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I. DOCHODY 
Plan dochodów Powiatu Kozienickie-

go na 2020 rok prognozuje się w wysokości 
61.003.716,75 zł, w tym dochody bieżące 
w kwocie 60.803.716,75 zł, dochody ma-
jątkowe w kwocie 200.000,00 zł. Dla po-
równania prognozowana kwota dochodów 
na 2019 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 
2019 roku wynosiła 57.712.079,84 zł.
Dochody budżetowe na 2020 rok zało-
żono w oparciu o: 
• informację o przyjętych w projekcie usta-

wy budżetowej na 2020 rok planowa-
nych kwotach poszczególnych części 
subwencji ogólnej i dochodów z tytułu 
udziału we wpływach z podatku do-
chodowego od osób fi zycznych zawar-
te w piśmie Ministra Finansów, Inwe-
stycji i Rozwoju nr ST8.4750.8.2019 
z dnia 15.10.2019 roku, 

• przewidywane wykonanie dochodów 
w 2019 roku, 

• wytyczne Ministra Rozwoju i Finan-
sów w sprawie założeń i wskaźników 
przyjętych do opracowania projektu 
budżetu Państwa na 2020 rok,

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

• informację o planowanych kwotach do-
tacji celowych na 2020 rok, zawartą 
w piśmie Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-
I.3111.24.15.2019 z dnia 23 paździer-
nika 2019 roku.

Plan dochodów Powiatu Kozienickiego 
składa się z Subwencji: 
1. Wyrównawczej, która uwzględnia 

zróżnicowanie jednostek samorzą-
du terytorialnego pod względem 
dochodowym, gospodarczym, spo-
łecznym i wyrównuje różnice w po-
tencjale dochodowym i składa się z: 
– kwoty podstawowej, otrzymy-

wanej przez powiaty, w których 
wskaźnik dochodów podatko-
wych na jednego mieszkańca 
w powiecie jest mniejszy niż 
wskaźnik dochodów podatkowych 
dla wszystkich powiatów – wskaź-

nik P dla Powiatu Kozienickiego 
wynosi 230,29 na jednego miesz-
kańca powiatu, a dla wszystkich 
powiatów w Polsce Pp wynosi 
287,95 na jednego mieszkańca, 
kwota podstawowej części wy-
równawczej subwencji na 2020 
rok wynosi 3.138.134,00 zł, 

– kwoty uzupełniającej – otrzymy-
wanej przez powiaty, w których 
wskaźnik bezrobocia przewyższa 
wskaźnik bezrobocia w kraju wg 
stanu na 31.12.2018 r. Stopa bez-
robocia w powiecie kozienickim 
wynosiła 10,7 %, a w kraju 5,8%, 
kwota uzupełniającej części wy-
równawczej subwencji na 2020 rok 
wynosi 4.013.676,00 zł. 

Ogółem kwota części wyrównawczej 
subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 
7.151.810,00 zł. 
2. Równoważącej, której podział do-

konywany jest z łącznej kwoty 
wpłat powiatów do budżetu Pań-
stwa (kwota uzależniona od róż-
nych czynników m.in. wzrostu 
wydatków na rodziny zastępcze 
– kwota subwencji 166.337,00 zł, 
średniej długości dróg powiato-
wych na mieszkańca w porówna-
niu ze średnią krajową) – kwota 

subwencji 1.036.790,00 zł. 
Ogółem kwota części równoważącej 
subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 
1.203.127,00 zł. 
3. Oświatowej, ustalonej przez Ministra 

Edukacji Narodowej na podstawie da-
nych z systemu SIO o liczbie uczniów 
i nauczycieli. Kwota części oświato-
wej subwencji ogólnej na 2020 rok 
wynosi 20.050.525,00 zł. 
Założenia i wskaźniki przyjęte do 

opracowania planu dochodów budże-
towych oraz zaplanowane kwoty na 
2020 rok.

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

we wpływach z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych /PIT/ zapla-
nowano zgodnie z informacją Mini-
stra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
(pismo nr ST8.4750.8.2019 z dnia 
15.10.2019 roku), kwota planu: 
13.925.303,00 zł.

2. Nie planuje się wpłaty do budże-
tu państwa w 2020 roku, ponieważ 
wskaźnik dochodów podatkowych 
na 1 mieszkańca w Powiecie 230,29 
jest mniejszy od wskaźnika usta-

nik P dla Powiatu Kozienickiego subwencji 1.036.790,00 zł. 

Dokończenie na str. 2
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lonego dla wszystkich powiatów 
287,95. 

3. Wielkość dochodów z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodo-
wego od osób prawnych /CIT/ ma 
charakter szacunkowy (na pod-
stawie wykonania za III kwartał 
2019 roku i przewidywanych wpły-
wów w 2020 roku), kwota planu: 
400.000,00 zł. 

4. Wielkość kwot dotacji celowych  
z budżetu Państwa na zadania zle-
cone z zakresu administracji rzą-
dowej oraz zadania własne na  
2020 rok ma charakter wstępny  
i może ulec zmianie w toku dal-
szych prac nad projektem budżetu 
Państwa, kwota planu: na zadania 
zlecone 7.158.851,00 zł, na zadania 
własne 340.000,00 zł.

5. Wysokość środków przeznaczonych 
na wypłatę ekwiwalentów za zale-
sienie gruntów rolnych otrzymy-
wanych z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa zaplano-
waliśmy na podstawie wydanych 
decyzji administracyjnych ustala-
jących wysokość ekwiwalentów  
z uwzględnieniem ich ustawo-
wego wzrostu, kwota planu:  
114.000,00 zł.

6. Dochody z tytułu najmu (w różnych 
rozdziałach) zaplanowano na pod-
stawie zawartych umów najmu lo-
kali i mieszkań zgodnie z uchwałą 
Rady i Zarządu Powiatu obowiązu-
jących w 2019 roku, kwota planu 
319.616,00 zł. 

7. Wpływy z opłat za pobyt mieszkańców 
w Domu Pomocy Społecznej ustalo-
no na podstawie ilości mieszkańców, 
kwota planu: 4.853.460,00 zł. 

8. Wpływy środków z Funduszu Pracy 
ustalono, jako kwotę stanowiącą 5% 
przyznanego limitu środków na re-
alizację programów na rzecz promo-
cji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
w 2020 roku, wstępna kwota planu: 
200.000,00 zł. 

9. Dochody z tytułu opłaty komuni-
kacyjnej, opłaty za wydanie prawa 
jazdy, koncesje i licencje oszaco-
wano na podstawie planowanych 
wpływów w 2019 roku z niewielką 
tendencją wzrostu, kwota planu: 
1.350.000,00 zł. 

10. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie 
pasa drogowego zaplanowano na pod-
stawie wpływów za 3 kwartały 2019 
roku z niewielką tendencją wzrostu, 
kwota planu: 260.000,00 zł. 

11. Dochody w rozdziale 85508 będą 
pochodziły od Gmin i Powiatów 
z tytułu umieszczenia dziecka  
w rodzinie zastępczej lub placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, któ-
rego miejscem zamieszkania jest 
teren właściwej Gminy, zgodnie  
z ustawą o wsparciu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, kwota planu: 
255.700,00 zł. 

12. Dochody z tytułu pomocy finanso-
wej udzielanej miedzy jst. na dofi-
nansowanie własnych zadań bieżą-
cych /dotacja z Gminy Kozienice/ 
w kwocie 107.000,00 zł, w tym  
z przeznaczeniem za zakup środ-
ków dydaktycznych i książek dla 
I LO w Kozienicach w kwocie 
25.000,00 zł, na remonty w ZS Nr 1 
w Kozienicach kwota 35.000,00 zł 
oraz na utrzymanie boiska sporto-
wego przy ZS Nr 1 w Kozienicach 
kwota 47.000,00 zł.

13. Dochody w rozdziale 85510 będą po-
chodziły od Gmin i Powiatów z tytu-
łu umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie 
z ustawą o wsparciu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, kwota planu: 
612.240,00 zł. 

14. Dochody na obsługę zadań Powiatu, 
finansowanych przez PFRON usta-
lono jako kwotę równą 2,5 % warto-
ści zadań planowanych na 2020 rok, 
kwota planu: 43.000,00 zł. 

15. Wpływy z usług geodezyjnych 
ustalono na podstawie wpływów 
za 3 kwartały 2019 roku z niewiel-
ką tendencją wzrostu, kwota planu: 
550.000,00 zł. 

16. Wpływy i wydatki związane  
z gromadzeniem środków z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska  
/były Fundusz Ochrony Środowi-
ska – b.FOŚ/ ustalono na podstawie 
wstępnych informacji uzyskanych 
przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska tut. Starostwa 
od „Enea Wytwarzanie” – Elektrow-
ni Kozienice o ilości odprowadzo-
nych zanieczyszczeń, kwota planu 
700.000,00 zł.

17. Pozostałe dochody bieżące (wpły-
wy z różnych dochodów, opłat, 
odsetki od środków na rachunkach 
bankowych, udział w dochodach 
Skarbu Państwa, wpływy z usług, 
itp.), ustalono na podstawie plano-
wanego wykonania w 2019 roku 
z niewielką tendencją wzrostową, 
kwota planu 1.209.084,75 zł. 
Dochody majątkowe zaplanowano  

z niżej wymienionych źródeł: 
1. Dochody własne ze sprzedaży nierucho-

mości, kwota planu 200.000,00 zł (roz-
dział 70005, §0770) dotyczy sprzedaży 
nieruchomości mieszkaniowej stano-
wiącej własność Powiatu Kozienickie-
go znajdującej się w Kozienicach przy 
ul. Kochanowskiego 28.

II. WYDATKI 
Wydatki Powiatu Kozienickiego 

na 2020 rok planuje się w wysokości 
61.003.716,75 zł, w tym wydatki bieżące 
w kwocie 57.669.011,85 zł, wydatki ma-
jątkowe w kwocie 3.334.704,90 zł. Dla 
porównania planowana kwota wydatków 
na 2019 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 
2019 roku wynosiła 57.412.079,84 zł.

Założenia i wskaźniki przyjęte do 
opracowania planu wydatków budżeto-
wych na 2020 rok: 
1. Wstępne materiały planistyczne opra-

cowane przez jednostki podległe. 
2. Przewidywane wykonanie za 2019 rok.
3. Wydatki na wynagrodzenia i po-

chodne od wynagrodzeń zaplano-
wano na podstawie zatrudnienia 
na dzień 30.09.2019 roku, plano-
wanego dodatkowego zatrudnienia  
w 2020 roku oraz inne wydatki 
związane wynagrodzeniami, tj. na-
grodami jubileuszowymi, odprawa-
mi emerytalnymi itp.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne  
i Fundusz Pracy zaplanowano w opar-
ciu o obowiązujące stopy procentowe 
w 2019 roku.

5. Wydatki realizowane z dotacji celo-
wych otrzymanych z budżetu Pań-
stwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami zaplano-
wano w wielkości 100 % przyznanej 
dotacji. 
W ramach wydatków majątkowych 

między innymi na budowę i przebu-
dowę dróg powiatowych zaplanowa-
no kwotę 1.516.901,90 zł, na budowę 
chodników w ciągu dróg powiatowych 
w miejscowościach: Wólka Brzózka, 
Wola Klasztorna, Bogucin, Ursynów, 
a także na przebudowę lub odbudowę 
mniejszych odcinków dróg powiato-
wych na terenie wszystkich gmin po-
wiatu kozienickiego. 

W grudniu 2019 roku podpisana zo-
stała umowa z Wojewodą Mazowieckim 
na dofinansowanie w 2020 roku zadania 
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 
1705W Ryczywół – Kłoda w m. Kłoda”, 
wartość całkowita ww. zadania stano-
wi kwotę 1.071.521,44 zł, w tym dofi-
nansowanie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych stanowi ok. 80%, tj. 
857.217,00 zł. 

W wydatkach majątkowych zaplano-

Dokończenie ze str. 1
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wana została także kwota 704.000,00 zł 
(z tego kwota 463.000,00 zł pochodzi ze 
śr. fi n. b. Funduszu Ochrony Środowiska) 
z przeznaczeniem dla Szpitala Powiato-
wego w Kozienicach na zabezpieczenie 
wkładów własnych do realizowanych 
w 2020 roku przez Szpital Powiatowy 
trzech projektów pn.: „Wsparcie aptek 
szpitalnych poprzez informatyzację pro-
cesu przechowywania i dystrybucji leków 
w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozie-
nicach”, „Termomodernizacja budynków 
SP ZZOZ w Kozienicach”, „Budowa 
systemu kogeneracji dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach”. 

Dla Szpitala Powiatowego w Ko-
zienicach zaplanowano również kwotę 
150.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebu-
dowa miejsc postojowych przy Szpitalu 
Powiatowym w Kozienicach”.

W budżecie Powiatu Kozienickie-
go na 2020 rok w wydatkach mająt-
kowych zaplanowana została kwota 
300.000,00 zł z przeznaczeniem na 
zdanie pn.: „Budowa szkoły wraz in-
ternatem dla Specjalnego Ośrodka  
Szkolno – Wychowawczego”. 

Jest to pierwszy etap związany z opra-
cowaniem koncepcji oraz projektu dla 
nowo budowanej szkoły wraz z Interna-
tem na działce znajdującej się w zasobach 
mienia powiatu w Kozienicach.

Pozostałe wydatki majątkowe za-
planowane zostały w Zarządzie Dróg 
Powiatowych – kwota 400.000,00 zł, 
w Starostwie Powiatowym w Kozie-
nicach – kwota 244.000,00 zł oraz 
w Domu Pomocy Społecznej w Kozie-
nicach – kwota 19.803,00 zł.

Na 2020 rok planuje się udzielenie 
dotacji z budżetu Powiatu Kozienickiego 

w łącznej kwocie 2.198.382,00 zł, w tym: 
1. Dotacje podmiotowe w kwocie 

867.000,00 zł, podmiotom nie należą-
cym do sektora fi nansów publicznych 
– kwota 867.000,00 zł (szkoły niepu-
bliczne zgodnie z zasadami przyję-
tymi w formie uchwały przez organ 
stanowiący).

2. Dotacje celowe w kwocie 
1.331.382,00 zł, z tego podmiotom 
należącym do sektora finansów pu-
blicznych – kwota 1.247.362,00 zł 
i podmiotom nie należącym do sek-
tora finansów publicznych – kwota 
84.020,00 zł, (w tym dla stowarzy-
szeń – w ramach ustawy o pożytku 
publicznym – kwota 20.000,00 zł 
oraz na nieodpłatną pomoc prawną 
– kwota 64.020,00 zł).
Ze środków uzyskanych z opłat za 

korzystanie ze środowiska (były Fundusz 
Ochrony Środowiska FOŚ) zaplanowano 
wydatki w budżecie Powiatu Kozienic-
kiego łącznie w kwocie 700.000,00 zł, 
w tym planuje się przeznaczyć dotację 
celową na pomoc fi nansową dla Szpitala 
Powiatowego w Kozienicach w kwocie 
463.000,00 zł, dla Starostwa Powiatowe-
go w Kozienicach, na wydatki bieżące 
związane z ochroną środowiska kwotę 
231.000,00 zł, dla jednostek powiato-
wych na wydatki bieżące związane z edu-
kacją ekologiczną kwotę 6.000,00 zł.

W 2020 roku na programy i projekty 
fi nansowe z udziałem środków funduszy 
europejskich zaplanowano wydatki bie-
żące w kwocie 346.417,70 zł. 

Na obsługę długu (odsetki i dyskon-
to) zaplanowano kwotę w wysokości 
1.620.254,52 zł, w tym na odsetki i pro-
wizje kwotę 300.000,00 zł, a na wypłaty 
z tytułu poręczeń kredytu dla Szpitala 
Powiatowego kwotę 1.320.254,52 zł – 

zgodnie z harmonogramem spłat kredytu 
zaciągniętego przez SP ZZOZ w Kozie-
nicach.

W 2020 roku zaplanowano rezer-
wy w ogólnej kwocie 900.000,00 zł, 
w tym rezerwa ogólna w kwocie 
200.000,00 zł, rezerwa celowa oświato-
wa w kwocie 600.000,00 zł oraz rezer-
wa celowa na zarządzanie kryzysowe 
w wysokości 100.000,00 zł. 

III. PRZYCHODY, ROZCHODY, 
WYNIK BUDŻETU 

1. Na 2020 rok planuje się budżet zrów-
noważony.

2. Przychody budżetu Powiatu Kozienic-
kiego z tytułu wolnych środków pla-
nuje się w kwocie 600.000,00 zł. 

3. Rozchody budżetu Powiatu planuje się 
w kwocie 600.000,00 zł z przezna-
czeniem na wykup wyemitowanych 
w 2012 i w 2013 roku obligacji samo-
rządowych. 

4. Zadłużenie Powiatu na dzień 1 stycznia 
2020 roku wynosi 8.700.000,00 zł.

5. Zadłużenie Powiatu na dzień 31 
grudnia 2020 roku wynosić będzie 
8.100.000,00 zł.

6. Wskaźnik zadłużenia do planowa-
nych dochodów na dzień 1 stycznia 
2020 roku wynosi 14,26%.

7. Wolne środki pozostały między in-
nymi z nierozdysponowanych 
w 2019 roku rezerw, niewykona-
nych w 100% wydatków bieżących 
/oszczędności/ i wydatków majątko-
wych /niezrealizowane i przesunięte 
do realizacji na 2020 rok inwesty-
cje/ oraz z nierozdysponowanych 
w 2019 roku w 100% wolnych środ-
ków z lat ubiegłych.

KAMIL BANAŚ 
Skarbnik Powiatu Kozienickiego

23 grudnia w Mazowieckim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Warszawie, Sta-
rosta Kozienicki Andrzej Jung, Wice-
starosta Józef Grzegorz Małaśnicki 
oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś 
podpisali umowę na dofinansowanie 
w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1705W Ryczywół – 
Kłoda w m. Kłoda”. Kwota dofinan-
sowania wyniesie do 857.217,00 zł, 
co stanowić będzie około 80 % war-
tości kosztów kwalifikowanych. 
Całkowity koszt inwestycji wynosi 
1.071.521,44 zł. Inwestycja realizowa-
na będzie w 2020 roku.

MONIKA WIRASZKA

Informacje
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18 grudnia w Starostwie Powiato-
wym w Kozienicach odbył się briefing 
prasowy, podczas którego Rafał Raj-
kowski Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego oraz Tomasz Śmietan-
ka i Leszek Przybytniak Radni Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego przeka-
zali informację o zabezpieczeniu środ-
ków finansowych, w kwocie 100 mln 
złotych, w budżecie Województwa 
Mazowieckiego na budowę mostu na 
rzece Wiśle pomiędzy miejscowością 
Antoniówka Świerżowska a miejsco-
wością Świerże Górne wraz z drogami 
dojazdowymi.

Na spotkaniu obecni byli Starosta 
Kozienicki Andrzej Jung oraz Wicesta-
rosta Józef Grzegorz Małaśnicki, któ-
rzy podziękowali Marszałkom i Rad-
nym Województwa Mazowieckiego za 
szczególne wsparcie działań samorzą-
dów Powiatu Kozienickiego, Powia-

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

tu Garwolińskiego, Gminy Kozienice 
i Gminy Maciejowice.

MONIKA WIRASZKA

9 stycznia w Mazowieckim Centrum 
Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Rado-
miu odbyła się konferencja prasowa z udzia-
łem Marszałka Województwa Mazowieckie-
go Adama Struzika, Wicemarszałka Rafała 
Rajkowskiego oraz Radnego Województwa 
Mazowieckiego Tomasza Śmietanki, doty-
cząca budżetu Województwa Mazowieckie-
go na 2020 rok, ze szczególnym uwzględnie-
niem środków, które wydatkowane będą na 
terenie subregionu radomskiego.
– Jak co roku największa pula środków 

przeznaczana jest na transport oraz 
budowę i modernizację dróg woje-
wódzkich. W tym roku to blisko po-
łowa tego, co przeznaczymy na in-
westycje. Tylko na prace związane 
z modernizacją dróg wojewódzkich 
przebiegających przez subregion ra-
domski przeznaczymy ponad 50 mln 
zł – mówił Radny Tomasz Śmietanka.
Wśród zaplanowanych na 2020 r. inwe-

stycji drogowych Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego realizowanych na tere-
nie powiatu kozienickiego znalazły się:
– rozbudowa drogi wojewódzkiej na od-

cinku od miejscowości Regów Nowy 
do miejscowości Wysokie Koło 
(4 mln zł);

– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 
wraz z budową kanalizacji z wylotem 
do rzeki Brzeźniczki (3 mln zł);

– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 
w Magnuszewie (1,3 mln zł);

– kontynuowana będzie przebudowa mo-
stu w Garbatce-Letnisku w ciągu dro-
gi wojewódzkiej nr 691.
Poza modernizacjami i budową no-

wych dróg, zaplanowano również remon-
ty dróg. W powiecie kozienickim będą to:
– remont ponad 2,1-kilometrowego od-

cinka drogi wojewódzkiej nr 738 (Bą-
kowiec przy stawach) – 2,6 mln zł;

– remont ponad 1,4-kilometrowego od-
cinka drogi wojewódzkiej nr 691 
(przejście przez Ponikwę – odcinek 
pierwszy) – 1,8 mln zł;

– remont półkilometrowego odcinka drogi 

– kontynuowana będzie przebudowa mo- wojewódzkiej nr 691 (przejście przez 
Ponikwę – odcinek drugi) – 500 tys. zł.
Po konferencji prasowej odbyło się 

spotkanie Marszałków z redaktorami na-
czelnymi mediów z terenu subregionu 
radomskiego, podczas którego możliwe 
było omówienie współpracy pomiędzy Sa-
morządem Województwa Mazowieckiego 
a lokalnymi mediami. Media Powiatu Ko-
zienickiego reprezentowały Lucyna Do-
mańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału 
Promocji i Kultury oraz Monika Wiraszka 
Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami.

MONIKA WIRASZKA
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23 grudnia oddana została do użyt-
ku przebudowana część drogi powiato-
wej 1131W Boże – Nowa Wola w miej-
scowości Strzyżyna na terenie gminy 
Grabów nad Pilicą.

Realizacja inwestycji podzielona 
została na dwa zadania. Zadanie I pn. 
„Odbudowa przepustu w ciągu drogi 
powiatowej nr 1131W Boże – Nowa 
Wola w m. Strzyżyna” polegało na 
demontażu instniejących barier dro-
gowych oraz montażu barier drogo-
wych sprężystych bezprzekładkowych. 
Zakres robót Zadania II obejmował 
natomiast frezowanie nawierzchni 
bitumicznej, wykonanie koryta pod 
poszerzenie, wykonanie warstwy od-
cinającej z gruntu stabilizowanego 
cementem, wykonanie warstwy podbu-
dowy z mieszanki tłuczniowej, wyko-
nanie warstwy wiążącej z betonu asfal-
towego dla ruchu, wykonanie warstwy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego 
dla ruchu, wykonanie warstwy ście-
ralnej z betonu asfaltowego, a także 
wykonanie poboczy z mieszanki sorto-
wanej. Całkowita wartość wykonanych 

zadań wyniosła 157.691,17 zł. Środki 
na realizację inwestycji pochodziły 
z budżetu Powiatu Kozienickiego.

W odbiorze inwestycji uczestniczy-
li Andrzej Jung Starosta Kozienicki, 
Józef Grzegorz Małaśnicki Wicesta-
rosta, Małgorzata Siekut Członek Za-
rządu Powiatu Kozienickiego, Kamil 
Banaś Skarbnik Powiatu, Euzebiusz 
Strzelczyk Wójt Gminy Grabów nad 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że na przełomie stycznia i lutego 2020 roku rozpocznie się rekrutacja do 
kolejnego projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europej-
skiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby niepracujące i nieuczące się stacjonarnie w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane 
jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifi ka-
cjach i osoby długotrwale bezrobotne (według defi nicji określonej dla PO WER).

W roku 2020 założono realizację:
• staży,
• szkoleń,
• prac interwencyjnych,
• udzielenie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• udzielenie bonów na zasiedlenie.

W ramach projektu osoby bezrobotne skorzystają także z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Projekt ten jest wdrażany 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER).
Informacje o naborach na poszczególne formy wsparcia będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej 
www.kozienice.praca.gov.pl

Koordynator projektu: Anna Grześków

Pilicą, Barbara Bogumił Radna Rady 
Gminy Grabów nad Pilicą, Elżbieta 
Bartnik Sołtys wsi Strzyżyna, przed-
stawiciele Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kozienicach z Dyrektorem Marci-
nem Łopuszańskim oraz przedstawi-
ciel PRD Zwoleń – Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwole-
niu, wykonawcy inwestycji.

SABINA SEMENIUK

Informacje
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(przedstawione na XVII Sesji w dn. 30.12.2019 r.)
Od ostatniej zwyczajnej Sesji (27 li-

stopada 2019 r.) Zarząd Powiatu obrado-
wał 4 razy.

1. Zarząd Powiatu zajmował się spra-
wami budżetowymi Starostwa i jed-
nostek organizacyjnych.

• Zarząd podjął 2 uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie 
Powiatu na 2019 rok.

2. Zarząd zapoznał się z Uchwałami 
Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie 
Zespół Zamiejscowy w Radomiu:

• Nr Ra.398.2019 z dnia 02.12.2019 
r. w sprawie opinii o projekcie 
uchwały o Wieloletniej prognozie 
Finansowej, 

Opinia pozytywna, bez uwag.

• Nr Ra.399.2019 z dnia 02.12.2019 
r. w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Zarząd Powiatu w Kozieni-
cach projekcie Uchwały Budżeto-
wej na rok 2020. 

Opinia pozytywna, bez uwag.

3. Zarząd podjął uchwały:

• w sprawie przekazania ubrań spe-
cjalistycznych typu NOMEX dla 

Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kozieni-
cach,

• zmieniająca Uchwałę Nr 190/2017 
w sprawie powołania Komisji 
ds. ulg i umorzeń wierzytelności 
Powiatu Kozienickiego działają-
cej przy Starostwie Powiatowym 
w Kozienicach oraz określenia re-
gulaminu i zasad jej działania,

• w sprawie rozliczenia płatności po-
datku VAT w Powiecie Kozienickim 
oraz jednostkach organizacyjnych za 
pośrednictwem metody podzielonej 
płatności (split payment),

• w sprawie zasad gospodarowania 
składnikami majątku ruchomego 
Powiatu Kozienickiego pozyska-
nego w ramach projektu „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Powiecie Kozienickim”.

Dot. zestawów komputerowych.

Oceny przydatności składników rzeczo-
wych majątku ruchomego oraz ich stanu 
technicznego dokona komisja powołana 
przez Starostę.

4. Zarząd zajmował się sprawami z za-
kresu oświaty:

• Zarząd zapoznał się z protoko-
łem w sprawie wyników po prze-
prowadzonej kontroli stanu tech-
nicznego obiektów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Opactwie,

• Zarząd wyraził zgodę na zabez-
pieczenie środków, z przeznacze-
niem na wkład własny oraz złoże-
nie do Wojewody Mazowieckiego 
wniosków o dofinansowanie za-
kupu książek w ramach projektu 
Narodowy Program Czytelnictwa:

– II Liceum Ogólnokształcące przy 
ZS Nr 1 w Kozienicach 

Kwota wnioskowana – 12 000 zł.

Kwota wkładu własnego – 3 000 zł.

– Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
SOS-W w Opactwie

Kwota wnioskowana – 2 480 zł.

Kwota wkładu własnego – 620 zł.

• Zarząd przyjął plany zajęć dla 2 
uczennic I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kozienicach, w związku 
z Orzeczeniami Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej o potrze-
bie indywidualnego nauczania.

30 grudnia odbyła się XVII Se-
sja Rady Powiatu Kozienickiego 
VI kadencji. Po przedstawieniu opi-
nii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 
o przedłożonym przez Zarząd Powia-
tu Kozienickiego projekcie Uchwały 
Budżetowej na rok 2020 oraz przed-
łożonym przez Zarząd Powiatu Kozie-
nickiego projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2020 – 2032 oraz dyskusji, Rad-
ni uchwalili budżet Powiatu Kozie-
nickiego na 2020 rok. Spośród 19 
obecnych na Sesji Radnych, za przy-
jęciem uchwały budżetowej głosowało 
12 Radnych, przeciw – 6, od głosu 
wstrzymał się 1 Radny.

Budżet Powiatu Kozienickiego na 
2020 rok znaleźć można na stronie in-
ternetowej Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach www.kozienicepowiat.pl. 

Zachęcamy do obejrzenia re-
transmisji Sesji, która dostępna jest 

na kanale Powiatu Kozienickiego 
w serwisie youtube.pl

MONIKA WIRASZKA
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Jedno orzeczenie wydane na okres od 
02.12.2019 r. do 24.04.2020 r.

Drugie orzeczenie wydane na okres od 
02.12.2019 r. do 31.03.2020 r.

5. Zarząd zajmował się sprawami SP 
ZZOZ w Kozienicach:

• Zarząd, na wniosek Dyrektora  
SP ZZOZ wyraził zgodę na za-
bezpieczenie środków w kwocie 
50.000 zł, z przeznaczeniem na 
wkład własny konieczny do reali-
zacji zakupu ambulansu sanitarne-
go typu B wraz z wyposażeniem 
medycznym.

Kwota zakupu ambulansu – 449 310,00 zł 
(dostawca wybrany w drodze przetargu nie-
ograniczonego – AMZ Kutno S.A.)

Kwota dotacji z Ministerstwa Zdrowia – 
400 000 zł.

• Zarząd zapoznał się z pisma-
mi Narodowego Funduszu Zdro-
wia skierowanymi do Dyrektora  
SP ZZOZ w Kozienicach w spra-
wie wezwania do zapłaty dwóch 
kar umownych z tytułu odmowy 
przyjęcia pacjentów na Oddział 
Szpitala.

Jedna sprawa dot. odmowy przyjęcia pa-
cjentki na Oddział Ginekologiczno – Po-
łożniczy z powodu czasowego zamknięcia 
Oddziału – ze względu na prowadzoną 
dezynfekcję.

Informacja o czasowym zamknięciu Od-
działu była zamieszczona w systemie 
informacji o szpitalach. W tym okresie, 
świadczenia zabezpieczał Radomski 
Szpital Specjalistyczny oraz Powiatowe 
Centrum Medyczne w Grójcu, o czym 
odpowiednio wcześniej NFZ został po-
wiadomiony.

Druga sprawa dot. odmowy przyjęcia 
pacjenta na Oddział Otolaryngologicz-
ny.

W ocenie lekarza dyżurnego SOR pa-
cjent kwalifikował się do leczenia 
stacjonarnego na Oddziale. W Kozie-
nickim Szpitalu nie ma stacjonarnych 
dyżurów na Oddziale Otolaryngolo-
gicznym, pełnione są jedynie dyżury 
pod telefonem.

W związku z tym, lekarz dyżurny SOR 
zdecydował o przewiezieniu pacjenta do 
innego szpitala.

• Zarząd zapoznał się z pismem 
Dyrektora SP ZZOZ, informują-
cym o zgłoszeniu na Komendę 
Powiatową Policji w Kozienicach 
utraty danych osobowych na sku-

tek zaszyfrowania dysku z powodu 
złośliwego oprogramowania.

• Zarząd, na wniosek Dyrektora 
SP ZZOZ wyraził zgodę na nie-
odpłatne przekazanie dla potrzeb 
Szpitala 11 szt. drzwi z demontażu 
w Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej w Kozienicach.

6. Zarząd zapoznał się z pismem Bur-
mistrza Gminy Kozienice w sprawie 
przekazania informacji w zakresie 
przygotowań do zimowego utrzy-
mania dróg w sezonie 2019/2020.

7. Zarząd pozytywnie zaopiniował 
przedłożone przez Spółkę ILF Con-
sulting Engineers materiały dot. do-
kumentacji projektowej gazociągu 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
dla zadania pn. „Budowa gazociągu 
w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gusto-
rzyn – Wronów Etap III Rawa Maz. 
– Wronów”.

8. Zarząd wyraził zgodę dla Biura 
Obsługi Nieruchomości AREN-
DA w Kozienicach na zajęcie czę-
ści działki należącej do Powiatu 
przyległej do gruntu będącej wła-
snością inwestora – w związku  
z przeprowadzaną inwestycją pole-
gającą na wymianie części balkonów  
oraz remoncie pozostałych w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Sikor-
skiego 6.

Po zakończeniu inwestycji teren zostanie 
uprzątnięty oraz pokryte zostaną ewentu-
alne szkody powstałe w wyniku prowadze-
nia inwestycji.

Zgoda na użytkowanie działki na okres do 
dnia 10.04.2020 r.

9. Zarząd zawarł porozumienie po-
między Powiatem Kozienickim  
a Powiatem Białobrzeskim w spra-
wie zorganizowania publicznego 
transportu zbiorowego w powiato-
wych przewozach pasażerskich na 
linii komunikacyjnej nr 1401 1073 U 
Białobrzegi – Szczyty – Stromiec – 
Boska Wola – Augustów.

Porozumienie zawarte do dnia 
31.12.2020 r.

Sprawa dot. realizacji Uchwały Rady Po-
wiatu z dnia 27.11.2019 r.

10. Zarząd zapoznał się:

• z Apelem Rady Gminy Jabłonna  
z dnia 25.11.2019 r. w sprawie 
trudnej sytuacji dotyczącej gospo-
darki odpadami w Gminie Jabłon-
na oraz potrzeby pilnych zmian 
regulacji prawnych dot. gospodar-

ki odpadami,

• z Uchwałą Rady Miejskiej w Za-
kroczymiu z dnia 29.11.2019 r. 
w sprawie przyjęcia stanowiska 
dot. trudnej sytuacji dotyczącej 
gospodarki odpadami w Gminie 
Zakroczym oraz potrzeby zmian 
legislacyjnych dot. gospodarki 
odpadami.

Sprawa dot. głównie wielokrotnego 
zwiększenia stawki opłaty środowiskowej.

11. Zarząd wystąpił do Przewodniczą-
cego Rady Powiatu z wnioskiem  
o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej 
Rady Powiatu Kozienickiego, która 
odbyła się 16.12.2019 r.

12. Zarząd przygotował i pozytywnie 
zaopiniował materiały na XVII Sesję 
Rady Powiatu.

13. Ponadto od 1 stycznia 2020 roku 
wprowadzone są zmiany w Regu-
laminie Pracy Starostwa Powia-
towego w Kozienicach. Ustala się 
następujące godziny rozpoczynania 
i naliczania pracy w układzie tygo-
dniowym: poniedziałki – od godz 
7.30 do godz. 16.30; wtorki, środy, 
czwartki – od godz. 7.30 do godz 
15.30; piątki – od godz. 7.30 do 
godz. 14.30.

14. Podczas XV Sesji Rady Miej-
skiej w Kozienicach w dniu  
28.11.2019 r. została przedstawio-
na aktualna sytuacja Samodzielne-
go Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. 
Z inicjatywy Przewodniczące-
go Rady Powiatu Kozienickiego  
i Przewodniczącego Komisji Zdro-
wia i Spraw Społecznych Rady Po-
wiatu Kozienickiego zostało zorga-
nizowane spotkanie, na które został 
zaproszony Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kozienicach Rafał 
Sucherman oraz Przewodnicząca 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecz-
nej Rady Miejskiej w Kozienicach 
Elżbieta Kowalska – Piechowicz. 
Tuż przed spotkaniem wpłynęło 
pismo na ręce Przewodniczącego 
Rady, że z przyczyn niezależnych 
przedstawiciele Rady Miejskiej  
w Kozienicach nie mogą uczestni-
czyć w spotkaniu. W chwili obec-
nej oczekujemy na informację od 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  
nt. dogodnego terminu spotkania.

Biuro Rady i Zarządu 

Powiatu Kozienickiego

Informacje
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Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kozienicach informuje, że od 
01.09.2019 r. do 30.06.2022 r. realizuje 
projekt „Bliżej samodzielności – edycja 
II” dofi nansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej, z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś 
Priorytetowa IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem, Dzia-
łanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodo-
wa osób wykluczonych i przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu.

Całkowita wartość projektu 
700 000,00 zł, w tym:
– 560 000,00 zł – dofi nansowanie ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego,

– 140 000,00 zł – wkład własny Powiatu 
Kozienickiego.

Grupę docelową projektu stanowią 
osoby z terenu powiatu kozienickiego, 
w tym:
• osoby z niepełnosprawnością, posia-

dające orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności lub dokument równo-
ważny, 

• wychowankowie pieczy zastępczej 

w wieku 15 – 25 lat, mające motywa-
cję do rozwoju kompetencji, podno-
szenia kwalifi kacji i podjęcia pracy.
Celem projektu jest zwiększenie ak-

tywności społecznej i zawodowej wśród 
50 uczestników – mieszkańców powiatu 
kozienickiego do końca VI 2022 r.
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
• trening kompetencji społecznych mają-

cy na celu rozwój umiejętności komu-
nikowania się, radzenia sobie w sy-
tuacjach trudnych, budowania relacji 
opartej na zaufaniu i odpowiedzialno-
ści, rozpoznawania i zmiany postawy 
życiowej, określenia celów i wartości;

• trening kompetencji osobistych w kie-
runku poprawy samodzielności, umie-
jętności budowania własnego systemu 
wartości, tworzenie własnej hierarchii 
wartości postaw i zachowań, umiejęt-
ności podejmowania decyzji, twór-
czego myślenia, identyfi kacji ryzyka, 
poszukiwania alternatyw;

• warsztaty efektywnej komunikacji i po-
głębiania samoświadomości służące 
pogłębianiu wiedzy na swój temat, 
doskonaleniu umiejętności rozpo-
znawania i nazywania emocji, pozy-
skaniu wiedzy na temat efektywnej 

komunikacji, aktywnego słuchania, 
ćwiczenia podstawowych umiejętno-
ści komunikacyjnych;

• trening postaw przedsiębiorczych i ak-
tywności obywatelskiej, którego ce-
lem jest przygotowanie do aktywnego 
i świadomego uczestnictwa w życiu 
społecznym i gospodarczym, wy-
kształcenie postawy przedsiębiorczo-
ści, potrzeby samodoskonalenia się 
oraz gotowości do podejmowania wy-
zwań zawodowych i gospodarczych;

• zespoły ćwiczeń psychoruchowych, 
w tym zajęcia z zakresu psychointe-
gracji, fi zykoterapii i edukacji proz-
drowotnej;

• spotkania integracyjne i kulturalne 
wzmacniające więzi i relacje;

• poradnictwo (m.in. prawne, psycholo-
giczne);

• doradztwo zawodowe i pośrednictwo 
pracy;

• kursy zawodowe.
Przedsięwzięcia realizowane będą na 

miejscu i w formie wyjazdowej.

VIOLETTA BEDNAREK
Koordynator Projektu
PCPR w Kozienicach

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, 
na który wszyscy z niecierpliwością cze-
kamy cały rok. To czas pełen spokoju, cie-
pła i radości, kiedy gasną wszelkie spory, 
zapominane są urazy, a miłość i wsparcie 
ze strony bliskich otulają nas swoją inten-
sywnością i pięknem. 

Niestety nie zawsze i nie każdy doznaje 
domowego ciepła od swoich najbliższych, 
stąd też tak bardzo ważne jest, aby w tym 
szczególnym czasie dzielić się dobrem 
i życzliwością z innymi, a uszczęśliwianie 
tych najmłodszych powinno stanowić prio-
rytet wszelkich działań. Dlatego Zarząd 
i Rada Powiatu Kozienickiego wspólnie 
z pracownikami Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach, Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Kozienicach oraz z Zespołem Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach i Zakładem Karnym w Żytkowicach 
postanowili obdarować Świąteczną Paczką 
wychowanków Placówki Socjalizacyjnej 
PANDA. 17 grudnia Starosta Kozienicki 
Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz 
Małaśnicki, por. Paweł Wójcik z Zakładu 
Karnego oraz przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego i Zespołu Szkół Nr 1 odwie-

dzili podopiecznych PANDY i wręczyli 
im świąteczne prezenty, wśród których 
znalazły się m.in. artykuły gospodarstwa 
domowego, artkuły spożywcze, słody-
cze, kosmetyki, ubrania, zabawki i wiele 
innych. Do otwarcia upominków dzieci 
przystąpiły z wielką radością, zapałem 

dzili podopiecznych PANDY i wręczyli i uroczą niecierpliwością.
SABINA SEMENIUK

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

Informacje/Wydarzenia
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18 grudnia w Starostwie Powiatowym 
w Kozienicach Andrzej Jung Starosta Ko-
zienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wi-
cestarosta oraz Małgorzata Bebelska Wi-
ceprzewodnicząca Rady Powiatu i Kamil 
Banaś Skarbnik Powiatu przekazali 9 kom-
pletów specjalistycznych ubrań typu NO-
MEX dla Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kozienicach. Stroje 
odebrali  mł. bryg. Kamil Bieńkowski Ko-
mendant Powiatowy PSP oraz mł. bryg. Pa-
weł Kowalski Zastępca Komendanta.

Całkowity koszt zadania pn. „Zakup 
nowych ubrań typu NOMEX dla KP PSP 
Kozienice” wyniósł 31.549,50 zł, z czego 
28.394,55 zł to dotacja ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Pozostała kwota 
to wkład własny Powiatu Kozienickiego.

SABINA SEMENIUK

30 grudnia podczas XVII Sesji Rady 
Powiatu Kozienickiego VI kadencji Za-
rząd i Rada Powiatu Kozienickiego z oka-
zji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe 
Dziecko złożyli na ręce Prezesa Czesława 
Czechyry, jej założycieli i członków po-
dziękowania za działalność na rzecz po-
trzebujących oraz dla dobra społeczności 
powiatu kozienickiego. Na pamiątkę Ju-
bileuszu Starosta Andrzej Jung oraz Prze-
wodniczący Rady Powiatu Kozienickiego 
Włodzimierz Stysiak przekazali okolicz-
nościowy ryngraf, po czym Radni oraz 
goście obejrzeli fi lm dotyczący Fundacji. 
Film dostępny jest na kanale Powiatu Ko-
zienickiego w serwisie youtube.pl

MONIKA WIRASZKA

Od 1 stycznia w Szpitalu Powiatowym 
w Kozienicach zespół Ratownictwa Me-
dycznego wyjeżdża do pacjentów nową 
karetką. Zakup pojazdu możliwy był dzięki 
wsparciu, które Powiat Kozienicki otrzy-
mał z Ministerstwa Zdrowia. Całkowity 
koszt zadania pn. „Zakup ambulansu sani-
tarnego typu B wraz z wyposażeniem me-
dycznym dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach” to kwota 449.310,00 zł, 
z czego 400.000,00 zł stanowiło dofi nan-
sowanie z Ministerstwa, a 49.310,00 zł to 
wkład własny Powiatu Kozienickiego.

MONIKA WIRASZKA

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

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 10

Wigilijny stół, na nim biały obrus, 
sianko, a na nim opłatek. Tak właśnie 
rozpoczęła się 15 grudnia 2019 r., organi-
zowana już po raz piąty, Wigilia Gminna 
w Gniewoszowie.

W międzypokoleniowej Wigilii 
uczestniczyli: Marcin Szymon Gac Wójt 
Gminy Gniewoszów, Mariusz Szczepa-
niak Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
oraz radni: Jarosław Stępień, Zbigniew 
Koziara, Piotr Telka, Krzysztof Kołdej 
i Czesław Strzelecki. Sołectwa reprezen-
towali Czesław Strzelecki, Renata Kocha-
nowska i Gabriela Wachowicz. Obecni na 
gminnej wigilii byli również Krzysztof 
Zawodnik Prezes Banku Spółdzielczego 
w Końskowoli, Stanisława Kuncka Pre-
zes Gminnej Spółdzielni Samopomoc – 
Chłopska w Gniewoszowie oraz Marta 
Romaszko – Banaś i Arkadiusz Banaś 
Prezes Fundacji na Rzecz Nauki i Inno-
wacyjności, a także Jarosław Walasek 
Dyrektor oraz Anita Pawlonka Wicedy-
rektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Gniewoszowie.

Po powitaniu, Wójt Gminy Marcin 
Szymon Gac wraz z Wiceprzewodniczą-
cym Rady Gminy Mariuszem Szczepa-
niakiem złożyli mieszkańcom i gościom 
serdeczne życzenia świąteczne i nowo-
roczne oraz podziękowali organizatorom, 
za przygotowanie uroczystej kolacji.

Tradycyjnie wszyscy uczestnicy spo-
tkania opłatkowego zaśpiewali kolędę 
„Do szopy, hej pasterze...”. Następnie 
proboszcz tutejszej parafi i Ks. Stanisław 
Grzmil odczytał Ewangelię Świętego 
Łukasza.

W świąteczny nastrój wprowadził 
wszystkich zgromadzonych wokalny wy-
stęp pań z zespołu „Stępocianki”.

W czasie tegorocznej wigilii zakoń-
czony został również projekt pt. „Centrum 
Inicjatyw Społecznych” dofi nansowany 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pro-
wadzony przez Fundację na Rzecz Nauki 

i Innowacyjności przy współpracy z Gmi-
ną Gniewoszów, w którym mieszkańcy 
przez cały rok mogli korzystać z wielu 
form aktywności. Prezes Fundacji Arka-
diusz Banaś przedstawił sprawozdanie 
oraz wręczył nagrody laureatom konkur-
su „Skarby zaklęte w szkle”.

Od trzech lat w tym dniu wręczane są 
również nagrody laureatom konkursu li-
terackiego i plastycznego pt. „Moja mała 
ojczyzna” organizowanego przez Biblio-
tekę Publiczną Gminy Gniewoszów we 
współpracy z Biblioteką Szkolną. W tym 
roku także uczestnicy konkursu otrzyma-
li nagrody z rąk Marcina Szymona Gaca 
Wójta Gminy Gniewoszów, a nagrodzone 
prace plastyczne można było podziwiać 
na mini wystawie.

Program artystyczny w formie kon-
certu kolęd i pastorałek przygotowali 
uczniowie z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Gniewoszowie pod opieką 
swoich wychowawców, oprawę muzycz-
ną zapewniła Bożena Sykut.

Po zakończonych występach Rada 
Rodziców obdarowała wszystkich wy-
stępujących uczniów słodkościami oraz 
pamiątkowymi podziękowaniami.

Śpiewając kolędę „Pójdźmy wszy-
scy do stajenki” uczestnicy spotkania 

przeszli do stołu wigilijnego, by łamiąc 
się opłatkiem złożyć sobie świąteczne 
i noworoczne życzenia. Jak co roku na 
stole nie zabrakło tradycyjnych przy-
smaków świątecznej kuchni: pysznych 
pierogów, barszczu czerwonego, sałatek, 
racuchów, klusek z makiem oraz świą-
tecznych słodkości, które zostały ufun-
dowane przez Fundację na Rzecz Nauki 
i Innowacyjności.

W czasie uroczystości wigilijnych 
trwał kiermasz stroików, ozdób, dekoracji 
oraz słodkości wykonanych przez rodzi-
ców i uczniów z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego oraz Pań z Kół Gospodyń 
Wiejskich z Borku i Oleksowa. Swoje 
prace zaprezentowały także Panie należą-
ce do Klubu „Senior+”.

Dziękujemy wszystkim osobom, któ-
re włączyły się w organizację tej pięknej 
uroczystości – dyrekcji, nauczycielom 
i pracownikom Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Gniewoszowie, Fundacji na 
Rzecz Nauki i Innowacyjności, Stowa-
rzyszeniu „Lepsza Gmina Gniewoszów”, 
Radzie Rodziców, Kołom Gospodyń 
Wiejskich w Borku i Oleksowie, a także 
uczestnikom projektu „Pająki słomiane” 
w Regowie Starym.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

i Innowacyjności przy współpracy z Gmi- przeszli do stołu wigilijnego, by łamiąc 

Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2020 r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać 
w terminie do 31 marca 2020 r. na rzecz Skarbu Państwa na konto Powiatu Kozienickiego w Banku PEKAO SA 
O/ Radom 95 1240 5703 1111 0000 4906 9004 lub w kasie tutejszego Starostwa.

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

Jeżeli z uwagi na zmianę wartości nieruchomości gruntowej organ będzie zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocznej, zgodnie 
z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. 2017 poz. 1257) z a w i a d o m i na 
piśmie stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej.
                 Andrzej Jung
            Starosta Kozienicki

Wydarzenia/Informacje
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10 stycznia podczas uroczystej gali 
ogłoszone zostały wyniki 26. Plebi-
scytu Sportowego Ziemi Radomskiej 
2019. Po raz kolejny Powiat Kozienic-
ki był jednym z partnerów przedsię-
wzięcia, a Starosta Kozienicki Andrzej 
Jung sprawował patronat honorowy 
nad Plebiscytem.

Plebiscyt przeprowadzony został 
w dwóch etapach. W pierwszym etapie, 
w każdym z powiatów, czytelnicy mogli 
wybierać swoich faworytów. Głosowanie 
rozpoczęło się w poniedziałek 25 listo-
pada i zakończyło w piątek 13 grudnia 
o godzinie 21:30.

Głosowanie na najpopularniejszych 
sportowców, talenty, trenerów i drużynę 
w etapie  regionalnym trwało od 19 do 
27 grudnia do godziny 21:30.

10 sportowców i trzech trenerów, 
którzy w etapie regionalnym zdoby-
li najwięcej głosów walczyło o tytuł 
najlepszego. O tym, który z nich jest 
najlepszy zadecydowała kapituła skła-
dająca się z redaktorów sportowych 
Echa Dnia.

Najpopularniejszym sportowcem
w powiecie kozienickim został Piotr 
Siębor, piłkarz Legionu Głowaczów, 
drugie miejsce zajął Marcin Kosiński, 

kolarz ENEA KS ENERGIA Kozienice, 
a trzecie Michał Lament, piłkarz ENEA 
KS ENERGIA Kozienice. Trenerem 
roku 2019 w powiecie kozienickim 
został Andrzej Suwała z Nadwiślań-
skiego Klubu Sportów Walki Wulkan 
Kozienice, a talentem roku Piotr Prąt-
nicki, młody piłkarz Legionu Głowa-
czów. Drużyną Roku czytelnicy Echa 
Dnia wybrali Legion Głowaczów.

Najpopularniejszym Sportowcem 
Roku 2019 w Regionie Radomskim 
został Rafał Makowski, piłkarz Rado-
miaka Radom, a trenerem Dariusz Ba-
nasik, trener Radomiaka Radom.

Wszystkim laureatom plebiscytu skła-
damy serdeczne gratulacje i życzymy 
wielu sportowych sukcesów.

MONIKA WIRASZKA

10 stycznia Starosta Andrzej Jung 
wraz z Wicestarostą Józefem Grzego-
rzem Małaśnickim wzięli udział w No-
worocznym Spotkaniu Samorządow-
ców Diecezji Radomskiej z Biskupem 
Radomskim Henrykiem Tomasikiem, 
które odbyło się w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Radomiu. Spotka-
nie rozpoczęło nabożeństwo pod prze-
wodnictwem Ordynariusza, na które 
złożyły się rozważania dotyczące ro-
dziny, miłości i Eucharystii. Rok 2020 
ogłoszony został bowiem w Diecezji 
Radomskiej Rokiem Rodziny.

Następnie ksiądz dr Andrzej Ję-
drzejewski, proboszcz parafii św. 
Stefana w Radomiu i wykładowca 
katolickiej nauki społecznej w Semi-
narium Duchownym w Radomiu, wy-
głosił prelekcję „Rodzina polską racją 
stanu”, nawiązując do słów kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, którego nauki 
o rodzinie, jako żywym fundamen-
cie życia chrześcijańskiego, pomimo 
upływu lat są wciąż aktualne. Ksiądz 
dr Jędrzejewski zachęcał do lektury 

przemówień kardynała Wyszyńskiego, 
chociażby ze względu na zbliżającą 
się uroczystość beatyfikacji Prymasa 
Tysiąclecia, która zaplanowana jest na 
czerwiec bieżącego roku.

Oprawę muzyczną nabożeństwa za-
pewniły Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Nowej Wsi „Babeczki z Pie-
przem i Solą”.

Druga część spotkania odbyła się 

przemówień kardynała Wyszyńskiego, w seminaryjnym refektarzu, gdzie 
wszyscy przekazali sobie wzajemnie 
życzenia noworoczne oraz podzielili 
się opłatkiem.

SABINA SEMENIUK

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

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 12

Rozniszew, to malownicza wieś 
położona w gminie Magnuszew, gdzie 
w dniach 11 – 12 stycznia 2020 roku na 
placu OSP odbył się, już po raz trzeci, 
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

O ile organizacja pierwszego fina-
łu, który miał miejsce w 2018 roku był 
dziełem raczej przypadku, to zaintere-
sowanie i bezinteresowna chęć współ-
pracy wielu osób sprawiły, że dziś 
możemy śmiało powiedzieć, że w Roz-
niszewie zrodziła się nowa tradycja.

Z roku na rok zainteresowanie tym 
wydarzeniem wzrasta i wydawać się 
może, że coraz więcej osób zaczyna 
wyznawać zasadę swojego osobiste-
go sukcesu, w myśl amerykańskie-
go pisarza Napoleona Hilla „jeśli nie 
możesz robić rzeczy wielkich, rób 
rzeczy małe w wielki sposób”. Każ-
dy robi, co umie najlepiej i przekazu-
je na licytację wspaniałe przedmioty, 
których to licytacja przyczynia się 
do bicia corocznych rekordów. I tak 
w 2018 roku zebrano 4.541,64 zł, 
w 2019 roku 12.254,80 zł, natomiast 
w roku 2020 to już imponująca kwota 
19.254,22! Trudno tutaj mówić o suk-
cesie jednej osoby, to sukces wszyst-
kich uczestników oraz umiejętność 
współpracy między innymi strażaków 
z OSP Rozniszew, Anielin, Chmielew, 
PSP w Rozniszewie, Gminy Magnu-
szew oraz lokalnych przedsiębiorców 
i ludzi o wielkich sercach. Finał WOŚP 

w Rozniszewie to piknik rodzinny 
i wspaniała okazja do wspólnej inte-
gracji wszystkich mieszkańców. Tutaj 
każdy członek rodziny znajdzie coś 
dla siebie. Na najmłodszych czekały 
ciekawe zabawy zaaranżowane przez 
animatorki, magika Roba oraz wo-
lontariuszki, które malowały „buźki” 
naszym maluchom. Specjalnie dla naj-
młodszych przyjechało kino objazdo-
we. Dorośli też mogli znaleźć coś dla 
siebie. Dzięki wspaniałemu klimatowi, 
jaki stworzyli nasi prowadzący, uczest-
nicy pikniku chętnie licytowali przed-
mioty przekazane na aukcje.

Podczas aukcji można było wyli-
cytować przedmioty przekazane na 
licytację m.in.: rękodzieła  przygoto-
wane przez Koło Gospodyń Wiejskich 

w Chmielewie „Aktywne Kobiety”. 
W naszą akcję włączyło się bardzo 
wiele zdolnych i ofiarnych ludzi. Fani 
motoryzacji również znaleźli coś dla 
siebie m.in. przejazd sportowym au-
tem z finalistą The Voice of Poland 
lub zabytkową Warszawą. Na wszyst-
kich czekały przepyszne kiełbaski 
z grilla, gorąca grochówka oraz słodki 
poczęstunek. Zabawę umilała muzyka 
na żywo grana przez kapelę rockową 
„Stare Konie”, Piotra Kowalczyka oraz 
DJ.

PAWEŁ OKOŃ

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

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2019 Starosty Powiatu Kozienickiego 
z dnia 16 grudnia 2019 r. od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe godziny pracy Starostwa, tj.:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 14.30

Obsługa interesantów załatwiających sprawy z zakresu prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów:

poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek – czwartek 8.00 – 14.30

piątek 8.00 – 14.00
przerwa 10.30 – 10.45

 
Kasa czynna:

poniedziałek 8.00 – 15.30
wtorek – czwartek 8.00 – 14.30

piątek 8.00 – 13.30
przerwa 10.30 – 10.45

Wydarzenia/Informacje
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Uczniowie i nauczyciele ze szkół 
partnerskich z Portugalii, Niemiec, 
Francji i Polski biorący udział w pro-
jekcie Erasmus+ Eupantec2019 „Phy-
sics and new technologies” w dniach 
09.12 – 14.12.2019 r. gościli w „Istitu-
to Istruzione Superiore Pietro Scalcer-
le” w Padwie w północnych Włoszech, 
w regionie Wenecja Euganejska, by 
zrealizować pierwsze działanie zwią-
zane z uczeniem się w ramach mo-
bilności o roboczej nazwie „Padova 
Motion”. 

Celem spotkania było poznawanie no-
wych technologii, które mogą być wyko-
rzystane w nauczaniu fi zyki oraz wymia-
na doświadczeń i pomysłów.

Przez 4 dni odbywały się szkolenia 
w ramach warsztatów w pracowni fi-
zyki, a także nauka podczas wycieczek 
edukacyjnych do Uniwersytetu w Pad-
wie, do Muzeum Historii Fizyki oraz 
do historycznego obserwatorium astro-
nomicznego „La Specola”.

Padwa była doskonałym wyborem 
do realizacji tematu „Ruch”, bo wła-
śnie w tym mieście wykładał i przepro-
wadzał swoje eksperymenty Galileusz, 
tu nauki pobierał Kopernik. Tu też od-
bywała studia uniwersyteckie pierw-
sza kobieta w historii (XVII wiek). 
Uczniowie mogli poznać bogate za-
soby pomocy naukowych używanych 
przez fizyków, astronomów począwszy 
od XVI wieku, widzieli nawet zacho-
waną katedrę, w której nauczał Gali-
leusz.

Warsztaty były prowadzone w sze-
ściu mieszanych międzynarodowych  
grupach. Uczniowie wspólnie uczyli się 
fi zyki z sensorami i sprzętem Vernier, 
Arduino, Pasco, Texas Instruments, apli-
kacji PhyPhox, czy aplikacji mobilnej 
RemoteXY.

W użyciu było wiele różnych detekto-
rów ruchu, bramek optycznych, akce-
lerometrów, telefonów komórkowych, 
komputerów i tabletów z oprogramo-
waniem do graficznego obrazowania 
wyników pomiarów, a nawet robotów.

Uczniowie mogli poznać i same-
mu przeprowadzić eksperymenty sto-
sując wiele nowoczesnych technik 
oraz otrzymać wiele wiedzy i cennych 
wskazówek od nauczycieli prowadzą-
cych warsztaty.

Więcej informacji o spotkaniu pro-
jektowym znajduje się w dzienniku 
spotkania (plik PDF dostępny na wi-

trynie projektu http://eupantec2019.
eu). Na stronie tej dostępny jest też po-
kaz slajdów ze spotkania, krótki film 
oraz galeria zdjęć.

Kolejne spotkanie w ramach pro-
jektu Erasmus+ Eupantec2019 (Fizy-
ka i nowe technologie) odbędzie się 
w Poitiers we Francji już 9 marca 
i jego głównym motywem będzie 
„Środowisko i społeczeństwo”. Przed-
tem jednak uczniowie i nauczyciele 
będą mięli wiele zadań do wykonania 

w swoich szkołach, by właściwie przy-
gotować się do bardzo zaawansowa-
nych szkoleń za granicą.

Projekt zakończy się w czerwcu 
2021 r., a przed uczniami i nauczyciela-
mi także spotkania w Portugalii, Mona-
chium i Kozienicach.

PAWEŁ BORYCZKA
koordynator projektu EUPANTEC2019

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Nr 1 

im. Legionów Polskich w Kozienicach

Wydarzenia
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5 i 6 grudnia w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach 
cyklu Zrozumieć Statystykę z przedstawicielką Urzędu 

Statystycznego w Warszawie Magdaleną Kowalską. Przeprowa-
dziła ona lekcje dla klas drugich i trzecich na temat interpre-
tacji danych statystycznych, rynku pracy w województwie ma-
zowieckim oraz zakładaniu własnej działalności gospodarczej. 
Uczniowie aktywnie wzięli udział w warsztatach. 

6 grudnia nasi wolontariusze pomagali w organizacji Mikoła-
jek w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Świerżach Górnych 

oraz w Publicznym Przedszkolu nr 1 „Pod Topolą” w Kozieni-
cach. Nasi Mikołajowie już od rana witali dzieci w przedszko-
lach, a Śnieżynki dzielnie im w tym pomagały. Każda grupa 
zapraszała Świętego do swojej sali prezentując występy arty-
styczne przygotowane specjalnie na tę okazję. Zarówno dzieci, 
jak i nauczyciele otrzymali prezenty od Św. Mikołaja.

6 grudnia w Radomiu odbyło się pierwsze spotkanie nowo wy-
branych radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego, którzy w ramach rekrutacji przeprowadzonej 
przez Fundację Civis Polonus zostali zakwalifi kowani do kolej-
nych przesłuchań. Z naszej szkoły do Młodzieżowego Sejmiku 
zakwalifi kowana została Nikola Dziuba, która od kilku lat ak-
tywnie uczestniczy w działaniach samorządów szkolnych – gim-
nazjalnego i obecnie I LO w Kozienicach, jest wolontariuszką 
szkolnego wolontariatu, wspiera wiele akcji na terenie naszej 
gminy i powiatu – od wielu lat uczestniczy w akcjach WOŚP-u, 
czy akcji „Stop rakowi piersi” oraz w licznych działaniach na 
rzecz hospicjum w Kozienicach. 

6 grudnia nasze Liceum wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Radomiu zorganizowało „Dzień Bez-

pieczeństwa”, który składał się z trzech paneli: wykładu pra-
cownika WORD na sali gimnastycznej, jazdy praktycznej na 
boisku szkolnym i prelekcji oraz pokazów Szkolnej Grupy Me-
dycznej.

10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw 
Człowieka. W ramach ww. Dnia I LO wzięło udział 

w Maratonie Pisania Listów. Miło nam poinformować, że 
udało się napisać 512 listów. W okresie przedświątecznym była 
to dobra okazja, by poświęcić chwilę i zrobić dobry uczynek. 
Wszystkim bardzo dziękujemy.

11 grudnia Paulina Kobiela, Ewa Mojsiuszko oraz Han-
na Bernaciak należące do Szkolnej Grupy Medycz-

nej w drodze do domu były świadkiem zasłabnięcia młodej 
kobiety. Nie zważając na zgromadzony tłum pospieszyły 

z pomocą. Zabezpieczyły miejsce zdarzenia, poprosiły 
osobę stojącą w pobliżu o wezwanie pogotowia, przepro-
wadziły wywiad pozwalający ustalić podstawowe informa-
cje dotyczące poszkodowanej. Jak same stwierdziły, był to 
stresujący moment, ale dzięki szkoleniom, obecności na za-
wodach udzielania pomocy poczuły pewność siebie i mogły 
odpowiednio szybko zareagować. 

11 grudnia w auli Wyższej Szkoły Handlowej w Rado-
miu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce 
w roku szkolnym 2018/2019 dla najlepszych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu działania Delegatury w Ra-
domiu Kuratorium Oświaty w Warszawie. W gronie nagro-
dzonych stypendystów znalazła się uczennica naszej szkoły 
Nikola Flisińska uczennica klasy III c, która już po raz drugi 
odebrała tę nagrodę. Stypendystka uzyskała średnią 5,44 za 
rok szkolny 2018/2019. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

12 grudnia wolontariusze ze szkolnego klubu Szansa udali 
się do Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach, aby 

wspólnie z mieszkańcami przeżyć ten nadzwyczajny przedświą-
teczny okres. Pięknie wykonane kolędy przy akompaniamencie 
fl etu, klarnetu i cajonu bardzo wzruszyły wszystkich zebranych. 
Spotkanie zakończyło się składaniem sobie nawzajem świątecz-
nych życzeń i dzieleniem się opłatkiem.

17 grudnia kilka chętnych grup językowych wzięło udział 
w międzyszkolnej wymianie kartek świątecznych. 

Wraz ze swoimi opiekunami, uczniowie napisali i pięknie ude-
korowali listy o tematyce bożonarodzeniowej, dołączając miłe 
życzenia świąteczne i noworoczne. Co ważne, listy napisa-
ne zostały w całości w języku angielskim. Good job! Odbior-
cami wspomnianych przesyłek byli uczniowie dwóch szkół: 
ZS nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie oraz 
ZSE w Częstochowie. 

20 grudnia wolontariusze z naszego Liceum przekazali ze-
brane wcześniej artykuły (odzież, obuwie, galanterię) 

do Parafi alnego Zespołu Caritas działającego przy Parafi i Św. 
Krzyża w Kozienicach. Artykuły te trafi ą do najbardziej potrze-
bujących mieszkańców Kozienic i okolic.

20 grudnia uczniowie klas pierwszych zaprezentowali mon-
taż słowno-muzyczny o tematyce świątecznej. Nietypo-

we jasełka oddały klimat Bożego Narodzenia, przypominając 
wszystkim, na czym polega niezwykłość wigilijnej nocy. 

Red. I LO

Wydarzenia
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Uczniowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Opactwie 
w roku 2019 zostali zakwalifi kowani do 
autorskiego projektu dr Bożeny W. Ja-
kubczak pn. „Mazowiecki Krąg Tańca 
2019” współfi nansowanego przez Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego oraz 
ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju 
Edukacji Kulturalnej i Sztuki. Celem pro-
jektu jest pomoc osobom niepełnospraw-
nym intelektualnie w integracji społecz-
nej i ugruntowanie zmian w postawach 
wzbogacających ich osobiste możliwości 
osiągania sukcesów. 

Podczas spotkań z artystami, na za-
jęciach tanecznych prowadzonych przez 
wykwalifi kowanych specjalistów dr Bo-
żenę Jakubczak, Barbarę Żelazny – Po-
gorzelską, członkowie formacji tanecz-
nej „VIR” jak również inni uczestnicy 
warsztatów, mieli możliwość rehabilitacji 
poprzez taniec i muzykę. Rozwijali swo-
je zainteresowania, umiejętności oraz 
wzmacniali samodzielność w codzien-
nym życiu. Spotkanie z Robertem Nie-
znańskim prekursorem tańca break dan-
ce i electro boogie (obecnie popping), 
sprawiło uczestnikom wiele radości oraz 
pozostawiło w pamięci niezapomniane 
chwile. W pięciodniowych warsztatach 
wzięło udział 7 uczennic pod opieką Lu-
izy Kułagi i Moniki Kultys. Uczestnicy 
warsztatów zapoznali się z nowymi tech-
nikami: tańcem w kręgu, elementami ba-
letu, tańcem klasycznym – taniec polski, 
a także hip-hopem, break dancem. Każ-
de, nawet najmniejsze osiągnięcie było 
zauważone przez prowadzących, co bar-

dzo pozytywnie wpływało na atmosferę 
panującą podczas warsztatów. Uczniowie 
podczas wieczornych spotkań przy muzy-
ce mieli możliwość nawiązać nowe zna-
jomości, wymieniać się doświadczeniami 
oraz mile spędzać czas. Uwieńczeniem 
całego zgrupowania była prezentacja na-
bytych umiejętności w koncercie fi nało-
wym. Nasza formacja taneczna „VIR” za-
prezentowała przed publicznością taniec 
nowoczesny – układ własny – „Belgijka”, 
taniec neoklasyka i polski – „Melodia 
op.3 nr 1 Antoni Rubinstein”, „Krakowia-
ka”, oraz taniec w kręgu – „Ogród duszy 
– HAGAN HABIL_ADI”. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
wraz z opiekunami i instruktorami za-

dzo pozytywnie wpływało na atmosferę tańczyli wspólnie poloneza. W kierunku 
młodych tancerzy popłynęło wiele ser-
decznych i życzliwych słów, a występy 
spotkały się z ogromnym entuzjazmem 
publiczności. Udział młodzieży nie-
pełnosprawnej w tego typu projektach 
otwiera przed nią nowe możliwości, po-
zwala zdobywać umiejętności i budować 
poczucie własnej wartości oraz zaakcep-
tować siebie.

Pragniemy podziękować w szczegól-
ności organizatorom za wspaniale spę-
dzony czas oraz wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, aby nasi uczniowie 
mogli wziąć udział w projekcie. 

MONIKA KULTYS, 
LUIZA KUŁAGA

15 stycznia Andrzej Jung Starosta 
Powiatu Kozienickiego i Józef Grze-
gorz Małaśnicki Wicestarosta wzięli 
udział w uroczystym apelu w Zespo-
le Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach, podczas którego pod-
pisana została Umowa Patronacka 
Enei Wytwarzanie z Zespołem Szkół 
Nr 1. Podpisania dokumentu dokona-
li Ryszard Zając Dyrektor placówki 
oraz Marcin Łukasiewicz Wiceprezes 
Zarządu ds. Pracowniczych Enea Wy-
twarzanie, Jan Mazurkiewicz Wicepre-
zes Zarządu ds. Korporacyjnych Enea 
oraz Joanna Kamoś Dyrektor Pionu 
Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich 
Enea S.A. 

Umowa Patronacka w swych zapi-
sach zawiera deklarację kontynuacji 
oraz rozszerzenia współpracy Enei Wy-

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

twarzanie z Zespołem Szkół Nr 1 w Ko-
zienicach.

SABINA SEMENIUK

Wydarzenia
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Samouszkodzenia to zamierzone, 
przeprowadzone z własnej woli i sta-
nowiące niewielkie zagrożenie dla 
życia uszkadzanie własnego ciała. Ce-
lem takich zachowań jest zmniejszenie 
dyskomfortu psychicznego i/lub za-
komunikowanie o nim. Należą one do 
szerokiego spektrum zachowań autoa-
gresywnych. Mają tendencję do współ-
występowania z takimi problemami jak 
autoagresja werbalna, zaniedbywanie 
siebie i swoich potrzeb, uzależnienia, 
szkodliwe nawyki żywieniowe, zacho-
wania ryzykowne, wyuczona bezrad-
ność. Zakłada się, że tego typu zachowa-
nia najczęściej występują u nastolatków 
i młodych osób dorosłych (mniej więcej 
do ok. 35 roku życia). Wiek inicjacji 
przypada zazwyczaj na okres między 
12 a 14 rokiem życia. Częściej samo-
uszkodzenia pojawiają się u dziewcząt 
i kobiet. 

Dlaczego?
Podobnie jak w wielu problemach 

emocjonalnych, niełatwo jest wskazać 
przyczyny, które sprawiają, że u tej 
konkretnej młodej osoby pojawiają się 
samouszkodzenia. Wśród powiązanych 
czynników ryzyka wymienia się uwa-
runkowania środowiskowe, biologicz-
ne, poznawcze, afektywne oraz beha-
wioralne. 

Wymiar środowiskowy obejmuje 
zdarzenia z przeszłości rodziny, m. in. 
przemoc, nadużywanie substancji psy-
choaktywnych, samouszkodzenia i za-
chowania samobójcze wśród bliskich, 
zaniedbanie, problemy z więzią, utrata 
ważnej osoby, doświadczenia trauma-
tyczne (przemoc fizyczna i seksualna), 
a także konflikty w relacjach, niepo-
wodzenia oraz kontakt z rówieśnikami 
dokonującymi samouszkodzeń. Wśród 
czynników biologicznych są zaburzenia 
psychiczne (najczęściej depresja, zabu-

rzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, 
zaburzenia osobowości). Wymiar po-
znawczy obejmuje niską samoocenę, 
niewielkie poczucie sprawstwa, samo-
oskarżanie, tendencje do zniekształceń 
poznawczych w myśleniu. W obszarze 
emocji jest to podatność na częste wystę-
powanie silnych i długotrwałych emocji, 
częste odczuwanie złości, lęku, napię-
cia, wstydu i osamotnienia. Wymiar 
behawioralny odnosi się do niewielkich 
umiejętności psychospołecznych oraz 
częstych sytuacji „wyzwalających” np. 
kłótnie, izolacja. 

Po co?
Wielu dorosłych ma lekceważący 

stosunek do samouszkodzeń. Zakładają, 
że w ten sposób nastolatki próbują zwró-
cić na siebie uwagę, manipulują otocze-
niem, wymuszają. Niektórzy uznają tego 
typu zachowania za wyraz głupoty, braku 
umiejętności przewidywania konsekwen-
cji lub modę, która za chwilę przeminie. 
Taki sposób myślenia ma swoje poważne 
konsekwencje. Dorośli, którzy uważają, 
że w samouszkodzeniach jest jakakol-
wiek zła wola dziecka, będą próbowali ra-
dzić sobie z nimi restrykcjami. Ci, którzy 
uważają, że problem rozwiąże się sam, 
zignorują te zachowania. Najważniejsze 
jest uważne przyjrzenie się psycholo-
gicznym korzyściom samouszkodzeń, za-
miast wyciąganie pochopnych wniosków 
i patrzenie na nie przez pryzmat krzyw-
dzących stereotypów.  Należy pamiętać, 
że najważniejszą i pierwotną funkcją 
samouszkodzeń jest regulacja napięcia 
emocjonalnego. Osoby z samouszkodze-
niami mają trudność w radzeniu sobie 
z własnym afektem. Sytuacje pozornie 
mało znaczące i powodujące wysokie 
pobudzenie, szybko zmieniają się w ich 
doświadczeniu w intensywne stany, które 
są nie do zniesienia. Akt autoagresji przy-
nosi niemal natychmiastową ulgę i uspo-

kojenie, przez co staje 
się bardzo atrakcyjny. 

Jak pomóc?
Celem pracy terapeutycznej z osoba-

mi samookaleczającymi się nie jest po-
wstrzymanie samouszkodzeń za wszelką 
cenę. Nie jest nim tłumaczenie, że to nie-
właściwe zachowanie, które pociąga za 
sobą szereg negatywnych konsekwencji 
np. „Jeśli nie przestaniesz kaleczyć swe-
go ciała, zobaczysz, blizny zostaną Ci 
do końca życia”. Nie jest nim proszenie, 
aby dziecko powstrzymało się od takich 
działań „Proszę, skończ z tym natych-
miast”. Nie jest nim zabranianie dziecku 
samookaleczenia, stawianie ultimatum 
i karanie za nie „To co robisz, jest złe, 
niemoralne”. Takie interwencje błędnie 
zakładają, że dziecko jest w stanie kon-
trolować swoje zachowanie i potrzebuje 
jedynie motywacji zewnętrznej – „kija” 
albo „marchewki”, aby tego zaprzestać. 

Właściwym celem pracy jest pomoc 
w zrozumieniu funkcji i adaptacyjności 
tych zachowań. Ważne jest przepraco-
wanie trudnych emocji, doświadczeń, 
bólu, zdobycie umiejętności lepszego 
radzenia sobie z trudnościami. Kolejnym 
krokiem we wsparciu jest sprawdzenie, 
jaką rolę w życiu dziecka odgrywają sa-
mouszkodzenia. W pracy terapeutycznej 
koncentrujemy się na ograniczaniu nega-
tywnych zachowań zastępczych na rzecz 
bardziej konstruktywnych i akcepto-
wanych społecznie form radzenia sobie  
z problemami. 

Mądre wspieranie dziecka z samo-
uszkodzeniami zawsze będzie odrobinę 
przypominało negocjacje, podczas któ-
rych, jeśli zechcemy, aby druga strona 
nam coś oddała, musimy zaproponować 
coś atrakcyjnego i podobnie skutecznego 
w zamian. Nie możemy tylko zabierać.

DOROTA MARUT
psycholog

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 
zapraszają na spotkanie 

dotyczące zagrożeń wynikających z nadmiernego używania plastiku, 
które odbędzie się 30 stycznia 2020 roku o godzinie 18:00 

w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29.
Patronat nad Wydarzeniem objęli Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung 
oraz Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. 

Informacje
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6 stycznia w Kozienicach już po raz 
ósmy ulicami miasta przeszedł Orszak 
Trzech Króli. Swój początek, tak jak 
w poprzednim roku, miał przy koście-
le pw. Św. Rodziny. Podczas czterech 
postojów uczestnicy mieli okazję obej-
rzeć okolicznościowe scenki rodzajowe 
w wykonaniu uczniów kozienickich 
szkół. Ostatni postój zlokalizowany był 
przy kościele pw. Św. Krzyża. Również 
tam głos zabrali organizatorzy, patroni 
honorowi oraz goście. Powiat Kozie-
nicki reprezentowali Starosta Andrzej 
Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Ma-
łaśnicki oraz Radni Rady Powiatu Ma-
rek Kucharski i Tomasz Trela, a także 
pracownicy Starostwa. Obecny był rów-
nież Radny Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego Tomasz Śmietanka.

MONIKA WIRASZKA

16 grudnia 2019 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Kozienicach odbyło się 
spotkanie na temat Minimalizacji skut-
ków ASF na terenie powiatu kozienickie-
go. W spotkaniu udział wzięli Starosta 
Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta 
Józef Grzegorz Małaśnicki, Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Kozienicach Ka-
mila Kowalczyk-Iwan, przedstawiciele 
urzędów gmin, policji, straży pożarnej, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice 
Tomasz Sot, łowczy okręgowy Polskie-
go Związku Łowieckiego w Radomiu, 
producenci trzody chlewnej wraz z pre-
zesem Związku Producentów Rolnych 
w Kozienicach. 

Podczas spotkania przybliżono ak-
tualną sytuację epizootyczną w zakre-
sie asf. W 2019 roku u wystąpiło jed-
no ognisko asf u świń w miejscowości 
Studzianki Pancerne, natomiast odno-
towano 57 przypadków asf u dzików. 
Jedną z metod walki z rozprzestrzenia-
niem się wirusa jest odstrzał sanitar-
ny dzików. Realizowany jest on przez 
myśliwych. Do końca listopada 2019 r. 
plan ten zrealizowany był w 73%. Do 
dnia 16.12.2019 r. myśliwi odstrzelili 
404 dziki, wśród których 16 było zara-
żonych asf. Raz w miesiącu w obwo-
dach łowieckich odbywają się poszu-
kiwania martwych dzików. Na terenie 
czterech gmin: Głowaczów, Grabów 
nad Pilicą, Kozienice i Magnuszew 
w dalszym ciągu utrzymuje się niebie-
ska strefa zagrożenia asf. W obrębie 

tej strefy przesyłka świń do innych go-
spodarstw albo do rzeźni możliwa jest 
po wystawieniu przez urzędowego le-
karza weterynarii świadectwa zdrowia 
oraz uzyskaniu decyzji powiatowego 
lekarza weterynarii na przemieszczenia 
świń. Przemieszczenie odbywa się bez-
pośrednio do innego gospodarstwa lub 
rzeźni w obrębie tej strefy. Nie wcze-
śniej niż 24 godziny przed przemiesz-
czeniem świnie muszą być zbadane 
przez urzędowego lekarza weterynarii. 
Dodatkowo, jeśli przemieszczenie od-
bywa się poza strefę niebieską, świnie 
zostają poddane badaniu laboratoryjne-
mu w kierunku asf w ciągu 7 dni przed 
przemieszczeniem. Od 4 września 

tej strefy przesyłka świń do innych go- 2019 r. trzy gminy: Garbatka-Letnisko, 
Gniewoszów i Sieciechów nadal objęte 
są strefą czerwoną asf. Wyżej wymie-
nione strefy wyznacza Komisja Euro-
pejska. Propozycje stref przedstawia 
Główny Lekarz Weterynarii, ale to ko-
misja wyznacza i znosi strefy oraz może 
je wyznaczyć inaczej niż proponowane 
przez GLW. 

Na terenie powiatu kozienickiego na-
dal przeprowadzane są kontrole bioaseku-
racji gospodarstw utrzymujących trzodę 
chlewną. 

ELŻBIETA ŚLAŻYŃSKA
starszy referent administracyjny

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Kozienicach

Wydarzenia/Informacje
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
Susza 2019 cd. w 2020 roku.
Pomoc dla podatników podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowa-

dzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych. Dopłata na 1 ha wynosi 
300,00 złotych.

Departament Wsparcia Krajowego uprzejmie informuje, że w dniu 07.01.2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 
18, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Powyższe przepisy ustanawiają program pomocy dla podatników podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzi-
li chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła 
w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
i wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 15.01.2020 r.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.
Termin składania wniosków minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie MRiRW najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
O terminie składania wniosków zastaną Państwo poinformowani w osobnej korespondencji. 
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

Zimowe utrzymanie dróg to prace 
mające na celu zmniejszenie lub ogra-
niczenie zakłóceń ruchu drogowego, 
wywołanych takimi czynnikami atmos-
ferycznymi, jak śliskość zimowa oraz 
opady śniegu.

Za zimowe utrzymanie dróg po-
wiatowych w powiecie kozienickim 
odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych 
w Kozienicach, którego siedziba znaj-
duje się w Aleksandrówce przy ulicy 
Serdecznej 3. Pod nadzorem tej jed-
nostki znajdują się 293 kilometry dróg 
powiatowych.

Do zimowej akcji Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Kozienicach zabezpie-
czył ponad 1200 ton mieszanki piasko-
wo-solnej, 130 ton piasku oraz sprzęt 
ciężki: trzy piaskarki na nośnikach 
własnych razem z pługami średnimi, 
dwa pługi ciężkie bez nośników, pług 
średni na nośniku własnym, jeden pług 
wirnikowy na ciągniku, koparko-łado-
warkę oraz samochody MAZ, a także 
Mercedes.

W razie konieczności przewiduje się 
wynajęcie sprzętu ciężkiego typu: spy-
charki, ładowarki, równiarki – do odśnie-
żania dróg w szczególnie ciężkich warun-
kach, przy grubej pokrywie śniegu.

Drogi powiatowe podlegają pod 
6-ty standard zimowego utrzymania, 
co oznacza, że na tych drogach od-
śnieżanie będzie prowadzone w sposób 

interwencyjny w zależności od potrzeb 
oraz zwalczanie śliskości zimowej 
prowadzone będzie w miejscach wy-
znaczonych przez Zarząd Dróg Powia-
towych. Poza standardem pozostałe 
drogi powiatowe o nawierzchni twardej 
będą odśnieżane po zwolnieniu sprzętu 
z pracy na standardzie szóstym.

Ze względu na dużą ilość dróg po-
wiatowych do zimowego utrzymania, 
jest zachowana pewna kolejność ich 
odśnieżania. Łączone są one w wyzna-
czone trasy.

Drogi połączone w trasy dla poszcze-
gólnych pojazdów:

MAZ WKZ 36 MF – trasa nr 1

Aleksandrówka – Stanisławice – Stani-
sławów – Ursynów – Przejazd – Cecy-
lówka przez wieś – Lewaszówka – Wólka 
Brzózka – Brzóza – powrót do Cecylówki 
– Ursynów – Brzóza – powrót do Ursyno-
wa – Stanisławów – Aleksandrówka
Aleksandrówka – Kociołki – Śmietanki – 
przez Janów do ul. Lubelskiej i powrót do 

Informacje
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Kociołek
Kociołki – Bogucin – Brzustów – Bo-
gucin (trasa do przejechania 2 razy, gdyż 
droga jest szeroka) Bogucin – Molendy – 
Garbatka – Garbatka – Garbatka Nowa –  
w lewo do Bąkowca i powrót z Bąkowca 
do Garbatki Nowej – przez Gródek i Za-
wadę do Kociołka – Sarnów – Bierdzież 
i powrót przez Sarnów – Kociołek – Gar-
batkę i przez Molendy powrót do bazy 
ZDP

MAZ WKZ 70 CY – trasa nr 2

Aleksandrówka – Ursynów – Brzóza
Brzóza – Głowaczów – Łukawa – powrót 
do Głowaczowa
Głowaczów – Lipskie Budy – powrót do 
Głowaczowa – Moniochy – Łękawica – 
Dziecinów – Grabów nad Pilicą
Grabów nad Pilicą – Nowa Wola – Strzy-
żyna – Augustów przez przejazd kolejo-
wy – granica powiatu – powrót do Nowej 
Woli
Nowa Wola – Grabów nad Pilicą – Brzo-
zówka przy kościele – przez wieś Brzo-
zówka –Dąbrówki – Augustów powrót do 
Grabowa nad Pilicą
Grabów nad Pilicą – Dziecinów – w lewo 
do Lipinek – Wyborów
Wyborów – stacja PKP i powrót do Wy-
borowa
Wyborów – Kępa Niemojewska do końca 
wsi i powrót do Wyborowa
Wyborów – Lipinki – Cychrowska Wola 
– Tyborów – Wola Magnuszewska – za-
wracanie przy figurce na drodze woje-
wódzkiej i powrót do Lipinek
Lipinki – Łękawica – Studzianki – Mo-
niochy – powrót do bazy ZDP

MERCEDES WKZ 03 AJ – trasa nr 3

Od Chartowej – Łuczynów przez wieś – 
powrót do Chartowej i jeszcze raz przez 
Łuczynów – Nowa Wieś – Świerże – do 
krajowej i wysepki przy wiadukcie – po-
wrót do Świerży i Nowej Wsi – do drogi 
krajowej, następnie
Ryczywół – do Brzózy i powrót do Ry-
czywołu
Basinów – Studzianki Pancerne i powrót 
do Basinowa – w lewo do Łękawicy
Łękawica – w prawo Trzebień – Magnu-
szew
Magnuszew – Grzybów – Stary Przewóz 
do wału – w prawo do Przewozu Tarnow-
skiego
Przewóz Tarnowski – powrót przez Stary 
Przewóz – Kępa Skórecka – Chmielew
Chmielew – Mniszew – Rozniszew – Za-
krzew i powrót do Mniszewa
Mniszew – Chmielew – Kępa Skórecka 
– w prawo do Wilczkowic – powrót do 

Kępy Skóreckiej i do Magnuszewa
– Trzebień – Łękawica – Basinów – Ry-
czywół – Kłoda – powrót do bazy ZDP

MAZ WKZ 59 NU – trasa nr 4

Brzeźnica – Mozolice
Sieciechów – Wola Klasztorna – Oleksów 
do cmentarza – powrót do Sieciechowa
Opactwo – Kępice
Nagórnik – Wólka Wojcieszkowska – Za-
jezierze – Głusiec
Głusiec – Zajezierze – Gniewoszów
Gniewoszów – Chechły – Gniewoszów
Gniewoszów – Borek (przy szkole na Re-
gów) – Gniewoszów do stacji paliw
Gniewoszów – Regów – w prawo na wał 
do Wysokiego Koła
Wysokie Koło – Markowola – powrót do 
Regowa
Regów – Borek – Wólka Wojcieszkowska 
– Nagórnik – Kępice przez wieś do Opac-
twa – Sieciechów
Sieciechów – Łoje – Mozolice – Brzeźni-
ca – baza ZDP

CIĄGNIK ROLNICZY – trasa nr 5

Kozienice – koło stadniny – Holendry 
Kozienickie
Holendry Kozienickie – Holendry Piotr-
kowskie – w lewo do Opatkowic do drogi 
krajowej i powrót do Holendrów Piotr-
kowskich
Holendry Piotrkowskie prosto przez 
wieś do drogi do Nowej Wsi i powrót do 
Holendrów Piotrkowskich – w lewo do 
Piotrkowic
Piotrkowice – Kuźmy – Holendry Kuź-
mińskie – Nowa Wieś – powrót do Piotr-
kowic
Piotrkowice – w lewo – do Holendrów 
Kozienickich – w lewo przed Kapliczką 
spaloną do Cudowa – Wymysłów – Prze-
wóz – powrót do Cudowa – w lewo przy 
kapliczce – koło stadniny – do Kozienic

Kozienice – Przewóz – Kępa Wólczyńska 
– Wólka Tyrzyńska – Dąbrówki – Kozie-
nice ul. Lubelska
Kozienice – powrót do Wólki Tyrzyńskiej 
– Samwodzie – Psary – Brzeźnica – po-
wrót przez Psary – Samwodzie – Wólka 
Tyrzyńska – Kępa Wólczyńska – w pra-
wo po starym wale Samwodzie – Kępecz-
ki – Staszów – Mozolice Małe – Mozo-
lice Duże – powrót do Mozolic Małych 
– Brzeźnica – powrót do skrzyżowania do 
Staszowa – Staszów w lewo do końca wsi 
– powrót do Mozolic Małych – Kępeczki 
– Samwodzie – Kępa Wólczyńska – pro-
sto po wale Hol. Kozienickie – Przewóz 
– w lewo do Kozienic

Warto nadmienić, iż standard zimo-

wego utrzymania dróg powiatowych od-
biega znacznie od standardów utrzymania 
dróg krajowych. Na drogach krajowych 
obowiązuje standard II i III, a więc jezd-
nia odśnieżana jest na całej szerokości,  
a śliskość zimowa zlikwidowana jest na 
całej szerokości jezdni łącznie z pobo-
czami utwardzonymi na skrzyżowaniach 
z drogami twardymi, skrzyżowaniach  
z liniami kolejowymi, odcinkach o po-
chyleniu ponad 4 %, przystankach auto-
busowych, innych miejscach ustalonych 
przez zarząd drogi.

Wykaz numerów telefonów służbo-
wych do Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kozienicach:
Stacjonarne:
– 48 614 27 30 – od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 7:00 – 15:00
– 48 614 30 03 – od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 7:00 – 15:00
Komórkowe:
– Dyrektor – 538 229 956
– Kierownik Robót – 604 285 090
– Grupa Interwencyjna – 604 271 455
Pozostała administracja dróg publicznych 
(na terenie powiatu kozienickiego lub są-
siednia)
– Drogi krajowe:
GDDKiA Rejon Drogowy Zwoleń Baza 
Zwoleń – 48 676 36 10
 – 48 676 38 62
GDDKiA Rejon Drogowy Zwoleń Baza 
Kozienice (Aleksandrówka) – 48 614 27 
86
– Drogi wojewódzkie:
– MZDW Obwód Drogowy Warka 
  – 48 667 21 54
– MZDW Rejon Drogowy Radom 
  – 48 331 04 68
– Drogi powiatowe:
– Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu 
  – 48 676 49 56
– Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
w Radomiu Obwód Drogowy w Siczkach 
  – 48 322 16 05
– Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 
  – 48 661 02 62
– Powiatowy Zarząd Dróg w Białobrze-
gach: 48 613 23 38
– Pozostałe:
– Kozienicka Gospodarka Komunalna 
 – 48 614 24 03

W Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Kozienicach nie są prowadzone cią-
głe dyżury całodobowe. W okresie 
zimowym, gdy zachodzi taka potrze-
ba (opady śniegu, oblodzenie jezdni), 
uruchamiane są na ten okres dyżury, 
ale również nie całodobowe, a tylko na 
czas trwania akcji odśnieżania lub usu-
wania śliskości.

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Kozienicach

Informacje
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