach programu „Mosty dla Regionów” 
wyniesie 80%.

Szacowany koszt budowy mostu to 
650 milionów złotych.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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26 września w Urzędzie Gminy Gnie-
woszów w ramach III Forum Przedsię-
biorczości odbyło się spotkanie zorga-
nizowane przez Gminę Gniewoszów 
i Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach. 

W spotkaniu uczestniczyła grupa kil-
kunastu przedsiębiorców z terenu gminy 
Gniewoszów, dla których organizato-
rzy przygotowali prelekcje dotyczące 
wsparcia prowadzenia działalności go-
spodarczej. Na początku przybyłych po-
witali Wójt Gminy Gniewoszów Marcin 
Szymon Gac oraz Zastępca Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kozieni-
cach Krzysztof Zając. Panel prezentacji 
rozpoczął Naczelnik Wydziału Centrum 
Aktywizacji Zawodowej PUP Andrzej 
Spytek, który przedstawił wachlarz moż-
liwości i usług Powiatowego Urzędu 
Pracy wspierających przedsiębiorców 
z terenu Powiatu Kozienickiego. Po tym 
Iwona Łabuszewska – Kierownik Samo-
dzielnego Referatu Inspektoratu Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Kozieni-
cach – zaprezentowała i omówiła nowe 
zasady ustalania podstawy wymiaru 
składek tzw. „Małego ZUS-u”. Następ-
nie przedstawicielki Urzędu Skarbowego 
w Kozienicach: Monika Michalska, Syl-
wia Wojtasik i Aneta Janeczek-Karaś 
przedstawiły najnowsze zmiany i rozwią-
zania w zakresie podatkowym. Mówiły 

m.in. o: białej liście podatników VAT, 
pliku JPK VAT, mechanizmie podzielo-
nej płatności, a także indywidualnych 
mikrorachunkach podatkowych dla każ-
dego podatnika. Panel prezentacji zakoń-
czyli przedstawiciele Fundacji na Rzecz 
Rozwoju Polskiego Rolnictwa: Witold 
Makulski i Aneta Kibler, którzy przed-
stawili ofertę i możliwości pozyskania 
pożyczek dla przedsiębiorców w ramach 
programu Jeremie2. Po tym odbyły się 
indywidualne konsultacje przedsiębior-
ców z przedstawicielami prezentujących 
się instytucji, zaś Powiatowy Urząd Pracy 

w Kozienicach wykorzystał ten czas zbie-
rając opinie w formie ankiet, na temat po-
trzeb lokalnych przedsiębiorców. 

Było to pierwsze z cyklu spotkań 
z pracodawcami na terenie powiatu ko-
zienickiego organizowanych przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Kozienicach 
wspólnie z poszczególnymi gminami 
powiatu. Kolejne spotkania odbyły się 
w dniach 14 – 21 października br. w ramach 
Europejskich Dni Pracodawców 2019. 

KRZYSZTOF ZAJĄC
Zastępca Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kozienicach

W niedzielę 29 września na cmen-
tarzu wojennym z I wojny światowej 
w Kociołkach przy symbolicznym po-
mniku – mogile ppor Michała Gumiń-
skiego „Cezara” odbyły się uroczystości 
upamiętniające tego właśnie organiza-
tora i dowódcy jednego z pierwszych 
oddziałów partyzanckich Armii Krajo-
wej okręgu radomskiego. Ppor Michał 
Gumiński zginął 24.02.1944 r. w ga-
jówce Kobyli Las od kul patrolu BCH 
w wyniku nieporozumienia.

W uroczystości zorganizowanej 
przez Gminę Kozienice, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Koło Kozienice, Kozienickie Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nych i Starostwo Powiatowe w Ko-
zienicach wzięli udział m.in. Poseł na 
Sejm RP Dariusz Bąk, Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Tomasz 
Śmietanka, przedstawiciele samorządu 
Powiatu Kozienickiego i Gminy Ko-
zienice, kombatanci, leśnicy, młodzież 
szkolna oraz mieszkańcy Kociołek.

W imieniu Starosty Kozienickie-
go wiązankę kwiatów złożyli Marek 
Kucharski Członek Zarządu Powiatu 
Kozienickiego i Lucyna Domańska-
-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Pro-
mocji i Kultury Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach.
Obchody na cmentarzu poprzedzone 

były uroczystą mszą świętą w Kościele 
pw. Świętej Rodziny w Kozienicach.

m.in. o: białej liście podatników VAT, w Kozienicach wykorzystał ten czas zbie-

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

2 października w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach odbyło się 
spotkanie, podczas którego podpisana 
została umowa dotycząca unijnego do-
finansowania projektu „Budowa sys-
temu kogeneracyjnego dla Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach”. 
Podpisania umowy dokonali Rafał Raj-
kowski Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego oraz Roman Wysocki 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach. W spotkaniu uczestni-
czyli także m.in. Leszek Przybytniak, 
Tomasz Śmietanka Radni Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Andrzej 
Jung Starosta Powiatu Kozienickiego 
oraz Grażyna Mazur Zastępca Dy-
rektora ds. Pielęgniarstwa SP ZZOZ 
w Kozienicach.

Dzięki środkom unijnym w ko-
zienickim szpitalu powstanie nowy 
system kogeneracyjny. Instalacja bę-

dzie wytwarzać w skojarzeniu energię 
cieplną oraz elektryczną na potrzeby 
placówki. Zastosowanie wysokospraw-
nej kogeneracji zwiększy efektywność 
energetyczną budynków szpitala, tym 
samym zmniejszy koszty zakupu ener-
gii elektrycznej oraz ograniczy emisję 
gazów cieplarnianych i pyłów do śro-
dowiska.

Wartość projektu budowy systemu 
kogeneracyjnego Szpitala Powiatowego 

9 października w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicachodbyło się 
spotkanie, podczas którego podpisa-
na została umowa dotycząca unijnego 
dofinansowania projektu „Wsparcie 
aptek szpitalnych poprzez informa-
tyzację procesu przechowywania 
i dystrybucji leków w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Kozienicach”. Pod-
pisania umowy dokonali Rafał Raj-
kowski Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego oraz Roman Wysocki 
Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach. 
W spotkaniu uczestniczyli także m.in. 
Leszek Ruszczyk Poseł na Sejm RP, 
Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietan-
ka Radni Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego, Andrzej Jung Starosta 
Powiatu Kozienickiego, Józef Grze-
gorz Małaśnicki Wicestarosta Powia-
tu oraz Grażyna Mazur Zastępca Dy-
rektora ds. Pielęgniarstwa SP ZZOZ 
w Kozienicach.

Dzięki środkom unijnym w kozie-
nickim szpitalu wdrożony zostanie 
system, który będzie wspierać pracę 
Działu Farmacji Szpitalnej, do którego 

należą m.in. Apteka wraz z magazyna-
mi oraz punkty apteczek oddziałowych 
mieszczące się na oddziałach i w po-
radniach specjalistycznych. Realizacja 
projektu wpłynie na bezpieczeństwo 
i wysoki poziom obsługi pacjenta.

Wartość projektu wsparcia aptek 
szpitalnych wynosi 2 807 475,00 zł, 
w tym dofi nansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014 – 2020 to 

należą m.in. Apteka wraz z magazyna- 2 245 980, 00 zł, wkład własny Powiatu 
Kozienickiego to 561 495,00 zł. Plano-
wany termin realizacji projektu to lata 
2019 – 2021.

SABINA SEMENIUK

wynosi 2 280 714,54 zł, w tym dofi nan-
sowanie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckie-
go 2014 – 2020 to 1 824 571, 62 zł.

SABINA SEMENIUK

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

Informacje
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Jednym z najważniejszych zadań dla samorządu Powiatu 
Kozienickiego jest poprawa infrastruktury drogowej. Dlatego 
też w budżecie Powiatu na 2019 rok na inwestycje drogowe za-
planowano kwotę 5.209.543 zł. Do chwili obecnej wykonane 
zostały następujące zadania, które sfi nansowane zostały ze środ-
ków własnych Powiatu oraz środków fi nansowych pozyskanych 
z zewnątrz przez Powiat Kozienicki:
– odbudowa ul. Długiej w m. Głowaczów, droga powiatowa 

nr 1714W Głowaczów – Lipskie Budy, Gmina Głowaczów 
– wartość wykonanej inwestycji wyniosła ok. 60.000,00 zł 
(środki własne Powiatu) – wszystkie prace odebrane zostały 
19.09.2019 r.,

– przebudowa drogi powiatowej nr 1702W Wyborów – Basi-
nów, Gmina Grabów nad Pilicą – wartość wykonanej inwe-
stycji wyniosła około 317.000,00 zł (środki własne Powiatu) 
– wszystkie prace odebrane zostały 19.09.2019 r.,

– przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół – Brzóza, 
odcinek Wola Chodkowska – Brzóza, dł. 6120 mb – wartość 
wykonanej inwestycji w roku 2019 wyniosła 2.847.495,75 
zł – realizacja dwuletniej inwestycji została wykonana 
i rozliczona w terminie,

– przebudowa drogi powiatowej nr 1714W Głowaczów – Lip-
skie Budy – wykonanie podbudowy tłuczniowej – wartość 
wykonanej inwestycji 100.000,00 zł (środki własne Powiatu) 
– wszystkie prace odebrane zostały 18.09.2019 r.,

– przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Łukawa – Głowa-
czów, odcinek Podmieście – Głowaczów – wartość wyko-
nanej inwestycji wyniosła 953.420,10 zł, w tym Fundusz 
Dróg Samorządowych 476.710,00 zł, Powiat Kozienic-

ki 476.710,10 zł – wszystkie prace odebrane zostały 
19.09.2019 r.,

– przebudowa drogi powiatowej nr 1730W Brzeźnica – Mo-
zolice Małe w m. Brzeźnica, Gmina Kozienice – wartość 
wykonania inwestycji 136.000,00 zł (środki własne Po-
wiatu) – wszystkie prace zostały zakończone i zgłoszone 
do odbioru, 

– przebudowa drogi powiatowej nr 4504W Stary Grudek – 
Sarnów w m. Kociołek, Gmina Gniewoszów – umowa 
na realizację inwestycji została podpisana 23.09.2019 r. 
– wartość inwestycji 400.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł 
wkład własny Gminy Gniewoszów, 250.000,00 zł środ-
ki własne Powiatu – wszystkie prace odebrane zostały 
25.10.2019 r.,

– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731W Sie-
ciechów – Gniewoszów w miejscowości Sieciechów ul. 
11-go Listopada, Gmina Sieciechów – wartość wykona-
nej inwestycji wyniosła 56.000,00 zł, w tym Gmina Sie-
ciechów 28.000,00 zł, Powiat Kozienicki 28.000,00 zł – 
wszystkie prace odebrane zostały 22.08.2019 r.

W trakcie realizacji są kolejne inwestycje drogowe:
– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739W 

Bogucin – Brzustów w m. Bogucin, Gmina Gar-
batka-Letnisko – wartość wykonania inwestycji 
75.000,00 zł, w tym środki własne Powiatu Kozienickiego 
50.000,00 zł, Wspólnota Gruntowa Wsi Bogucin za po-
średnictwem Gminy Garbatka-Letnisko 25.000,00 zł – 
inwestycja w trakcie realizacji, wykonanie inwestycji 
nastąpi do 15.11.2019 r.,

– odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1131W 
Boże – Nowa Wola w m. Strzyżyna, Gmina Grabów 

Informacje
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nad Pilicą – wartość wykonania inwestycji 60.000,00 zł 
(środki własne Powiatu) – inwestycja w trakcie realiza-
cji, wykonanie inwestycji nastąpi do 15.11.2019 r.,

– przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew – 
Moniochy – wykonanie projektu budowlanego branży 
drogowej dot. Gminy Magnuszew – wartość wykonania 
projektu 100.000,00 zł – środki finansowe przekazane 
przez Gminę Magnuszew – projekt zostanie wykonany 
do 15.12.2019 r.
Ponadto Powiat Kozienicki złożył wniosek w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych o dofi nansowanie realizacji 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705W Ry-
czywół – Kłoda, Gmina Magnuszew, Gmina Głowaczów”. 

25 października 2019 roku w siedzibie Zarządu Dróg Powia-
towych w Kozienicach dokonano otwarcia ofert na realizację 
wyżej wymienionej inwestycji. Spośród sześciu ofert najko-
rzystniejszą ofertę cenową w kwocie 1.071.521,44 zł. złożyło 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu. 
Wyżej wymieniona inwestycja realizowana będzie w latach 
2019 – 2020. 

Wykonanie kolejnych inwestycji drogowych uzależnione 
będzie od uzyskania przez Powiat Kozienicki środków fi nanso-
wych z zewnątrz. 

KAROLINA URBAŃSKA

27 września przy Urzędzie Gmi-
ny Gniewoszów odbyła się kon-
ferencja prasowa dotycząca, roz-
poczętych 17 września, prac przy 
ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły 
w Regowie Starym, w gminie Gnie-
woszów. Podczas spotkania Prezes 
Wód Polskich Przemysław Daca po-
informował, iż wartość rozpoczętej 
w Regowie Srarym inwestycji opiewa 
na kwotę 1,5 mln złotych, a prace za-
bezpieczające trwać będą do końca li-
stopada 2019 roku.

W wydarzeniu oprócz kierow-
nictwa i pracowników Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie wzięli także udział m.in. Andrzej 
Kosztowniak Poseł na Sejm RP, Artur 
Standowicz Wicewojewoda Mazo-
wiecki, Andrzej Jung Starosta Kozie-
nicki, Marcin Szymon Gac Wójt Gmi-
ny Gniewoszów, Arkadiusz Guba Wójt 
Gminy Sieciechów oraz mieszkańcy 
Regowa Starego i okolic.

Konieczność przeprowadzenia 
prac ubezpieczeniowych w Regowie 
Starym zaistniała po powodzi w 2010 
roku, kiedy nastąpiło rozmycie górnej 
części wyspy na Wiśle i przerwanie 
tamy. Część nurtu rzeki skierowała się 
lewobrzeżną odnogą Wisły w kierunku 

zakrętu wału przeciwpowodziowego 
w Regowie Starym i dalej w dół rzeki 
powodując erozję brzegu u stopy wału. 
Stwarzało to zagrożenie przerwania 
wału. Niezbędne okazało się wykona-
nie opasek w lewej odnodze Wisły, aby 
zapobiec dalszej erozji lewego brzegu 
i ochronić wał przeciwpowodziowy 
przed przerwaniem.

Po konferencji wszyscy uczestnicy 

udali się do Regowa Starego, aby zoba-
czyć pierwsze efekty realizowanej inwe-
stycji.

SABINA SEMENIUK

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

Informacje
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25 września 2019 r. w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach odbyła się XIII Sesja 
Rady Powiatu Kozienickiego VI ka-
dencji. Po otwarciu obrad i stwierdze-
niu quorum Starosta Kozienicki An-
drzej Jung przedstawił sprawozdanie 
z prac Zarządu, po czym została przed-
stawiona informacja o przebiegu wyko-
nania budżetu powiatu kozienickiego, 
planów finansowych SP ZZOZ w Ko-
zienicach, kształtowaniu się Wielolet-
niej Prognozy Finansowej za I półrocze 
2019 roku. Starosta Powiatu Ko-
zienickiego odczytał Uchwałę 
Nr Ra.305.2019 Składu Orzekające-
go Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 5 września 2019 r. 
w sprawie opinii o przedłożonej przez 
Zarząd Powiatu w Kozienicach infor-
macji o przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze roku 2019, kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
a także o przebiegu realizacji planu fi-
nansowego SP ZZOZ.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej powiatu kozienickiego na lata 
2019 – 2032,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2019 r.,

– wyrażenia zgody na przedłużenie umo-
wy najmu pomieszczeń biurowych 
w budynku Internatu przy ul. War-
szawskiej 72 w Kozienicach,

– zmiany Uchwały Nr XXVIII/219/2009 
w sprawie zasad wynagradzania 
nauczycieli, ustalenia regulami-
nu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków motywa-
cyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektórych innych skład-
ników wynagrodzenia.

KAROLINA URBAŃSKA

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan- – zmiany Uchwały Nr XXVIII/219/2009 

Od ostatniej zwyczajnej Sesji (28 
sierpnia 2019 r.) Zarząd Powiatu obrado-
wał 6 razy.
1. Zarząd Powiatu zajmował się spra-

wami budżetowymi Starostwa i jed-
nostek organizacyjnych.
• Zarząd podjął uchwałę w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie 
powiatu na 2019 rok.

2. Zarząd podjął uchwały:
• w sprawie informacji o przebie-

gu wykonania budżetu powiatu, 
planów fi nansowych SP ZZOZ 
w Kozienicach, kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej za I półrocze 2019 r.,

• w sprawie ustalenia ceny wywo-
ławczej oraz warunków II prze-
targu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości lo-
kalowej położonej w budynku 
mieszkalnym przy ul. Kocha-
nowskiego 28A w Kozienicach 
– stanowiącej własność Powiatu 
Kozienickiego,

Ustala się cenę wywoławczą w wyso-
kości 200.000 zł. Dot. lokalu o pow. 
59,70 m².

• w sprawie likwidacji pojazdu, któ-
ry stał się własnością Powiatu na 
podstawie orzeczenia sądu o jego 
przepadku,

Dot. pojazdu marki Renault Laguna. 
Wartość rynkowa pojazdu na podstawie 
wyceny sporządzonej przez rzeczoznaw-
cę samochodowego wynosi 90,00 zł.
Stan pojazdu dyskwalifi kuje go do dalszej 
eksploatacji.

• w sprawie likwidacji pojazdu, któ-
ry stał się własnością Powiatu na 
podstawie orzeczenia sądu o jego 
przepadku,

Dot. pojazdu marki Opel Corsa. Wartość 
rynkowa pojazdu na podstawie wyceny 
sporządzonej przez rzeczoznawcę samo-
chodowego wynosi 60,00 zł.
Stan pojazdu dyskwalifi kuje go do dalszej 
eksploatacji.

• w sprawie wyrażenia opinii do-
tyczącej zaliczenia drogi: 1. Zlo-

kalizowanej na dz. nr 1111/27, 
1113/1, 1113/7, 316 obręb Ma-
gnuszew gm. Magnuszew, o dłu-
gości 780m do kategorii dróg 
gminnych. 2. Zlokalizowanej na 
dz. nr 1111/60 obręb Magnuszew 
gm. Magnuszew, o długości 170 
m do kategorii dróg gminnych,

Na wniosek Wójta Gminy Magnuszew.
• w sprawie wyrażenia opinii 

dot. kwalifikacji drogi położo-
nej w granicach administracyj-
nych Gminy Głowaczów w msc. 
Bobrowniki oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym 797/4 o pow. 
0,5616 ha (dł. ok 943 m) będącej 
we władaniu Gminy Głowaczów 
do kategorii dróg gminnych,

Na wniosek Wójta Gminy Głowaczów.
• w sprawie wyrażenia zgody Po-

wiatowemu Urzędowi Pracy w Ko-
zienicach na likwidację środków 
trwałych,

Dot. 2 drukarek, centrali telefonicznej 
oraz sieci strukturalnej.

Informacje
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Sprzęt jest przestarzały, nie nadaje się do 
dalszego użytkowania. 

• w sprawie wskazania przedsta-
wiciela Powiatu Kozienickiego 
na członka Społecznej Rady do 
Spraw Osób Niepełnospraw-
nych. Do ww. Rady wskazuje 
się jak przedstawiciela Powiatu 
Beatę Maj – pracownika Powia-
towego Urzędu Pracy w Kozieni-
cach.

3. Zarząd zapoznał się z Uchwałą 
Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie 
Zespół Zamiejscowy w Radomiu 
w sprawie opinii o przedłożonej 
informacji o przebiegu wykonania 
budżetu powiatu i kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
a także o przebiegu wykonania pla-
nu finansowego SP ZZOZ za I pół-
rocze 2019 r.

RIO pozytywnie opiniuje przedłożoną in-
formację, z uwagą dot. SP ZZOZ.
4. Zarząd zajmował się sprawami SP 

ZZOZ w Kozienicach:
• Zarząd, na wniosek Dyrektora 

wyraził zgodę na zawarcie przez 
SP ZZOZ w Kozienicach umowy 
z EFM S.A. na udzielenie od-
nawialnego limitu finansowego  
w kwocie 35 mln zł. Okres obo-
wiązywania umowy – 10 lat.

Zaciągniecie powyższego kredytu  
z niższym oprocentowaniem pozwoli 
na zmniejszenie zadłużenia oraz dal-
sze funkcjonowanie Szpitala, a także 
da możliwości ubiegania się o środki 
zewnętrzne.
5. Zarząd zajmował się sprawami z za-

kresu oświaty:
• Zarząd przyjął przedłożony przez 

Dyrekcję I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefana Czarniec-
kiego w Kozienicach plan zajęć 
dla uczennicy szkoły, w związku  
z orzeczeniem o potrzebie indy-
widualnego nauczania, wydanym 
przez Poradnię Psychologiczno-
-Pedagogiczną w Kozienicach.

• Zarząd przyjął przedłożone przez 
Dyrekcję Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach 
plany zajęć dla 2 uczniów szkoły, 
w związku z orzeczeniami o po-
trzebie indywidualnego nauczania, 
wydanymi przez Poradnię Psycho-
logiczno – Pedagogiczną.

• Zarząd powierzył Annie Grze-
sik stanowisko Dyrektora SOS-W  
w Opactwie na okres od dnia  
1 września 2019 r. do dnia 31 

sierpnia 2024 r.
• Zarząd wyraził zgodę na reali-

zację przez kierownika Interna-
tu SOS-W w Opactwie 5 godzin 
ponadwymiarowych (zajęcia re-
walidacyjne) w roku szkolnym 
2019/2020.

• Zarząd wyraził zgodę na realizację 
przez Dyrektor SOS-W w Opactwie 
2 godzin ponadwymiarowych (za-
jęcia korekcyjne oraz wieloprofilo-
we usprawnianie) w roku szkolnym 
2019/2020.

• Zarząd, na wniosek Dyrektora ZS 
Nr 1 w Kozienicach wyraził zgodę 
na utworzenie:
– klasy I Liceum Ogólnokształcące-

go po szkole podstawowej o profilu 
matematyczno – fizycznym, która 
ma liczyć 23 uczniów,

Pozostałe 2 klasy będą liczyć po 38 
uczniów, czyli średnio 33 uczniów  
w klasie.

– klasy I Liceum Ogólnokształcące-
go po gimnazjum o profilu matema-
tyczno – fizycznym, która ma liczyć 
18 uczniów.

Pozostałe 2 klasy będą liczyć po 25  
i 37 uczniów, czyli średnio 27 uczniów 
w klasie.

• Zarząd zapoznał się z protoko-
łami z przeglądu budynków I LO,  
ZS Nr 1 w Kozienicach oraz SOS-W 
w Opactwie.

Dot. przygotowania szkół do nowego 
roku szkolnego 2019/2020.
Komisje stwierdziły, że szkoły zapewnia-
ją bezpieczne i higieniczne warunki po-
bytu.
Szkoły są gotowe do rozpoczęcia zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych.

• Zarząd analizował sprawę przenie-
sienia Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego.

6. Zarząd wyraził zgodę na współpracę 
ze Studenckim Kołem Naukowym 
ONKOMA Warszawa dot. Ogól-
nopolskiego Programu Profilaktyki 
Czerniaka.

Program jest bezpłatny.
Powiat zajmie się dystrybucją otrzy-
manych materiałów dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Program może 
być realizowany na godzinie wycho-
wawczej, uczniowie zostaną zapoznani 
z profilaktyką czerniaka.
7. Zarząd zapoznał się z petycja-

mi, rozpatrzonymi przez Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji oraz 
Komisję Transportu, Budownictwa, 

Dróg Publicznych i Bezpieczeń-
stwa Publicznego:
• Petycja Przewodniczącego Rady 

Sołectwa Przejazd Gmina Gło-
waczów w sprawie ujęcia w naj-
bliższych planach inwestycyjnych 
budowy chodnika w miejscowości 
Przejazd.

• Petycja Sołtysa Wsi Wólka Brzóz-
ka Gmina Głowaczów oraz Rad-
nego Rady Powiatu Kozienickiego 
Krzysztofa Wolskiego w sprawie 
ujęcia w najbliższych planach in-
westycyjnych oraz możliwie szyb-
kie wykonanie pobocza w formie 
chodnika dla pieszych na dwóch 
brakujących odcinkach w miej-
scowości Wólka Brzózka o łącz-
nej długości około 1 km.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kozieni-
cach:  
– rekomenduje budowę ww. chodników, 

ale nie w trybie pilnym, z uwagi na 
inwestycje konieczne i ograniczone 
środki finansowe.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
– podziela opinię organów merytorycz-

nych i wnioskuje o odłożenie bu-
dowy chodników w miejscowości 
Przejazd i Wólka Brzózka na lata 
następne, w miarę poprawy sytuacji 
finansowej Powiatu.  

Komisja Transportu, Budownictwa, 
Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego:
– po dokonaniu wizji lokalnej także 

rekomenduje wykonanie chodni-
ków w latach następnych lub suge-
ruje przekazanie pod zarząd gmin-
ny danych odcinków dróg na czas 
przeprowadzania inwestycji przez 
gminę.  

Zarząd Powiatu postanowił przekazać 
petycje do prac przy konstruowaniu pro-
jektów budżetu na lata następne – zadania 
będą realizowane w miarę możliwości fi-
nansowych Powiatu.
8. Zarząd przyjął ofertę Wójta Gmi-

ny Gniewoszów dot. współorgani-
zacji XVII Dożynek Powiatowych  
w 2020 r.

9. Zarząd zapoznał się z protokołem 
Zespołu ds. Reagowania i Opraco-
wania Działań Naprawczych w SP 
ZZOZ Kozienice z otwartego spo-
tkania roboczego w dniu 2 września 
2019 r.

10. Zarząd pozytywnie zaopiniował 
materiały przedłożone przez Gminę 

Dokończenie na str. 8

Informacje
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Kozienice dotyczące:
• „Budowy odcinka drogi gminnej 

w miejscowości Holendry Kuź-
mińskie, gm. Kozienice”,

• „Budowy odcinka drogi gminnej 
w miejscowości Łaszówka – II 
etap, gm. Kozienice”,

• „Budowy drogi gminnej KDL 1  
w m. Janów, gm. Kozienice”,

• „Budowy drogi gminnej w m. Wój-
tostwo – Parcela – II etap, gm. Ko-
zienice”.

11. Zarząd zapoznał się ze stanowi-
skiem Rady Powiatu w Zwoleniu 
w sprawie sytuacji szpitali powia-
towych.

„Rada Powiatu w Zwoleniu apeluje  
o zapłatę za świadczenia wykonane po-
nad limit, zwiększenie wyceny procedur 
przy jednoczesnym zwiększeniu ryczałtu 
w przeciwieństwie do obecnej sytuacji”.
Zarząd Powiatu Kozienickiego popiera 
ww. stanowisko.

Dokończenie ze str. 7
12. Zarząd skierował do mieszkańców 

gmin z terenu powiatu informację 
w sprawie realizacji przewozów pa-
sażerskich, w związku z licznymi 
zgłoszeniami mieszkańców do Sta-
rosty z problemami dot. komunika-
cji publicznej.

Za realizację transportu publicznego na 
obszarze gminy odpowiedzialny jest sa-
morząd gminny.
Informacja została zamieszczona na stro-
nie internetowej Powiatu.
13. Zarząd przygotował i pozytywnie 

zaopiniował materiały na XIII Sesję 
Rady Powiatu.

14. Zarząd, na wniosek Dyrektora Sa-
modzielnego Publicznego Zespo-
łu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Kozienicach zgłoszony na po-
siedzeniu Komisji Rady Powiatu  
w dniu 23 września 2019 r. wystą-
pił do Przewodniczącego Rady 
Powiatu z wnioskiem o zmianę 
porządku obrad XIII Sesji po-
przez wykreślenie w punkcie 5. 
„Rozpatrzenie projektów uchwał” 

Zgodnie z §34 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kozienickiego w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszcza się treść interpe-
lacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania.

podpunktu e) zmieniająca uchwałę  
Nr XXXI/198/2017 w sprawie na-
dania Statutu SP ZZOZ w Kozieni-
cach.

15. Ponadto informuję, iż 23 wrze-
śnia br. przy przeprawie promowej  
w miejscowości Antoniówka Świer-
żowska zorganizowane zostało spo-
tkanie, podczas którego Minister 
Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
Jerzy Kwieciński wręczył na ręce 
Starosty Garwolińskiego Mirosła-
wa Walickiego promesę na budowę 
mostu łączącego Powiat Garwoliń-
ski z Powiatem Kozienickim. Zgod-
nie z zapewnieniami Pana Ministra, 
umowa ma zostać przygotowana 
do podpisu w ciągu najbliższych  
2 tygodni. Przewidziane dofinanso-
wanie na ww. inwestycję wynosi do 
80%. Na najbliższym spotkaniu (tj. 
26 września 2019 r.) zostanie omó-
wiony wstępny harmonogram reali-
zacji projektu.

Biuro Rady i Zarządu 

Powiatu Kozienickiego

Informacje/Interpelacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 9

Krew jest tkanką łączną, która sta-
nowi 6 – 8% masy ciała człowieka. 
Składa się z osocza i elementów mor-
fotycznych: krwinek czerwonych (ery-
trocytów), krwinek białych (leukocy-
tów) oraz płytek krwi (trombocytów). 
Jej główną funkcją jest funkcja trans-
portowa, m.in. tlenu, dwutlenku wę-
gla, witamin, składników odżywczych 
czy hormonów. Właśnie przez tę funk-
cję życie bez krwi nie jest możliwe. 
Krew jest niezbędna w czasie operacji 
chirurgicznych, dla chorych na choro-
by krwi i szpiku, a także dla chorych 
z zaburzeniami odporności. Tylko 
w ciągu jednego roku w Polsce wyko-
nuje się ok. 1,7 mln transfuzji krwi, 
które ratują życie i zdrowie ludzkie. 
Krew jest nieocenionym lekiem, któ-
rego mimo zaawansowania technicz-
nego, do dziś nie udało się wytworzyć 
w laboratorium. Jedynym jej źródłem 
jest drugi człowiek. Dawcą krwi może 
być każdy zdrowy, pełnoletni (ale 
przed ukończeniem 65. roku życia) 
człowiek o masie ciała powyżej 50 kg. 
Kobiety mogą oddać krew pełną 4 razy 
do roku, mężczyźni 6 razy. Samo oso-
cze można oddawać znacznie częściej 
(nawet do 20 razy do roku).

Z badań Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) wynika, że tylko 60 
krajów na całym świecie (ze 195 wg 
ONZ) w pełni zaspokaja zapotrzebo-
wanie na krew. W Polsce tylko co pią-
ty obywatel regularnie odwiedza stacje 
krwiodawstwa. Zapotrzebowanie na 
krew występuje cały rok. Sezonowo 
się ono zwiększa – problem szczegól-
nie widoczny jest w okresie wakacyj-
nym, kiedy występuje więcej wypad-
ków komunikacyjnych, a zmniejsza 
się liczba organizowanych zbiórek 
krwi ze względu na przerwę wakacyj-
ną szkół, uczelni wyższych oraz okres 
wypoczynków urlopowych pracowni-
ków. Inną przyczyną niedoborów krwi 
jest nierówny rozkład procentowy 
poszczególnych grup krwi w popula-
cji. W Polsce grupę A(Rh+) posiada 
32% osób, AB(Rh+) 7%, a AB(Rh-) 
tylko 1%. Nie oznacza to jednak, że 
najbardziej potrzebna jest AB(Rh-). 
Nigdy nie wiadomo, która grupa krwi 
w danym momencie będzie potrzebna. 
Prawdą natomiast jest, że A(Rh+) jest 
najczęściej występującą grupą krwi, 
co jednocześnie oznacza, że zapotrze-
bowanie na nią może być duże. Każda 
kropla krwi jest na wagę złota.

Niechęć oddawania krwi wśród Pola-
ków w ogromnym stopniu wynika z nie-
wiedzy i fałszywych przekonań funkcjo-
nujących w społeczeństwie. Dlatego też 
na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-E-
pidemiologicznej w Kozienicach na Face-
booku, przed organizowaną akcją obalano 
wiele stereotypów wyjaśniając, że: 
– od oddawania krwi organizm się nie 

uzależnia; 
– jednorazowo oddaje się tylko 450 ml 

krwi;
– podczas oddawania krwi personel 

krwiodawstwa używa jednorazowego 
sprzętu, co niweluje możliwość zara-
żenia np. wirusem HIV; 

– krew należy oddawać regularnie, nie 
tylko na apel; 

– do oddania krwi nie trzeba znać własnej 
grupy krwi; 

– biorca w żaden sposób nie przejmuje 
nawyków ani cech charakteru dawcy.
Do 1990 roku krew można było od-

dać odpłatnie. Obecnie oddawanie krwi 
w Polsce jest dobrowolne, nieodpłatne – 
honorowe. Dawcy otrzymują „wynagro-
dzenie” w postaci posiłku regeneracyj-
nego (opakowanie czekolad pokrywające 
wydatek energetyczny 4500 kcal, czyli 
energię potrzebną do wyprodukowania 
przez organizm 450 ml krwi), ewentual-
nie zwrot kosztów dojazdu oraz ulgę po-
datkową (130 zł za 1 litr oddanej krwi).

W tym roku Inspekcja Sanitarna 
świętuje 100-lecie istnienia Służb Sa-
nitarnych w Polsce oraz 65-lecie dzia-
łalności Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej. W ramach obchodów jubileuszu 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Kozienicach realizuje 
wiele akcji i przedsięwzięć. Podkre-
ślając swoją rolę w zakresie promocji 
i oświaty zdrowotnej, PSSE w Kozieni-
cach, przy współudziale Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa im. dr Konrada Vietha w Ra-
domiu zorganizowała w dniu 20 wrze-
śnia 2019 r. akcję zbiórki krwi. Akcję 
wsparli też samorządowcy oraz lokalne 
media. Do udziału zaproszono praco-
dawców i pracowników wielu firm, 
pełnoletnich uczniów Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozie-
nicach, Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Czarnieckiego w Kozieni-
cach, a także, za pośrednictwem strony 
PSSE na facebooku, całą społeczność 
powiatu kozienickiego. Na zaprosze-
nie odpowiedziało 36 osób (w tym 24 
honorowych dawców krwi i 12 pierw-
szorazowych) i 30 oddało krew. Każda 
z nich otrzymała pamiątkowy dyplom 
z podziękowaniem za uczestnictwo 
w akcji. Łącznie zebraliśmy aż 
13,5 litra krwi pełnej. Wszystkim 
uczestnikom oraz zaangażowanym 
w promowanie wydarzenia bardzo 
dziękujemy za ogromne serce i chęć 
niesienia pomocy innym.

MAŁGORZATA WÓJCIK

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

Wydarzenia
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W roku 2019 Służby Sanitarne  
w Polsce obchodzą 100 – lecie istnie-
nia. Historia Inspekcji Sanitarnej za-
czyna się wraz z historią Niepodległej 
Polski. 

Po pierwszej wojnie światowej 
Polska znajdowała się w bardzo złym 
stanie epidemiologicznym. Zniszcze-
nia po działaniach wojennych, brak 
żywności, złe warunki sanitarne kraju 
przyczyniły się do wybuchów epide-
mii, głównie tyfusu plamistego, ospy, 
gruźlicy, czerwonki, duru brzusznego. 
Konieczne było podjęcie działań mają-
cych na celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa i zdrowia ludzi. W styczniu 1919 
roku dekretem Naczelnika Józefa Pił-
sudskiego zostało utworzone Minister-
stwo Zdrowia Publicznego, do zadań 
którego należało między innymi zwal-
czanie chorób zakaźnych. Natomiast 
19 lipca 1919 roku Sejm RP uchwalił 
Zasadniczą Ustawę Sanitarną – pod-
stawę prawną do zorganizowania całej 
służby zdrowia w Polsce. Dokument 
ten zapewnił bezpośredni nadzór sani-
tarny nad  zdrowiem publicznym. Dużą 
rolę w nadzorze epidemiologicznym, 
rozpoznawaniu i zapobieganiu cho-
robom zakaźnym odgrywał wówczas 
Państwowy Centralny Zakład Epi-
demiologiczny powstały w listopadzie 
1918 roku, przekształcony w 1923 roku 
w Państwowy Zakład Higieny. Dzia-
łania Zakładu skoncentrowane były 
na zwalczaniu chorób zakaźnych jak 
również na wyrobie i badaniu doświad-
czalnym surowic, szczepionek i innych 
produktów bakteryjnych. W PZH wy-
twarzano 32 rodzaje szczepionek, m.in. 
przeciw ospie, wściekliźnie, durowi 
brzusznemu. 

Druga wojna światowa to czarne 
karty historii: śmierć, spadek pozio-
mu bezpieczeństwa ludzi, dramatyczne 
zniszczenia, degradacja istniejących 
instytucji, a także migracje ludności 
skutkujące epidemiami duru wysypko-
wego, błonicy, czerwonki oraz gruźli-
cy. Brak było również leków i szcze-
pionek. W tym czasie na poziomie 
regionalnym i lokalnym, we współpra-
cy z Państwowym Zakładem Higieny 
zaczęły działać tzw. Kolumny Sani-
tarne, dzięki którym znacznie ograni-
czono szerzenie się chorób zakaźnych. 
Do końca 1945 roku na terenach Polski 
działało 450 kolumn oraz 1350 dezyn-
fektorów.

Swoista rewolucja nastąpiła  
w 1952 r., kiedy to filie PZH zostały 

przekształcone w wojewódzkie oraz 
powiatowe stacje sanitarno-epidemio-
logiczne, których zadaniem było pro-
wadzenie bieżącego nadzoru nad sta-
nem sanitarnym i epidemiologicznym. 
Efektem tych działań było oficjalne 
utworzenie w 1954 roku Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. Dekretem wy-
danym w dniu 14 sierpnia powstały or-
gan otrzymał kompetencje i obowiązki 
na ogromną skalę. Inspekcji powie-
rzono odpowiedzialność za realizację 
zadań z zakresu profilaktyki: bieżący 
i zapobiegawczy nadzór sanitarny, za-
pobieganie chorobom zakaźnym i po-
pularyzowanie zasad higieny. W okre-
sie PRL, mimo ogromnych trudności 
udało się znacząco rozwinąć programy 
szczepień ochronnych i wprowadzono 
masowe szczepienia przeciwko błoni-
cy – 1954 r., gruźlicy – 1955 r., ospie 
prawdziwej – 1959 r., polio – 1959 r., 
odrze – 1975 r. 

Przez szereg kolejnych lat w In-
spekcji Sanitarnej następowały zmiany 
głównie w zakresie struktury organi-
zacyjnej i kompetencji, poszerzanych 
wraz z zachodzącym postępem i roz-
wojem kraju.

Dnia 14 marca 1985 roku Dekret  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zo-
stał zastąpiony nowym aktem praw-
nym – Ustawą o Inspekcji Sanitarnej 
z dnia 14 marca 1985 roku, określają-
cą zadania, zakres działalności, organi-
zację i uprawnienia Inspekcji. Ustawa 
ta poddawana nowelizacjom jest pod-
stawą działania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej do dnia dzisiejszego. Do 
kompetencji Inspekcji, zgodnie z ww. 
ustawą należy realizacja zadań z za-
kresu zdrowia publicznego, w szcze-
gólności poprzez sprawowanie nadzo-
ru sanitarnego nad warunkami higieny 
środowiska, higieny pracy w zakładach 
pracy, higieny procesów nauczania 

i wychowania, higieny wypoczynku  
i rekreacji, zdrowotnymi żywności, 
żywienia oraz materiałami i wyro-
bami przeznaczonymi do kontaktu  
z żywnością i kosmetykami, higienicz-
no-sanitarnymi, jakie powinien speł-
niać personel medyczny, sprzęt oraz 
pomieszczenia, w których udzielane są 
świadczenia zdrowotne. 

Upływ czasu i rozwój społeczny 
powoduje powstawanie nowych za-
grożeń, do których dostosowuje się 
działalność Inspekcji. Do nowych za-
dań należących do PIS należy nadzór 
nad zakazem wytwarzania i wprowa-
dzania do obiegu nowych narkotyków 
(dawniej dopalaczy), przeciwdziałanie 
rozwojowi nowych „epidemii” – m.in. 
otyłości czy zaburzeń psychicznych. 
Obecne epidemie są groźniejsze niż te 
sprzed kilkuset lat ze względu na brak 
lekarstw, czy szczepionek na bezpłod-
ność, czy wspomnianą wcześniej oty-
łość. Dlatego też Inspekcja Sanitarna 
prowadzi wiele akcji i programów ma-
jących na celu zwiększenie świadomo-
ści społeczeństwa i zmianę wielu nie-
korzystnych nawyków.

Polskie służby sanitarne to 100 lat 
wytężonej pracy i doświadczeń  
w trosce o zdrowie publiczne

Dokładnej daty powstania Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Kozienicach nie udało się usta-
lić. Mimo, iż początki istnienia służb 
sanitarnych sięgają czasów przed II 
wojną światową, według dostępnych 
źródeł, relacji obecnych i emeryto-
wanych pracowników, historia Sta-
cji zaczyna się w roku 1954, kiedy 
to lokalna służba sanitarna pracowa-
ła pod szyldem Kolumna Sanitarna  
w Kozienicach. Dyrektorem był wtedy 
młody lekarz – Władysław Kuc, któ-
rego po kilku miesiącach zastąpił lek. 
Eugeniusz Marsik. Pracownikami Ko-

Informacje
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lumny byli kontrolerzy sanitarni (Bo-
gusław Połoński, Jan Kryczka, Stefan 
Kopczyński, Franciszek Zagoździński) 
oraz pracownicy administracyjni (Jani-
na Budzińska, Alicja Prus). 

Siedziba Kolumny zajmowała 
2 izby przy ul. Batalionów Chłopskich, 
pomieszczenia w Domu Katolickim 
przy ul. Maciejowickiej. W 1961 r. 
doraźnie załatwiono problemy loka-
lowe Pogotowia Ratunkowego, które 
z ul. Radomskiej przeniesiono do 4 po-
mieszczeń drewnianego budynku przy 
ul. Warszawskiej 16. Niedługo do tego 
budynku przeniesiono również PSSE, 
dla której wygospodarowano 3 dodat-
kowe pomieszczenia.

Kolejne informacje pochodzą z roku 
1964, kiedy to dyrektorem Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej został lek. Tadeusz 
Wiśniewski współpracujący z dezynfek-
torem – Pawłem Dobrowolskim oraz pie-
lęgniarką – Marianną Janeczek. W latach 
1964 – 1967 pracownikami Stacji były 
także pielęgniarki: Barbara Stecka, Ma-
ria Matera, Barbara Jasek, instruktorzy 
higieny: Franciszek Zagoździński, Bo-
gusław Połoński, Zygmunt Krzątała, Jan 
Kryczka oraz statystyk medyczny – Ali-
cja Prus. W 1967 r. stanowisko dyrekto-
ra przejął lek. Jerzy Sobczyk, następnie 
w 1972 r. Franciszek Zagoździński. Około 
roku 1979, kiedy dyrektorem był już lek. 
Mieczysław Nowakowski (od 1975 r.) 
Stacja przeniosła się do obecnego budyn-

ku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 
5, gdzie zajęła pomieszczenia na drugim 
piętrze (dziś zajmowane przez Wydział 
Oświaty).

Na przełomie lat 70. i 80. realizowa-
no w Kozienicach inwestycje na potrze-
by służby zdrowia. Przy okazji budowy 
Przychodni nr 1 przy ul. Sienkiewicza 
pobudowano budynek Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej przy 
ul. Świerczewskiego 27 (obecnie ul. 
Sławna 27). Budynek ten oddano do 
użytku w 1983 r., a w niedługim czasie 
przenieśli się do niego pracownicy In-
spekcji Sanitarnej. Siedziba Stacji mie-
ści się w nim do chwili obecnej. Lekarz 
Mieczysław Nowakowski pełnił stano-

wisko dyrektora do końca 1994 roku. 
Następni dyrektorzy to: lek. Kazimierz 
Kwieciński (1995 – 2000), lek. Maria 
Pawlak (2000 – 2013) oraz mgr inż. 
Krystyna Wilkowska (2014 – nadal).

Obszar działania Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Kozienicach zmieniał się na przestrzeni 
lat. W chwili obecnej obejmuje cały po-
wiat kozienicki, tj. 7 gmin: Magnuszew, 
Grabów nad Pilicą, Głowaczów, Kozieni-
ce, Sieciechów, Garbatka-Letnisko oraz 
Gniewoszów.

KRYSTYNA WILKOWSKA
Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kozienicach

We wrześniu zakończył się remont 
podłogi w hali sportowej działającej 
przy Zespole Szkół i Placówek Oświa-
towych w Magnuszewie. Dzięki re-
montowi zwiększy się bezpieczeństwo 
osób biorących udział w zajęciach 
i zawodach organizowanych na tere-
nie obiektu. Projekt jest realizowany 
przez Urząd Gminy w Magnuszewie 
w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
„WzMOCnij swoje otoczenie”. 

Hala sportowa stanowi centrum lo-
kalnego życia społecznego. To miej-
sce organizacji turniejów i uroczystości 
z udziałem mieszkańców Magnuszewa 

oraz sąsiednich gmin. Korzysta z niej tak-
że ponad 600 uczniów magnuszewskich 
szkół. 

Od dłuższego czasu podłoga hali była 
w bardzo złym stanie technicznym, za-
grażającym bezpieczeństwu osób korzy-
stających z obiektu. Dzięki przeprowa-
dzonemu remontowi znacznie poprawią 
się warunki treningowe. Zwiększy się 
również możliwość rozwijania aktywno-
ści sportowych dla mieszkańców gminy 
w różnym wieku.

Partnerami projektu są Zespół Szkół 
i Placówek Oświatowych w Magnusze-
wie oraz klub sportowy LZS Magnuszew.

Konkurs „WzMOCnij swoje otocze-
nie” to inicjatywa Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych – krajowego opera-
tora systemu przesyłowego. Jego celem 
było wyłonienie najlepszych projektów 
związanych z rozwojem lokalnej infra-
struktury, aktywizacją życia społecznego 

i  kulturalnego oraz fi nansowe wsparcie 
w ich wdrożeniu w gminach, na terenie 
których jest zlokalizowana lub budowa-
na infrastruktura przesyłowa. Na terenie 
gminy Magnuszew PSE realizują projekt 
budowy linii 400 kV relacji Kozienice-
-Miłosna. Dzięki tej inwestycji zwięk-
szy się niezawodność dostaw energii 
w  północno-wschodniej i centralnej 
Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne 
wyprowadzenie mocy z Elektrowni Ko-
zienice.

Lista wszystkich zwycięskich mazo-
wieckich projektów jest dostępna na stro-
nie www.wzmocnijotoczenie.pl.

KAMIL ZIELIŃSKI

ku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej wisko dyrektora do końca 1994 roku. 
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W dniach od 10 do 14 września 
2019 r. jako członkowie Stowarzyszenia 
Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin 
w Kozienicach w ilości 20 osób uczest-
niczyliśmy w wycieczko-pielgrzymce na 
Dolny Śląsk. Spotkanie z przewodnikiem 
odbyło się w godzinach popołudniowych 
w historycznej dzielnicy Wrocławia 
Psie Pole. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
Ostrowa Tumskiego – najstarszej dzielni-
cy Wrocławia. Zwiedziliśmy piękną Ka-
tedrę gotycką pw. Św. Jana Chrzciciela, 
Ossolineum oraz kościół pw. Św. Seba-
stiana, który integruje środowiska osób 
niepełnosprawnych. Przechodząc obok 
ogrodu botanicznego zwróciliśmy uwagę 
na drzewa bez kory. Były to platany, które 
zrzucają korę co kilka lat. Dolny Śląsk jest 
krainą, gdzie panuje szczególny mikrokli-
mat dla osobliwych roślin ze strefy śród-
ziemnomorskiej. W kolejnym dniu byli-
śmy we Wrocławskiej Wytwórni Filmów 
Fabularnych. Tam dowiedzieliśmy się jak 
był nagrywany fi lm „Lalka”, „Stawka 
większa niż życie”, pierwszy fi lm Roma-
na Polańskiego „Nóż w wodzie”. Z tą wy-
twórnią związany był Zbigniew Cybulski 
znany aktor młodego pokolenia. Idąc 
dalej zobaczyliśmy Halę Stulecia. Iglicę 
ok. 100 m, która jest pomnikiem wybu-
dowanym 1948 r. jako symbol powrotu 
i przynależności ziem zachodnich do Pol-
ski. Wielkie wrocławskie ZOO przeżywa 
swój renesans jako afrykarium. Kolejnym 
i najważniejszym punktem programu 
była Panorama Racławicka. Ekspozycja 
ta wywarła na nas widzących niesamo-
wite wrażenie. Natomiast słabo widzą-
cy i niewidomi otrzymali wizję poprzez 
malowniczo i obrazowo opowiadającego 

przewodnika. Pięknym punktem zwie-
dzania miasta był rejs statkiem po Odrze.

Nie zawsze wszystko było kolorowe. 
Nasza koleżanka Małgosia – osoba całko-
wicie niewidoma i na wózku była dobrym 
duchem grupy i mimo trudności z humo-
rem znosiła utrudnienia wycieczki.

Mimo niepełnosprawności nawzajem 
sobie pomagaliśmy i akceptowaliśmy sie-
bie nawzajem.

13 września zaraz po śniadaniu udali-
śmy się do Trzebnicy. Po wyjściu z auto-
karu kolega Tomek, który jest niewidomy 
rozpoznał po głosie Krajowego Duszpa-
sterza Niewidomych ks. prof. Andrzeja 
Gałkę. Po krótkiej rozmowie rozpoczęła 
się część religijna wycieczki. Udaliśmy 
się do Bazyliki Św. Jadwigi Śląskiej. 
Ogólnopolską pielgrzymkę celebrowało 
wielu kapłanów pod przewodnictwem ks. 
prof. Andrzeja Gałki. 
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Podczas nabożeństwa poszczególne 
delegacje składały dary wotywne. Nasza 
koleżanka Małgosia w asyście swojego 
syna reprezentowała nasze stowarzysze-
nie. W darze złożyła obraz religijny wy-
haftowany przez koleżankę Halinę. Pod-
czas tych pięciu dni nawiązały się więzi 
ze swymi opiekunami. Uświadomiono 
sobie, iż na jakość życia i zdrowia duży 
wpływ ma ruch, czynny wypoczynek, 
a także wspólna integracja. W ciągu 
trzech dni poznaliśmy piękne zabytki 
Wrocławia i okolic, a przez następne dwa 
dni wzmocniliśmy się duchowo uczest-
nicząc w Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Niewidomych w Trzebnicy. Z doświad-
czenia wiemy, że turystyka połączona 
z przeżyciami duchowymi ma ogromne 
znaczenie dla osób niepełnosprawnych. 
Wspólna modlitwa prowadzona przez 
Krajowego Duszpasterza Niewidomych 
oraz powierzenie swoich niepełnospraw-
ności Panu Bogu podtrzymuje na duchu 
i daje nadzieję na pokonanie trudności 
dnia codziennego.

Ww. zadanie jest współfi nan-
sowane ze środków Powiatu Ko-
zienickiego i Gminy Kozienice 
w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych.

Partnerem ww. zadania jest także 
Fundacja PZU.

Kończąc, ślicznie dziękujemy za 
wsparcie fi nansowe relacjonowanej 
wycieczki, gdyż bez środków fi nanso-
wych na pewno nie udałoby się nam 
dotrzeć  na Dolny Śląsk.

TERESA ŻUCHOWSKA 
ZYGMUNT STOCHMAL

przewodnika. Pięknym punktem zwie- Podczas nabożeństwa poszczególne 

Wydarzenia
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Jest jedna osoba na świecie, która po-
trafi  być zdrowa, nawet gdy jest chora… 
która potrafi  jedną ręką gotować obiad, 
a drugą odkurzać i jeszcze odrabiać 
z dzieckiem lekcje… Kto to taki?? Mama. 
Jest to na pewno taka „jednostka do zadań 
specjalnych”, która potrafi  zrobić chyba 
wszystko. Taka Zosia-Samosia…

Kim ona jest w ogóle? To ktoś taki, dla 
którego codzienność jest ciągłym bieganiem 
i lawirowaniem pomiędzy pracą, wychowy-
waniem dzieci i prowadzeniem domu. Taka 
trochę matka-polka… Wciąż jest w ruchu 
i czuje się odpowiedzialna za to, by wszyst-
ko ogarniać i dawać sobie radę – mimo 
wszystko dawać radę. Dzieci przecież trze-
ba zawieźć do szkoły/przedszkola, odebrać, 
pamiętając o zajęciach dodatkowych i zro-
bieniu zakupów. I jeszcze odrabianie lekcji, 
pranie, prasowanie, gotowanie, sprzątanie, 
wywiadówka itp. Nie wspominając o wła-
snej pracy zawodowej…

Zosia-Samosia, choć zazwyczaj pracuje 
na jednym etacie, to po zakończeniu pracy 
zawodowej zaczyna kolejny etat – domo-
wy. Po pracy wraca do domu, bo obowiązki 
przecież czekają. Wieczorem zamiast re-
laksu – prasowanie lub gotowanie obiadu 
na dzień następny. Ale najlepsze jest to, że 
(często pozornie) świetnie dajemy sobie 
z tym radę! Dlaczego? Bo potrafi my się 
zorganizować i wszystko zaplanować.

Niektórym mężczyznom układ z Zo-
sią-Samosią bardzo odpowiada. Kobieta 
zajmuje się organizacją życia rodzinne-
go. Wie, kiedy dzieci mają zajęcia dodat-
kowe, a kiedy organizowane są urodziny 
kolegi. Mężczyzna może skupić się na 

pracy no i na swój sposób na dzieciach. 
Kobiety jednak oczekują, że ojcowie bar-
dziej zaangażują się w opiekę nad dziećmi 
i pomoc w domu i głośno o tym mówią. 
Tylko, na ile my kobiety chcemy i pozwo-
limy zrezygnować ze swojej całościowej 
funkcji? Dla jednych z Nas pomoc part-
nera jest rzeczywiście dużym wsparciem, 
dla innych – zaburzaniem planu dnia…

Zosia-Samosia wiele rzeczy chce robić 
sama – po swojemu. Nikt przecież lepiej za 
nią nie umyje naczyń, lepiej nie wyprasuje 
ubrań… Jeśli ktoś ma coś zrobić dobrze – to 
ona. Jeśli ktoś ma zrobić wszystko – to ona. 
Dom musi być wysprzątany, pranie zrobione 
i poprasowane, obiad ugotowany. Plan działa 
24h na dobę – wszystko jest pod kontrolą. 

I wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, 
że czasami jednak jest tego za dużo, a my 
nie umiemy się do tego przyznać… Zmę-
czone po całym dniu padamy ze zmęcze-
nia, ale z uśmiechem na ustach, bo kolejny 
dzień przeżyłyśmy bez wielkich strat. I tak 
mija dzień za dniem, miesiąc za miesią-
cem… Nas nie boli, my nie mamy gorączki, 
wszystko mamy zaplanowane i zorganizo-
wane – dom – szkoła – praca – dom – szko-
ła – praca i niby wszystko jest ok, ale…

Zosi-Samosi ciężko czasami przyznać 
się do tego, że nie ma siły, że jest zmęczo-
na, że możliwe, że wzięła na siebie ciut za 
dużo. Dlaczego? Bo może okazać się, że ta 
„jednostka do zadań specjalnych” jest sła-
ba? Że nie daje rady? Że plan nie jest jednak 
idealny? A wcale tak nie jest i na pewno nie 
świadczy to o tym, że nie dała rady.  To kwe-
stia uświadomienia sobie, że mimo że jest 
samodzielna – pracowita – praktycznie sa-

mowystarczalna, to jed-
nak ma prawo i wręcz 
obowiązek odpocząć 
i odpuścić! 

Możemy oszukiwać i mówić, że wszyst-
ko jest ok, ale jaki jest tego cel? Nie jeste-
śmy niezniszczalne. Nasze baterie też mogą 
się rozładować. Jeśli dziś nie posprzątasz to 
czy coś się stanie? Jeśli nie będzie obiadu to 
czy będzie to wielka tragedia? Jeśli zamiast 
prasować w nocy poleżysz i obejrzysz serial, 
to czy to będzie miało wielkie znaczenie dla 
funkcjonowania Twojej rodziny? Chyba jed-
nak nic się nie stanie… Dom następnego dnia 
będzie stał tam gdzie stoi. A co się stanie, jeśli 
poprosimy o pomoc? Wydaje mi się, że na-
prawdę nic. To na pewno nie jest oznaka sła-
bości. A może właśnie ktoś czeka na to, aby-
śmy to zrobiły? Może warto zrobić mały krok 
i zacząć planować dzień – miesiąc – rok wy-
korzystując potencjał innych, bliskich nam 
osób? Może nasza córka lepiej niż my umy-
je naczynia, a mąż lepiej uprasuje? Warto to 
sprawdzić i pozwolić wykazać się innym.

Zosia-Samosia… Taka trochę każ-
da z Nas... Nie ma nic złego w tym, że 
nimi jesteśmy. Dobrze mieć świadomość, 
że umiemy i potrafi my dużo. Skończ-
my jednak z wyręczaniem i robieniem 
wszystkiego za wszystkich – pozwólmy 
wykazać się innym i dajmy sobie i innym 
margines błędu.

Aleksandra Strąg
Pedagog

Terapeuta Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju

14 października 2019 r. odbyły się 
warsztaty kulinarne wg projektu fi nanso-
wanego przez Fundację Enea w ramach 
programu Potęga poMocy pn. „Między-
pokoleniowy most tradycji”. Tym razem 
poprowadzone zostały przez seniorki 
z KMRR „Niteczka”, a uczestnikami 
były dzieci. Wykorzystano przepisy 
przekazywane z pokolenia na pokole-
nie, korzystając również z przewodnika 
„Produkty lokalne Ziemi Kozienickiej”, 
który ma ocalić od zapomnienia produkty 
lokalne. I tak przy pomocy młodych ku-
charzy powstały: sałatka jarzynowa na 
chlebie staropolskim z naszego powiatu, 
galaretka z owocami, szarlotka z jabłek 
magnuszewskich, kruche babeczki z twa-
rożkiem i ogórkiem z Powiśla oraz rolada 
ziemniaczana, którymi zostaną poczęsto-
wani  goście  podczas pokłosia projektu. 

Dzięki tym warsztatom dzieci poznały 
nowe smaki, zasady pracy w kuchni oraz 
tajniki przyprawiania dań. Rozwijały 
kreatywność, zdolności manualne i wy-
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obraźnię. Młodzi adepci sztuki kulinar-
nej odkryli także lokalny świat warzyw 
i owoców.

BARBARA ARENDARSKA
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7 września I LO wzięło udział w akcji Narodowe Czytanie. 
W bieżącej edycji młodzież wraz z dyrektor szkoły Ewą Ma-

lec oraz nauczycielkami Joanną Piwońską i Moniką Lis-Sere-
mak czytali Nowele Polskie.

16 września grupa 98 uczniów pod opieką Marzanny Chołuj, 
Joanny Molendy, Anny Liwochy, Marioli Worobiec, Pau-

liny Kłos i Karoliny Węsek wzięła udział w „Pokazach z Fizyki”, 
które organizowane są przez Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział 
Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Tegoroczne eks-
perymenty dotyczyły czterech działów fi zyki: elektryczności, 
rezonansów, ruchu obrotowego i zagadnień termodynamiki. 
Pokazy przebiegały jak zawsze w atmosferze zabawy i z dużą 
dozą humoru. Młodzież z zaciekawieniem przypatrywała się 
prezentowanym doświadczeniom biorąc w nich chętnie udział. 
Eksperymenty były przeprowadzone w sposób interesujący 
i zrozumiały dla odbiorców. Za rok zapewne chętnie wrócimy na 
Wydział Fizyki UMCS, aby jak zawsze pasjonaci fi zyki oczaro-
wali nas magią eksperymentów fi zycznych.

20 września odbyła się akcja pn. „Nie śmiecimy – sprzątamy 
– zmieniamy!”. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 

Czarnieckiego w Kozienicach zaprosiło instytucje i osoby pry-
watne do włączenia się w akcję sprzątania naszej małej ojczyzny. 
Tego dnia do porządkowania najbliższego otoczenia przystąpiła 
cała społeczność naszego liceum. Na zaproszenie odpowiedzia-
ło m.in. PP nr 3 i nr 5, PSP nr 4 oraz PSP w Brzeźnicy i PSP 
w Piotrkowicach. Celem akcji było promowanie czystego oto-
czenia i dbałość o cenne przyrodniczo i kulturowo tereny pu-
bliczne Kozienic i okolic. Była to wspólna lekcja poszanowania 
środowiska. Poprzez takie działania promujemy nie śmiecenie 
i zmniejsza się nasz negatywny wpływ na otaczającą nas przyro-

dę. Wspólne sprzątanie było również okazją do integracji środo-
wiska i pokoleń. Koordynatorki Małgorzata Kuśmierczyk-Bal-
cerek i Karolina Węsek dziękują wszystkim zaangażowanym w 
organizację tegorocznej edycji „Posprzątam mój kawałek Polski 
– Kozienice 2019”.

20 września uczniowie klasy I gb uczestniczyli w wyciecz-
ce integracyjnej pod opieką Alicji Wieczorek oraz Ma-

rioli Worobiec. W programie znalazła się osada średniowieczna 
w Hucie Szklanej, Park Miniatur i Rozrywki z 26 najsłynniej-
szymi obiektami architektonicznymi z całego świata. Następnie 
uczniowie zwiedzili Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Ko-
lejny punkt to Geocentrum w Kielcach. Wizyta w tym miejscu 
była świetnym wstępem do lepszego zrozumienia geologicz-
nego fenomenu Gór Świętokrzyskich, na czele z gołoborzami, 
jaskiniami, czy dawnymi rafami koralowymi. Oprócz zwiedza-
nia wystawy stałej, uczniowie obejrzeli fi lm w kinie 5D oraz 
wzięli udział w warsztatach wstępnej obróbki wapieni świę-
tokrzyskich. Oszlifowana i wypolerowana skała jest pamiątką 
z wycieczki do Centrum Geoedukacji.

20 września w ramach Dnia Języków Europejskich w naszej 
szkole odbyła się lekcja języka niemieckiego przez Skype. 

Tematem lekcji były media społecznościowe, tak bardzo lubiane 
przez młodzież. Lekcję poprowadziła lektor Instytutu Goethego 
Dominika Perot. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach 
wykorzystując nowe technologie i jednocześnie dobrze się ba-
wiąc. Dziękujemy Instytutowi za możliwość uczestniczenia w tej 
innowacyjnej interaktywnej formie nauki języka niemieckiego.

22 września na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród 
Jordanowski” w Kozienicach odbył się I Festyn Hospi-

cyjny. Celem przedsięwzięcia było pozyskanie środków fi nan-
sowych, które zostaną przeznaczone na cele statutowe Stowa-
rzyszenia – opiekę nad osobami przewlekle, bądź nieuleczalnie 
chorymi z naszego terenu, a także utworzenie hospicjum stacjo-
narnego. Wśród instytucji pomagających organizatorom znaleźli 
się również przedstawiciele naszej szkoły. Dyrektor Ewa Malec 
wraz z wolontariuszami wspierali szczytną inicjatywę. 

23 września I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach zakończyło realizację zadania 

pod nazwą „Modernizacja pracowni informatycznej I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach”. 
Dzięki pozyskanym środkom zakupiono 12 komputerów. Zadanie 
to zostało zrealizowane przy pomocy środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu 
Dofi nansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

24 września na terenie boiska szkolnego I LO odbyła się już 
13 edycja festynu ekologicznego. Uroczystość ta przyję-

ła wiele odsłon. Na sali gimnastycznej przeprowadzona została 

Wydarzenia
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część skierowana do naszych młodszych kolegów z kozienic-
kich szkół podstawowych. Atrakcje dla nich przygotowane to 
prelekcje i zabawy o tematyce pomocy zwierzętom połączone 
z aktywnością ruchową, którą poprowadził Marcin Cyganowicz 
– trener personalny. Jednocześnie na boisku każda klasa zapre-
zentowała swoje stoisko ekologiczne, własnoręcznie wykonane 
zabawki, przekąski, a także przedstawiła występ artystyczny 
z motywem ekologicznym. W czasie obradowania komisji dla 
uczniów naszego liceum w sali gimnastycznej, przedstawicie-
le Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie prze-
prowadzili wykład pt. ,,Ekologia w życiu codziennym”. Orga-
nizatorkami festynu były Edyta Tarczyńska, Renata Kowalska 
i Anna Przerwa-Bieniek.
I miejsce i nagrodę w kwocie 300 zł otrzymała klasa IpA.

II miejsce i nagrodę w kwocie 250 zł przypadło klasie IIIA.
III miejsce zajęły równocześnie dwie klasy IgC i IIIC otrzymu-

jąc nagrodę w kwocie 150 zł.

Był to niezapomniany dzień dla młodzieży naszej szkoły, która 
pokazała, że temat ekologii nie jest jej obcy.

27 września w naszym liceum zorganizowany został 
Europejski Dzień Języków. Z tej okazji w sali gim-

nastycznej naszego liceum odbyła się prezentacja dotycząca 
idei obchodów tego święta. Nasi uczniowie, w różnych języ-
kach europejskich, zachęcali swoje koleżanki i kolegów do 
nauki języków obcych. Zaprezentowali również krótki fi lmik 
propagujący korzyści płynące ze znajomości języków. Dalsza 
część obchodów Europejskiego Dnia Języków w naszej szko-
le upłynęła jeszcze bardziej aktywnie. Uczniowie, w trzy-
osobowych drużynach, brali udział w rozwiązywaniu zadań 
językowych na 4 stacjach dydaktycznych przygotowanych 
przez anglistów i germanistów z naszego liceum. Drużyny 
miały okazję sprawdzić swoją wiedzę praktyczną, dowie-
dzieć się czegoś nowego, a wszystko to w ściśle określonym 
czasie. Ponieważ rywalizacja była niezwykle zacięta i aż trzy 
zespoły zdobyły taką samą największą ilość punktów, zosta-
ła zorganizowana dogrywka. Tym razem uczniowie mieli za 
zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące kultury, polityki 
oraz wiedzy ogólnej związanej z krajami anglo- i niemiec-
kojęzycznymi. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła drużyna 
klasy IIb w składzie: Dominika Zielińska, Oliwia Lisiecka 
oraz Andżelika Grzebalska. Drugie miejsce zajęła drużyna 
klasy IIIc: Marcin Wołos, Krystian Jasek i Maciej Wypych. 
Trzecie miejsce przypadło klasie IIIb w skadzie: Zuzanna 
Mazur, Marta Krześniak i Anna Kiełbasa. Wszystkie drużyny, 
które zajęły zaszczytne miejsca na podium otrzymały symbo-
liczne nagrody.

Red. I LO

Ludzkie życie przebiega różnymi 
drogami i nie zawsze są one zgodne 
z naszymi oczekiwaniami. Często, jak 
gdyby na przekór, okazują się niezwy-
kle trudne i zaskakujące. W takich mo-
mentach niezmiernie ważna staje się, 
poza przysłowiowym „dobrym słowem” 
i życzliwym wsparciem, konkretna po-
moc, która pozwala odnaleźć się w cięż-
kim położeniu. Dlatego właśnie działal-
ność Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
w tym jedynego w powiecie kozienickim 
Warsztatu w Przewozie, jest tak bardzo 
istotna – podkreślał Andrzej Jung Sta-
rosta Kozienicki podczas zorganizowa-
nych 24 października obchodów Świa-
towego Dnia Terapii Zajęciowej „Moc 
Terapii” na terenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Przewozie.

Uroczystość rozpoczęła Danuta Ber-
nacik Kierownik Warsztatu, która po po-
witaniu   zgromadzonych gości, wśród 
których oprócz samych uczestników, 
ich rodzin i pracowników Warsztatu 
w Przewozie, znaleźli się także m.in. 
Małgorzata Bebelska Wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu Kozienickiego, 
Tomasz Trela Radny Rady Powiatu, 

Marcin Styś Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kozieni-
cach, Elżbieta Czapla Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Kozienicach, 
Ewa Wysocka p.o. Dyrektora Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kozienicach, Krzysztof Karczmarski 
Kierownik Ośrodka Profi laktyki Uza-
leżnień w Kozienicach, przedstawiciele 
zaprzyjaźninych Warsztatów Terapii Za-
jęciowej z terenu Mazowsza oraz przed-
stawiciele policji, przybliżyła historię 

i nadrzędne cele działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Przewozie.

Uroczystości stały się także okazją 
do zaprezentowania umiejętności wo-
kalnych, tanecznych i kulinarnych przez 
Uczestników Warsztatu w Przewozie.

SABINA SEMENIUK

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

Wydarzenia
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Złóż wniosek o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy 
z PROW 2014 – 2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje 
uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa 
rolnego. Nabory dotyczące nawodnienia w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie. 

Susze w Polsce stają się już niemal zjawiskiem cyklicznym. Szczególnie dotkliwe są one w rolnictwie. W ubiegłym roku ARiMR 
wypłaciła rolnikom rekompensaty za szkody w uprawach spowodowane suszą w wysokości ponad 2 mld zł. Nowy rodzaj wsparcia fi nan-
sowego, który oferuje Agencja, ma służyć zapobieganiu tym stratom. 

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może ubiegać się rolnik posiadający 
gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. 

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające 
obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. 

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na 
poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania 
inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan 
ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efek-
tywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody. 

Pomoc fi nansowa na jednego benefi cjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 
50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwe-
stycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno 
nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r. 

Rolnicy będą mogli sfi nansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, maga-
zynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.  

II. Rusza nabór wniosków na rozwój usług rolniczych
Od 7 października do 20 listopada 2019 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o pomoc na „Rozwój przed-

siębiorczości – rozwój usług rolniczych”, fi nansowaną z PROW na lata 2014 – 2020. Wsparcie skierowane jest do przedsię-
biorców, którzy świadczą usługi na rzecz rolników i chcą rozwijać tę działalność. 

O dotację może ubiegać się osoba fi zyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako 
mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w zakresie 
co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfi kacji Działalności: 

• 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
• 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
• 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach,
przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. 
Refundacji podlega do 50 proc kosztów kwalifi kowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończone-

go przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, 
sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem 
świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości 
limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego benefi cjenta. 

Dofi nansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak też kosztów robót budowlanych, leasingu zwrot-
nego oraz podatku VAT. 

Z pomocy wykluczone są podmioty, które otrzymały wsparcie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” obję-
tego PROW 2007 – 2013. Warunek ten dotyczy wnioskodawcy, a nie małżonka. 

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

72 (wejście od ulicy Zdziczów). 
ZBIGNIEW SITKOWSKI

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

13 października na terenie gminy Gar-
batka-Letnisko odbyły się uroczystości 
upamiętniające 105. rocznicę Bitwy pod 
Anielinem-Laskami. Główne obchody 
rozpoczęły się koncertem pieśni legiono-
wych przed pomnikiem Mauzoleum Le-
gionistów w Żytkowicach, w wykonaniu 
Roberta Grudnia artysty muzyka, kom-
pozytora, Sylwii Strugińskiej-Wochow-
skiej solistki Teatru Muzycznego w Łodzi 

oraz grającego na skrzypcach Krzysztofa 
Iwańczuka.

Po powitaniu wszystkich zgromadzo-
nych gości przez Teresę Fryszkiewicz 
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko, Wiktor 
Młodawski uczeń Szkoły Podstawowej 
w Bogucinie przybliżył zebranym historię 
Bitwy pod Anielinem-Laskami.

Następnie odprawiona została Polowa 
Msza Święta w intencji poległych Le-

gionistów i Ojczyzny, koncelebrowana 
przez księdza ppłk. Kryspina Raka Kape-
lana Światowego Związku Żołnierzy AK 
Okręg Radom, księdza kanonika Stanisła-
wa Drąga oraz księdza kanonika Bogdana 
Piwko proboszcza parafi i pw. Św. Maksy-
miliana Kolbe w Bogucinie. 

Po nabożeństwie odczytano Apel Po-
ległych, następnie oddano salwę hono-
rową, a licznie zgromadzone delegacje, 
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1 października 2019 r. 18 włoskich 
uczniów i  2 nauczycieli z Liceo Tito Lu-
crezio Caro w Cittadelli przybyło do Ze-
społu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach w ramach realizacji 11. 
edycji projektu Polsko-Włoskiej Wymia-
ny Młodzieży Kozienice – Cittadella. 
W czasie pobytu w Polsce włoscy uczniowie 
i nauczyciele zwiedzali Kozienice, wzię-
li też udział w warsztatach historycznych 
powiązanych z okresem okupacji hitlerow-
skiej, uczestniczyli w projekcji fi lmu „Po-
łowa miasteczka”, a po fi lmie za pomocą 
wideokonferencji mogli zadawać pytania 
jednej z osób występujących w tym fi lmie.

W bogatym harmonogramie pobytu 
gości znalazło się m.in. spotkanie z An-
drzejem Jungiem Starostą Kozienickim. 

Starosta w kilku słowach przybliżył 
młodzieży Powiat Kozienicki, opowie-
dział m.in. o jego walorach turystycznych 
i gospodarczych oraz wręczył pamiątko-
we upominki. 

Włoscy uczniowie wzięli udział w cie-
kawych wycieczkach do Warszawy, Kra-
kowa, odbyli krótką wycieczkę do rezer-
watu Królewskie Źródła koło Augustowa, 
a także udali się do najbliższych okolic Ko-
zienic, byli w Czarnolesie, Zwoli, Janowcu 

i Kazimierzu Dolnym.
Włoscy uczniowie byli goszczeni 

przez polskich uczniów i ich rodziców. 
W miesiącu marcu uczniowie kozienic-
kiej placówki udadzą się z wizytą do oto-
czonej murami średniowiecznymi Cit-
tadelli w regionie Wenecji w prowincji 
Padwy. Dla wszystkich uczestników pro-
jektu jest to doskonała okazja do dosko-
nalenia nauki języka angielskiego oraz 

poznawania historii i kultury obu krajów.

PAWEŁ BORYCZKA
Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1

im. Legionów Polskich w Kozienicach

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

wśród których znalazła się także dele-
gacja Powiatu Kozienickiego w składzie 
Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Jó-
zef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, 
Waldemar Banaś Radny Rady Powiatu 
Kozienickiego oraz Lucyna Domańska-
-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Pro-
mocji i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach, złożyły wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem.

Ofi cjalne obchody 105. Rocznicy Bi-
twy pod Anielinem-Laskami uświetniła 
swoją obecnością Kompania Reprezen-
tacyjna 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego 
z Radomia oraz Orkiestra Wojskowa 
z Radomia. 

Po nabożeństwie chętni mogli udać 
się na pola wsi Brzustów, gdzie odbyło 
się widowisko historyczne, rekonstru-
ujące Bitwę pod Anielinem-Laskami. 
Akcja tego niecodziennego spektaklu, 
w którym, podobnie jak w latach ubie-
głych, wzięła udział imponująca liczba 
rekonstruktorów nie tylko z Mazowsza, 
ale także z wielu innych części Polski, 
podzielona została na kilka etapów, takich 
jak podjazdy, czy szturmy na umocnione 
pozycje wroga. Tradycyjnie nie zabrakło 
armat, w tym wyjątkowego egzemplarza 
tak zwanej armaty putinówki, karabinów, 
specjalnie przygotowanych okopów oraz 
wzbudzających wielkie zainteresowanie 

wśród publiczności pokazów pirotech-
nicznych, które pomagają jak najwierniej 
odtworzyć grozę wojny.

Wyjątkowo prezentowała się licz-
nie zgromadzona kawaleria, ukazująca 
kunszt jazdy konnej połączonej z ele-
mentami walki. Koordynatorem histo-
rycznego aspektu inscenizacji był znany, 
radomski historyk, pasjonat Przemysław 
Bednarczyk, a w jedną z głównych ról 
wcielili się rekonstruktorzy 22. Pułku 
Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letni-
sko z dowódcą Pawłem Kibilem na czele.

Patronat honorowy nad obchodami 
105. rocznicy Bitwy pod Anielinem-La-

skami objęli Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Od-
zyskania Niepodległości, Stanisław Kar-
czewski Marszałek Senatu RP, Marek 
Suski Szef Gabinetu Politycznego Pre-
miera RP, Dariusz Bąk i Leszek Ruszczyk 
Posłowie na Sejm RP, Urząd Do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
oraz Instytut Pamięci Narodowej.

SABINA SEMENIUK

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

W sprawach indywidualnych bez-
płatną pomoc prawną konsumenci 
mogą uzyskać osobiście lub na odle-
głość u miejskiego lub powiatowego 
rzecznika konsumentów działające-
go w każdym powiecie. Dla powiatu 
kozienickiego Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów przyjmuje w Starostwie 
Powiatowym przy ul. Jana Kochanow-
skiego nr 28 p. I. pokój nr 15. 
Na odległość:
1. pod numerami Infolinii Konsumenc-

kiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, 
prowadzonej przez Fundację Konsu-
mentów, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 – 18:00, opłata wg 
taryfy operatora.

2. w Konsumenckim Centrum E-porad, 
gdzie eksperci Stowarzyszenia dla 
Powiatu, Stowarzyszenia Aquila 
i Stowarzyszenia Euro-Concret 
udzielają odpowiedzi drogą elektro-
niczną pod adresem: porady@dla-
konsumentow.pl,

3. w regionalnych ośrodkach konsumenc-
kich prowadzonych przez KIGS i Sto-
warzyszenie Aquila. Więcej informa-
cji: www.dlakonsumenta.pl  

Rzecznik Finansowy
Biuro Rzecznika Finansowego prowa-
dzi poradnictwo w ramach dyżuru telefo-
nicznego ekspertów:
– z zakresu ubezpieczeń gospodar-

czych (ubezpieczenia komunika-
cyjne; na życie; NNW; domów; 
mieszkań; turystyczne; kredytów; 
małych i średnich przedsiębiorstw; 
rolnych etc.) – pomoc można uzy-
skać pod numerem 22 333 73 28, 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00 – 18:00, 

– z zakresu zabezpieczenia emerytalne-
go – dla członków Otwartych Fun-
duszy Emerytalnych, uczestników 
Pracowniczych Programów Eme-
rytalnych oraz osób korzystających  
z indywidualnych kont emerytal-
nych – pod numerem 22 333 73 26 
lub 22 333 73 27, od poniedział-
ku do piątku w godzinach 11:00 – 
15:00, 

– z zakresu problemów z bankami i na 
rynku kapitałowym odbywa się pod 
numerem 22 333 73 25, 

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 

w godzinach 8.00 – 10.00 oraz w środy  
w godzinach 8.00 – 15.00. 
Usługi telekomunikacyjne

W sprawach związanych ze świad-
czeniem usług telekomunikacyjnych – 
na przykład spór z operatorem telefo-
nicznym i pocztowym można uzyskać 
pomoc w Centrum Informacji Konsu-
menckiej działającym przy Prezesie 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Porady udzielane są od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:15 – 16:15 pod 
numerami: 801 900 853 lub 22 534 91 74. 
Usługi energetyczne

W sprawach spornych na linii kon-
sument – przedsiębiorstwo energetycz-
ne (dostawca paliw gazowych i energii) 
należy zwracać się do Punktu Informa-
cyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw 
Gazowych. Informacje można uzyskać 
pod numerem 22 244 26 36 od ponie-
działku do piątku, w godzinach 8:00 – 
15:00. 
Podróże lotnicze 
Numer Infolinii do Komisji Ochrony 
Praw Pasażerów oraz Rzecznika Praw 
Pasażerów: +48 222 692 600, Fax: +48 
22 520 73 00.
Infolinia czynna jest w godz. 9:00 – 13:00 
od poniedziałku do piątku
Podróże kolejowe

Konsumenci, którzy chcieliby za-
sięgnąć porady związanej z podróżami 
kolejowymi i sporem z przewoźnikiem, 
mogą kontaktować się z Rzecznikiem 
Praw Pasażera Kolei przy Prezesie 
Urzędu Transportu Kolejowego. Przy 
UTK uruchomiona została Infolinia 
dla Pasażerów pod numerem 801 044 
080 (dla telefonów stacjonarnych) oraz 
22 460 40 80 (dla telefonów komórko-
wych) od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:15 – 16:15. 
Polubowne rozwiązywanie sporów kon-
sumenckich 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów, 
nazywane również pozasądowym roz-
wiązywaniem sporów – w skrócie ADR 
(ang. Alternative Dispute Resolution) – 
to polubowne postępowania prowadzo-
ne w sporach pomiędzy konsumentami 
a przedsiębiorcami. Nowa procedura, 
wprowadzona ustawą o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenc-
kich, jest szybsza, zazwyczaj bezpłatna 
i znacznie mniej sformalizowana niż po-
stępowanie przed sądem powszechnym. 

W osiągnięciu porozumienia pomagają 
niezależni i bezstronni eksperci, np. me-
diatorzy.
Postępowania prowadzone są przez pod-
mioty uprawnione wpisane do Rejestru 
prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
Do prowadzenia postępowania w spra-
wie pozasądowego rozwiązywania spo-
rów konsumenckich konieczna jest 
ZGODA obydwu stron sporu.

Jeżeli konsument zareklamował towar 
lub usługę, a przedsiębiorca reklamacji 
nie uznał można skorzystać z nowego 
rozwiązania. Aby wszcząć postępowanie 
muszą zostać spełnione trzy warunki:
• konsument zgłosił przedsiębiorcy rekla-

mację,
• spór pomiędzy konsumentem a przed-

siębiorcą nie został zakończony,
• przedsiębiorca przy odmowie uznania 

reklamacji nie zaznaczył, że nie wyra-
ża zgody na pozasądowe rozwiązanie 
sporu konsumenckiego.
Aby rozpocząć postępowanie należy 

złożyć WNIOSEK. Większość podmio-
tów uprawnionych do prowadzenia postę-
powań publikuje na swoich stronach in-
ternetowych wzory wniosków, z których 
można skorzystać. Jeżeli jednak wniosek 
nie został opublikowany można napisać 
go we własnym zakresie. Wniosek powi-
nien zawierać co najmniej:
1. oznaczenie stron sporu – dane konsu-

menta i przedsiębiorcy
2. dokładnie określone żądanie – informa-

cję, jakim rozstrzygnięciem chcieliby-
śmy, żeby postępowanie się zakoń-
czyło

3. wskazanie rodzaju postępowania:
• zbliżenie stanowisk stron – bezstron-

na osoba pomaga ułatwić kontakt  
i wesprzeć w komunikacji skonflik-
towane strony sporu,

• zaproponowanie rozwiązania – bez-
stronna osoba zapoznaje się z argu-
mentami obu stron sporu i proponuje 
jego rozwiązanie,

• rozstrzygnięcie sporu – arbiter  
w sposób wiążący narzuca rozwią-
zanie stronom konfliktu (ten rodzaj 
postępowania wykorzystują jedynie 
Sąd Polubowny przy Komisji Nad-
zoru Finansowego oraz Związek 
Banków Polskich Bankowy Arbitraż 
Konsumencki).

4. podpis 
Przy Prezesie UOKiK został utworzo-

Informacje
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Jeśli jesteś osobą bezrobotną w wieku 18 – 29 lat oraz chcesz wykorzystać posiadane umiejętności i założyć własną fi rmę, 
skorzystaj ze wsparcia oferowanego w projekcie współfi nansowanym ze środków Unii Europejskiej „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)”. 

W ramach projektu możesz skorzystać z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
Projekt adresowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w PUP, w wieku 18 – 29 lat należących do ka-

tegorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym).
Realizacja projektu zakończy się z końcem bieżącego roku. Zachęcamy osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia do korzystania 

ze wsparcia w ramach projektu. Szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami.
Jeśli interesuje Cię udział w projekcie, szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu 48 614 66 51 wew. 34 oraz 

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach: ul. Zdziczów 1, pokój nr 8. 
Koordynator projektu: Anna Grześków

ny Punkt kontaktowy, który udziela infor-
macji dotyczących postępowań polubow-
nych. Pracownicy Punktu:

• pomagają w wypełnianiu wniosków,
• informują o kompetencjach i proce-

durach stosowanych przez podmioty 
uprawnione,

• informują o innych sposobach do-
chodzenia roszczeń konsumenckich.

Z Punktem można skontaktować się:
• telefonicznie – dzwoniąc pod numer 

22 55 60 332 lub 22 55 60 333
• za pomocą poczty elektronicznej – prze-

syłając wiadomość e-mail na adres 
kontakt.adr@uokik.gov.pl 

• Z pracownikiem Punktu można też spo-
tkać się osobiście w Centrali UOKiK 
przy placu Powstańców Warszawy 1 
w Warszawie, w godzinach:

• poniedziałek 12:00 – 16:00
• wtorek/środa/piątek 10:00 – 14:00
• czwartek 8:30 – 12:30

Należy wcześniej umówić się na spo-
tkanie.
Internetowe rozstrzyganie sporów. 
Platforma ODR 

Platforma ODR to interaktyw-
na strona internetowa stanowiąca je-
den punkt dostępu dla konsumentów 
i przedsiębiorców pragnących pozasą-
dowo rozwiązać spór (ODR ― Online 
Dispute Resolution).

Za jej pośrednictwem można złożyć 
skargę dotyczącą towarów lub usług zaku-
pionych przez internet, zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Odbywa się to poprzez 
wypełnienie elektronicznego formularza 
i znalezienie właściwego podmiotu, który 
zajmie się rozwiązaniem sporu. 

Wszystkie podane na platformie in-
stytucje zostały poddane weryfi kacji, 
gwarantującej spełnianie przez nich od-
powiednich przepisów i ich zarejestrowa-
nie przez organy krajowe (w Polsce jest 

to UOKiK).
Strona dostępna jest we wszystkich 

językach Unii, umożliwia też dołącza-
nie odpowiednich dokumentów i ich 

tłumaczenie.
Opr. STANISŁAW GĄSIOR 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
w Kozienicach
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