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11 listopada w Kozienicach odbyły się 
obchody 102. Rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Zgodnie z tradycyj-
ną formułą rozpoczęły się one na cmenta-
rzu parafi alnym w Kozienicach, gdzie przy 
kwaterze Legionistów oraz przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza złożone zostały wią-
zanki kwiatów i zapalono znicze.

Msza Święta w intencji Ojczyzny, z ini-
cjatywy Starostwa Powiatowego w Kozie-
nicach oraz Gminy Kozienice, odprawiona 
została w Kościele pw. Św. Rodziny, cele-
browana przez ks. Dziekana Władysława 
Sarwę.

Po nabożeństwie na placu przy Pomni-

ku Niepodległości odbyła się dalsza część 
obchodów, podczas której złożono kwiaty 
przed Pomnikiem. W związku z panującą 
pandemią i związanymi z nią obostrzenia-
mi, w uroczystościach mogła wziąć udział 
ograniczona liczba delegacji. W imieniu 
Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego, 
pracowników Starostwa Powiatowego 
i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz 
Społeczeństwa Powiatu Kozienickiego 
kwiaty złożyli Andrzej Jung Starosta Ko-
zienicki oraz Marek Kucharski Członek 
Zarządu Powiatu Kozienickiego. Samo-
rząd i Mieszkańców Gminy Kozienice 
reprezentowali Piotr Kozłowski Burmistrz 

Gminy oraz Rafał Sucherman Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Kozienicach. 
W imieniu Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego kwiaty złożył Radny Tomasz 
Śmietanka. Pamięć o niezłomnych boha-
terach walczących o Niepodległą uczcili 
także: przedstawiciele Kombatantów Ziemi 
Kozienickiej, Społecznego Komitetu Bu-
dowy Pomnika Niepodległości w Kozieni-
cach, Zarządu Enea Wytwarzanie, Związku 
Zawodowego NSZZ Solidarność w Enea 
Wytwarzanie, Zarządu Powiatowego Koali-
cji Obywatelskiej, Samorządowego Forum 

Dokończenie na str. 2
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Ziemi Kozienickiej, Kozienickiego Stowa-
rzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, 62. 
Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony 
Terytorialnej w Radomiu oraz Kozienickie-
go Stowarzyszenia Jednośladów HusarR.

Na okoliczność obchodów 102. Rocz-
nicy Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości Andrzej Jung Starosta Powiatu 
Kozienickiego przygotował list okolicz-
nościowy, w którym podkreślił jak bardzo 
ważne jest pielęgnowanie pamięci o tych, 
którzy walczyli o Niepodległą: o ich hero-
izmie, bezinteresowności i całkowitemu 
oddaniu i miłości do Ojczyzny.

SABINA SEMENIUK

Dokończenie ze str. 1

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

Na mocy uchwały Rady Państwa, 
na polecenie Wojskowej Rady Ocale-
nia Narodowego 13 grudnia 1981 roku 
został wprowadzony w Polsce Stan Wo-
jenny na terenie całego kraju.

Jeszcze przed północą 12 grudnia 
1981 r. zaczęły się aresztowania działaczy 
opozycji i „Solidarności”. W ciągu kilku 
dni internowano 5 tys. osób, umieszcza-
jąc ich w 49 ośrodkach internowania. Do 
tej operacji użyto 70 tys. żołnierzy, 30 tys. 
milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów 
bojowych i 9 tys. samochodów. 

W trakcie trwania stanu wojennego 
internowano łącznie 10131 działaczy 
związanych z „Solidarnością”, a życie 
straciło około 40 osób, w tym 9 górników 

z kopalni „Wujek”.
Władze komunistyczne wprowa-

dzenie stanu wojennego rozważały już 
w sierpniu 1980 r. podczas fali strajków 
jeszcze przed podpisaniem porozumień 
sierpniowych. 

Podpisane porozumienia z komi-
tetami strajkowymi: w Szczecinie 
(30.08.1980), Gdańsku (31.08.1980), 
Jastrzębiu Zdrój (3.09.1980) i w Hucie 
Katowice (11.09.1980) odsunęły na jakiś 
czas plany jego wprowadzenia.

Gen. Wojciech Jaruzelski ofi cjalnie 

występował do ZSSR o pomoc w stłumie-
niu ruchu demokratycznego. Rozpatrywał 
różne warianty rozwoju sytuacji. Taką 
sprzyjającą okazją była prowokacja byd-

goska. Kiedy doszło do pobicia 19 marca 
1981 r., ofi cjalnie zaproszonych na sesje 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, przed-
stawicieli bydgoskiej „Solidarności”. 

W związku z tymi wydarzeniami 
NSZZ „Solidarność” ogłosiła przepro-
wadzenie 31 marca 1981 r. strajku gene-
ralnego. Odwołanie go w ostatniej chwili 
zapobiegło wprowadzeniu przez Jaruzel-
skiego stanu wojennego.

W lipcu 1981 r. nasiliły się problemy 
z pogarszającą się sytuacją rynkową. Wła-
dze obniżyły m. in. przydziały zakupów 
kartkowych. Doprowadziło to do wzrostu 
napięcia i radykalizacji społeczeństwa, 
do protestu zdesperowanych kobiet, które 
ponosiły główny ciężar stania w kolej-
kach po żywność. Ludzie wyszli na ulicę. 
Pojawiły się marsze głodowe, brakowało 
właściwie wszystkiego, żywności, odzie-
ży, środków higieny, benzyny itp. 

Przyczyną tak drastycznej sytuacji 
było gromadzenie przez władze zapasów 
w związku z planowaniem wprowadzenia 
stanu wojennego. Zerwane zostały roz-
mowy „Solidarności” z Rządem. Doszło 
do fali strajków, blokad m. in. centrum 
miasta w Warszawie. 

Sytuacji tej, stworzonej przez rząd, 
przeciwstawił się Episkopat, oświad-
czając, iż „tylko zaspokojenie słusznych 
oczekiwań społeczeństwa może złago-
dzić napięcia”.

Niezadowolenie społeczne nie ma-
lało także we wrześniu i październiku, 
istniał nadal fatalny stan zaopatrzenia, 
o wiele gorszy niż wynikałoby to z pozio-

W trakcie trwania stanu wojennego występował do ZSSR o pomoc w stłumie-
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mu produkcji. Nasiliła się też kampania 
wrogości przeciwko związkowi. Na IV 
Plenum KC PZPR Sekretarz KC Stanisław 
Kania zrezygnował z funkcji I sekretarza 
na rzecz gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Sy-
tuacja ta dla Jaruzelskiego była już prosta, 
miał pod sobą partie, rząd i wojsko. Cze-
kano jedynie na odpowiedni moment, by 
wprowadzić stan wojenny. 

Gen. Jaruzelski, pod pretekstem zwięk-
szenia bezpieczeństwa ludności w związku 
ze zbliżającą się zimą, na obszarze całego 
kraju utworzył kilkuset wojskowych grup 
operacyjnych, w celu jak mówił, dla upo-
rządkowania panującego bałaganu na obsza-
rze administracji lokalnej. Realizując swój 
plan prowadzone były intensywne ćwiczenia 
w walkach z tłumem przez oddziały ZOMO. 
W więzieniach przygotowano miejsca dla 
około 5 tys. działaczy „Solidarności” i opo-
zycji, którzy mieli zostać internowani.

8 – 9 grudnia gen. Jaruzelski spotkał się 

z dowódcą wojsk Układu Warszawskiego 
marszałkiem Wiktorem Kulikowem i inny-
mi dowódcami radzieckimi, referując stan 
przygotowania wprowadzenia stanu wojen-
nego. Przedstawił tam spreparowane taśmy 
z rzekomymi nagraniami z obrad radom-
skich, jako dowód agresywnych zamiarów 
„Solidarności”. Domagał się udzielenia po-
mocy wojskowej, ale żadnej jednoznacznej 
obietnicy pomocy nie otrzymał.

Po uzyskaniu 5 grudnia 1981 r. peł-
nej akceptacji przez Biuro Polityczne KC 
PZPR wprowadzenia stanu wojennego, 
z nocy 12 na 13 grudnia podjął decyzję 
jego wprowadzenia.

Zajęte zostały obiekty Polskiego Ra-
dia i Telewizji, zablokowano centrale 
telekomunikacyjne połączeń krajowych 
i zagranicznych. Służba bezpieczeń-
stwa i milicja przystąpiły do aresztowań 
działaczy „Solidarności” i przywódców 
opozycji politycznej. Przeprowadzono 

aresztowania wśród niezależnych inte-
lektualistów, wśród organizatorów obra-
dującego w Warszawie Kongresu Kultury 
Polskiej. Główne uderzenie nastąpiło na 
obradującą w sobotę Komisję Krajową 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Wprowadzona została godzina mili-
cyjna od godz. 22 do godz. 6, a na wyjaz-
dy poza miejsce zamieszkania potrzebna 
była przepustka. Korespondencja podle-
gała ofi cjalnej cenzurze, wyłączenie te-
lefonów uniemożliwiało między innymi 
wzywanie pogotowia ratunkowego i stra-
ży pożarnej. Większość najważniejszych 
instytucji i zakładów pracy została zmili-
taryzowana i była kierowana przez ponad 
8 tys. komisarzy wojskowych. 

Po niemal dwóch latach władza ko-
munistyczna 22 lipca 1983 r. postanowiła 
formalnie znieść stan wojenny, zachowując 
jednak część represyjnego ustawodawstwa.

Stan wojenny przedłużył agonię sys-
temu komunistycznego w Polsce o 9 lat. 
Okres ten należy uznać bezapelacyjnie 
za stracony w polskiej historii. Wyemi-
growało wtedy około milion osób, w tym 
wybitnych artystów, profesorów, leka-
rzy… Wielu z nich zostało wydalonych 
za poglądy polityczne – dostało paszport 
w jedną stronę. 

Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla 
ludzi, którzy do tego doprowadzili. 

MARIAN ŚLEDŹ
Prezes

Związku Piłsudczyków RP
w Kozienicach

28 października w Sanktuarium 
NMP Królowej Różańca Świętego 
w Wysokim Kole odprawiona została 
uroczysta msza święta w intencji pro-
boszcza parafi i księdza kanonika Szy-
mona Muchy, który tego dnia obcho-
dził swoje imieniny. W nabożeństwie, 
oprócz parafi an, uczestniczyli także 
Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, 
Paweł Kowalski Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Kozienicach oraz 
Robert Grygiel Przedstawiciel Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Województwa Mazowieckiego, którzy 
wręczyli solenizantowi mundur stra-
żacki, niezbędny do pełnienia funk-
cji Duszpasterza Strażaków, którą od 
14 lipca 2020 roku sprawuje ksiądz 
kanonik Mucha. Delegacja przekazała 
również serdeczne życzenia i kwiaty 
w imieniu Andrzeja Junga Starosty Ko-
zienickiego, Prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP Województwa 
Mazowieckiego.
Straży Pożarnych RP Województwa SABINA SEMENIUK
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Mimo pandemii, Fundacja Ener-
gia-Działanie, organizatorzy kampanii 
społeczno-charytatywnej „Ida Czerw-
cowa. Stop rakowi piersi”, znaleźli 
sposób na to, aby spotkać się z Ko-
zieniczanami. Było to możliwe dzię-
ki wykorzystaniu Internetu. Chociaż, 
z racji obostrzeń, nie odbyły się w tym 
roku ani sztafeta pływacka, ani tur-
niej siatkówki plażowej, ani też rega-
ty kajakowe, ci którzy zasiedli przed 
komputerami 24 października 2020 r. 
nie zawiedli się. Pasjonaci matematy-
ki, jak co roku zmierzyli się z cieka-
wymi zadaniami. Tym razem jednak 
rozwiązywali je we własnych domach, 
co było możliwe dzięki wykorzystaniu 
przez organizatorów platformy edu-
kacyjnej. Tegoroczny maraton mate-
matyczny miał charakter honorowy – 
uczestnicy nie walczyli o nagrody. Ich 
udział był wyrazem solidarności z ko-
bietami zmagającymi się z chorobami 
nowotworowymi. W podobny sposób 
przebiegał konkurs wiedzy olimpij-
skiej przygotowany przez kajakarza, 
olimpijczyka z Atlanty, wielokrot-
nego Mistrza Świata i Europy, Piotra 
Markiewicza, który udzielił wywiadu 
online Prezes Zarządu Fundacji Ener-
gia-Działanie Beacie Smykiewicz-Ró-
życkiej. Poza tym internauci mogli 
wysłuchać wykładu psycholog Marze-
ny Krajewskiej pod tytułem „Wielkie 
małe rzeczy, czyli o radościach dnia 
codziennego”, obejrzeć film instrukta-
żowy z udziałem młodzieży z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach pt. „Pierwsza 
pomoc przedmedyczna”, a także film 
instruktorów technik jazdy. 

COVID-19 spowodował, że organi-
zatorzy zmuszeni byli zrezygnować ze 
zbiórki publicznej, dzięki której dofi-
nansowywane były badania USG pier-
si. Znaleźli jednak inny sposób, aby po-
magać kobietom z Ziemi Kozienickiej 
w dostępie do badań profilaktycznych. 
Fundacja Energia – Działanie wydała 
tomik autorstwa Beaty Smykiewicz-
-Różyckiej wraz z nagranym przez nią 
audiobookiem pt. „Okruchy dnia, czyli 
Krzysiek i inne zapiski”, którego me-
cenasem była Enea. Temu projektowi 
poświęcone było spotkanie autorskie 
online, przeprowadzone przez wielolet-
niego dziennikarza Telewizji Polskiej, 
wykładowcę uniwersyteckiego Dariu-
sza Łukawskiego. Dochód z rozpro-
wadzenia cegiełek – zestawu (książka 
i płyta CD) tradycyjnie zostanie prze-
kazany na badania USG piersi kobiet 
z Ziemi Kozienickiej w przedziale 18 
– 49 lat (grupa nieobjęta programem 
profilaktyki NFZ) oraz wsparcie kobiet 
zmagających się z nowotworem, będą-
cych w trudnej sytuacji materialnej. 
Więcej informacji na stronie Fundacji: 
www.energia-dzialanie.org.pl 

Niewątpliwą atrakcją był również 
film podsumowujący pięcioletnią dzia-

łalność Fundacji oraz jej współpracę 
z partnerem akcji, Eneą, zrealizowany 
przez jednego z patronów medialnych 
kampanii – Telewizję Lokalną Kroni-
ka Kozienicka. Jak co roku kampanię 
zamykał koncert finałowy, którego 
gościem był Kudłaty SoundSystem, 
gitarzysta, raper, beatboxer, przez 
wiele lat towarzyszący Fundacji w jej 
działaniach. Koncert zarejestrowany 
przez Telewizję Lokalną Kronika Ko-
zienicka, odbył się dzięki uprzejmości 
dyrekcji Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Kozienicach, w kameralnej sali kon-
certowej Centrum Kulturalno-Arty-
stycznego. V edycja kampanii społecz-
no – charytatywnej „Ida Czerwcowa. 
Stop rakowi piersi” w wersji online 
dotarła do 60 901 odbiorców, odnoto-
wano 3 870 aktywności na posty, co 
świadczy o niewątpliwym sukcesie 
przedsięwzięcia.

Patronat Honorowy nad kampanią 
sprawowali Burmistrz Gminy Kozie-
nice Piotr Kozłowski oraz Starosta Po-
wiatu Kozienickiego Andrzej Jung. 

Zarząd Fundacji Energia-Działanie

Wydarzenia
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Od 3 listopada żołnierze Wojsk Obrony 
Terytorialnej wspierają medyków ze Szpi-
tala Powiatowego w Kozienicach w dzia-
łaniach związanych z walką z COVID-19.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony 
Narodowej żołnierze Wojsk Obrony Te-
rytorialnej oraz żołnierze wojsk opera-
cyjnych wspierają szpitale – aktualnie 
stacjonują w Szpitalach w Kozienicach, 
Lipsku i Zwoleniu – mówi Michał Mar-
czyk z 62. Batalionu Lekkiej Piechoty 
Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu.

Żołnierze wojsk operacyjnych odby-
wają służbę w szpitalu od poniedziałku 
do piątku w systemie dwuzmianowym, 
natomiast żołnierze WOT – w weeken-
dy. Wykonują oni czynności pozwalające 
odciążyć pracowników Szpitala, takie jak 
pomiary temperatury czy też uzupełnia-
nie dokumentacji dotyczącej ewidencji 
pacjentów.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej 

skierowani do pracy w Szpitalach realizu-
ją operację „Trwała Odporność”, której 
celem jest wsparcie opieki medycznej, 
służb sanitarnych, a także samorządów.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Za nami dopiero dwa miesiące zajęć, 
a już nasi zawodnicy klubu Olimpiad 
Specjalnych ,,Szarotka” mają imponują-
ce osiągnięcia sportowe. Reprezentując 
naszą szkołę w zawodach zdobyli łącz-
nie 24 medale (11 złotych, 9 srebrnych 
i 4 brązowe). Świadczy to o dużym zaan-
gażowaniu dzieci i młodzieży w aktyw-
ność sportową, a nauczycielom daje po-
czucie dumy oraz zadowolenia z dobrze 
przeprowadzonych działań.

W dniach 18 – 20 września 
2020 roku ośmiu zawodników naszego 
klubu wystartowało w VI Mitingu Lek-
koatletycznym Osób Niepełnospraw-
nych w Kozienicach zdobywając dwa 
złote, trzy srebrne i trzy brązowe medale. 
W zawodach wzięli udział: Katarzyna 
Starzyk, Klaudia Starzyk, Justyna Ptak, 
Michał Banaś, Mateusz Krawczyk, Ad-
rian Molendowski, Damian Cieśla, Kamil 
Jędrzejczak. 24 września 2020 roku trzej 
zawodnicy: Paweł Knyt, Damian Cie-
śla, Dominik Domeradzki wzięli udział 
w VI Mazowieckim Mitingu Kolarskim 
Olimpiad Specjalnych, z którego wró-
cili z dorobkiem trzech złotych medali. 
30 września 2020 roku zawodniczki żeń-
skiej drużyny piłki nożnej wzięły udział 
we wspólnym treningu z żeńską druży-
ną Legia Soccer School Legia Ladies. 
Spotkanie było częścią Europejskiego 
Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjal-
nych Polska. 8 października 2020 roku 
w Warszawie odbył się XIII Mazowiecki 

Miting w Jeździe Szybkiej na Wrotkach 
Olimpiad Specjalnych. Reprezentanci na-
szego klubu: Justyna Ptak, Marta Wójcik, 
Adrian Molendowski, Paweł Knyt, Kamil 
Jędrzejczak, Sylwester Skwira zdobyli 
sześć złotych, sześć srebrnych i jeden brą-
zowy medal. 13 października 2020 roku 
zawodnicy naszego klubu zostali wylo-
sowani i będą reprezentować oddział ma-
zowiecki na VII Ogólnopolskim Turnieju 
Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych 
Drzonków – Zielona Góra. Będą to Piotr 
Wójcik i Kamil Jędrzejczak. Natomiast 
na VI Ogólnopolskim Turnieju Bocce 

Miting w Jeździe Szybkiej na Wrotkach Olimpiad Specjalnych Konin-Licheń-
-Golina nasz Klub będzie reprezentować 
czterech zawodników: Mikołaj Kutyła, 
Dominik Domeradzki, Damian Cieśla, 
Karol Starzyk. 

W zajęciach oraz w zawodach sporto-
wych aktywnie uczestniczą również nasi 
absolwenci. 

Gratulujemy zawodnikom osiągnięć 
i trzymamy kciuki za kolejne zmagania.

Trenerzy Klubu ,,Szarotka’’:
ANNA GRZESIK
JACEK SZKODA

DANUTA CIECIERSKA

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com
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Mieszkańcy Domu Pomocy Społecz-
nej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Ko-
zienicach od początku pojawienia się pan-
demii byli informowani na temat sytuacji 
epidemiologicznej w kraju oraz na terenie 
gminy i powiatu kozienickiego. Zarów-
no pracownicy, jak i mieszkańcy byli na 
bieżąco edukowani w kierunku zaleceń 
wydawanych przez GIS, jak i Wojewodę 
Mazowieckiego oraz konieczności prze-
strzegania procedur i instrukcji wydawa-
nych na potrzeby przeciwdziałania roz-
przestrzenianiu się zakażeń. 

Mieszkańcy od początku pandemii do-
syć dobrze i ze zrozumieniem znosili izola-
cję. Przestrzegali wprowadzane procedury. 
Otrzymywali wsparcie od zatrudnionego 
psychologa, jak również ze strony całego 
personelu opiekuńczo-terapeutycznego, 
który na bieżąco, przy wszystkich najprost-
szych czynnościach próbował przełamy-
wać lęk i obawy o własne zdrowie i życie, 
uczył zaostrzonych zasad higieny oraz 
uświadamiał na temat możliwych zagrożeń 
wynikających z podejmowania aktywności 
poza DPS w sytuacji epidemicznej.

Od początku marca 2020 r. wpro-
wadzono zakaz wstępu na teren DPS 
osobom, których obecność nie jest ko-
nieczna do zapewnienia ciągłości dzia-
łalności jednostki, w tym zakaz odwie-
dzin mieszkańców, zakaz poruszania 
się w budynkach mieszkalnych pracow-
ników nie pracujących bezpośrednio 
z mieszkańcami. Wszyscy zatrudnieni 
zostali zobowiązani do bezwzględnego 
przestrzegania zasad higieny osobistej 
z wykorzystaniem środków dezynfeku-
jących i środków ochrony osobistej oraz 
bezwzględnego przestrzegania procedur 
i zaleceń wydawanych przez odpowied-
nie służby i organy państwa. 

Na terenie DPS wyznaczono osobny 
budynek służący izolacji. W ww. budyn-
ku przez 9 dni izolowani są mieszkańcy 
nowo przyjmowani, jak również osoby 
po leczeniu szpitalnym. Wszyscy miesz-
kańcy podlegają codziennej kontroli tem-
peratury ciała oraz obserwacji w kierun-
ku wystąpienia niepokojących objawów 
świadczących o zakażeniu wirusem. 

W DPS nie wystąpiły znaczące pro-
blemy kadrowe. Dział opiekuńczo-tera-
peutyczny, pomimo zwiększonych obo-
wiązków spowodowanych pandemią, 
zwiększonym bezwzględnym reżimem 
sanitarnym oraz okresową niezdolnością 
do pracy kilku pracowników nie wymagał 
wsparcia ze strony innych, zatrudnionych 

w innych działach DPS pracowników czy 
osób z zewnątrz. 

Pracownicy działu opiekuńczo-te-
rapeutycznego wykonywali codzienne 
czynności zgodnie z grafi kiem pracy 
i z zakresem swoich obowiązków, nie 
podlegając rotacji pomiędzy budynkami 
mieszkalnymi. 

Od marca ograniczono wzajemne kon-
takty zarówno pracowników jak i miesz-
kańców poprzez zakaz przemieszczania 
się między budynkami mieszkalnymi. 
Przy poszczególnych budynkach mieszkal-
nych wyznaczono strefy spacerowe, gdzie 
mieszkańcy mogą przebywać na świeżym 
powietrzu nie stykając się z mieszkańcami 
z innych budynków. Zajęcia terapeutyczne 
indywidualne organizowane są w pokoju 
mieszkańca, natomiast grupowe wyłącznie 
w obrębie danego budynku. Do poszcze-
gólnych budynków mieszkalnych przy-
dzielono terapeutów zajęciowych, którzy 
prowadzą zajęcia dla osób w nich zamiesz-
kujących. Terapeuci bez przemieszczania 
się tam zaczynają i kończą pracę. Indywidu-
alne zakupy dla mieszkańców dokonywane 
są wyłącznie przez pracowników socjal-
nych. Wszystkie zakupy po procesie dezyn-
fekcji lampą bakteriobójczą wydawane są 
mieszkańcom. Temu procesowi podlegają 
również paczki przekazywane dla miesz-
kańców przez rodzinę. Rodziny mają moż-
liwość pozostawiania podpisanych paczek 
dla swoich bliskich w budynku portierni. 

W okresie od czerwca do sierpnia 
stworzono mieszkańcom możliwość 
wyjść poza teren DPS. Wyjścia te, w sytu-
acji pandemii podlegały ograniczeniom. 
Grupy 8-osobowe mogły wychodzić wy-

łącznie w asyście opiekuna zachowując 
wytyczne i zalecenia wydawane przez 
odpowiednie służby i organy państwa. 
Wszyscy zaopatrzeni w maseczki, ręka-
wiczki i środki dezynfekcyjne. Ograni-
czenia aktywności mieszkańców poza 
terenem DPS wynikały z troski o ich 
zdrowie i życie. Mieszkańcami są osoby 
niepełnosprawne, przewlekle psychicz-
nie chore z wieloma współistniejącymi 
schorzeniami, czyli ci w największej gru-
pie ryzyka. Mając na uwadze możliwe, 
nieprzewidywalne zachowania w wyni-
ku choroby np. nie stosowanie środków 
ochrony osobistej czy zachowanie dystan-
su społecznego poza terenem DPS należy 
takie osoby chronić poprzez stworzenie 
możliwości wyjść, ale w asyście opieku-
na. W okresie tym umożliwiono również 
mieszkańcom odwiedziny. Odbywały się 
one z zachowaniem procedur w wyzna-
czonym miejscu, na świeżym powietrzu. 

Od września wprowadzono ponownie 
zakaz bezpośrednich odwiedzin do od-
wołania. Mieszkańcy i ich rodziny pozo-
stają w stałym, telefonicznym kontakcie. 
Zarówno rodziny, jak i podopieczni wy-
kazują się dużą wyrozumiałością i zrozu-
mieniem zaistniałej sytuacji. 

Do DPS przyjmowani są mieszkańcy 
z ujemnym wynikiem testu na COVID-19. 
Test musi być wykonany nie wcześniej 
niż na 6 dni przed przyjęciem do placów-
ki. Osoba trafi a na 9 dni do izolatorium, 
jest obserwowana pod kątem wystąpienia 
objawów zakażenia. Jeżeli objawy nie 
wystąpią zostaje przeniesiona do pokoju 
w budynku mieszkalnym. 

Mieszkańcy Domu Pomocy Spo-

w innych działach DPS pracowników czy łącznie w asyście opiekuna zachowując 
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łecznej, ze względu na występowanie 
u nich licznych schorzeń współistnieją-
cych należą do grupy ryzyka najbardziej 
zagrożonych na powikłania choroby 
COVID-19. W obawie o mieszkańców 
naszego domu stanowiącą grupę wy-
jątkowo narażoną na zachorowanie na 
koronawirusa od początku wystąpienia 
pandemii, podejmujemy działania zapo-
biegawcze w zakresie przeciwdziałania  
i ograniczenia tych skutków oraz zacho-
wujemy wzmożone środki ostrożności. 
Głównym celem działań jest ochrona ży-
cia i zdrowia mieszkańców oraz perso-
nelu Domu Pomocy Społecznej im. Ka-
zimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach. 

Działania Domu Pomocy Społecz-
nej w czasie epidemii są ukierunkowane 
na zapobieganie rozprzestrzeniania się 
zakażeń. Służą temu wydawane pro-
cedury i instrukcje. W czasie epidemii 
związanej z COVID-19 wszystkich pra-
cowników obowiązuje przestrzeganie 
podwyższonego reżimu sanitarnego oraz 
dopilnowywanie przestrzegania reżimu 
przez mieszkańców. Pracownicy obciąże-
ni są dodatkowymi czynnościami:
– zwiększenie ekspozycji środków de-

zynfekcyjnych na organizm człowie-
ka /układ oddechowy, skóra, błony 
śluzowe/,

– zwiększona częstotliwość wszystkich 
czynności sprzątających, dezynfek-
cyjnych i pielęgnacyjno-opiekuń-
czych, izolowanie osób po leczeniu 
szpitalnym i nowo przyjmowanych, 
organizowanie zajęć dla mieszkań-
ców, rehabilitacja, usługi socjalne, 
psychologiczne, transportowe po-
wiązane z koniecznością stosowania 
środków ochrony osobistej i dezyn-
fekcji samochodu /obciążenia kostno-
-stawowe, wyczerpanie fizyczne/,

– obciążenia psychiczne wynikające  
z obawy o skutki zakażenia wirusem 
siebie, swoich bliskich oraz miesz-
kańców DPS. Nie bez znaczenia są 
również obciążenia psychiczne wyni-
kające ze stygmatyzacji pracowników 
przez osoby postronne z powodu pra-
cy w domu pomocy społecznej,

– ograniczenie kontaktów międzyludzkich 
w życiu osobistym powodowane obcią-

żeniem wynikającym z odpowiedzial-
ności za współpracowników i miesz-
kańców.
Obowiązkiem instytucji, szczególnie 

w dobie epidemii jest zapewnienie pra-
cownikom środków ochrony osobistej,  
w tym: rękawic ochronnych, maseczek 
jednorazowych, przyłbic, fartuchów, 
kombinezonów itp. oraz środków do 
mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu  
i urządzeń. Zabezpieczenie pracowni-
ków w środki ochrony osobistej oraz 
środki myjące i dezynfekcyjne w znaczą-
cym stopniu poprawia bezpieczeństwo 
mieszkańców jak i pracowników. DPS 
wszystkie te środki zapewnia. Zakupo-
wane są zarówno ze środków własnych 
jednostki, jak i otrzymanych od darczyń-
ców, dodatkowych środków z budżetu 
Powiatu Kozienickiego oraz Wojewody  
Mazowieckiego. 

Dom Pomocy Społecznej im. Kazi-
miery Gruszczyńskiej w Kozienicach 
otrzymał 2 granty. 

I grant:
Powiat Kozienicki uzyskał dofinan-

sowanie dla Domu Pomocy Społecznej 
im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozie-
nicach  w ramach projektu pn. „Wspar-
cie dla Mazowsza, współfinansowane-
go przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Działania 2.8 Rozwój usług społecz-
nych świadczonych w środowisku lo-
kalnym Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”. 
Grantodawcą jest Województwo Mazo-
wieckie. Realizatorem Projektu Mazo-
wieckie Centrum Polityki Społecznej.
Cel szczegółowy PO WER: Przeciwdzia-
łanie skutkom pandemii COVID-19. 
Cel projektu zakłada wsparcie DPS  
z województwa mazowieckiego, w tym 
personelu DPS w zapewnieniu właściwej 
i bezpiecznej opieki nad osobami prze-
bywającymi w DPS w zakresie ochrony 
życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pen-
sjonariuszy i personelu w zakresie prze-
ciwdziałania i ograniczenia skutków CO-
VID-19. 
Wartość projektu: 260 174,95 zł 
W ramach grantu sfinansowane zostaną: 

– dodatki do wynagrodzeń dla pracow-
ników świadczących bezpośrednie  
usługi dla mieszkańców domu pomo-
cy społecznej z wyłączeniem kadry 
medycznej: 182 389,62 zł, 

– zakup środków ochrony osobistej dla 
pracowników: 75 665,55 zł,

– zakup wyposażenia związanego z zapo-
bieganiem i zwalczaniem Covid-19 – 
2 119,78 zł.

Termin realizacji projektu : do 30.11.2020 r.

II grant: 
Powiat Kozienicki uzyskał dla Domu 

Pomocy Społecznej im. Kazimiery Grusz-
czyńskiej w Kozienicach grant nr CO-
VID.19.07.23 w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 
– 2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Pro-
jekt realizowany przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia za pośrednictwem Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie. 
Projekt pn.  „Zapewnienie bezpieczeństwa 
i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 
personelowi zakładów opiekuńczo-leczni-
czych, domów pomocy społecznej, zakła-
dów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospi-
cjów na czas COVID-19”.
Wartość projektu: 85 183,23 zł 
W ramach grantu sfinansowane zostaną: 
– dodatki do wynagrodzeń dla pielęgnia-

rek: 78 931,74 zł,
– zakup środków ochrony osobistej:  

6 251,49 zł.
Efektem prowadzonych działań jest 

to, że do chwili obecnej w Domu Pomocy 
Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej 
w Kozienicach nie wystąpiły zachorowa-
nia wśród mieszkańców. Dom nie jest 
ogniskiem zakażeń. Kilku pracowników 
przebywało i obecnie przebywa w kwa-
rantannie z powodu wspólnego zamiesz-
kiwania z zakażonymi bliskimi osobami. 

ELŻBIETA CZAPLA
Dyrektor 

DPS im. K. Gruszczyńskiej
w Kozienicach

W związku z obchodzonym 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego chcę serdecznie pokłonić się wszystkim, którzy 
każdego dnia z oddaniem wykonują tę wymagającą pracę na rzecz potrzebujących. 

Dziękuję za Wasze zaangażowanie i poświęcenie, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii. Życzę zdrowia i niegasnące-
go zapału do realizowania tej odpowiedzialnej służby. 

Niech w codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka towarzyszy Państwu satysfakcja z dobrze wykonywanych obowiąz-
ków oraz życzliwość i szacunek lokalnej społeczności, doceniającej Wasz trud.

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

Informacje
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• Wybierz termin dogodny dla siebie
• Bez kolejek i straty czasu – to my bę-

dziemy czekać na Ciebie
Każdy może umówić wizytę w dogod-

nym dla siebie terminie przez Internet, te-
lefon lub osobiście w urzędzie.

Usługa „Umów wizytę w urzędzie 
skarbowym” jest dostępna poprzez stro-

nę internetową urzędu skarbowego, izby 
administracji skarbowej, a także poprzez 
strony www.podatki.gov.pl oraz wizyta.
podatki.gov.pl.

Po wejściu na wybraną stronę, należy 
postępować zgodnie z zamieszczoną tam 
instrukcją, tj.:
• wybrać właściwy urząd i sprawę, którą 

chcemy załatwić,
• datę i godzinę wizyty,
• podać swoje dane.

Na wskazany przez nas adres e-mail 
otrzymamy potwierdzenie wizyty z poda-
ną datą, godziną oraz numerem pokoju/
stanowiska, w którym będzie na nas cze-
kał pracownik urzędu.

Wizytę można też umówić telefo-
nicznie. Wykaz numerów telefonów, pod 
którymi będzie można skorzystać z nowej 
usługi znajdą Państwo na stronach inter-
netowych poszczególnych urzędów skar-
bowych pod adresem: www.mazowiec-
kie.kas.gov.pl.

Z umówionej wizyty można zrezy-
gnować dzwoniąc na numer wskazany na 
stronie urzędu skarbowego – dzięki temu 
zwolniony termin wizyty może zostać 
wykorzystany przez inną osobę.

Wprowadzona usługa ma zapewnić na-
szym klientom nie tylko większy komfort 
załatwiania spraw, ale i bezpieczeństwo.

Urząd Skarbowy w Kozienicach

Okres jesienno-zimowy jest szczegól-
nie ważny, gdyż to właśnie w tym czasie, 
kiedy wcześniej zapada zmrok, a pogoda 
często pogarsza widoczność, piesi są naj-
mniej widoczni dla kierowców.

O ile używanie elementów odbla-
skowych po zmierzchu, poza obszarem 
zabudowanym jest obowiązkowe, o tyle 
w obszarze zbudowanym już nie. Jednak 
pomimo to zachęcamy, aby nosić od-
blaski także w obszarze zabudowanym. 
W różnych miejscowościach jest rów-
nież wiele miejsc nieoświetlonych, 

a duży ruch uliczny i oślepiające światła 
aut nie pomagają kierowcy dostrzec pie-
szego. Niestety za każdym razem, kiedy 
mówimy o tym, jak ważne jest poprawia-
nie swojej widoczności na drodze dzię-
ki odblaskom, spotykamy się również 
z zarzutami o przenoszenie odpo-
wiedzialności za wypadki drogowe 
z udziałem pieszych na ofi ary. Nie, drogi 
niechroniony uczestniku ruchu drogo-
wego, nie przenosimy ani winy, ani od-
powiedzialności na ofi ary potrąceń. Jed-
nak jeżeli jako piesi, możemy wpłynąć 
na poprawę swojego bezpieczeństwa, to 
zróbmy wszystko, żeby tak było.

Tak, zapewne, gdyby kierowcy zacho-
wywali większą ostrożność i zawsze jeź-
dzili z dopuszczalną prędkością, mogliby 
zauważyć w miejscu niedoświetlonym 
pieszego i w porę zareagować, ale nieste-
ty nie zawsze tak jest. Należy się zasta-
nowić, czy warto zginąć tylko po to, aby 

Okres jesienno-zimowy jest szczegól-

udowodnić czyjąś winę?
ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE 

– ZAŁÓŻ ODBLASK
Policja, przypomina!!! Każdy pie-

szy, który porusza się po zmierzchu po 
drodze poza obszarem zabudowanym, 
musi mieć odblask umieszczony w spo-
sób widoczny dla kierujących. Pamię-
tajmy, pieszy ubrany w ciemny strój 
jest widziany przez kierującego pojaz-
dem z odległości około 40 metrów. Na-
tomiast osoba piesza, mająca na sobie 
elementy odblaskowe, staje się widocz-
na nawet z odległości 150 metrów.

Przypominamy, że niechroniony 
uczestnik ruchu drogowego to także ro-
werzysta. Warto także poruszając się ro-
werem zaopatrzyć się w elementy odbla-
skowe, jednak w przypadku rowerzystów 
poruszających się po drogach najważniej-
sze jest odpowiednie oświetlenie roweru.

asp. ILONA TARCZYŃSKA

29 października 2020 r. odbyła się 
druga część projektu „Kobieto! puchu 
marny! – czy aby na pewno?” w ra-
mach inicjatywy „Razem dla Kultury 
w Gminie Kozienice”. Tym razem ze 
względu na trudną sytuację związaną 
z pandemią i kwestią bezpieczeństwa, 
miała ona formę on-line. Spotkanie za-
wierające prezentację nieformalnej gru-
py z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 
oraz wykład Joanny Piwońskiej, zostało 
nagrane i opublikowane w „Kulturalnej 
grupie KDK” na portalu Facebook, tak-
że na kanale YouTube Kozienickiego 
Domu Kultury.

Grupa Nieformalna z I LO im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach

Informacje/Wydarzenia
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Materiały ochronne 
dla personelu i pacjentów 

o wartości ponad 30 tys. zł zostały prze-
kazane do Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach w ramach akcji #Wdzięcz-
niMedykom prowadzonej przez Caritas 
Polska. Było to możliwe dzięki wsparciu 
inicjatywy największej organizacji do-
broczynnej w kraju przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. 

Epidemia koronawirusa nie ustępuje, ale 
nie ustaje też wsparcie niesione przez Caritas 
Polska dla polskich szpitali. – Dopóki za-
grożenie nie zniknie, dopóty polscy medycy 
będą mogli na nas liczyć. Przekazujemy wy-
posażenie pomocne w walce z epidemią oraz 
sprzęt chroniący personel i pacjentów przed 
zakażeniem. Cieszymy się, że dzięki takim 
partnerom jak Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne możemy docierać do placówek me-
dycznych w całym kraju – mówi ks. Marcin 
Iżycki, dyrektor Caritas Polska. 

Jedną z placówek objętych pomo-
cą jest SP ZZOZ w Kozienicach, który 
otrzymał w ramach akcji #WdzięczniMe-
dykom 4 tys. maseczek chirurgicznych, 
ponad 8 tys. rękawiczek, ponad 2 tys. ma-
seczek FFP2 oraz 900 fartuchów.

Wsparcie PSE w całości zostanie prze-
znaczone na wyposażenie dla placówek 
ochrony zdrowia w różnych regionach 
kraju. – Wyjątkowa sytuacja, w której się 
znaleźliśmy wymaga wyjątkowych działań. 
Dzięki stałemu dialogowi z placówkami 
ochrony zdrowia w gminach, w których 
znajduje się elektroenergetyczna infrastruk-
tura przesyłowa, mogliśmy skutecznie zare-
agować na potrzeby partnerów związane 
z pandemią. To ważne, że dostawy środków 
ochrony osobistej trafi ą do pracowników 
i pacjentów szpitali w tym trudnym okresie 
– mówi Ada Konczalska, dyrektor Depar-
tamentu Komunikacji w Polskich Sieciach 
Elektroenergetycznych. 
Więcej niż wdzięczni

Akcja #WdzięczniMedykom została 
uruchomiona przez Caritas Polska w od-
powiedzi na zapotrzebowanie szpitali i pla-
cówek medycznych znajdujących się na 
pierwszej linii frontu walki z epidemią ko-
ronawirusa. Celem inicjatywy podjętej przez 
największą organizację pomocową w kraju 
jest dostarczenie potrzebnego sprzętu i wy-
posażenia dla personelu medycznego do jak 
największej liczby ośrodków ochrony zdro-
wia w Polsce. 

Do tej pory akcję wsparli liczni part-

nerzy biznesowi Caritas Polska. Poza PSE 
są to: fi rmy Generali i Concordia, Funda-
cja Carrefour, Fundacja JSW, Nestle, Lidl 
Polska, Gaz-System, AstraZeneca, PWPW, 
PGNIG oraz Fundacja Banku PNB Pari-
bas. Równolegle Caritas Polska uruchomiła 
zbiórkę pieniędzy dla darczyńców indywi-
dualnych, żeby stopniowo zwiększać za-
kres i skalę działania.

Łącznie w ramach akcji #Wdzięcz-
niMedykom Caritas Polska zgromadził 
pomoc dla polskich medyków o wartości 
ok. 9 mln zł. Pozwoli to na przekazanie 
szpitalom oraz domom opieki społecz-
nej w całej Polsce m. in. 100 respirato-
rów, ponad 300 tys. maseczek i rękawi-
czek ochronnych, 10 tys. kombinezonów 
ochronnych, 2 tys. przyłbic oraz kilkana-
ście specjalistycznych łóżek szpitalnych.

Kampanię  Caritas #WdzieczniMe-
dykom można wesprzeć:
• przekazując darowiznę̨ na stronie cari-

tas.pl/medycy 
• wysyłając SMS o treści MEDYK na nu-

mer 72052 (koszt 2,46 zł) 
• wpłacając dowolną  kwotę̨ na konto 70 

1020 1013 0000 0102 0002 6526 (ty-
tuł MEDYK)

Caritas
Caritas to największa organizacja do-

broczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy 
potrzebujących w kraju i za granicą. Struk-
tura Caritas w Polsce składa się z Caritas 
Polska, która pełni funkcję koordynatora 
projektów ogólnopolskich i zagranicznych 
oraz z 44 Caritas diecezjalnych, które niosą 
bezpośrednią pomoc potrzebującym. Caritas 
Polska od trzech lat dynamicznie zwiększa 
skalę działania. W 2019 roku jej wydatki na 
działalność dobroczynną przekroczyły rekor-
dowy pułap 100 milionów złotych. W tym 
roku obchodzimy 30-lecie działalności Cari-

tas w Polsce. Organizacja jest częścią sieci 
Caritas Internationalis i Caritas Europa.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

Operator elektroenergetycznego systemu 
przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest 
własnością Skarbu Państwa o szczególnym 
znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej 
odpowiedzialności określony jest w ustawie 
Prawo energetyczne. PSE zajmują się prze-
syłaniem energii elektrycznej do wszystkich 
regionów kraju. Spółka odpowiada za bilan-
sowanie systemu elektroenergetycznego oraz 
utrzymanie i rozwój infrastruktury siecio-
wej wraz z połączeniami transgranicznymi. 
Spółka udostępnia także, na zasadach ryn-
kowych, zdolności przesyłowe dla realizacji 
wymiany transgranicznej. 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne re-
alizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki program inwestycyjny 
o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie 
przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowa-
ne są na sprawną i niezawodną pracę infra-
struktury przesyłowej, nawet w przypadku 
wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych 
elementów. Program uwzględnia zarówno 
modernizację wielu funkcjonujących do-
tychczas obiektów przesyłowych, jak rów-
nież budowę nowej infrastruktury. 

W rezultacie do roku 2030 PSE zbudu-
ją ponad 3600 kilometrów nowych sieci 
najwyższych napięć, zmodernizuje ponad 
1600 km już istniejących linii.  

KONTAKT
Dział Komunikacji Caritas Polska

e-mail: komunikacja@caritas.org.pl 
tel. 510 235 802

nerzy biznesowi Caritas Polska. Poza PSE tas w Polsce. Organizacja jest częścią sieci 

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

Informacje
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Drodzy czytelnicy!
Starostwo Powiatowe w Kozieni-

cach w br. wydało wyjątkowy kalen-
darz na rok 2021 – kalendarz, który nie 
tylko będzie przypominał o najważ-
niejszych świętach i imieninach, ale 
przede wszystkim pozwoli pamiętać 
o dziedzictwie kulturowym naszych 
przodków. Bowiem na kartach każ-
dego miesiąca zamieściliśmy zdjęcia 
prezentujące zabytki powiatu kozie-
nickiego wpisane do Rejestru Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. Wyrażamy nadzieję, 
że zdjęcia ukazujące piękne obiekty, 
pozwolą Państwu spojrzeć na dany za-

bytek z innej perspektywy, a być może 
zachęcą do zgłębiania wiedzy o dzie-
dzictwie kulturowym powiatu kozie-
nickiego.

Wszystkie zdjęcia zaprezentowa-
ne w kalendarzu wykonane zostały 
w bieżącym roku przez pracownika 
Wydziału Promocji i Kultury Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach.

Od dzisiejszego wydania Biulety-
nu – w każdym kolejnym miesiącu na 
ostatniej stronie czasopisma zamiesz-
czać będziemy kartę kalendarza na 
kolejny miesiąc. Opisy każdego z za-
bytków, których zdjęcie znalazło się 
w kalendarzu, a także wielu innych, 
znaleźć można na stronie internetowej 

www.kozienicepowiat.pl

Kalendarz na rok 2021
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Powiatu Kozienickiego www.kozieni-
cepowiat.pl w zakładce Powiat – Za-
bytki.

Poniżej prezentujemy Państwu 
13 kart kalendarza, czyli stronę tytuło-
wą oraz dwanaście kart odpowiadają-
cych dwunastu miesiącom w roku.

STRONA TYTUŁOWA – Kościół 
pw. Najświętszego Serca Jezusowego 
i św. Leonarda w Brzeźnicy, XV w., 
gmina Kozienice.
1. STYCZEŃ – Zespół pałacowo-parko-

wy w Kozienicach, XVIII-XIX-XX 
w., gmina Kozienice

2. LUTY – Cmentarz wojenny z I 
wojny światowej w Grabowie nad 

Pilicą, 1914 r., gmina Grabów nad 
Pilicą

3. MARZEC – Kaplica-Skarbczyk 
w Brzózie, XVIII w., gmina Głowa-
czów

4. KWIECIEŃ – Kościół parafi alny 
pw. św. Bartłomieja wraz z dzwon-
nicą w Brzózie, XIX w., gmina Gło-
waczów

5. MAJ – Dzwonnica przy kościele pw. 
św. Jakuba Apostoła w Świerżach 
Górnych, XVIII w., gmina Kozienice

6. CZERWIEC – Park w Boguszówce, 
XIX w., gmina Gniewoszów

7. LIPIEC – Pobenedyktyński zespół 
klasztorny w Opactwie, XVIII w., 
gmina Sieciechów

8. SIERPIEŃ – Zespół pałacowo-parko-
wy w Trzebieniu, XIX w., gmina Ma-
gnuszew

9. WRZESIEŃ – Dawna Leśniczówka 
w Garbatce-Letnisku, 1926 r., gmina 
Garbatka-Letnisko

10. PAŹDZIERNIK – Kościół parafi alny 
pw. św. Jana Chrzciciela w Magnusze-
wie, 1786 – 1787 r., gmina Magnu-
szew

11. LISTOPAD – Zespół klasztorny Do-
minikanów w Wysokim Kole, 1637 – 
1685 r., gmina Gniewoszów

12. GRUDZIEŃ – Zespół kościelny pa-
rafi i pw. Narodzenia Najświętszej Ma-
rii Panny w Rozniszewie.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 11

Kalendarz na rok 2021



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 12

6 listopada 1985 roku zosta-
ła utworzona Filia Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej z siedzibą 
na Osiedlu Energetyki. Początkowo 
miała siedzibę przy ul. Żeromskiego, 
jednak w związku z potrzebą rozsze-
rzenia usług placówki, po dwóch la-
tach działalności Filii przydzielono 
lokal użytkowy przy ul. Kopernika 8 
o powierzchni 150 m², w którym znaj-
duje się do dziś.

Wyodrębnione zostały: wypożyczalnia 
dla dorosłych, czytelnia, oddział dla dzie-
ci, pracownia komputerowa IKONK@ 
i kącik zabaw Kubusia Puchatka. Od 10 lat 
prężnie działa także Klub Miłośników Ro-
bótek Ręcznych „Niteczka”. 

Niestety ze wzglę du na pandemię  ko-
ronawirusa, ś wię towanie ograniczało się 
w dużej mierze do przekazu on-line. Po-
prosiliśmy naszych Czytelników i Użyt-
kowników o wypowiedzi na temat naszej 
działalności. Po zmontowaniu, powstał 
wzruszający pamiątkowy fi lm. https://www.
youtube.com/watch?v=iZKrQFRs25w 

Na naszych najmłodszych Czytelni-
ków, na tarasie biblioteki czekały dwie 
foto ścianki – Kubuś i Przyjaciele, z któ-
rymi można było sobie zrobić pamiątko-
we zdjęcie z okazji jubileuszu, a także 
darmowe losy niespodzianki. Dorośli, 
którzy przyszli wypożyczyć książki, 
otrzymali słodkie upominki.

Przeglądając archiwum, przygotowali-

śmy na profi lu FB https://www.facebook.
com/profile.php?id=100011952512512 
relację fotografi czną – Bibliotekarz 
z „przymróżeniem oka”. Praca w Biblio-
tece jest naszą pasją i daje nam ogrom-
ną satysfakcję. Uwielbiamy spotkania 
z Czytelnikami, rozmowy o książkach 
i nie tylko, odwiedziny przedszkolaków, 
uczniów, spotkania w „Niteczce”, warsz-
taty, wystawy, wieczorki... 

śmy na profi lu FB https://www.facebook. Dziękujemy bardzo za wszystkie do-
wody sympatii, miłe słowa, życzenia, za 
ciągłą motywację do rozwoju i podejmo-
wania nowych wyzwań.

W tym trudnym czasie pandemii brakuje 
nam bardzo bezpośrednich spotkań, dziękuje-
my Wam za zrozumienie i za to, że jesteście.

MAGDALENA ORŁOWSKA
BARBARA PASTUSZKA

26 listopada 2020 roku w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach odbyła się XXV Se-
sja Rady Powiatu Kozienickiego VI 
kadencji.

Po otwarciu obrad i stwierdzeniu qu-
orum, przyjęty został protokół z ostatniej 
sesji, po czym Andrzej Jung Starosta Po-
wiatu Kozienickiego przedstawił Spra-
wozdanie z prac Zarządu.

Następnie przyjęte zostały uchwały 
w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Powiatu Kozienickiego na lata 
2020 – 2032,

b) wprowadzenia zmian w budżecie Po-
wiatu Kozienickiego na 2020 r.,

c) zmiany do Uchwały Nr XXI/111/2020 
z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia zadań i wysokości środ-
ków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Ko-
zienickim na 2020 rok,

d) wysokości opłat za usuwanie pojazdu 
z drogi i jego przechowywanie na par-
kingu strzeżonym.
Podczas sesji przedstawiona zo-

stała także informacja do weryfikacji 

niepełnosprawnych w Powiecie Ko- oświadczeń majątkowych Radnych 
Rady Powiatu Kozienickiego i Spra-
wozdanie z weryfikacji oświadczeń 
majątkowych Radnych Rady Powiatu 
Kozienickiego oraz pracowników Po-
wiatu Kozienickiego.

KAROLINA URBAŃSKA

Informacje
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SPRAWOZDANIE STAROSTY 
Z PRAC ZARZĄDU POWIATU KOZIENICKIEGO VI KADENCJI

(przedstawione na XXV Sesji w dn. 26 listopada 2020 r.)
Od ostatniej zwyczajnej Sesji (28 

września 2020 r.) Zarząd Powiatu obrado-
wał 7 razy. 
1. Zarząd Powiatu zajmował się spra-

wami budżetowymi Starostwa i jed-
nostek organizacyjnych.
• Podjął 2 uchwały w sprawie wpro-

wadzenia zmian w budżecie Powiatu 
na 2020 rok,

• Zarząd podjął uchwałę w sprawie 
przedłożenia uchwały budżetowej 
na 2021 rok oraz projektu uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej i Radzie Powiatu,

Radni otrzymali ww. informację drogą 
elektroniczną.
2. Zarząd podjął uchwały:

• w sprawie przyjęcia środka trwałe-
go na stan Powiatu Kozienickiego 
- urządzenia do dezynfekcji meto-
dą zamgławiania pomieszczeń oraz 
przekazania go do Jednostki Organi-
zacyjnej (dla SP ZZOZ w Kozieni-
cach),

• w sprawie wyrażenia opinii dotyczą-
cej Projektu Programu Ochrony Śro-
dowiska dla Gminy Sieciechów na 
lata 2021 – 2025 z perspektywą do 
roku 2030 wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko,

• w sprawie przekazania dla Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Opactwie sprzętu kom-
puterowego, 

Dot. przekazania przez Powiatowy Urząd 
Pracy dla SOS-W nie spełniającego wy-
mogów do użytkowania w urzędzie sprzę-
tu: 6 zestawów komputerowych, serwera  
i 2 notebooków.

• w sprawie utworzenia na terenie Po-
wiatu Kozienickiego punktów nie-
odpłatnej pomocy prawnej w 2021 
roku,

Utworzono 2 punkty nieodpłatnej pomo-
cy prawnej:
I. Prowadzony w ramach pożytku pu-

blicznego – naprzemiennie w wy-
znaczonych dniach i godzinach  
w budynkach wszystkich gmin z tere-
nu powiatu (poza Gminą Kozienice),

II. Prowadzony przez Radę Adwokacką 
i Okręgową Izbę Radców Prawnych 
usytuowany w Kozienicach. Pomoc 
świadczona od poniedziałku do piątku 
w godz. 8 – 12.
• w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania 
– „Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego, a także edukacji prawnej 
w powiecie kozienickim w 2021 
roku”,

Na realizację zadania planuje się prze-
znaczyć środki przyznane Powiatowi 
w ramach dotacji celowej w wysokości 
64.020,00 zł.

• w sprawie przyjęcia środka trwa-
łego na stan Powiatu Kozienickie-
go – Respiratora NIHON – KOH-
DEN NKV330 oraz przekazania 
go do Jednostki Organizacyjnej –  
SP ZZOZ,

• w sprawie powołania komisji kon-
kursowej do oceny i wyboru ofert 
zgłoszonych na realizację zadania 
pod nazwą „Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
świadczenia nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego, a także edu-
kacji prawnej w powiecie kozienic-
kim w 2021 roku”,

• w sprawie likwidacji pojazdu, który 
stał się własnością Powiatu na pod-
stawie orzeczenia sądu o jego prze-
padku,

• w sprawie ustalenia wykazu po-
wierzchni przeznaczonej do wynaj-
mu pod bankomat w budynku Sta-
rostwa przy ul. Kochanowskiego 28  
w Kozienicach,

• w sprawie ustalenia warunków I 
przetargu pisemnego nieograniczo-
nego na wynajem powierzchni pod 
bankomat w budynku Starostwa 
przy ul. Kochanowskiego 28 w Ko-
zienicach,

• w sprawie upoważnienia Marcina 
Łopuszańskiego – Dyrektora Za-
rządu Dróg Powiatowych w Kozie-
nicach do przygotowania i przepro-
wadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.

Dot. zadania „Przebudowa drogi powia-
towej nr 1737W Zajezierze – Oleksów Po-
duchowny w m. Oleksów”.
3. Zarząd zajmował się sprawami dot. 

SP ZZOZ w Kozienicach:
• Zarząd analizował sytuację finan-

sową, kadrową i organizacyjną Szpi-
tala Powiatowego,

• Zarząd przyjął do wiadomości 
Informację Dyrektora SP ZZOZ  
w Kozienicach nt. wykonania planu 
finansowego za III kwartał 2020 r., 

Radni otrzymali ww. informację drogą 
elektroniczną.

• Zarząd przyjął do wiadomości pismo 
Prezesa KGK skierowane do Dyrekto-
ra SP ZZOZ w sprawie wezwania spła-
ty zadłużenia – na dzień 21.10.2020 r. 
kwota 327.653,41 zł. Należności prze-
terminowane – 278.719,14 zł,

• Zarząd zapoznał się z Zarządzeniem 
Nr 88/2020 Dyrektora SP ZZOZ  
w Kozienicach z dn. 13.11.2020 r. 
dot. przekształceń wewnątrzszpital-
nych w celu zwiększenia łóżek co-
vidowych, 

Zarządzenie wydano zgodnie z de-
cyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 
6.11.2020 r. zobowiązującą SP ZZOZ  
w Kozienicach z dniem 9.11.2020 r. do 
zapewnienia 100 łózek dla pacjentów 
z potwierdzonym zakażeniem SARS-
-CoV-2, w tym 7 łóżek intensywnej tera-
pii z kardiomonitorem oraz możliwością 
prowadzenia tlenoterapii i wentylacji me-
chanicznej.
Działania polegają na:

– przekształceniu Oddziału We-
wnętrznego z Pododdziałem Kar-
diologii do leczenia pacjentów z po-
twierdzonym COVID-19 – 50 łóżek,

– zwiększenie łóżek covidowych  
w Oddziale Zakaźnym – do 50 
ogółem,

– przekształceniu OAiT na oddział  
z przeznaczeniem leczenia pacjentów 
z COVID-19, z kardiomonitorami 
oraz możliwością prowadzenia tleno-
terapii i wentylacji mechanicznej.

4. Zarząd zajmował się sprawami z za-
kresu oświaty:
• Zarząd przyjął do wiadomości 

protokoły z przeglądu okresowego 
budynków: I LO, ZS Nr 1 oraz SOS-
-W dot. przygotowania placówek do 
nowego roku szkolnego 2020/2021,

Placówki były gotowe do rozpoczęcia za-
jęć dydaktyczno – wychowawczych.

• Zarząd przyjął przedłożone przez 
Dyrekcję I LO i ZS Nr 1 w Kozie-
nicach plany zajęć dla uczniów ob-
jętych indywidualnym nauczaniem,  
w związku z orzeczeniami wydany-
mi przez Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną:
– I LO – 2 uczniów,
– ZS Nr 1 – 2 uczniów.

• Zarząd przyjął przedstawione pro-
pozycje nagród Starosty dla nauczy-
cieli, przyznawane z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej,

Dokończenie na str. 14

Informacje
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• Zarząd zapoznał się z pismem 
Dyrektor SOS-W w Opactwie skie-
rowanym do Pierwszej Damy RP  
w sprawie pomocy w wybudowaniu 
nowego Ośrodka,

Zarząd Powiatu uznał, że wystąpienie Dy-
rektor SOS-W było trafionym pomysłem.

• Zarząd wyraził zgodę dla Dyrek-
tora ZS Nr 1 w Kozienicach na sfi-
nansowanie szkolenia okresowego 
w dziedzinie BHP dla pracowników 
zatrudnionych na stanowisku na-
uczyciela,

Koszt: 3.710 zł (106 nauczycieli x 35 zł). 
Finansowanie w ramach środków prze-
znaczonych na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli.

• Zarząd wyraził zgodę na dopłatę 
do czesnego w kwocie 300 zł dla na-
uczyciela I LO w Kozienicach,

• Zarząd zapoznał się z informacją 
nt. realizacji zadań oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest 
Powiat Kozienicki. 

Radni otrzymali ww. informację drogą 
elektroniczną.
5. Zarząd wyraził zgodę dla Dyrektor 

DPS na użyczenie na okres 3 lat ga-
rażu przy ul. Kochanowskiego 15,  
w celu parkowania samochodu służ-
bowego. 

6. Zarząd wyraził zgodę dla Dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej na modernizację in-
frastruktury teleinformatycznej w bu-
dynku położonym przy ul. Sławna 27, 
26-900 Kozienice. Prace będą wyko-

nywane wewnątrz budynku, elewacja 
budynku nie zostanie naruszona. 

7. Zarząd przyjął do wiadomości spra-
wozdanie Nr 3/2020 z działalności 
Społecznej Straży Rybackiej w Po-
wiecie Kozienickim za okres od 1 lip-
ca do 30 września 2020 r.

8. Zarząd zapoznał się z informacją Dy-
rektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kozienicach nt. sytuacji na lokal-
nym rynku pracy. 

Radni otrzymali ww. informację drogą 
elektroniczną.
9. Zarząd, na wniosek Wójta Gminy 

Głowaczów pozytywnie zaopiniował 
materiały dot. inwestycji drogowej 
pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wąska  
w m. Brzóza”.

10. Zarząd zapoznał się z wnioskiem 
Radnego Rady Powiatu Kozienickie-
go Mirosława Górki, zgłoszonym na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 
ws. umieszczenia znaku aktywnego 
B-20 „STOP” na skrzyżowaniu drogi 
powiatowej Nr 1711W i Nr 1716W  
w m. Ursynów od strony drogi powia-
towej Nr 1711W. 
Po zasięgnięciu opinii Komisji Bez-

pieczeństwa Ruchu Drogowego powoła-
nej przy Starostwie Powiatowym w Ko-
zienicach, w skład której wchodzą m.in. 
przedstawiciele Komendy Powiatowej 
Policji, stwierdzono zasadność postawie-
nia w ww. miejscu aktywnego – świetlne-
go znaku B-20 STOP. 

Zadanie będzie realizowane na po-
czątku grudnia br.
11. Zarząd zapoznał się ze stanowiskami 

Związku Powiatów Polskich z dnia 29 

września 2020 roku w sprawie:
– współdziałania dla poprawy zdalne-

go świadczenia usług,
– w sprawie sytuacji finansowej jed-

nostek samorządu terytorialnego,
– w sprawie edukacji w dobie CO-

VID-19 oraz przywrócenia samorzą-
dom samodzielności w zarządzaniu 
oświatą,

– w sprawie ochrony samodzielności 
realizacji zadań przez powiaty,

– w sprawie wynagrodzeń w sektorze 
samorządowym,

– w sprawie roli powiatów w zapew-
nieniu mobilności,

– w sprawie terminu wejścia w życie 
nowego Prawa Zamówień Publicz-
nych,

– w sprawie szpitali powiatowych.
12. Zarząd zapoznał się ze stanowiskami 

w sprawie zachowania integralności 
administracyjnej województwa mazo-
wieckiego:
– Stanowisko Rady Miejskiej w Ma-

kowie Mazowieckim,
– Stanowisko Rady Gminy Mińsk 

Mazowiecki,
– Stanowisko Rady Gminy w Kucz-

borku – Osadzie,
– Stanowisko Rady Miejskiej w Grój-

cu,
– Stanowisko Rady Powiatu w Ostro-

łęce,
– Stanowisko Rady Gminy Jasieniec.

13. Zarząd przygotował i pozytywnie 
zaopiniował materiały na XXV Sesję 
Rady Powiatu.

Biuro Rady i Zarządu 
Powiatu Kozienickiego

Dokończenie ze str. 13

Starosta Powiatu Kozienickiego zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych Powiatu Kozienickiego na lata 2021 – 2026.

Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Powiatu Kozienickiego na lata 2021 – 2026, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwiercie-
dlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania. 
1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 27 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r. w formie przyjmowania 

opinii, uwag, propozycji, na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji społecznych.
Opinie, uwagi i propozycje wniesione po tym terminie nie będą uwzględnione.

2. Opinie, uwagi, propozycje wpisane do formularza należy przekazać osobiście  lub korespondencyjnie na adres: Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15 lub drogą elektroniczną: pcpr@kozienicepowiat.pl

3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Powiatu Kozienickiego.
4. Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kozienicach.
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Po-

wiatowego w Kozienicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń  
ww. instytucji.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kozienickiego na lata 2021 – 2026 i formularze konsulta-
cji społecznych można pobrać ze strony internetowej www.kozienicepowiat.pl z zakładki Ogłoszenia.
         Starosta Powiatu Kozienickiego
          /-/Andrzej Jung

Informacje
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Jeśli los ofi aruje ci skrzydła… nic ci po nich, jeżeli nie pragniesz posługiwać się nimi w służbie drugiemu człowiekowi.
Seneka

Cytat ten doskonale odzwiercie-
dla sens pracy wszystkich tych, którzy 
każdego dnia bezinteresownie ryzykują 
własne zdrowie i życie dla ratowania 
innych. Pięknym przykładem takie-
go poświęcenia jest służba strażaków 
ochotników Jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Stanisławicach, którzy 
w listopadzie świętowali 90-lecie swo-
jej działalności. Funkcję jej Preze-
sa, prawie od pół wieku, pełni Witold 
Adamski, syn jednego z założycieli 
Jednostki. Jest także autorem publikacji 
„Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisła-
wicach 1929 – 2019”, w której przybli-
ża historię jednostki i ważniejsze wyda-
rzenia z życia wsi. 

W ramach Jubileuszu w strażnicy 
przygotowana została sala tradycji, 
gdzie prezentowane są stare fotografie 
upamiętniające przeróżne wydarzenia 
z życia jednostki, mundury strażackie, 
hełmy oraz wiele pucharów i dyplo-
mów, jakie na przestrzeni lat zdobyli 
członkowie OSP Stanisławice.

Z okazji Jubileuszu 90-lecia Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego, 
za wybitne zasługi oraz całokształt 
działalności na rzecz Województwa 
Mazowieckiego wyróżnił zarówno 
Jednostkę OSP w Stanisławicach, jak 
i Prezesa Witolda Adamskiego Meda-
lem Pamiątkowym Pro Masovia. Jed-
nostka w Stanisławicach otrzyma także 
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
w ramach wsparcia fi nansowego dla 
gmin na doposażenie jednostek OSP, ja-
kie uzyskała gmina Kozienice od Samo- rządu Województwa Mazowieckiego. 

30 listopada, przed budynkiem Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach, 
odbyła się konferencja prasowa Posła 
na Sejm RP Konrada Frysztaka. Po-
święcona ona była poprawce zgłoszo-
nej do projektu budżetu państwa na 
2021 rok, dotyczącej zakupu karetki dla 
Szpitala Powiatowego w Kozienicach 
w kwocie 750.000,00 zł. W konferencji 
wziął również udział Tomasz Trela Rad-
ny Rady Powiatu Kozienickiego.
– W czwartek na Komisji Finansów 

zgłosiłem poprawki dotyczące Ra-
domia, Ziemi Radomskiej, ale rów-
nież Kozienic i ta poprawka dotyczy 
zakupu karetki dla Szpitala w Ko-
zienicach. Wspólnie z Radnym To-

maszem Trelą zbieraliśmy podpisy 
dotyczące nieprzenoszenia karetki 
ze Świerży Górnych do Magnusze-
wa. Ze wszystkich naszych rozmów 
z samorządowcami i mieszkańcami 
wynikało jedno – potrzebna jest do-
datkowa karetka. Jeżeli Wojewoda 
uważa, że jest potrzebna karetka 
w Magnuszewie, to my ten problem 
taką poprawką rozwiązujemy. – 
mówił poseł Konrad Frysztak.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
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Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

Starosta Powiatu Kozienickiego 
Andrzej Jung na okoliczność jubi-
leuszu przekazał list gratulacyjny, 
w którym wyraził głęboki szacunek 
i uznanie dla wszystkich strażaków 
ochotników zrzeszonych w OSP Stani-
sławice. Podziękował także za oddanie 
i bezinteresowność w niesieniu pomo-
cy drugiemu człowiekowi. 

SABINA SEMENIUK

Wydarzenia
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że realizuje projekt pn: Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie kozienickim (IV). Projekt ten jest realizowany w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 
– 2020. 

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia: usługi w zakresie pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa za-
wodowego, staże, szkolenia (indywidualne), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie oraz 
prace interwencyjne.

Ponadto ze wsparcia fi nansowego w ramach projektu skorzystały również osoby pracujące, w przypadku których w wyniku 
pandemii COVID-19 znacznie pogorszyła się sytuacja fi nansowa. Powyższe wsparcie realizowane było w ramach instrumen-
tów tarczy antykryzysowej zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.).

Na dzień 30.11.2020 r. wsparciem w ramach projektu objęto 215 osób bezrobotnych oraz 242 osoby pracujące (w ramach tarczy 
antykryzysowej).

Wartość projektu w latach 2020 – 2022 wynosi 8 866 876,12 zł, w tym dofi nansowanie w części EFS – 7 473 003,20 zł.  
W 2020 r. było to – 3 773 472,55 zł, w tym dofi nansowanie w części EFS – 3 180 282,67 zł. Na instrumenty COVID-19 (tarcza 

antykryzysowa) w 2020 r. zostało przeznaczone 1 795 839,62 zł.
W roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach będzie kontynuował realizację projektu. Osoby bezrobotne będą 

mogły skorzystać z takich form aktywizacji jak: usługi w zakresie pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego, 
staże, szkolenia (indywidualne), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie oraz prace 
interwencyjne. 

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby bezrobotne w wieku 18 – 29 lat zarejestrowane w PUP w Kozienicach, 
w tym osoby należące do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu for-
malnym w trybie stacjonarnym). 

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifi kacjach (z wykształce-
niem maksymalnie ponadgimnazjalnym) oraz osoby długotrwale bezrobotne.

PUP w Kozienicach zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecz-
nego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji 
projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Celem głównym projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy 
w powiecie kozienickim”.

Koordynator projektu: mgr Anna Grześków, 48 614 66 81 wew. 50, e-mail: agrzeskow@kozienice.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że z dniem 31.12.2020 roku kończy realizację projektu Aktywizacja 
osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III) współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty 
pozakonkursowe. 

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia: usługi w zakresie pośrednictwa pracy i/lub poradnic-
twa zawodowego, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże, szkolenia (indywidualne) oraz prace 
interwencyjne.

Ponadto ze wsparcia fi nansowego w ramach projektu skorzystały również osoby pracujące, w przypadku których w wyniku 
pandemii COVID-19 znacznie pogorszyła się sytuacja fi nansowa. Powyższe wsparcie realizowane było w ramach instrumentów 
tarczy antykryzysowej zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. 
poz. 568, z późn. zm.).

Na dzień 30.11.2020 r. wsparciem w ramach projektu objęto 366 osób bezrobotnych oraz 139 osób pracujących (w ramach tarczy 
antykryzysowej).

Wartość projektu w latach 2019 – 2020 wynosiła 4 592 450,97 zł, w tym dofi nansowanie w części EFS – 3 673 960,78 zł. 
W  2020 r. było to – 3 026 395,97 zł, w tym dofi nansowanie w części EFS – 2 421 116,78 zł. Na instrumenty COVID-19 (tarcza 

Informacje
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antykryzysowa) w 2020 r. zostało przeznaczone 680 432,01 zł.
W roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach rozpocznie realizację kolejnego projektu dla osób powyżej 30 roku 

życia.  
W ramach projektu osoby bezrobotne będą mogły skorzystać prawdopodobnie z takich form aktywizacji jak: usługi w zakresie 

pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia 
(indywidualne) oraz prace interwencyjne. 

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby, które: mieszkają w województwie mazowieckim w powiecie kozienic-
kim, mają 30 lat i więcej, nie pracują i są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach.

Celem realizacji projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defa-
woryzowanych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim.

Osoby zainteresowane powyższymi formami wsparcia zapraszamy do udziału w projekcie w 2021 roku. 
Szczegóły realizacji projektu w roku 2021 będą upublicznione po otrzymaniu informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Warszawie.
Koordynator projektu: mgr Magdalena Szumlak, 48 614 66 81 wew. 50, 
e-mail: mszumlak@pupkozienice.pl
Informacje na temat poszczególnych form wsparcia można uzyskać pod numerami telefonów 48 614 66 81, wew. 46 – staże,  

wew. 50 – prace interwencyjne, 48 614 66 51, wew. 45 – szkolenia, wew. 34 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospo-
darczej oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice.

Informacje na temat realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach instrumentów tarczy antykryzysowej są za-
mieszczane na bieżąco na stronie https://kozienice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

MAGDALENA SZUMLAK
ANNA GRZEŚKÓW

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dokończenie artykułu z poprzednie-
go numeru.

Na stronie Ministerstwa Spraw Za-
granicznych mamy następującą infor-
mację: https://www.gov.pl/web/dyplo-
macja/informacje-dla-podrozujacych:

Po konsultacjach z Głównym Inspek-
toratem Sanitarnym w związku z pogar-
szającą się sytuacją epidemiologiczną 
COVID-19 na świecie spowodowaną dy-
namicznym narastaniem liczby zakażeń  
i zachorowań wywołanych wirusem SAR-
S-CoV-2 MSZ apeluje o unikanie podróży 
zagranicznych, które nie są konieczne.

Podejmując decyzję o wyjeździe na-
leży liczyć się z możliwymi trudnościami  
w powrocie do kraju, ograniczeniami  
w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania 
się kwarantannie lub samoizolacji, a tak-
że przeprowadzenia dodatkowych badań 
lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Szczegółowe informacje nt. sytuacji 
epidemiologicznej i warunków wjazdu 
do poszczególnych państw znajdziesz  
w naszej zakładce Informacje dla podró-
żujących.

Zachęcamy do śledzenia bieżących 
doniesień nt. zagrożenia epidemiologicz-
nego koronawirusem przed wyjazdem za 
granicę na stronie Europejskiego Cen-
trum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(ECDC) pod adresem: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/

country-overviews
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

apeluje o unikanie wszelkich podróży za-
granicznych, które nie są konieczne.
Najbardziej aktualne informacje nt. ogra-
niczeń w podróżowaniu w związku z ko-
ronawirusem znajdują się na stronach 
naszych placówek dyplomatycznych.
W profilach niektórych krajów, w dziale 
bezpieczeństwo, znajdują się ostrzeżenia 
dla podróżujących:
1. Zachowaj (zwykłą) ostrożność – ozna-

cza poziom zagrożenia zbliżony do 
Polski.

2. Zachowaj szczególną ostrożność – 
oznacza poziom zagrożenia wyższy niż 
w Polsce.

3. MSZ odradza podróże, które nie są ko-
nieczne – oznacza poziom zagrożenia 
znacznie wyższy niż w Polsce. W na-
szej ocenie podróże konieczne to wy-
jazdy w celach zawodowych, pilnych 
sprawach rodzinnych itd. – wyłącza-
my z tej kategorii cele turystyczne. 
Ostateczna decyzja czy podróż jest 
konieczna należy do obywatela.

4. MSZ odradza wszelkie podróże – ozna-
cza najwyższy poziom zagrożenia. Od-
radzane są wszelkie podróże, w tym  
w celach zawodowych i pilnych spra-
wach rodzinnych.
Czy tego typu ostrzeżenia wystarczą, 

aby domagać się zwrotu środków w przy-

padku odstąpienia z powodu wirusa – być 
może tak, ale nie ma co do tego pewności  
i dlatego Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów nie może konsumentom dać 
gwarancji, że odzyskają pieniądze. Zna-
mienne jest jednak, że takie same reko-
mendacje na temat podróżowania które 
wyrażają MSZ i GIS „nie zaleca, odra-
dza” i na tej podstawie de facto biura po-
dróży same odwołują imprezy.

Dodatkowym argumentem jest fakt 
zawieszenia lotów przez większość linii 
lotniczych.

Ale podstawowym argumentem 
może być zamknięcie granic przez kraj, 
do którego mamy podróżować.

Należy pamiętać, że:
– należy udokumentować przywołane 

dowody np. zrzutem strony interne-
towej, na której są podane informa-
cje, na które się powołujemy,

– przywołany wyżej przepis dotyczy 
tylko wyjazdów zorganizowanych, 

– przepisy ustawy obowiązują tylko na 
terenie Polski,

– krajach docelowych wiążą nas prze-
pisy miejscowe z tym, że na terenie 
Unii Europejskiej są one w zasadzie 
ujednolicone przepisami dyrektyw.

Opracował: 
STANISŁAW GĄSIOR 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
w Kozienicach
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wy-

dłużony o miesiąc.
Termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie pro-

duktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” został wydłużony do 24 grudnia 2020 r. 
Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać do 24 listopada. 

Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r. 
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką 

pocztową. Oferta pomocy, fi nansowana jest z budżetu PROW 2014 – 2020, skierowana jest do dwóch grup benefi cjentów. 
Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. 
Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł. 

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej 
i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane 
prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofi nansowania wynosi 100 tys. zł. 

Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifi kowanych poniesio-
nych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu 
produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych. 

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wyko-
rzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazyno-
wania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygoto-
waniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup 
maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. 
II. Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 w terminie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 13 stycznia 2021 r. 
W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifi kowalnych, 

do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych 
maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej lub kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowa-
nia, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu 
zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej 
w zakresie 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. 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instruk-

cjami ich wypełniania oraz wzór umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl. 
Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją. 
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności 

przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych 
w przepisach § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz do-
kumentach, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 i 17 rozporządzenia, złożonych w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
oraz na podstawie danych zawartych we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli wniosek 
o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za 
dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium. 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. 
Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041). 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją może być złożony w formie dokumentu elektronicznego 
na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440). 

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego podmiotu, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do 
publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy. 

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

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 19

Czym jest rywalizacja?
Słownik języka polskiego podaje, iż 

jest to: „staranie się o zdobycie pierw-
szeństwa w czymś”. To zjawisko doty-
czące wszystkich ludzi funkcjonujących 
w grupach. Najczęściej przyjmowaną 
perspektywą jest zwracanie uwagi na jej 
negatywne aspekty tj. „wyścig szczu-
rów”, porównywanie się, walkę itd.
Gdzie rywalizujemy?

Rywalizować możemy w różnych 
dziedzinach życia, dzieci najczęściej do-
tyczy:
• rywalizacja w szkole (o lepsze stopnie, 

uznanie wśród kolegów),
• rywalizacja rodzeństwa (o zabawki, 

uwagę rodziców),
• rywalizacja sportowa (o zwycięstwo, 

najlepszy wynik).
Dorośli także rywalizują – w sporcie, w pra-
cy, a nawet wśród znajomych i przyjaciół.
Czy rywalizacja jest dobra?

Rywalizacja może mieć dobre i złe 
strony. Jej zaletą jest to, że pozwala nam 
kształtować charakter, uczy nas kreatywno-
ści i pracowitości. Wpływa na podnoszenie 
naszej motywacji i umiejętności. Pomaga 
też wyciągać wnioski i rozwijać się. Gdy 
działamy, rywalizujemy, zauważamy, co 
nam wychodzi, a co się nie udaje. Pozna-
jemy smak zwycięstwa lub porażki, która 
powinna zachęcać nas do poprawy.

Współzawodnictwo ma również 
wady. Może zaniżać naszą samoocenę, 
zwłaszcza gdy nie potrafimy sobie po-
radzić z przegraną. Rywalizacja może 
również powodować konflikty w grupie 
lub między zawodnikami-przeciwnika-
mi. Czasem towarzyszy jej zazdrość lub 
poczucie niesprawiedliwości. Niekiedy 
może być tak silna, że nakłania do na-
ruszania przyjętych reguł, do osiągania 
zwycięstwa za wszelką cenę.
Co powinni robić rodzice?

Rodzice z jednej strony widzą, że 
współczesny świat najczęściej nastawiony 
jest na konkurencję, szkoła na rywalizację, 
a z drugiej słyszą, że powinni wychowywać 
do współpracy. To czego powinni uczyć?

Powinni przygotowywać dziecko 
na obydwie opcje. Przy czym warto od-
różnić wyżej wspomnianą rywalizację 
pozytywną od negatywnej. Opierać się 
na zdolnościach dziecka, jego talentach, 
umiejętnościach, kompetencjach czy wie-
dzy, z których powinno korzystać, chcąc 
odnosić sukces. Ważną rolą rodziców jest 
uświadamianie dzieci, że rywalizacja nie 
przynosi tylko sukcesów, ale na pewno 
kiedyś trzeba będzie zmierzyć się z po-

rażką. Należy budować w dziecku poczu-
cie wartości, wyjaśniać, że przegrana nie 
oznacza, że dziecko jest do niczego, ale 
powinno ćwiczyć dalej, wyciągać wnio-
ski, pracować nad sobą. Warto być dla 
dziecka przykładem, analizować z nim 
pewne sytuacje, ponieważ my – dorośli 
także ponosimy swoje porażki.

Należy także pamiętać, by poczucie 
wartości dziecka nie zmieniło się w po-
czucie wyższości. Dziecko stale zachęca-
ne do sukcesu, często wygrywające może 
wpaść w pułapkę wysokiego mniema-
nia o sobie. W takich sytuacjach będzie 
miało duże trudności z przeżywaniem  
i doświadczaniem przegranej. Pozwala-
jąc dziecku na wyrażenie bólu, irytacji 
czy wściekłości dajemy mu sygnał, że 
wszystko, co czuje jest ok. Dla dziecka  
w emocjach ważne jest, by zostało usły-
szane, by mogło wykrzyczeć „niespra-
wiedliwości tego świata”. Kiedy uczucia 
zostaną wydobyte na światło dzienne, 
można oglądać je z różnych stron. Nie da 
się tego zrobić, gdy pozostają w ukryciu.
W jaki sposób rodzice mogą zachęcać 
rodzeństwo do wspólnego działania?

Bardzo istotne jest, by nie porównywać 
dzieci ze sobą, nie krytykować jednego 
przy drugim, nie zawstydzać, ale chwalić 
za to, co każdy robi dobrze, bo każdy z nas 
jest inny. Warto uświadamiać, że wspólnie 
można osiągnąć więcej niż osobno. Kiedy 
trzeba posprzątać pokój, a dzieci akurat 
chcą iść na spacer i marudzą, warto za-
proponować współpracę. Jedno dziecko 
np. układa książki na półce, drugie zbiera 
klocki. By uatrakcyjnić pracę można śpie-
wać czy słuchać muzyki, układać zabawki 
według kolorów czy wielkości.
Jak ćwiczyć pozytywną rywalizację?

Niezawodnym narzędziem w tym 
względzie są gry planszowe. Tu rywaliza-
cja jest niezbędna, bo każdy chce pierwszy 
dotrzeć do celu. Od najmłodszych lat po-
winno się pokazywać dziecku, że czasem 
wygrywam ja, czasem ktoś inny. Jeżeli 
przegrywam, to prezentuję swoją posta-
wą, jak to znosić: „OK, przegrałem”, więc 
gratuluję wygranemu zwycięstwa i np. 
chcę zmierzyć się z nim raz jeszcze. Ale 
rzucając kostką, podkreślam, że los cza-
sem sprzyja mnie, a czasem drugiej oso-
bie, tak jak w życiu. Należy uczyć dziecko 
wyciągać wnioski z porażek: dostałem złą 
ocenę, bo się nie nauczyłam, przegrałem 
rozgrywkę, bo się nie zaangażowałem.
Co może robić nauczyciel?

Nauczyciel powinien prowadzić 
ucznia i motywować go, by pracował, 

próbował, rozwijał się.  
Bardzo ważne jest, by 
dostrzegał predyspo-
zycje i mocne strony dziecka. Jeśli jakiś 
uczeń dobrze radzi sobie z pisaniem,  
a jego kolega z wystąpieniem publicz-
nym, to mogą się wzajemnie uzupełniać, 
realizować jakiś projekt na danej lekcji.

Istnieje pojęcie nauczania koopera-
tywnego, które polega między innymi na 
tym, że nauczyciel dzieli materiał między 
uczniów w taki sposób, żeby każdy stał 
się specjalistą w innym obszarze wiedzy. 
Następnie wszyscy nawzajem się od siebie 
uczą. Na przykład na lekcji historii jeden 
uczeń zajmuje się życiorysem jakiegoś 
władcy, drugi rysuje jego portret, trzeci 
opisuje dokonania, na końcu wszyscy wy-
mieniają się informacjami i w ten sposób 
poznają całość wiedzy na określony temat. 
Przy okazji przekonują się, że zrozumienie 
całości nie jest możliwe bez współpracy.
Jak motywować do współpracy?

Wiadomo, że dzieci chętniej uczą się 
poprzez zabawę, dlatego najlepiej aran-
żować ciekawe zadania w miłej atmosfe-
rze. Dobre efekty przynoszą pozytywne 
wzmocnienia, pochwały, bazowanie na 
mocnych stronach dziecka, natomiast nad 
słabymi stronami pracujemy, korzystając 
np. ze wsparcia koleżeńskiego, poprzez 
tworzenie zespołów, w których uczniowie 
dzielą się swoją wiedzą z potrzebujący-
mi pomocy. Warto dążyć do wzbudzenia 
najskuteczniejszej formy motywacji – 
wewnętrznej, czyli takiej, kiedy dziecko 
samo chce pracować i samo siebie nagra-
dza, dostrzega swój postęp: „Udało mi 
się, będę działać dalej, bo mnie to cieka-
wi, bo chcę wiedzieć więcej”.
Podsumowując

Nie należy całkowicie eliminować ry-
walizacji z życia dziecka, to naturalna po-
trzeba. Człowiek od zawsze rywalizował  
z innymi. Trzeba tylko kształtować pozy-
tywną wersję, a eliminować tę negatywną.

Współzawodnictwo rozwija talent, 
co najbardziej widać w sporcie, bo żeby 
wygrać, trzeba się starać, pracować, ćwi-
czyć. Uczy znosić porażki, a tym samym 
przygotowuje dzieci do adaptacji w róż-
nych sytuacjach, bo w życiu też trzeba 
będzie przecież przegrywać.

Nauczmy dziecko porównywać sie-
bie z sobą samym a nie z innymi, np. 
mówiąc: „rok temu miałeś problem  
z wdrapaniem się na drabinki, a teraz 
tak świetnie sobie radzisz”!

Renata Kowalska
pedagog
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