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W związku 
z wystąpieniem za-
każeń koronawiru-
sem na terenie kraju 
Państwowy Powia-
towy Inspektor Sa-

nitarny w Kozienicach przekazuje zalecenia 
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące 
ograniczenia ryzyka zachorowania:
1. Częste mycie rąk

Należy pamiętać o częstym myciu rąk 
wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej moż-
liwości – dezynfekować je płynami/żela-
mi na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus 
osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, 
którą niszczą detergenty, mydło, środki 
dezynfekcyjne, promienie UV.
Mycie rąk z użyciem wody z mydłem 

zabija wirusa, jeśli znajduje się on na 
rękach.

2. Ochrona podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy za-
kryć usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – po czym jak najszybciej 
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego 
kosza i umyć ręce zgodnie ze wspo-
mnianymi wyżej zasadami. Zakrycie 
ust i nosa podczas kaszlu i kichania 
zapobiega rozprzestrzenianiu się za-
razków, w tym wirusów. Jeśli nie prze-
strzega się tej zasady można łatwo za-
nieczyścić przedmioty, powierzchnie 
lub przenieść zarazki na inne osoby.

3. Zachowanie bezpiecznej odległości
Należy zachować co najmniej 1-1,5 
metra odległości od osoby, która kaszle, 

kicha i ma gorączkę. Podczas kichania, 
kaszlu wydalane są pod ciśnieniem małe 
kropelki zawierające wirusa, co sprzyja 
rozprzestrzenianiu go w otoczeniu. 

4. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzch-
ni, które mogą być zanieczyszczone 
wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub 
ust zanieczyszczonymi rękami, może 
spowodować przeniesienie się wirusa 
z powierzchni na siebie.
Z powodu zagrożenia epidemiologicz-

nego odradza się podróżowanie do Chin, 
Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji 
(departament Oise w Regionie Hauts-de-
-France, region Ile-de France, departament 

Dokończenie na str. 2
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Górna Sabadia w regionie Owernia-Ro-
dan-Alpy, departament Morbihan w re-
gionie Bretania), Niemiec (Nardenia Pół-
nocna-Westfalia) i Japonii.

Osobom podróżującym po krajach 
dotkniętych epidemią zaleca się unikanie 
miejsc publicznych, bezwzględne unika-
nie kontaktu z chorymi oraz kontaktu ze 
zwierzętami.

W przypadku zaobserwowania u sie-
bie (szczególnie w przypadku osób po-
wracających z krajów dotkniętych epi-
demią koronawirusa) objawów takich jak 
gorączka, kaszel, duszności i problemy 
z oddychaniem należy bezzwłocznie 
poinformować telefonicznie najbliższą 
powiatową stację sanitarno-epidemio-
logiczną (PSSE w Kozienicach tel: 

Dokończenie ze str. 1 (+48) 611 04 20 lub czynny całą dobę 
numer alarmowy 514 218 800) i/lub te-
lefonicznie skontaktować się z lekarzem 
lub wezwać pogotowie.

W przypadku, gdy istnieje podejrze-
nie zakażenia, ale nie masz jeszcze obja-
wów, pozostań w domu, unikaj kontaktu 
z innymi osobami. Wszelkie wątpliwo-
ści wyjaśniaj telefonicznie (np. poprzez 
infolinię NFZ w sprawie koronawirusa: 
800 190 590), aby nie narażać pacjentów 
przychodni POZ lub Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego. Szczegółowe informa-
cje można znaleźć na stronie www.gov.
pl/koronawirus.

Prosimy o zachowanie zdrowego 
rozsądku i nieuleganie panice związanej 
z koronawirusem.

KRYSTYNA WILKOWSKA
Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kozienicach

Od 13 marca 2020 r. na stronie inter-
netowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Kozienicach codziennie 
o godz. 14.00 zamieszczane są Komunikaty 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Kozienicach przedstawiające 
sytuację epidemiologiczną na terenie po-
wiatu kozienickiego związaną z koronawi-
rusem SARS-CoV-2 wywołującym zacho-
rowania na COVID-19. 

W komunikatach znajdują się in-
formacje o: liczbie osób objętych ak-
tualnie nadzorem epidemiologicznym, 
liczbie osób objętych aktualnie kwa-
rantanną domową na podstawie decy-
zji inspektora sanitarnego, liczbie osób 
aktualnie hospitalizowanych z powo-
du podejrzenia zakażenia COVID-19, 
liczbie przypadków potwierdzonych 
laboratoryjnie z wynikiem dodatnim.

24 lutego 2020 r. w Starostwie Powia-
towym w Kozienicach odbyła się XIX 
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI ka-
dencji. Po otwarciu obrad i stwierdzeniu 
quorum, Andrzej Jung Starosta Kozienicki 
przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu.

Następnie podjęte zostały uchwały 
w sprawie:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu kozienickiego na lata 
2020 – 2032,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2020 r.,

– powołania Rady Społecznej przy 
SP ZZOZ w Kozienicach.

KAROLINA URBAŃSKA

Od ostatniej zwyczajnej Sesji 
(27 stycznia 2020 r.) Zarząd Powiatu ob-
radował 3 razy.
1. Zarząd Powiatu zajmował się sprawa-

mi budżetowymi Starostwa i jedno-
stek organizacyjnych.

2. Zarząd podjął uchwały:
• w sprawie likwidacji pojazdu, który 

stał się własnością Powiatu na pod-
stawie orzeczenia sądu o jego prze-
padku,

• w sprawie zatwierdzenia projektu 
„Aktywizacja osób młodych pozo-
stających bez pracy w powiecie ko-
zienickim (IV)” w ramach Osi prio-
rytetowej I Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie 
osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy 

– projekty pozakonkursowe, Pod-
działanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 
współfi nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego,

• w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych należących do właści-
wości Powiatu Kozienickiego na rok 
2020.

Na realizację zadań z zakresu pożytku 
publicznego przeznaczono w roku 2020 
kwotę 20.000 zł.

Ogłoszono otwarty konkurs na reali-
zację zadań:
I. Podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnacja pol-
skości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej oraz kultu-
rowej  – 4.000 zł,

(Dofi nansowanie organizacji uroczysto-
ści, lekcji historycznych i innych przed-
sięwzięć kultywujących i upowszechnia-
jących tradycje walk o niepodległość 
i suwerenność RP oraz pamięć o ofi arach 
II wojny światowej),
II. Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym  – 4.000 zł,
(Dofi nansowanie działań mających na 
celu poprawę sprawności fi zycznej i in-
telektualnej oraz aktywności życia ludzi 
starszych),
III. Promocja i organizacja wolontariatu 
   – 4.000 zł,
(Dofi nansowanie zadań mających na celu 
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promocję i krzewienie idei wolontariatu 
działającego na rzecz propagowania ba-
dań profi laktycznych USG kobiet),
IV. Działalność na rzecz osób  niepełno-

sprawnych  – 4.000 zł,
(Dofi nansowanie działań mających na 
celu poprawę sprawności fi zycznej i inte-
lektualnej osób z dysfunkcją wzroku),
V. Turystyka i krajoznawstwo  
   – 4.000 zł,
(Dofi nansowanie działań mających na 
celu krzewienie turystyki i krajoznawstwa 
oraz aktywnych form wypoczynku).
3. Zarząd zajmował się sprawami 

z zakresu gospodarowania mieniem 
Powiatu:
• Zarząd wyraził zgodę na przekaza-

nie w użyczenie Gminie Kozienice 
na okres 11 lat części nieruchomości 
działki nr 1514/10, w celu realizacji 
przez Gminę Programu Budowy Za-
daszeń Boisk Piłkarskich,

• Powiat nabył działkę o powierzchni 
70 m² pod poszerzenie drogi powia-
towej w m. Łuczynów Gmina Kozie-
nice,

• Zarząd wyraził zgodę na zmianę 
zadania zaplanowanego w budżecie 
Powiatu  z „Budowa Szkoły wraz 
z internatem dla SOS-W” na „Budo-
wa budynku SOS-W z infrastruktu-
rą techniczną i zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Głowaczowskiej 
w Kozienicach”.

4. Zarząd zajmował się sprawami 
SP ZZOZ w Kozienicach:
• Zarząd analizował sytuację fi nanso-

wą i kadrową jednostki,
• Zarząd wystosował pisma w sprawie 

pomocy fi nansowej dla SP ZZOZ 
w Kozienicach.

(Pisma wysłano do Ministra Zdrowia, 
Wojewody Mazowieckiego, Marszałka 

Województwa Mazowieckiego, Burmi-
strza Gminy Kozienice, Wójtów Gmin
z terenu powiatu, Prezesów Zarządu 
ENEA i ENEA Wytwarzanie,  Prezes Lo-
kalnej Grupy Działania „Puszcza Ko-
zienicka” oraz przedsiębiorców z terenu 
powiatu).
Na chwilę obecną wpłynęły 2 odpowiedzi:
1) Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

w Warszawie – w piśmie Wojewoda 
informuje, że może wnioskować do 
odpowiednich organów o wsparcie 
w formie dotacji z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa inwestycji realizo-
wanych jako zadania własne jedno-
stek samorządu terytorialnego.
Kluczowym wymogiem jest opis 
i uzasadnienie potrzeby pilnej realiza-
cji przedsięwzięcia.

2) Gmina Sieciechów – W piśmie Wójt 
zauważa, że fi nansowanie służby 
zdrowia należy do Państwa. Gmi-
na nie ma możliwości wsparcia SP 
ZZOZ, gdyż sama boryka się z trudną 
sytuacją fi nansową.
• Zarząd zapoznał się z pismem Ogól-

nopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie 
braku porozumienia między pielę-
gniarkami, położnymi a pracodawcą. 
Cała sytuacja wprowadza niezdrową 
atmosferę wśród załogi.  

Zarząd wystąpił do Dyrektora SP ZZOZ 
z prośbą o wyjaśnienie sprawy i przekaza-
nie informacji Zarządowi.

• Zarząd przyjął do wiadomości pismo 
Prezesa Kozienickiej Gospodarki 
Komunalnej skierowane do Dyrekcji 
SP ZZOZ w Kozienicach w sprawie 
umorzenia noty odsetkowej z dnia 
31.12.2019 r. w kwocie 2.903,10 zł.

W piśmie Prezes KGK informuje, że 
podejmie stosowną decyzję, jeśli SP 

ZZOZ spłaci całą kwotę zobowiązań, 
wynoszących na dzień 30.01.2020 r. – 
243.976,32 zł,

• Zarząd zapoznał się z pismem Bur-
mistrza Gminy Kozienice, w którym 
Burmistrz informuje, że podjął de-
cyzję o umorzeniu Szpitalowi Po-
wiatowemu w Kozienicach podatku 
od nieruchomości za rok 2018 wraz 
z odsetkami oraz odroczeniu płatno-
ści za rok 2019.

Kwota umorzenia za rok 2018 – 220.000 
zł, z czego 197.247 zł to podstawa podat-
ku, natomiast kwota 23.303 zł to odsetki.
SP ZZOZ uzyskał również odroczenie 
płatności za rok 2019 w kwocie ponad 
200.000 zł.
5. Zarząd zapoznał się z e-mailem 

mieszkanki powiatu kozienickiego 
i mieszkanki województwa mazo-
wieckiego skierowanego do Wydziału 
Komunikacji i Transportu oraz Wy-
działu Geodezji, Kartografi i, Katastru 
i Nieruchomości Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach, w którym wyra-
żają słowa uznania dla pracy Wydzia-
łów. Podkreślają, iż nie spotkały się 
z taką liczbą urzędników i tak spraw-
nym załatwieniem interesantów jak 
w Kozienickich Wydziałach, które mogą 
być wzorem dla innych powiatów.

6. Zarząd przyjął do wiadomości stano-
wiska w sprawie trudnej sytuacji go-
spodarki odpadami:
• Stanowisko Rady Gminy w Nowej 

Suchej  z dnia 30 grudnia 2019 r.,
• Stanowisko Rady Gminy w Radza-

nowie z dnia 19 grudnia 2019 r.
7. Zarząd przygotował i pozytywnie 

zaopiniował materiały na XIX Sesję 
Rady Powiatu.

BIURO RADY I ZARZĄDU
POWIATU KOZIENICKIEGO

28 lutego w Kozienicach gościł 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda. Głowę Państwa powita-
li Poseł na Sejm RP Marek Suski oraz 
władze samorządowe: Starosta Powia-
tu Kozienickiego Andrzej Jung, Wi-
cestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki 
oraz Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski. Następnie głos zabrał Pre-
zydent. W swoim wystąpieniu mówił 
m.in. o historii ziemi kozienickiej, 
a także o sytuacji gospodarczej kraju.

MONIKA WIRASZKA

Fot. www.kozienice24.pl

Informacje/Wydarzenia
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„Minimalizacja występowania na te-
renie powiatu kozienickiego wirusa afry-
kańskiego pomoru świń ASF” to tytuł 
konferencji, którą 19 lutego na wniosek 
hodowców i producentów trzody chlew-
nej zorganizowało Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach.
– W 2019 roku na terenie powiatu 

kozienickiego wystąpiło 1 ogni-
sko ASF u świń w miejscowości 
Studzianki Pancerne. Natomiast 
odnotowano 57 przypadków ASF 
u dzików. Ognisko dotyczyło niewiel-
kiej skali, bo obejmowało jedynie 
14 sztuk trzody. Wystąpienie tego 
ogniska spowodowało jednak włą-
czenie czterech naszych północnych 
gmin do strefy zagrożenia. – powie-
dział Starosta Kozienicki Andrzej 
Jung, rozpoczynając spotkanie.
Po powitaniu przybyłych przez 

Starostę, Mazowiecki Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii Paweł Jakubczak 
zaprezentował sytuację wynikającą 
z obecności wirusa ASF na terenie 
kraju i województwa mazowieckiego, 
opowiedział również o uwarunkowa-
niach prawnych dotyczących powyż-
szej sytuacji.

Kolejno głos zabrali: przedstawi-
ciel Głównego Inspektora Weterynarii 
Paweł Meyer oraz Posłowie na Sejm 
RP Dariusz Bąk oraz Mirosław Mali-
szewski, którzy zapewniali, że w mia-
rę swoich możliwości będą wspierać 
znajdujących się w trudnej sytuacji ho-
dowców.
– Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, 

że duża liczba gospodarstw, która się 

zajmuje produkcją trzody chlewnej, 
wypadnie z rynku. – mówił Poseł Mi-
rosław Maliszewski.
Komisja Europejska w związku 

z wystąpienia ASF lub zagrożeniem 
jego wystąpieniem wprowadza odpo-
wiednie strefy: najmniej restrykcyjna 
jest strefa żółta – czyli obszar ochron-
ny, kolejno – strefa czerwona – obszar 
objęty ograniczeniami. Najbardziej 
restrykcyjna jest strefa niebieska, czy-
li obszar zagrożenia. Cztery gminy 
z terenu powiatu kozienickiego: Gra-
bów nad Pilicą, Głowaczów, Magnu-
szew i Kozienice – nadal pozostają 
w niebieskiej strefie. Włodzimierz 
Kowalski Przewodniczący Związku 
Producentów Rolnych z powiatu ko-
zienickiego zwrócił się do obecnych 

o kontynuowanie działań zmierzają-
cych do zniesienia tejże strefy z terenu 
ziemi kozienickiej.

Konferencja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem ze strony samorzą-
dowców, a także hodowców i produ-
centów trzody chlewnej, którzy chęt-
nie zgłaszali swoje uwagi i kierowali
pytania do specjalistów podczas pane-
lu dyskusyjnego. Hodowcy uzyskali 
tego dnia odpowiedzi na wiele pytań.

Obecne obostrzenia prawne, z któ-
rymi aktualnie muszą borykać się ho-
dowcy, stają się przyczyną rezygnacji 
z prowadzenia gospodarstw hodowla-
nych, a co za tym idzie obawy o przy-
szłość nie tylko samego rolnictwa, ale 
i rolniczych rodzin. Wyrażamy prze-
konanie, że konferencja zakończona 
konstruktywną dyskusją przyniesie 
pozytywne skutki i już niedługo na te-
renie powiatu kozienickiego zniesiona 
zostanie najbardziej restrykcyjna nie-
bieska strefa – obszar zagrożenia.

W konferencji wzięli udział tak-
że Powiatowi Lekarze Weterynarii, 
przedstawiciele samorządów: woje-
wódzkiego, powiatowych i gminnych, 
służb mundurowych, Izb Rolniczych 
oraz Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

MONIKA WIRASZKA

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

Informacje
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9 marca w sali konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach wręczo-
ne zostały nominacje dla Przewodniczące-
go i Członków Społecznej Rady działającej 
przy Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozieni-
cach. W składzie nowej rady, powołanej 
Uchwałą Rady Powiatu Kozienickiego 
z dnia 24 lutego 2020 r., znaleźli się:
– Józef Grzegorz Małaśnicki – osoba wy-

znaczona przez Starostę Kozienickie-
go – Przewodniczący,

– Artur Matera – przedstawiciel Wojewo-
dy Mazowieckiego – Zastępca Prze-
wodniczącego,

– Mirosław Górka, Mirosław Sekuła, Ma-
riusz Prawda, Justyna Wdowiak, Mar-
cin Gac – Członkowie.
Spotkanie było również okazją do 

wręczenia podziękowań osobom, które 
działały w Społecznej Radzie w latach 
2016 – 2020. Podziękowania otrzymali: 

Krzysztof Stalmach, Mirosław Górka, Da-
riusz Tomasz Piwoński – przedstawiciel 
Wojewody Mazowieckiego, Józef Grze-
gorz Małaśnicki, Mariusz Prawda, Grze-
gorz Mierzejewski, Sławomir Kolasiński.

Nominacje i podziękowania wręczył 
Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego.

Rada Społeczna przy SP ZZOZ 
działa w oparciu i na zasadach okre-
ślonych w ustawie o działalności lecz-
niczej oraz statutu Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach.

MONIKA WIRASZKA

Na mocy 
p o r o z u m i e n i a 
w sprawie prze-
kazania, zamiesz-
czenia i użyt-
kowania znaku 
informacyjnego 

„Zabytek Chroniony Prawem” zawartego 
17 grudnia 2019 roku pomiędzy Powiatem 
Kozienickim a Rejonowym Zarządem In-
frastruktury w Lublinie, 9 marca odbyło się 
spotkanie, podczas którego przedmiotowy 
znak został umieszczony na zabytku Fort 
VI „Głusiec”, przy wejściu na jego teren – 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w posta-
nowieniu, wydanym przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Fort umiejscowiony jest na terenie 
gminy Sieciechów. Protokół przeka-
zania znaku podpisali Lucyna Domań-
ska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału 
Promocji i Kultury Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach oraz Władysław 
Trusiewicz Kierownik Sekcji Ochrony 
Środowiska Rejonowego Zarządu In-
frastruktury w Lublinie – zarządcy nie-
ruchomości.

Fort VI w Głuścu stanowi część 
Twierdzy Dęblin, wzniesionej w wyniku 
realizacji założeń obronnych opracowa-
nych w Rosji na początku lat trzydzie-
stych XIX wieku. Budowę twierdzy 
w Dęblinie rozpoczęto w 1837 roku na 

podstawie dokumentacji przygotowa-
nej przez wybitnego fortyfi katora gene-
rała inżyniera Iwana Dehna. Od 1879 
do 1882 roku w ramach kolejnych prac 
rozbudowujących Twierdzę, w oparciu 
o plany generała inżyniera Edwarda 
Totlebena wzniesiono na jej obwodzie 
sześć fortów artyleryjskich. Rozmiesz-
czono je na obydwóch brzegach Wisły 
i na lewym brzegu Wieprza w promie-
niu od 2,5 km do 3,6 km od cytadeli 
w odstępach od 2,5 do 3,5 km. Były nimi: 
Fort I „Młynkowski” (obecnie „Nadwi-
ślanka”), Fort II „Mierzwiączka”, Fort 

III „Dęblin”, Fort IV „Borowa”, Fort V 
„Borek”, Fort VI „Głusiec”. W latach 
1895 – 1908 przeprowadzono kolejną 
przebudowę twierdzy. Objęła ona wy-
łącznie część lewobrzeżną Wisły to jest 
Fort V „Borek”, Fort „Wannowski” oraz 
Fort VI „Głusiec”.

W wyniku przeprowadzonej rozbu-
dowy powstała twierdza pierścieniowa. 
Pierścień wzajemnie wspierających sił 
fortów tworzył główną linię obronną for-
tecy z cytadelą stanowiącą jej rdzeń.

SABINA SEMENIUK

podstawie dokumentacji przygotowa- III „Dęblin”, Fort IV „Borowa”, Fort V 
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25 lutego 2020 roku w Centrum Kul-
turalno-Artystycznym w Kozienicach 
funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żyt-
kowicach zainaugurowali III edycję akcji 
„Bezpieczni w służbie i w pracy”. Była 
to już trzecia edycja szkolenia, którego 
celem jest poprawa bezpieczeństwa pod-
czas wykonywania przez funkcjonariusza 
publicznego codziennych obowiązków.

Prowadzona kampania, w którą za-
angażował się Zakład Karny w Żyt-
kowicach tym razem skierowana była 
przede wszystkim do pracowników Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach, 
którzy mają bezpośredni kontakt z pe-
tentem. W sumie przeszkoliliśmy już 
Kuratorów Sądowych Sądu Rejonowego 
w Kozienicach i Zwoleniu oraz pracow-
ników Miejskich Ośrodków Pomocy 
Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomo-
cy Społecznej z terenu: Zwolenia, Kaza-
nowa, Przyłęka, Gniewoszowa, Tczewa, 
Policznej i Garbatki-Letnisko. Podczas 
szkoleń podzieliliśmy się swoją wiedzą 
i doświadczeniem z przedstawicielami 
innych instytucji, które zajmują się pracą 
z trudnym podopiecznym. Funkcjona-
riusze i pracownicy Służby Więziennej 
posiadają wieloletnią praktykę w pracy 
z trudnym petentem. Na co dzień mają 
styczność z osobami roszczeniowymi, 
często okazującymi agresję zarówno 
werbalną jak i fi zyczną. Niestety coraz 
częściej pracownicy różnego rodzaju in-
stytucji państwowych mają styczność 
z trudnym, roszczeniowym i agresyw-
nym petentem w swojej pracy. Z tego 

względu podzieliliśmy się swoją wiedzą 
i doświadczeniem z przedstawicielami 
innych instytucji, które zajmują się pracą 
z trudnym podopiecznym. Prowadzona 
kampania, w którą zaangażował się Za-
kład Karny w Żytkowicach skierowana 
jest przede wszystkim do pracownika 
publicznego w szeroko rozumianym za-
kresie.

Prowadzone szkolenie odbyło się 
w dwóch modułach. Pierwszy moduł 
teoretyczny, w którym psycholog, radca 
prawny oraz funkcjonariusz policji, omó-
wili zagadnienia z zakresu umiejętności 
prowadzenia rozmowy z roszczeniowym 
i agresywnym petentem oraz szczególnej 
ochrony prawnej jakiej podlegają funk-
cjonariusze publiczni. Na zakończenie 

względu podzieliliśmy się swoją wiedzą części teoretycznej funkcjonariusze Gru-
py Interwencyjnej Służby Więziennej 
w Warszawie zapoznali uczestników 
z podstawowymi zasadami bezpiecznego 
organizowania miejsca pracy. W drugiej 
części funkcjonariusze z Warszawskiej 
Grupy Interwencyjnej przeprowadzili 
szkolenie z podstawowych technik odpar-
cia bezpośredniego ataku ze strony agre-
sywnego podopiecznego. Chętni uczestni-
cy kampanii sprawdzili swoje możliwości 
samoobrony pod okiem zawodowców. 
Te i wiele innych praktycznych rad połą-
czonych z ćwiczeniami praktycznymi po-
zwolą w przyszłości unikać i zapobiegać 
sytuacjom kryzysowym, które czekają na 
pracowników publicznych.

por. PAWEŁ WÓJCIK

Informacje
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Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 
2011 roku dzień 1 marca ustanowio-
ny został Narodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”, czyli żołnie-
rzy antykomunistycznego i niepodle-
głościowego podziemia, stawiających 
opór sowietyzacji Polski i toczących 
walkę ze służbami bezpieczeństwa 
ZSRR oraz podporządkowanymi im 
służbami w Polsce.

W Kozienicach obchody upamięt-
niające „Niezłomnych” zorganizowane 
zostały 29 lutego. Uroczystości rozpo-
częła msza święta w Kościele Św. Jó-
zefa, której przewodniczył ksiądz ka-
nonik Florian Rafałowski sybirak.

Po nabożeństwie w programie ar-
tystycznym wystąpił dyrektor, na-
uczycielka oraz uczniowie Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Kozienicach 
i uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 4, prezentując okolicz-
nościowy montaż słowno-muzyczny. 
W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele samorządu: Województwa 
Mazowieckiego, Powiatu Kozienic-
kiego na czele z Wicestarostą Józe-
fem Grzegorzem Małaśnickim, Gminy 
Kozienice, Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach, środowisk kombatanc-
kich, harcerzy, stowarzyszeń, instytu-
cji, służb mundurowych oraz placówek 
oświatowych i kulturalnych z terenu 
powiatu kozienickiego. 

Obchody zakończyło złożenie kwia-
tów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem 
Niepodległości w Kozienicach.

Głównym organizatorem wydarze-
nia był Związek Piłsudczyków Rze-
czypospolitej Polskiej – Koło Kozie-

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

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa 
w powiecie kozienickim przeprowa-
dzona została w dniach od 24 lutego 
do 17 marca na terenie Kozienickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu.

W tym roku podstawowym roczni-
kiem objętym procedurą są mężczyź-
ni urodzeni w 2001 roku. Oprócz tego 
obowiązek stawienia się mają:
• mężczyźni urodzeni w latach 1996 

– 2000, którzy nie posiadają jesz-
cze określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej (tzw. 
roczniki starsze), 

• mężczyźni i kobiety urodzeni w la-
tach 1999 – 2000, którzy zostali 

uznani przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne 
do czynnej służby wojskowej ze 
względu na stan zdrowia (kategoria 
zdolności B), jeżeli okres tej nie-
zdolności upływa przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej, 

• mężczyźni i kobiety urodzeni w la-
tach 1999 – 2000, którzy zostali 
uznani przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne 
do czynnej służby wojskowej ze 
względu na stan zdrowia (kategoria 
zdolności B), jeżeli okres tej nie-
zdolności upływa po zakończeniu 
kwalifikacji wojskowej i złożyli 

wniosek o zmianę kategorii zdol-
ności do czynnej służby wojskowej 
przed zakończeniem kwalifikacji 
wojskowej, 

• kobiety urodzone w latach 1996 
– 2001, posiadające kwalifika-
cje przydatne do czynnej służby 
wojskowej lub pobierające naukę 
w celu uzyskania tych kwalifikacji, 
które w roku szkolnym lub akade-
mickim 2019/2020 kończą naukę 
w szkołach lub uczelniach medycz-
nych i weterynaryjnych oraz na 

Dokończenie na str. 8

nice na czele z Prezesem Marianem 
Śledziem.

SABINA SEMENIUK
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kierunkach psychologicznych, albo 
będące studentkami lub absolwent-
kami szkół lub kierunków: anali-
tyka medyczna, farmacja, lekarski, 
lekarsko-dentystyczny, pielęgniar-
stwo, psychologia, ratownictwo 
medyczne, weterynaria, jeżeli nie 
posiadają jeszcze określonej kate-
gorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej. 
Do kwalifikacji wojskowej mogą 

zostać wezwane również osoby, które 
ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się 
ochotniczo do kwalifikacji wojskowej 
do końca roku kalendarzowego, w któ-
rym kończą 24 lata życia, jeżeli nie po-
siadają jeszcze określonej zdolności do 
czynnej służby wojskowej.

Liczba poborowych z terenu po-
wiatu kozienickiego, obejmująca rocz-
nik podstawowy i roczniki starsze, 
z podziałem na gminy powiatu wyglą-
da następująco: gmina Grabów nad Pi-
licą – 23 poborowych, Gniewoszów – 
33, Głowaczów – 57, Magnuszew – 67, 
Garbatka-Letnisko – 34, Sieciechów 
– 25 oraz gmina Kozienice – 187 po-
borowych. W bieżącym roku do kwali-
fikacji wojskowej wezwanych zostało 
także 6 kobiet.

Na komisji lekarskiej badany jest 
m.in. wzrok, słuch i ciśnienie wezwa-
nego, a także określany jego wzrost 
i waga. Lekarz przeprowadza poza tym 
wywiad chorobowy, pytając o przebyte 
choroby, zabiegi i operacje oraz złama-
nia i urazy. Komisja lekarska przyzna-
je badanemu jedną z czterech katego-
rii zdrowia – A, B, D lub E. Kategoria 
A oznacza zdolność do czynnej służby 
wojskowej, kategoria B czasową nie-
zdolność. Kategorię D otrzymują oso-
by niezdolne do czynnej służby woj-

skowej w czasie pokoju, a kategorię 
E osoby trwale i całkowicie niezdolne 
do czynnej służby wojskowej w czasie 
pokoju oraz w razie ogłoszenia mobili-
zacji i w czasie wojny. 

Po uprawomocnieniu się orzecze-
nia po 14 dniach osoba przenoszona 
jest do rezerwy i ma już uregulowany 
stosunek do służby wojskowej.

W przypadku, gdy komisja lekarska 
po badaniu ogólnym osoby oraz wery-
fikacji przedstawionej dokumentacji 
medycznej nie będzie w stanie określić 
kategorii zdolności, może skierować 
osobę na dodatkowe badania specja-
listyczne lub obserwację szpitalną. 
Poddanie się badaniom lekarskim, 
badaniom specjalistycznym, obserwa-
cji szpitalnej, a także przedstawienie 
komisji posiadanej dokumentacji me-
dycznej, jest obowiązkowe. 

Podczas tegorocznej kwalifikacji 
w powiecie kozienickim 283 we-
zwanych z rocznika podstawowego 
otrzymało kategorię A, 9 kategorię D 
i 7 kategorię E. Spośród 6 wezwa-
nych kobiet, 5 otrzymało kategorię A. 
Z roczników starszych na komisję sta-

Dokończenie ze str 7

wiły się tylko 4 osoby, które otrzymały 
kategorię A. 

Od 2009 r., a więc od momentu 
ustania powszechnego poboru do za-
sadniczej służby wojskowej, kwalifi-
kacja wojskowa nie oznacza wcielenia 
do wojska. Nadal jednak stawienie się 
przed komisją osoby wezwanej jest 
obowiązkowe. W stosunku do osób, 
które nie stawią się bez uzasadnionej 
przyczyny, będzie zarządzane przy-
musowe doprowadzenie przez Policję, 
a także może być nakładana kara 
grzywny lub kara ograniczenia wolno-
ści. 

Procedurę kwalifikacji wojsko-
wej reguluje rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji oraz Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 4 października 2019 r. w spra-
wie przeprowadzenia kwalifikacji woj-
skowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981), 
wydane na podstawie art. 35 ust. 
4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1541 i 2020). 

Podczas kwalifikacji wojskowej 
młodzi ludzie mają również okazję za-
znajomić się z możliwościami, jakie 
wojsko oferuje żołnierzom rezerwy. 
W tym roku żołnierze z 62 Batalionu 
Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Tery-
torialnej w Radomiu zachęcali pobo-
rowych do wstąpienia w ich szeregi, 
przybliżając zasady i zakres działalno-
ści Terytorialsów.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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27 lutego w Gminie Grabów nad Pi-
licą celebrowano Złote i Diamentowe 
Gody 19 par małżeńskich zamieszkują-
cych tę gminę. Uroczystość jubileuszo-
wa odbyła się w Zajeździe u Jankiela, 
w której oprócz Jubilatów, ich rodzin, 
wzięli także udział Andrzej Jung Sta-
rosta Kozienicki, Małgorzata Siekut 
i Emanuel Zawodnik Radni Rady Po-
wiatu Kozienickiego, Euzebiusz Strzel-
czyk Wójt Gminy Grabów nad Pilicą, 
Marcin Brynda Przewodniczący Rady 
Gminy, Zdzisław Karaś Sekretarz 
Gminy, Jadwiga Durajczyk Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego oraz ksiądz 
Jan Pękacz Proboszcz Parafi i pw. Św. 
Trójcy w Grabowie nad Pilicą, gdzie 
przed ofi cjalną uroczystością odprawio-
na została Msza Św. w intencji Jubila-
tów i ich bliskich.

Najważniejszym punktem uroczy-
stego spotkania było wręczenie jubi-
latom „Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, przyznawanych przez 
Prezydenta RP, parom, które przeżyły 
w zgodnym i trwałym związku mał-
żeńskim co najmniej 50 lat. Każda 
para otrzymała także dyplom uznania 
od samorządu gminy Grabów nad Pi-
licą, okolicznościowe upominki oraz 
kwiaty. Starosta Andrzej Jung wręczył 
Małżonkom publikacje o Powiecie Ko-
zienickim.

Tego dnia nie zabrakło ciepłych 
słów uznania i gratulacji oraz wielu ser-
decznych życzeń skierowanych do jubi-
latów. (…) byliście Państwo świadkami 
wydarzeń, które młode pokolenie zna 
tylko z kart historii. Uczestniczyliście 

w życiu społecznym swoich miejscowo-
ści, gminy, powiatu, dbając tym samym 
o rozwój naszej Małej Ojczyzny. Może-
cie być dumni myśląc o swoim życiu! 
(…) podkreślał Starosta Andrzej Jung, 
(…) z waszego życia płynie niejedna 
nauka dla tych, którzy już wybrali lub 
wkrótce być może wybiorą życie mał-
żeńskie –  mówił Wójt Gminy Grabów 
nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk. 

Złote i Diamentowe Gody to swo-
iste uczczenie czasu, jaki spędziło ze 
sobą dwoje ludzi, celebracja codzien-
ności, składającej się na te wyjątkowe 
Jubileusze, które niewątpliwie przede 
wszystkim dla samych Jubilatów stano-
wią niezwykłe przeżycie, budzące re-

fl eksje i zadumę nad minionymi latami 
oraz wszystkimi chwilami spędzonymi 
wspólnie w zdrowiu i chorobie, w rado-
ści i smutku.

Uroczystość stała się okazją do wyko-
nania pamiątkowych zdjęć, co stanowiło 
wzruszający moment dla Jubilatów i ich 
rodzin. Na zakończenie wszyscy zebrani 
zaproszeni zostali na degustację okolicz-
nościowego tortu.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje pracodawców o naborze wniosków na organizację prac 
interwencyjnych. Wniosek o zawarcie umowy o organizację prac interwencyjnych może złożyć każdy praco-
dawca, który jest w stanie te prace prawidłowo przeprowadzić (np. nie jest w stanie likwidacji oraz nie zalega 
z podatkami). Pracodawca, który zatrudni w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez Urząd Pracy 
bezrobotnych otrzyma zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpie-
czenia społeczne. Wniosek należy złożyć do Urzędu Pracy przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero 
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z Urzędem Pracy umowy określającej warunki 
organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez PUP. 

Wsparcie udzielane jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
kozienickim (IV)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zorganizowane miejsce zatrudnienia w ramach prac inter-
wencyjnych kierowane będą osoby młode w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Kozienicach jako bezrobotne, w szczególności, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. mło-
dzież NEET). W 2020 roku w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
kozienickim (IV)” przewidziano organizację prac interwencyjnych dla 20 osób.

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

Wsparcie udzielane jest również w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających 
bez pracy w powiecie kozienickim (III)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zorganizowane miejsce 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych kierowane będą osoby powyżej 30 roku życia w tym kobiety, oso-
by o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby w wieku 
50 lat i więcej. W 2020 roku w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez 
pracy w powiecie kozienickim (III)” przewidziano organizację prac interwencyjnych dla 35 osób.

Celem głównym projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do 
grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim”.

 Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu 48 614 66 81, wew. 50 (Wioletta Jakubowska, Spe-
cjalista ds. programów) oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach w pok. 10.    
 

ANNA GRZEŚKÓW

MAGDALENA SZUMLAK

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Informacje
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2 marca 2020 r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Brzózie odbyła się akcja 
w ramach kampanii „Jesteś widoczny, 
jesteś bezpieczny”. W wydarzeniu tym 
uczestniczyli uczniowie klas IV – VIII 
szkoły w Brzózie, Cecylówce-Brzózkiej 
i Ursynowie. Organizatorem akcji był Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego.

Na spotkaniu, które rozpoczął dyrek-
tor szkoły Dariusz Pronobis obecni byli 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego Marta 
Goszczyńska oraz Beata Trzcińska, dy-
rektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Radomiu Marcin Cięż-
kowski, Wójt Gminy Głowaczów Hubert 
Czubaj oraz Sekretarz Gminy Głowa-
czów Krzysztof Wolski, a także dyrek-
torki szkół w Cecylówce-Brzózkiej i Ur-
synowie Nina Brodowska-Wojdak oraz 
Marzena Rusinek. Zajęcia z uczniami 
prowadzili policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Kozienicach, przedsta-
wiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Radomiu oraz strażacy 
z Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kozienicach.
Głównym założeniem akcji jest po-

prawa bezpieczeństwa pieszych i rowe-
rzystów poprzez promowanie używania 
elementów odblaskowych. Uczniowie 
wzięli udział w trzech panelach tematycz-
nych. Mogli spróbować swoich sił na to-
rze przeszkód. Wzięli udział w zajęciach 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. 
Poznali zasady udzielania pierwszej po-
mocy oraz sprawdzili swoje umiejętności 

Straży Pożarnej w Kozienicach. podczas ćwiczeń z użyciem fantomów. 
Wszyscy uczniowie, biorący udział 

w tym wyjątkowym wydarzeniu, otrzy-
mali zestawy zawierające elementy od-
blaskowe.

JOLANTA ŻAK

Zgodnie z §34 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kozienickiego w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszcza się treść interpe-
lacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania.
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Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia/Interpelacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 12

Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przy-

znanie płatności złożonego w roku 2019 można składać w terminie od dnia 2 marca 2020 r. do dnia  
15 kwietnia 2020 r. 
Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu. 
Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności 

na rok 2020 i ubieganiem się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2019 roku. Rolnik, który 
skutecznie złoży Oświadczenie nie musi składać w 2020 roku wniosku o przyznanie płatności. 

Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez rolnika, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku 
za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego). Oświadczenie złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem 
e-maila nie zostanie uznane jako złożone skutecznie (tylko oświadczenia złożone w formie dokumentu elektronicznego przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej zostaną uznane jako złożone skutecznie). 

Po złożeniu Oświadczenia, jeśli jest to zasadne, rolnik może złożyć formularz zmiany do wniosku w terminie do dnia 1 czerwca 
2020 r. (ustawowy termin na składanie zmian, tj. 31 maja 2020 roku, przypada w niedzielę). 
Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy:
• w 2019 r. ubiegali się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związa-

ną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014 – 2020), wypłatę pomo-
cy na zalesianie (PROW 2007 – 2013), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014 – 2020),

• w 2019 r. nie ubiegali się o przyznanie: płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na 
ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do 
powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy 
pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płat-
ności do krów, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014 – 2020), płatności ekologicznej (PROW 2014 – 2020),

• zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, 
• potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 roku,
• chcą ubiegać się w 2020 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2019 roku.
Uwaga: W przypadku, gdy w 2019 roku zostały wykryte w sprawie o przyznanie płatności przedeklarowania powierzchni stwier-
dzonej względem powierzchni deklarowanej i rolnik złoży w 2020 roku Oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w po-
wierzchniach deklarowanych działek do płatności, wówczas przedeklarowania mogą zostać także wyliczone w sprawie w roku 
2020, co może skutkować zmniejszeniem lub odmową przyznania płatności. 
W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego 
Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak 
podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. 
W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie 
płatności na rok 2020 (o ile nie minął termin na składanie wniosków o przyznanie płatności). 
II. Dobrostan zwierząt: 15 marca start naboru wniosków

Od 15 marca 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać się w ARiMR o nowy rodzaj wsparcia finansowego z PROW 2014 – 2020. 
„Dobrostan zwierząt” to działanie przeznaczone dla hodowców krów i świń, które ma na celu zrekompensowanie rolnikom 
dodatkowo poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z pod-
wyższonym dobrostanem zwierząt. 

Wsparcie będą mogli otrzymać rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania 
przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do 
wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska, czy wybiegu. 
Roczne stawki pomocy wyniosą:
• 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach),
• 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach),
• 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym),
• 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),
• 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Choć w ramach działania „Dobrostan zwierząt” zaplanowano również rekompensatę za dostęp świń (lochy, tuczniki) do wy-
biegów, jednak ze względu na występujący na terenie Polski ASF te warianty wsparcia nie będą w naborze 2020 r. realizowane. 

Nabór wniosków, który potrwa do 15 maja 2020 r., odbędzie się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWnio-
sekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014 – 2020. Wniosek 
będzie dostępny od niedzieli 15 marca. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych 
po terminie składania wniosków – do 9 czerwca 2020 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja 2020 r., sto-
sowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.   

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że ze wsparcia w ramach działania „Dobrostan zwierząt” będzie mogło skorzy-
stać ok 65 tys. polskich rolników. W budżecie PROW 2014 – 2020 zarezerwowano na ten cel 50 mln euro.
III. ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć 
swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. ARiMR wesprze również spółki wodne, które chcą zainwestować  
w urządzenia chroniące gospodarstwa przed powodzią. 19 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji za-

Informacje
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pobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. 
Ta propozycja pomocy fi nansowana z PROW 2014 – 2020 skierowana jest do dwóch grup odbiorców. 
Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje 

chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.  Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 
100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020. Przy czym wysokość dofi nansowania przyznanego przez ARiMR nie 
może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifi kowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie ogro-
dzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji. 

Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji 
rolnej”, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwe-
stycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, 
kosy spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020. 
Także w tym przypadku limit dofi nansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifi kowanych zrealizowanej inwestycji. 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR od 19 marca do 17 kwietnia 2020 r. 
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      

20 marca w Starostwie Powiatowym 
w Kozienicach odbyło się spotkanie 
dotyczące określenia zakresu współ-
działania służb Powiatu Kozienickiego 
i Gminy Kozienice z żołnierzami Wojsk 
Obrony Terytorialnej z 62. Batalionu 
Piechoty Lekkiej – Radom-Sadków, 
którzy stacjonują od kilku dni w Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Kozienicach.

Ustalono zakres i zasady działania 
żołnierzy, którzy wsparciem obejmą 
teren największej gminy w powiecie: 
gminy Kozienice.

W pierwszej kolejności terytorial-
si będą mieli za zadanie dostarczanie 
żywności, lekarstw i środków higieny 
osobistej do osób objętych kwarantan-
ną domową oraz osób w podeszłym 
wieku, potrzebujących pomocy. Je-
żeli zajdzie taka potrzeba wspierać 
będą również funkcjonariuszy policji 
podczas kontroli przestrzegania zasad 
kwarantanny.

W dalszej części spotkania Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Kozienicach Krystyna Wilkowska 
omówiła aktualną sytuację związaną 
z rozprzestrzenianiem się koronawiru-
sa na terenie powiatu kozienickiego. 
Komendant Powiatowy PSP Kamil 
Bieńkowski oraz Naczelnik Wydziału 
Prewencji Komendy Powiatowej Po-
licji w Kozienicach Grzegorz Skomra 
przedstawili zasady i sposób działania 
poszczególnych służb.

W spotkaniu udział wzięli Wice-
starosta Powiatu Kozienickiego Jó-
zef Grzegorz Małaśnicki, Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-

nitarny w Kozienicach Krystyna Wil-
kowska, Kierownik Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kozienicach Ewa Wysocka, Komen-
dant Powiatowy PSP Kamil Bieńkow-
ski, Zastępca Komendanta Powiatowe-
go Policji Dariusz Szewc, Naczelnik 
Wydziału Prewencji Grzegorz Skomra, 
Szef Sztabu 62. Batalionu Piechoty 
Lekkiej Radom-Sadków – por. Domi-
nik Pijarski, oficer łącznikowy – Pa-
tryk Czubak, Grzegorz Maciejczyk 
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, 
Spraw Społecznych i Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Kozieni-
cach.

Przypominamy, że osoby objęte 
kwarantanną domową oraz osoby star-
sze i niepełnosprawne z terenu gmi-

ny Kozienice, chcące uzyskać pomoc 
w wyżej wymienionym zakresie po-
winny zgłosić to telefonicznie do Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kozienicach,

tel. 510 208 492 – przez cały tydzień 
w godz. 7.30 – 19.00

tel. 48 614 67 62 – od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy MGOPS,

lub do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach:

tel. 510 027 242 – przez cały tydzień od 
7.30 do 19.00

MONIKA WIRASZKA

Informacje
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Odpowiadając na pytania zadawane 
przez konsumentów o kwestie wyjazdu 
za granicę w związku z koronawirusem 
i możliwością rezygnacji Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów informuje:

1. Na pytanie co ma robić – czy rezy-
gnować czy nie, bo biuro podróży 
twierdzi, że konsument nie ma ku 
temu podstaw i w razie rezygnacji 
będzie zobowiązany pokryć koszty 
rezygnacji to Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów nie może podjąć 
decyzji za konsumenta i zagwa-
rantować mu, że jeśli odstąpi od 
umowy z powodu sytuacji panu-
jącej w krajach objętych epidemią 
koronawirusa – organizator będzie 
zobowiązany do zwrotu wpłaco-
nych przez niego środków. Decyzja 
należy tylko i wyłącznie do konsu-
menta, który zawarł umowę. 

2. Jeśli konsument jest zdecydowany zre-
zygnować z wyjazdu to:

musi złożyć na piśmie do organiza-
tora oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy  z powodu sytuacji panu-
jącej w miejscu docelowym, może 
powołać się na przepis art. 47 ust. 4 
ustawy o imprezach turystycznych, 
który brzmi następującą: 

Art. 47 ust. 4. Podróżny może od-
stąpić od umowy o udział w impre-
zie turystycznej przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej bez ponoszenia 
opłaty za odstąpienie w przypadku 
wystąpienia nieuniknionych i nad-
zwyczajnych okoliczności występu-
jących w miejscu docelowym lub 
jego najbliższym sąsiedztwie, które 
mają znaczący wpływ na realizację 
imprezy turystycznej lub przewóz 
podróżnych do miejsca docelowe-
go. Podróżny może żądać wyłącznie 
zwrotu wpłat dokonanych z tytułu 
imprezy turystycznej, bez odszkodo-
wania lub zadośćuczynienia w tym 
zakresie.

i zażądać zwrotu pieniędzy wskazując 
termin np. 7 dni i nr rachunku ban-
kowego. Powinien ponadto powołać 
się na informacje, które podaje GIS  

i MSZ, które w pewnym sensie uzasad-
niają jego decyzję. Jeśli przedsiębior-
ca odmówi albo nie zareaguje na pi-
smo konsumenta, wówczas konsument 
może złożyć do Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów wniosek o pomoc. 
Prawdopodobnie jednak wszystkie 
tego typu sprawy będą się kończyć 
w sądzie, który oceni czy roszczenia 
konsumenta są zasadne, ponieważ 
tylko sąd może rozstrzygać spory cy-
wilno-prawne.

Na stronie Ministerstwa Spraw Za-
granicznych mamy następującą in-
formację: https://www.gov.pl/web/
dyplomacja/informacje-dla-podro-
zujacych:

W związku z faktem, że na obecnym 
etapie rozwoju epidemii koronawiru-
sa żadne miejsce na świecie nie jest 
wolne od ryzyka zakażenia się nim,  
a w niektórych regionach świata sytu-
acja zmienia się niezwykle dynamicz-
nie, Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych apeluje o unikanie wszelkich 
podróży zagranicznych, 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 
konieczne – oznacza poziom zagro-
żenia znacznie wyższy niż w Polsce. 
W naszej ocenie podróże konieczne 
to wyjazdy w celach zawodowych, 
pilnych sprawach rodzinnych itd. 
– wyłączamy z tej kategorii cele tu-
rystyczne. Ostateczna decyzja czy 
podróż jest konieczna należy do 
obywatela.

4. MSZ odradza wszelkie podróże – 
oznacza najwyższy poziom zagro-
żenia. Odradzane są wszelkie po-
dróże, w tym w celach zawodowych  
i pilnych sprawach rodzinnych.

Ze względu na zagrożenie epide-
miologiczne Główny Inspektorat Sa-
nitarny na swojej stronie https://gis.
gov.pl zamieszcza aktualne informa-
cje i komunikaty o aktualnym stanie 
zagrożenia epidemiologicznego.

Czy tego typu ostrzeżenia wystar-
czą, aby domagać się zwrotu środków  
w przypadku odstąpienia z powodu 
wirusa – być może tak, ale nie ma co 
do tego pewności i dlatego Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów nie może kon-
sumentom dać gwarancji, że odzyskają 
pieniądze. Znamienne jest jednak, że 
takie same rekomendacje na temat po-
dróżowania, które wyrażają MSZ i GIS 
„nie zaleca, odradza” i na tej podsta-
wie de facto biura podróży same odwo-
łują imprezy.

Dodatkowym argumentem jest fakt za-
wieszenia 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 
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