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12 maja 1935 roku zmarł I Marsza-
łek Polski Józef Piłsudski – przywódca 
walczących o wolną Polskę Legionistów. 
W poprzednim roku z inicjatywy prze-
wodniczącego kozienickiego oddziału 
Związku Piłsudczyków RP Mariana Śle-
dzia, w Kozienicach odbyły się uroczyste 
obchody 84. rocznicy śmierci Marszałka. 
Oprócz Piłsudczyków i władz samorzą-
dowych wzięła w nich udział również 
młodzież oraz mieszkańcy powiatu ko-
zienickiego.

W tym roku z uwagi na panującą 
pandemię koronawirusa obchody 85. 
rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego 
były znacznie skromniejsze. 12 maja 
o godz. 18.00 przed Pomnikiem Nie-
podległości w Kozienicach spotkali się 
zarówno przedstawiciele Piłsudczyków, 
jak i władz samorządowych. W hołdzie 
wielkiemu wodzowi delegacje Związku 
Piłsudczyków RP Oddział w Kozieni-
cach na czele z Przewodniczącym Maria-
nem Śledziem, Powiatu Kozienickiego, 
w skład której weszli Starosta Andrzej 

Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Ma-
łaśnicki oraz Członek Zarządu Powiatu 
Marek Kucharski, Gminy Kozienice na 
czele z Burmistrzem Piotrem Kozłow-
skim złożyły kwiaty i zapaliły znicze 

przed Pomnikiem, po czym wszyscy uda-
li się na cmentarz, gdzie przy kwaterach 
poległych Legionistów również złożono 
kwiaty i zapalono symboliczne znicze.

MONIKA WIRASZKA

85 lat temu w dniu 12 maja 1935 r. 
w Belwederze o godz. 20.45 zmarł Mar-
szałek Józef Piłsudski. 

Swoją ostatnią wolę Marszałek Pił-
sudski spisał tuż przed śmiercią: Nie 
wiem czy nie zechcą mnie pochować na 
Wawelu. Niech! Niech tylko moje ser-
ce wtedy zamknięte schowają w Wilnie, 
gdzie leżą moi żołnierze, co w kwietniu 
1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako 
prezent pod nogi rzucili. Na kamieniu, czy 
nagrobku wyryć motto wybrane przeze 
mnie dla życia „Gdy mogąc wybrać, wy-
brał zamiast domu /Gniazdo na skałach 
orła, niech umie/ Spać, gdy źrenice czer-
wone od gromu/ I słychać jęk szatanów 
w sosen zadumie/ Tak żyłem”. A zaklinam 
wszystkich co mnie kochali sprowadzić 
zwłoki mojej matki z Sugint Wiłkomirskie-
go powiatu do Wilna i pochować matkę 
największego rycerza Polski nade mną. 
Niech dumne serce u stóp dumnej matki 

spoczywa. Matkę pochować z wojsko-
wymi honorami ciało na lawecie i niech 
wszystkie armaty zagrzmią salwą poże-
gnalną i powitalną tak, by szyby w Wilnie 
się trzęsły. Matka mnie do tej roli jaka 
mnie wypadła chowała. Na kamieniu, 
czy nagrobku Mamy wyryć wiersz z „Wa-
cława” Słowackiego zaczynający się od 
słów „Dumni nieszczęściem nie mogą”. 
Przed śmiercią Mama mi kazała to po 
kilka razy dla niej czytać.

Uroczystości pogrzebowe trwały ty-
dzień, po wystawieniu ciała w Belwede-
rze i w katedrze św. Jana w Warszawie, 
a następnie paradzie wojskowej na Po-
lach Mokotowskich Marszałka żegnały 
tłumy. Bardzo licznie rodacy żegnali na 
trasie przejazdu pociągu do Krakowa.

Po dotarciu na wzgórze wawelskie 
przemówienie ze stopni katedry wygłosił 
prezydent Ignacy Mościcki, który żegna-
jąc marszałka mówił m.in.: Cieniom kró-

lewskim przybył towarzysz wiecznego snu. 
Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie 
dzierży berła. A królem był serc i władcą 
doli naszej. Półwiekowym trudem swego 
życia brał we władanie serce po sercu, du-
szę po duszy, aż purpurą królestwa swego 
ducha zagarnął niepodzielnie całą Pol-
skę. Następnie generałowie, przy dźwię-
kach dzwonu Zygmunta, wnieśli trumnę 
do katedry. Po mszy pontyfi kalnej, którą 
celebrował metropolita Sapieha, generało-
wie znieśli ciało marszałka do krypty św. 
Leonarda. Na zakończenie uroczystości 
ustawione na wawelskim wzgórzu działa 
oddały 101 strzałów armatnich. W całym 
kraju zapanowała trzyminutowa cisza. 
Szacuje się, że w pogrzebie w Krakowie 
wzięło udział około 100 tys. osób.

MARIAN ŚLEDŹ
MAREK GOZDERA

Związek Piłsudczyków RP 
Oddział Kozienice
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3 maja 1791 roku uchwalona została 
ustawa regulująca ustrój Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów. Była to pierwsza 
nowoczesna, spisana konstytucja w Eu-
ropie i druga na świecie, po konstytucji 
Stanów Zjednoczonych. Rocznica jej 
uchwalenia każdego roku w powiecie 
kozienickim obchodzona była w spo-
sób bardzo uroczysty. W roku bieżącym, 
z uwagi na pandemię koronawirusa ofi -
cjalne obchody nie odbyły się, jednak 
zarówno władze samorządowe Powiatu 
Kozienickiego, jak i innych instytucji, 
by uczcić pamięć o wydarzeniach sprzed 
229 lat złożyły kwiaty i zapaliły zni-
cze przed Pomnikiem Niepodległości. 
3 maja o godzinie 10 uczyniły to delega-
cja Powiatu Kozienickiego, w skład któ-
rej weszli Starosta Kozienicki Andrzej 
Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Ma-
łaśnicki, Skarbnik Powiatu Kamil Banaś 
oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Kul-
tury Starostwa Powiatowego w Kozieni-
cach Lucyna Domańska-Stankiewicz, 
a także delegacja Samorządowego Fo-
rum Ziemi Kozienickiej na czele z Prze-
wodniczącym Igorem Czerwińskim. 
Z okazji rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja Starosta Andrzej Jung od-

czytał list skierowany do mieszkańców 
powiatu.

Mimo rozprzestrzeniającego się 
koronawirusa w Kozienicach nie za-
pomniano o ważnym dla wszystkich 
Polaków święcie, przed południem 
uchwalenie Konstytucji 3 maja uczciły 
kolejne instytucje, organizacje i władze 
samorządowe Gminy Kozienice. Kwiaty 

i znicze przed Pomnikiem Niepodległości 
są wyrazem naszej pamięci o przodkach 
i ich dokonaniach.

MONIKA WIRASZKA

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

27 kwietnia, Zakład Mleczarski „Obo-
ry” w Kozienicach, należący do grupy 
Lactalis, za pośrednictwem Starostwa Po-
wiatowego, przekazał dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach, ochron-
ne, trójwarstwowe fartuchy izolacyjne, 
o wartości 10.800 zł oraz 700 kg sera 
twarogowego. W przekazaniu uczestni-
czyli Andrzej Jung Starosta Kozienicki 
i Grzegorz Maciejczyk Naczelnik Wy-
działu Bezpieczeństwa, Spraw Społecz-
nych i Obywatelskich Starostwa Powia-
towego w Kozienicach.

Jest to kolejna akcja przeprowadzo-
na przez przedsiębiorstwo, nadzorowana 
przez Jerzego Olizarowskiego Dyrektora 
Zakładu Mleczarskiego w Kozienicach, 
wspierająca jednostki, najbardziej nara-
żone w czasie pandemii koronawirusa. 
Taką pomoc otrzymały także Placówka 
Socjalizacyjna PANDA oraz Dom Pomo-
cy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyń-
skiej w Kozienicach. Zakład Mleczarski 
„Obory” w Kozienicach przekazał wów-
czas 8 tysięcy jogurtów.

Nadmienić należy, że w ostatnich ty-
godniach pomoc dla Szpitala Powiatowe-

go w Kozienicach płynie ze strony wielu 
fi rm i instytucji. Informacja z podsumo-
waniem otrzymanej pomocy znajdzie się 
w Nr 6/2020 (czerwiec) Biuletynu Infor-
macyjnego „Nasz Powiat”.

SABINA SEMENIUK

go w Kozienicach płynie ze strony wielu 
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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Modernizacja skweru Jana Pawła II 
w Garbatce-Letnisku dobiegła końca, 
o czym można się przekonać, przejeżdża-
jąc przez centrum miejscowości. Obszar 
przy Urzędzie Gminy stał się teraz bar-
dziej przejrzysty, nabrał nowego kształtu 
i uroku. Mało estetyczna kostka, częścio-
wo zniszczona przez wystające korzenie 
drzew, została zastąpiona szlachetną, 
z dodatkiem kamienia naturalnego, któ-
rej forma ułożona jest w kształt promieni 
słonecznych, nawiązujących do moty-
wu architektonicznego garbackich willi 
i letniskowego charakteru miejscowości. 
W centralnej części stanęło 5 ławek 
komponujących się z nowym, okrągłym 
kształtem skweru. Stare, chore, częściowo 
spróchniałe drzewa zagrażające bezpie-
czeństwu podczas nagłych zjawisk pogo-
dowych, zastąpiło około 600 roślin, które 
niebawem będą tworzyć piękną i koloro-
wą mozaikę. Choć na pełny rozrost drzew, 
krzewów i bylin będziemy musieli trochę 
poczekać, to efekt wizualny z pewnością 
będzie tego warty.

Dodatkowego innowacyjnego charak-
teru miejsca dodadzą 4 drzewa tlenowe 
o wyjątkowych właściwościach. Te szyb-
ko rosnące drzewa osiągają nawet 16 me-
trów wysokości w przeciągu 6 lat, a ich 
średni przyrost wynosi 2 – 3 m w ciągu 
roku. Ponadto produkują one 10 razy wię-
cej tlenu niż inne drzewa liściaste, a ich 
ogromne liście dadzą wiele cienia spra-
gnionym ochłody. 

Cała inwestycja nie doszłaby do skut-
ku, gdyby nie wsparcie fi nansowe środ-
ków zewnętrznych, jakie udało się pozy-

skać na ten cel stowarzyszeniu „Aktywni 
50plus” za pośrednictwem Lokalnej Gru-
py Działania „Puszcza Kozienicka”. 

Doświadczenie „Aktywnych” z Gar-
batki, dbałość o walory estetyczne gminy, 
jak i kulturę oraz rozrywkę jej mieszkań-
ców zostało już wielokrotnie docenione 
przez m.in. Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego, co zaowocowało wieloma 

W dniach 4, 14 i 26 maja, na wnio-
sek Starosty Kozienickiego, do Powia-
tu trafiło łącznie około 5 tys. litrów 
płynu dezynfekcyjnego z zasobów 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego. Pomoc ta ma zwiększyć poziom 
bezpieczeństwa dzieci i personelu 
w żłobkach i przedszkolach oraz 
uczniów klas 1 – 3 i maturzystów. 
W przekazaniu środków uczestniczył 
Grzegorz Maciejczyk Naczelnik Wy-
działu Bezpieczeństwa, Spraw Obywa-
telskich i Społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach, natomiast 
transport zapewnili pracownicy Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Kozienicach.

Środki przekazane zostały poszcze-
gólnym gminom Powiatu Kozienickie-
go, zgodnie z wytycznymi Wojewody 

projektami realizowanymi ze środków 
unijnych. 

Mamy nadzieję, że zmodernizowa-
na infrastruktura spodoba się większości 
mieszkańców, a sceptyków zachęcamy do 
większej cierpliwości i wiary w słuszność 
podejmowanych działań i inwestycji.

OLGA JASEK-SIWECKA

Materiał fi lmowy na wyżej wymienio-
ny temat dostępny jest na stronie interne-
towej www.kozienicepowiat.pl w zakładce 
TV „Nasz Powiat”

Mazowieckiego Konstantego Radzi-
wiłła.

SABINA SEMENIUK

skać na ten cel stowarzyszeniu „Aktywni projektami realizowanymi ze środków 

Informacje
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Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.
Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.
Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.
Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą.
Bez zadziwienia człowiek popadłby w rutynę, przestałby się rozwijać i stopniowo stałby się niezdolny do życia naprawdę osobowego.

Jan Paweł II
Powyższe cytaty już na zawsze 

zajmować będą wyjątkowe miejsce 
w sercach Polaków, słowa Wielkiego 
Polaka Papieża Jana Pawła II, którego 
100. rocznicę urodzin obchodziliśmy 
18 maja, a cały 2020 rok ogłoszony jest 
przez polski Sejm i Senat Rokiem Świę-
tego Jana Pawła II.

Życie Karola Wojtyły, kapłana, ak-
tora, poety, pedagoga, a wreszcie papie-
ża, rozpoczęło się 18 maja 1920 roku 
w Wadowicach. I jak to sam papież 
powiedział,16 czerwca 1999 r. podczas 
spotkania z mieszkańcami Wadowic na 
Rynku, który obecnie nosi jego imię: 
Tu w tym mieście Wadowicach wszystko 
się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła 
się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr 
się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło... 
Zaczęło się życie Wielkiego pielgrzy-
ma miłości, wiary i nadziei, który 
podczas wszystkich swoich podróży 
duszpasterskich, spotkań z setkami ty-
sięcy wiernych, przedstawicielami in-
nych chrześcijańskich Kościołów, wy-
znawcami religii niechrześcijańskich, 
ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi 
oraz młodzieżą, swoimi słowami i na-
uczaniem docierał głęboko do ich serc 
i dusz, napełniając je otuchą, wspar-
ciem i ogromnymi pokładami miłości. 
Całe życie Papieża Polaka to jedna, 
wyjątkowa podróż, która niezmiennie 
odbywała się w duchu szerzenia miło-
ści, pokoju i jedności oraz podkreślania 

znaczenia rodziny w społeczeństwie 
i zachęty do niesienia pomocy drugie-
mu człowiekowi.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. 
Następnego dnia, w homilii wygłoszonej 
podczas żałobnej mszy św. na Placu św. 
Piotra, kardynał Angelo Sodano nazwał 
naszego rodaka „Wielkim”. Sześć lat póź-
niej Jan Paweł II został beatyfi kowany, 
a 27 kwietnia 2014 roku papież Franci-
szek ogłosił Go Świętym.

W Kozienicach, w 100. rocznicę 
narodzin Wielkiego Polaka – Świętego 
Jana Pawła II, delegacje samorządów: 
Powiatu Kozienickiego z Andrzejem 

znaczenia rodziny w społeczeństwie Jungiem, Józefem Grzegorzem Mała-
śnickim Starostą i Wicestarostą Powia-
tu na czele, Gminy Kozienice z Rafa-
łem Suchermanem Przewodniczącym 
Rady Miejskiej, Piotrem Kozłowskim 
i Mirosławem Pułkowskim Burmi-
strzem i Zastępcą Burmistrza Gmi-
ny Kozienice oraz delegacja przed-
stawicieli Klubu Radnych „Prawo 
i Sprawiedliwość” w Radzie Miejskiej 
w Kozienicach z Arturem Materą Prze-
wodniczącym Zarządu Powiatowego 
PiS w Kozienicach, złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze pod pomnikiem pa-
pieskim przy Kościele Św. Krzyża. 
W imieniu Publicznej Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozie-
nicach kwiaty złożył dyrektor Tomasz 
Trela. Hołd Papieżowi Polakowi zło-
żyli także ks. dziekan Władysław Sar-
wa proboszcz parafii pw. Św. Rodziny 
w Kozienicach oraz ksiądz kanonik 
Kazimierz Chojnacki proboszcz para-
fii pw. Św. Krzyża, którzy odmówili 
również modlitwę okolicznościową 
w intencji Jana Pawła II. Nie zabra-
kło również zniczy zapalonych przez 
mieszkańców Kozienic i okolic.

SABINA SEMENIUK

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

Wydarzenia
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Jeśli jesteś osobą w wieku 18 – 29 lat, brakuje Ci doświadczenia lub odpowiednich kwalifikacji, chcesz zdo-
być przydatne umiejętności, nabyć kwalifikacje lub wykorzystać posiadane umiejętności i założyć własną fir-
mę, skorzystaj ze wsparcia oferowanego w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Akty-
wizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)”. W 2020 roku możesz skorzystać 
ze stażu, szkolenia, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonu na zasiedlenie 
oraz prac interwencyjnych. Przewidywana liczba uczestników w projekcie w roku 2020 to około 245 osób, 
które skorzystają również z poradnictwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy: bezrobotne kobiety i mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Kozienicach, w wieku 18 – 29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwa-
lifikacjach i osoby długotrwale bezrobotne (według definicji określonej dla PO WER). Do udziału w projekcie 
szczególnie zachęcamy osoby należące do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie 
uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym).

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

Wartość Projektu w roku 2020 wynosi: 2 517 632,93 zł, w tym dofi nansowanie z Unii Europejskiej 2 121 861,03 zł.

Koordynator projektu: Anna Grześków, e-mail: agrzeskow@kozienice.praca.gov.pl
 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)”.

W ramach projektu realizowane są takie zadania jak: staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz prace interwencyjne. Wsparciem zostaną objęte 382 osoby, które skorzystają również z poradnictwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy.

Grupę docelową projektu na lata 2019-2020 stanowią kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z nie-
pełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej oraz bezrobotni mężczyźni 
w wieku 30 – 49 lat nie należący do żadnej z ww. grup docelowych. Celem projektu jest zwiększenie możliwo-
ści zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy 
w powiecie kozienickim. 

Wartość Projektu w roku 2020 wynosi: 1 782 032,00 zł, w tym dofi nansowanie z Unii Europejskiej 1 425 626,00 zł.

Koordynator projektu: Magdalena Szumlak, e-mail: mszumlak@pupkozienice.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach ul. Zdziczów 1 26-900 Kozienice, nr tel: 48 614 66 81 wew. 50. 

Informacje
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W związku 
z łagodzeniem 
n e g a t y w n y c h 
skutków pande-
mii koronawiru-
sa Powiat Kozie-
nicki otrzymał 
dotąd 12,5 milio-
nów złotych na 

pomoc przedsiębiorcom w ramach tarczy 
antykryzysowej. Pieniądze te pochodzą 
z rezerwy Funduszu Pracy przyznanej 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej. Środki, o których mowa 
przeznaczane są na wsparcie samozatrud-
nionych, a także mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców oraz organizacji pozarzą-
dowych prowadzących działalność gospo-
darczą na terenie powiatu kozienickiego. 
Całością prac związanych z dystrybucją 
pozyskanych funduszy zajmuje się Powia-
towy Urząd Pracy w Kozienicach. 

Wielomilionowe wsparcie, które 
otrzymaliśmy w kwietniu i maju, a także 
prawie milion złotych wygospodarowany 
z realizowanych przez urząd projektów 
unijnych przeznaczane są w szczegól-
ności na niskooprocentowane pożyczki 
dla mikroprzedsiębiorców i samozatrud-
nionych. Pożyczka jest całkowicie uma-
rzalna, jeśli pożyczkobiorcy utrzymają 
przez najbliższe 3 miesiące swoją działal-
ność gospodarczą i w ciągu 14 dni złożą 
wniosek o umorzenie pożyczki. Ponadto 

przedsiębiorcy niezatrudniający pracow-
ników, w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych związanych z pandemią 
koronawirusa, mogą ubiegać się rów-
nież o dofi nansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Znaczne kwoty z pozyskanych środków 
przeznaczamy również na dofi nansowa-
nie części kosztów wynagrodzeń pracow-
ników dla mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców. O wsparcie 
na dofi nansowanie części kosztów wy-
nagrodzeń pracowników mogą ubiegać 
się również organizacje pozarządowe 
(np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne 
podmioty prowadzące działalność pożyt-
ku publicznego. Wsparcie przysługuje 
w przypadku spadku przychodów z dzia-
łalności w następstwie wystąpienia CO-
VID-19 o co najmniej 30%.

Nabory wniosków na poszczególne in-
strumenty prowadzimy nieprzerwanie od 
2 kwietnia br. Oferowane usługi wsparcia 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
lokalnych przedsiębiorców. Na dzień 
15 maja br. wpłynęło do nas 1349 wnio-
sków o pożyczkę, 66 wniosków o dofi -
nansowanie części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsię-
biorcy będącego osobą fi zyczną, nieza-
trudniającego pracowników, 42 wnioski 
o dofi nansowanie części kosztów wyna-
grodzeń pracowników dla mikroprzedsię-
biorców, małych i średnich przedsiębior-

ców, a także 2 wnioski o dofi nansowanie 
części kosztów wynagrodzeń pracowni-
ków oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne dla 
organizacji pozarządowych. Jak widać 
liczba wniosków jest ogromna, a pew-
nym problemem jest duża ilość aplikacji 
wymagających poprawy lub uzupełnienia 
- co stwarza opóźnienia w rozpatrywa-
niu i wypłacaniu środków fi nansowych. 
Jednak żaden z wniosków spełniający 
kryteria nie będzie przez nas odrzuco-
ny, każdy jest na bieżąco weryfi kowany, 
a w razie braków lub błędów prosimy 
przedsiębiorcę o uzupełnienie lub po-
prawienie wniosku. Staramy się szybko 
i sprawnie wypłacać środki, na które 
oczekują wnioskodawcy, zdając sobie 
sprawę z trudnej sytuacji w jakiej znala-
zły się fi rmy w czasie pandemii. 

Zapewniamy, że w razie rosnących 
potrzeb pracodawców i przedsiębiorców 
z powiatu kozienickiego będziemy starać 
się o kolejne środki fi nansowe z tarczy 
antykryzysowej dla wsparcia lokalnego 
biznesu.

JAN MAZUR 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kozienicach

19 maja, Bogumiła Iskra Prezes Od-
działu Rejonowego Polskiego Czerwone-
go Krzyża w Kozienicach wspólnie z Anną 
Puzio Kierownikiem Biura Oddziału, prze-
kazały na ręce ratowników medycznych 
pracujących w strukturach Szpitala Powia-
towego w Kozienicach, upominki w posta-
ci produktów kosmetycznych.

Przedsięwzięcie to organizowane przez 
Zarząd Główny PCK w Warszawie obej-
muje swoim zasięgiem całą Polskę. Ma na 
celu wyrażenie wielkiego uznania, szcze-
rych podziękowań i głębokiego szacunku 
dla wszystkich ratowników medycznych, 
którzy w dobie koronawirusa niosą pomoc 
drugiemu człowiekowi, często ryzykując 
własnym zdrowiem i życiem.
Dziękujemy!!!

SABINA SEMENIUK
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

ców, a także 2 wnioski o dofi nansowanie 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach 
poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastęp-
czej zawodowej oraz niezawodowej.

Apelujemy do osób, które są odpowiedzialne i potrafi ą 
zrozumieć dziecko o rozważenie możliwości podjęcia się 
roli rodzica zastępczego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone 
małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej mu-
szą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1-3 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 821):

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz wła-
dza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy 
taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu eg-
zekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia 
oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane pra-

womocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące szkoleń oraz rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać w siedzibie PCPR w Ko-

zienicach ul. Kochanowskiego 15 w godzinach:
Poniedziałek – 7.30 – 16.30
Wtorek – czwartek – 7.30 – 15.30
Piątek – 7.30 – 14.30
lub telefonicznie pod numerem 48 382 05 65

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY!
MARCIN STYŚ

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach informuje 
o możliwości skorzystania z progra-
mów finansowanych z PFRON dla 
osób niepełnosprawnych z terenu 

powiatu kozienickiego:
• Moduł I „Aktywny samorząd” likwi-

dacja barier utrudniających akty-
wizację społeczną i  zawodową.
Termin przyjmowania wniosków: 

od dnia 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.
• Moduł II „Aktywny samorząd” po-

moc w uzyskaniu wykształcenia na 
poziomie wyższym.
Termin przyjmowania wniosków: do 

10.10.2020 r. dla wniosków dotyczących 

roku akademickiego 2020/2021.
• Moduł III „Pomoc osobom niepeł-

nosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych choro-
bami zakaźnymi”.
Termin przyjmowania wniosków od 

10.04.2020 r. do dnia 04.09.2020 r.
Adresatami pomocy w ramach Mo-

dułu III są:
1. osoby niepełnosprawne posiadające 

Informacje
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aktualne orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności;

2. dzieci i młodzież niepełnosprawna po-
siadająca aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności wydane przed ukoń-
czeniem 16 roku życia tj.:
• uczestnicy środowiskowych domów 

samopomocy, funkcjonujących na 
podstawie przepisów ustawy o po-
mocy społecznej,

• podopieczni placówek rehabilitacyj-
nych, których działalność fi nanso-
wana jest ze środków PFRON.

Wsparcie w ramach Modułu III 
programu skierowane jest do osób nie-
pełnosprawnych, które są: 
1. uczestnikami warsztatów terapii zaję-

ciowej;
2. uczestnikami środowiskowych do-

mów samopomocy, podopiecznymi 
dziennych domów pomocy społecz-
nej funkcjonujących na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej;

3. podopiecznymi placówek rehabilita-
cyjnych, których działalność fi nanso-
wana jest ze środków PFRON; 

4. uczestnikami programów zatwierdzo-
nych przez Radę Nadzorczą PFRON 
i w ramach tych programów korzysta-
ją ze wsparcia udzielanego przez pla-
cówki rehabilitacyjne;

5. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) 
uczestnikami zajęć rewalidacyjno-
-wychowawczych z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim; 

6. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku ży-
cia) wychowankami specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych 
oraz specjalnych ośrodków wycho-
wawczych.
Pomoc w ramach Modułu III udzie-

lana jest osobom niepełnosprawnym, 
które na skutek wystąpienia zagroże-

nia epidemicznego oraz stanu epidemii 
utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 
roku do dnia 4 września 2020 roku, 
możliwość korzystania (przez okres co 
najmniej 5 kolejnych następujących po 
sobie dni roboczych) z opieki świadczo-
nej w placówce rehabilitacyjnej.

Wnioski w ramach ww. progra-
mów można składać poprzez System 
Obsługi Wsparcia fi nansowanego ze 
środków PFRON – sow.pfron.org.pl. 
W przypadku braku możliwości skorzy-
stania z Systemu SOW wniosek można 
złożyć drogą pocztową, elektroniczną 
oraz w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanow-
skiego 15, 26-900 Kozienice.  

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w siedzibie PCPR w Kozienicach ul. 
Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice 
lub pod nr tel. 48 382 05 62.

MARCIN STYŚ

Szanowni Państwo,
wprowadzenie, ze względów epide-
miologicznych, ograniczenia prze-
mieszczania się w szczególny sposób 
wpływa na los osób narażonych na 
przejawy przemocy domowej. Zwią-
zek pomiędzy wprowadzeniem środ-
ków zaradczych w postaci kwarantanny 
a gwałtownym wzrostem raportowa-
nych przypadków przemocy odnotowu-
ją organizacje pozarządowe i instytucje 
państwowe. Ryzyko wzrostu liczby 
przypadków użycia przemocy wobec 
osób najbliższych w czasie epidemii 
może być skutkiem strachu przed za-
każeniem, poczuciem braku kontroli 
nad biegiem wydarzeń, czy potencjal-
nym pogorszeniem sytuacji material-
nej, czynniki te mogą bowiem działać 
jako stresory prowadzące do wybuchów 
agresji wobec osób najbliższych.

Mając na uwadze aktualną sytu-
ację chcielibyśmy poinformować, że 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
we współpracy z ekspertkami Centrum 
Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka 
i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Li-
nia” IPZ opracowało nową publikację 
„Osobisty plan awaryjny”. Ten krót-
ki poradnik zawiera praktyczne po-
rady dla osób zagrożonych przemocą 
i użyteczne dane teleadresowe. Bazu-
jąc na wieloletnich doświadczeniach 
organizacji pozarządowych w pracy 
z osobami pokrzywdzonymi, publika-

cja wskazuje, jak osoby, które obawia-
ją się przemocy mogą zwiększyć swoje 
bezpieczeństwo i zniwelować poten-
cjalne ryzyko.

Poradnik jest dostępny na stro-
nie internetowej Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich, a także na stro-
nie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach w zakład-
ce Przemoc w rodzinie/Praktyczne 
porady.

Ponadto informujemy, że przy 
PCPR w Kozienicach funkcjonuje Po-
radnictwo specjalistyczne, w ramach 
którego osoby potrzebujące wspar-
cia mogą skorzystać z bezpłatnych 

cja wskazuje, jak osoby, które obawia- konsultacji: 
• psychologa w pon. 8.30 – 16.30, śr. 8.30 

– 15.30, czw. 10.30 – 15.30, 
• prawnika, który pełni dyżury dwa razy 

w miesiącu zgodnie z ustalonym har-
monogramem. 
Osoby zainteresowane pomo-

cą w celu uzyskania pełniejszych 
informacji lub umówienia wizyty 
z wybranym specjalistą proszone są 
o kontakt pod nr telefonu 48 382 05 
62 lub zgłoszenie się do siedziby PCPR 
w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15.

MARCIN STYŚ

Informacje
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Zaprasza uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz 
ze sprzężeniami (autyzm i inne) do:
• Szkoły Podstawowej
• Szkoły Przyspasabiającej do Pracy
• Zespołu Rewalidacyjno – Wychowawczego

Uczniowie mogą korzystać z zakwaterowania w internacie.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi kowaną kadrę peda-

gogiczną zapewniającą uczniom naukę, opiekę i bezpieczeństwo.
OFERUJEMY:
• Prace w małych zespołach 
• Indywidualne podejście do każdego ucznia
• Pracę z użyciem technologii informacyjno – komunikacyjnej 

TIK
• Rodzinną atmosferę
• Bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania (sporto-

we, teatralne, artystyczne, turystyczno-krajoznawcze, fo-
tografi czne, czytelnicze)

PROWADZIMY TERAPIĘ:
• AAC – Alternatywne Metody Porozumiewania się
• Behawioralną
• Sensoryczną (SI)
• Polisensoryczną (Sala Doświadczania Świata)
• EEG Biofeedback 
• Terapia Ręki

ZAPEWNIAMY: pomoc psychologa, pedagoga, logope-
dy oraz udział w imprezach integracyjnych (wycieczki, rajdy, 
obozy sportowe, zawody).

POSTAW NA DOBRO SWOJEGO DZIECKA I JEGO 
LEPSZE JUTRO!

DLA NAS KAŻDY JEST WYJĄTKOWY!

Pomimo ciężkiej sytuacji związanej 
z epidemią COVID-19 i nauczaniem na 
odległość, uczniowie Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Opac-
twie wzięli udział w konkursie plastycz-
nym on-line pt. „Wiosenne inspiracje”, 
którego organizatorem było Europejskie 
Centrum Artystyczne im. Fryderyka Cho-
pina w Sannikach. Celem konkursu było 
zaprezentowanie własnych wyobrażeń 
i inspiracji a zarazem ukazanie piękna ota-
czającego świata w określonej porze roku. 
Prace oceniano pod względem pomysło-
wości, oryginalności i innowacyjności.

Decyzją przewodniczącej komisji wy-
różnienie za bezpośredniość tematu otrzy-
mał uczeń naszej placówki Kacper Sobie-
szuk. W kategorii klas IV – VIII 4 miejsce 
zdobyła Gabriela Wójcik, 12 miejsce 
– Igor Słomski, 13 miejsce – Sylwester 
Skwira, 15 miejsce – Michł Szymaniak 
i 16 miejsce – Jan Staluszka. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 

gratulujemy i dziękujemy rodzicom za 
współpracę oraz pomoc w osiąganiu suk-
cesów przez naszych uczniów w czasie 

gratulujemy i dziękujemy rodzicom za nauczania zdalnego.

Nauczyciele SOSW w Opactwie

Oferta edukacyjna/Informacje
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Nasza szkoła jest zespołem publicz-
nych szkół średnich o ponad czterdziesto-
letniej tradycji. 

Uczniowie szkoły uzyskują bardzo 
dobre wyniki na egzaminie maturalnym 
i egzaminach zawodowych, dzięki temu 
zdecydowanie wzrastają ich szanse na 
zdobycie indeksów wyższych uczelni.

Placówka cieszy się bardzo dobrą 
opinią i zdobywa wyróżnienia. W roku 
2019 po raz kolejny została nagrodzo-
na w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych „Perspektyw”, 
awansując do tytułu „Srebrnej Szkoły”. 
Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dy-
daktyczną, laboratoriami, w tym pię-
cioma pracowniami komputerowymi, 
w których uczniowie mają dostęp do 
szybkiego Internetu. 

Posiadamy bardzo dobrze wyposa-
żoną bibliotekę i czytelnię z centrum 
multimedialnym, siłownię, boiska Or-
lik 2012, a także syntetyczną bieżnię 
lekkoatletyczną. Uczniowie mają moż-
liwość korzystania z opieki stomatolo-
gicznej, psychologiczno-pedagogicznej 
i logopedycznej. Ponadto uczniowie 
spoza miasta mogą zamieszkać w inter-
nacie. Szkoła jest chroniona i stale mo-
nitorowana, dzięki temu wszyscy czują 
się w niej bezpiecznie.

Kadra nauczycielska wdraża nowo-

czesne metody nauczania. W szkole pręż-
nie działają organizacje uczniowskie. 
Zajęcia językowe, komputerowe i labora-
toria prowadzone są w małych grupach. 
Szkoła realizuje międzynarodowe projek-
ty Erasmus+, które umożliwiają zdobycie 
doświadczenia zawodowego za granicą 
oraz wszechstronny rozwój. 

Nasza szkoła to miejsce przyjazne 
uczniom. Młodzież zdobywa tu rzetel-
ną wiedzę, jak również ma możliwość 
rozwoju intelektualnego i kulturalnego 
w życzliwej atmosferze.

Nasi uczniowie razem z kolegami 
z Lens, Eisenberg, Budapesztu i Wiednia 
uczestniczą w realizacji międzynarodo-
wego programu edukacyjnego Erasmus+ 
„EUPENU20” (2018-2020 http://eupe-
nu20.eu), dzięki czemu wspólnie roz-
wijają swoje zainteresowania z biologii, 
chemii i nauk o żywieniu, uczestniczą 
w zagranicznych szkoleniach i rozwijają 
swoje umiejętności językowe.

Mogą też wziąć udział w kolejnych 
edycjach projektów Polsko-Włoskiej Wy-
miany Młodzieży i Polsko-Francuskiej 
Wymiany Młodzieży. W ramach tych 
programów uczniowie mają możliwość 
wyjazdów zagranicznych na międzynaro-
dowe warsztaty.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ-
CE 4 – LETNIE klasy z rozszerzonym 
programem nauczania:
– matematyki i informatyki,
– matematyki i fi zyki,
– języka polskiego i historii,
– biologii i chemii,
– matematyki i geografi i,
– klasy z językiem angielskim oraz 

francuskim (od podstaw) lub nie-
mieckim (kontynuacja).
Zgodnie z wyborem uczniów zwykle 

trzecim rozszerzeniem jest język angielski. 
Oferujemy naukę przedmiotów uzu-

pełniających: geoinformatyka oraz grafi -
ka inżynierska. 
TECHNIKUM 5 – LETNIE
– technik żywienia i usług gastrono-

micznych (rozszerzenie angielskiego)
– technik mechanik (rozszerzenie mate-

matyki i informatyki)
– technik elektryk (rozszerzenie mate-

matyki i fi zyki)
– technik ekonomista (rozszerzenie ma-

tematyki i geografi i)
– technik rachunkowości (rozszerzenie 

matematyki i geografi i)
(klasy z j. angielskim i j. niemieckim)
SZKOŁA BRANŻOWA (I st.) 3-LET-
NIA
ślusarz, elektryk, klasa wielozawodowa 
(klasa z j. niemieckim)

Zapraszamy kandydatów, by sko-
rzystali z naszej bogatej oferty i zdobyli 
wykształcenie niezbędne do podjęcia stu-
diów wyższych lub do zdobycia wyma-
rzonego zawodu.

Nasza szkoła jest zespołem publicz- czesne metody nauczania. W szkole pręż-

 

Wspólnie ze szkołami z Poitiers we 
Francji, Fürstenfeldbruck w Bawarii, 
Padwy we Włoszech i Povoa de Varzim 
w Portugalii w latach 2019 – 2022 re-
alizujemy projekt Erasmus+ „EUPAN-
TEC2019” (http://eupantec2019.eu) 
z myślą o uczniach interesujących się fi -
zyką i nowymi technologiami (sensory, 
mikrokontrolery, Python, Raspberry Pi, 
sprzęt laboratoryjny Vernier) oraz studia-
mi na kierunkach technicznych. Zakłada-
my wsparcie tego projektu przez Uniwer-
sytety w Poitiers i Porto.

Szkoła przygotowała też projekt prak-
tyk zagranicznych dla uczniów Techni-
kum w Hiszpanii.

Oferta edukacyjna



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 12 www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 12

Oferta edukacyjna



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 13

W poczuciu niepewności i strachu, 
w sytuacji kryzysowej nie jest łatwo 
myśleć o przyszłości. Odczuwamy lęk 
i niepokój, które są w zupełności natu-
ralne. Wbrew pozorom jednak kryzys 
może być też impulsem do rozwoju.  
W niecodziennej rzeczywistości mogą 
się pojawiać następujące dylematy:

– z perspektywy ucznia: po co mam 
poświęcać energię na zastanawianie 
się, dokonywanie decyzji edukacyj-
nych, planowanie swojej przyszło-
ści, skoro nie mogę przewidzieć, co 
będzie jutro?

– z perspektywy doradcy: co mogę za-
oferować mojemu uczniowi, skoro 
są ważniejsze kwestie niż wybór 
nowej szkoły? A jeśli już wiem, co 
mogę zaoferować, to jaki sposób bę-
dzie najlepszy?

1. Wysłuchaj i pomóż odzyskać kontrolę

Niemożność zmiany sytuacji ze-
wnętrznej, zamartwianie się rzeczami, 
na które nie mamy wpływu, powodu-
je utratę energii. W takim momencie 
oferujmy wysłuchanie, zapewniajmy 
rodziców i dzieci, że jesteśmy z nimi 
i służymy „ramieniem”. Sama moż-
liwość wypowiedzenia swoich obaw  
i wątpliwości może u wielu osób uspo-
koić emocje, uporządkować myśli  
i pomóc w akceptacji sytuacji, w jakiej 
się dana osoba znajduje.

2. Pomóż w odzyskaniu bezpieczeństwa

Można wesprzeć nastolatków  
w tym, na co mają wpływ, np. w pla-
nowaniu dnia, ustalaniu jego stałych 
elementów, koncentracji na bieżących 
zadaniach. Pamiętajmy, że rytuały 
dają pewną stabilność. Istotne jest 
wspieranie młodzieży, aby znajdo-
wała czas na sen, relaks, czy ćwicze-
nia fizyczne. 

3. Wspieraj i wydobywaj predyspozycje

Wiele osób może się zastanawiać, 
jak mogą rozpoznać swoje predys-
pozycje i preferencje, jeśli spędza-
ją czas jedynie w domu. Jednak to 
właśnie w nietypowych sytuacjach 
czasem łatwiej dostrzec swoje (na 
co dzień ukryte) talenty. Rozma-
wiaj z uczniami o tym, jak radzą so-
bie z nową codziennością, czy i jak 
realizują pasje, co dodaje im energii. 

Dopytuj, jakie umiejętności wykorzy-
stują w tych działaniach. Dzięki temu 
wydobędziesz predyspozycje nastolat-
ka. Czy dostrzega u siebie m.in. takie 
umiejętności jak: zdolność do pracy  
w szumie informacyjnym, współpraca 
w rozproszonym zespole, kompetencje 
techniczne i informatyczne, analitycz-
ne myślenie oraz przewidywanie dzia-
łań, myślenie krytyczne, wyznaczanie 
priorytetów, koncentracja na celu, za-
rządzanie sobą w stresie itp. Możecie 
też wspólnie zastanowić się, co jest dla 
ucznia najistotniejsze tu i teraz.

4. Pokazuj nowe możliwości i szanse

Zwróć uwagę nastolatkom na nowe 
możliwości i szanse, które stoją przed 
nimi w związku z upowszechnieniem 
pracy (i nauki) zdalnej. Dotychczas 
wybór zawodu, czy dalszej ścieżki 
edukacyjnej opierał się często tylko 
na wyobrażeniach lub opowieściach. 
Teraz młodzież ma okazję obserwo-
wać pracę swoich rodziców z bliska. 
To może pobudzić ciekawość, zachęcić 
do pogłębiania wiedzy na temat dane-
go zawodu/zajęcia. Młody człowiek 
może przekonać się w praktyce, co go 
naprawdę interesuje, zainspirować się 
do odkrywania nowych możliwości.

5. Wspieraj w określaniu krótko-  
i średnioterminowych celów

Zastanówcie się wspólnie, co chcie-
libyście osiągnąć w danym tygodniu, 
miesiącu, czy półroczu. Krótsze cele 
pomagają odzyskać wiarę we własne 
siły, wzmacniają poczucie skutecz-
ności i motywację. Cele wyznaczajcie 
zgodnie z potrzebami czy wartościami 
młodego człowieka, bazując na do-
stępnej wiedzy. Rozważcie, jakie moż-
liwości są dla was dostępne, by te cele 
spełnić. 

6. Pomagaj w akceptacji podejmowa-
nych decyzji, nawet jeśli okazują 
się nietrafione; wskazuj sens ta-
kich wyborów

Możemy ich wesprzeć odnosząc się 
do faktu, że podjęli przecież najlepszą 
z możliwych decyzji w danych okolicz-
nościach. Stres z powodu „nietrafio-
nych decyzji” można próbować obni-
żyć pokazując nastolatkom, że każdy 
taki wybór czegoś nas uczy, pozwala 
wyciągnąć wnioski na przyszłość, 

sprawia, że staje-
my się mądrzejsi. W takiej rozmowie 
mogą Ci pomóc poniższe pytania:

• Jak myślisz, popełnienia jakich błędów 
boją się twoi rówieśnicy? Z czego wy-
nika ta obawa?

• Czego mogą się nauczyć ludzie, którzy 
popełniają tego typu błędy?

• Jaką wiedzę mogą zdobyć o sobie? Jakie 
umiejętności nabyć?

• Przypomnij sobie, jak sobie wcześniej 
radziłeś/radziłaś z trudnościami? Cze-
go nauczyło Cię to zdarzenie?

Planowanie swojej przyszłości, 
podejmowanie decyzji edukacyjnych 
czy zawodowych w dobie ogólnoświa-
towej niepewności stanowi dla mło-
dzieży szczególne wyzwanie. Naszym 
zadaniem jest rozwijać i wzmac-
niać w uczniach elastyczność, uczyć 
korzystania z własnych zasobów  
i transferowania umiejętności na 
inne obszary zawodowe. Zachęcajmy 
do podejmowania ryzyka nawet, jeśli 
rezultat nie jest pewny. Dzięki temu 
zwiększymy samodzielność nastolat-
ków i pomożemy im w radzeniu sobie 
z nieoczekiwanymi wydarzeniami.

(Źródło: A. Sowińska „Doradca Kariery 
dla młodzieży i dorosłych”)

KATARZYNA OLECHOWSKA-OLMA
Pedagog

Doradca zawodowy

Kiedy dzieje się krzywda, wiele 
osób włącza się w niesienie pomocy 
innym. W związku z trudną sytuacją, 
w jaką zamienił nasze życie rozprze-
strzeniający się wirus, Samorząd Gmi-
ny Gniewoszów przyłączył się do po-
mocy Szpitalowi w Kozienicach. 

Na potrzeby szpitala zostały zaku-
pione i przekazane maseczki ochronne 
oraz płyn do dezynfekcji, a wspólnie  
z innymi gminami powiatu kozienic-
kiego dofinansujemy zakup sprzętu me-
dycznego, tak bardzo potrzebnego do 
walki z wirusem. 

DANUTA BŁAŻYŃSKA

Informacje
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Oddział PTTK w Kozienicach po 
raz kolejny zorganizował eliminacje 
powiatowe konkursu „Poznajemy Oj-
cowiznę”. Na ten etap zgłoszono w tym 
roku 42 prace z 12 szkół, w tym 32 prace  
w kategorii szkół podstawowych (10 in-
dywidualnych, 7 zespołowych, 15 mul-
timedialnych) oraz 10 prac w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych (6 indywidual-
nych, 1 zespołowa, 3 multimedialne). Pra-
ce przygotowywało łącznie 72 uczniów 
pod opieką 18 nauczycieli.

Do etapu wojewódzkiego zostały 
zgłoszone po trzy najlepsze prace w każ-
dej kategorii, łącznie 17 prac. Jury etapu 
wojewódzkiego oceniało prace nadesłane 
z eliminacji rejonowych. Na sześć kate-
gorii w trzech zwyciężyły prace z kozie-
nickich eliminacji. Do etapu centralnego 
zakwalifikowane zostały dwie prace ze 
szkół podstawowych oraz jedna z ponad-
podstawowych:
• w kategorii prac zespołowych najlep-

szą w województwie mazowieckim 
okazała się praca „Babki, znachory 
i dochtory” Mai Kęski i Zuzanny 
Świątek z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Bogucinie wykonana pod 
opieką Marioli Gębskiej,

• najlepszą pracę multimedialną wyko-
nał Hubert Filipczak z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kociołkach. 
Praca pod tytułem „Moje Kocioł-
ki – najbliższe mi okolice” została 
wykonana pod opieką Krzysztofa 
Boryczki,

• najlepszą pracę indywidualną  
w szkołach ponadpodstawowych, 
pod tytułem „Pluton Sieciechow-
ski”, napisała Gabriela Roczkow-
ska z II Liceum Ogólnokształcącego  
w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach. Opieku-
nem pracy był Mirosław Mazur.
Prace te będą reprezentować woje-

wództwo mazowieckie w etapie central-
nym. Wyniki będą ogłoszone prawdopo-
dobnie w czerwcu. 

Poniżej pełna lista miejsc zajętych 
przez naszych uczniów.

Kategoria – szkoły podstawowe 
Prace indywidualne:  
III miejsce ex aequo:  
– Mateusz Jasek – Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Stanisławicach – „30 
lat parafii św. Stanisława Biskupa Mę-
czennika w Stanisławicach”, opiekun: 
Anna Tasak 

– Martyna Ośka – Zespół Szkolno-
-Przedszkolny im. Kazimierza Ośki  
w Starych Słowikach – „Pamięci brata 
mojego pradziadka Kazimierza Ośki”, 
opiekun: Joanna Zawodnik 

– Alicja Grzegorek – Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Zajezierzu – „Po-
wrót do korzeni”, opiekun: Anna  
Szymańska 

Prace zbiorowe:  
I miejsce: 
– Maja Kęska, Zuzanna Świątek – Pu-

bliczna Szkoła Podstawowa w Bo-
gucinie – „Babki, znachory i dochto-
ry”, opiekun: Mariola Gębska 

III miejsce ex aequo: 
– Zuzanna Strzelczyk, Kinga Olczak 

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki w Głowaczo-
wie – „O tym co z ziemi nam zostało”, 
opiekun: Katarzyna Piech 

– Julia Kobus, Patryk Kobus, Filip 
Czerwiński – Publiczna Szkoła Pod-
stawowa  im. Stefana Czarnieckiego 
w Woli Chodkowskiej – „Wędrówka 
szlakiem wojny”, opiekun: Mirosław 
Mazur

Prace multimedialne: 
I miejsce: 
– Hubert Filipczak – Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Kociołkach – „Moje Ko-
ciołki – najbliższe mi okolice”, opiekun: 
Krzysztof Boryczka 
III miejsce: 
– Zofia Kaczmarczyk, Magda Sobień, 
Oliwia Wojtas, Dominika Woźniak – 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żoł-
nierzy Polskich spod Monte Cassino   
w Grabowie nad Pilicą – „Cichociemni  
i Wielkanocne Pisanki”, opiekun: 
Agnieszka Durajczyk 
IV miejsce: 
– Marta Klaudia Mirecka – Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła 
II w Kozienicach – „Kozienice – histo-
ryczne miasto w środku puszczy”, opie-
kun: Grażyna Kręcisz 

Kategoria – szkoły ponadpodstawowe  
Prace indywidualne:  

I miejsce: 
– Gabriela Roczkowska – II Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach – 
„Pluton Sieciechowski”, opiekun: Miro-
sław Mazur 
II miejsce: 
– Jakub Gumiński – I Liceum Ogól-
nokształcące im. Stefana Czarnieckiego  
w Kozienicach – „Chcę wyjechać na 
wieś… Przystanek: Ryczywół”, opiekun: 
Alicja Wieczorek 
– Sara Eliza Smargol – II Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach 
– „Rajskie Ptaki”, opiekun: Mirosław  
Mazur 
III miejsce: 
– Kamila Wolska – I Liceum Ogólno-
kształcące im. Stefana Czarnieckiego   
w Kozienicach – „Jak to z Głowaczowem 
było – Wspomnienia Euzebiusza Mała-
śnickiego”, opiekun: Joanna Kuźmińska 
Prace zbiorowe: 
II miejsce: 
– Paulina Ośka, Alicja Sztyber, Julia 
Kolak – II Liceum Ogólnokształcące  
w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach – „Kozienice daw-
niej i dziś”, opiekun: Mirosław Mazur 
Prace multimedialne: 
III miejsce: 
– Karolina Ptaszek, Maria Więsyk – I 
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach – „Złote 
dziedzictwo Kozienic”, opiekun: Alicja 
Wieczorek 
IV miejsce: 
– Patrycja Kępińska, Julia Gnyś – I 
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach – „Szlaka-
mi najważniejszych wojennych zabytków 
gminy Garbatka-Letnisko”, opiekun: Jo-
anna Kuźmińska  
wyróżnienie: 
– Julia Telbusiewicz, Wiktoria Rytko 
– I Liceum Ogólnokształcące im. Stefa-
na Czarnieckiego w Kozienicach i Adam 
Gorzkowski – II Liceum Ogólnokształ-
cące w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach – „Historia Wła-
dysława Frydrycha/Wojna Frydrycha”, 
opiekun: Małgorzata Kuśmierczyk-Bal-
cerek 

MIROSŁAW MAZUR
Wiceprezes Zarządu

PTTK Oddział w Kozienicach

Informacje
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W kwietniu świętowaliśmy okrągły 
jubileusz powstania Klubu Miłośników 
Robótek Ręcznych „Niteczka”. Wszystko 
zaczęło się na początku 2010 roku w Filii 
nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Kozieni-
ce, kiedy narodził się pomysł organizowa-
nia spotkań dla sympatyków amatorów rę-
kodzieła. Z doświadczenia było wiadomo, 
że wśród naszych czytelników są osoby, 
które w domowym zaciszu z szydełkiem, 
igłą czy drutami oddają się swojej pasji. 
Każdy w samotności w czymś się specjali-
zuje, a przecież mógłby przekazać i nauczyć 
inne osoby tej trudnej i mozolnej sztuki. Na 
odzew nie trzeba było długo czekać. 

8 kwietnia 2010 roku odbyło się pierw-
sze spotkanie. Przyszło kilka Pań. Na 
początku zainteresowanie Klubem było 
niewielkie, jednak z każdym miesiącem 
przybywało uczestników zakochanych 
w rękodziele. Najpierw raz w miesiącu, 
a potem co tydzień, a czasem nawet czę-
ściej o godz. 15.00 w siedzibie Biblioteki 
przy ulicy Mikołaja Kopernika 8/14, spo-
tkania zaczęły odbywać się z czasem pod 
ofi cjalną nazwą Klub Miłośników Robótek 
Ręcznych „Niteczka”. Przewodnictwo me-
rytoryczne nad nim objęła jedna z członkiń, 
koronkarka – Władysława Barbara Dra-
chal. Po pierwszym roku działalności do 
Klubu należało 14 osób w wieku 50+.

Podczas zajęć w Klubie wykorzystuje 
się często stare, przekazywane od poko-
leń wzory, zawierające motywy typowe 
dla naszego regionu, ale również z chę-
cią sięga się po nowoczesne techniki np. 
grafi kę komputerową. Podczas wystaw, 
plenerów i festynów Panie prezentują wy-
konane: kwiaty i palmy wielkanocne z bi-
buły, haftowane serwety i obrazy, pisanki 
i bombki, kartki okolicznościowe, ikony, 

koszyki z wikliny papierowej i przedmio-
ty codziennego użytku ozdobione: qullin-
giem, decoupagem, wełną czesankową 
i wszystkim co w danej chwili jest pod 
ręką, często wykorzystując materiały z od-
zysku, dbając przy tym o ekologię.

Prace „Niteczki” w ciągu 10 lat dzia-
łalności można było oglądać na wielu wy-
stawach w: Filii nr 1 Biblioteki Publicznej 
w Kozienicach w 2010, 2012 i 2015 r., 
Gminnej Bibliotece Publicznej – Centrum 
Kultury w Magnuszewie w 2012 i 2015 
r., Bibliotece Publicznej Gminy Kozieni-
ce w 2013 r., Centrum Myśli Jana Pawła 
II w Kozienicach w 2014 r. i Kozienic-
kim Domu Kultury w 2017 r. Na jesień 
2020 roku w Filii nr 1 zaplanowana jest 
wystawa jubileuszowa podsumowująca 
10 lat pracy Klubu. 

Panie z „Niteczki” biorą udział w licz-
nych warsztatach organizowanych przez: 
m. in. Lokalną Grupę Działania „Puszcza 
Kozienicka” (warsztaty z fi lcu i warsztaty 

koszyki z wikliny papierowej i przedmio- robienia biżuterii, decoupage, warsztaty 
z bibuły: malwy i hortensje), Bibliotekę 
Publiczną Gminy Kozienice (warsztaty 
z rogożyny: baranki i gwiazdki), Muzeum 
Regionalne (warsztaty wykonywania sopel-
ków i pająków ze słomy, warsztaty wyko-
nywania pisanek metodą batiku, warsztaty 
robienia światów i aniołków z opłatka). 
Podczas trwania projektu „Międzypokole-
niowy most tradycji” pomagały w organiza-
cji warsztatów plastycznych i kulinarnych 
dla dzieci i młodzieży.

Od czerwca 2015 roku w Filii nr 1 z du-
żym zaangażowaniem i pomocą Pań z Klubu 
raz na kwartał odbywają się zajęcia pod na-
zwą „Niteczka – dzieciom”. Podczas takich 
spotkań najmłodsi mają możliwość poznania 
różnych technik artystycznego tworzenia 
prawdziwych dzieł sztuki. Dzięki współ-
pracy z seniorkami kształtują umiejętność 
komponowania i projektowania, ćwiczą pre-
cyzję, rozwijają wrażliwość estetyczną, wy-
obraźnię i pomysłowość, ale przede wszyst-
kim poprzez wspólną pracę wzmacniają się 
więzi międzypokoleniowe wśród naszych 
uczestników. Na zajęciach podopieczni pod 
czujnym okiem Pań z „Niteczki” uczą się 
haftu, szydełkowania, robienia na drutach, 
papieroplastyki (quillingu, kwiatów z bibuły, 
wycinanek, ozdób świątecznych).  

Obecnie w Klubie jest zrzeszonych 
18 członkiń. Niestety są sytuacje, kiedy 
z przyczyn losowych, bądź zdrowotnych 
ktoś musi zrezygnować lub zawiesić 
uczestnictwo, wtedy na to miejsce przy-
chodzi ktoś nowy, z oryginalnymi pomy-
słami i zdolnościami. Jest czas na pracę, 
ale jest również czas na rozmowy, śmie-
chy, planowanie i świętowanie przy her-
bacie i domowych wypiekach.  

MAGDALENA ORŁOWSKA

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 16

Projekt „Zdalna Szkoła” jest od-
powiedzią na obecną sytuację szkol-
nictwa, związaną z wprowadzeniem 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii, spowodowanym zaka-
żeniami koronawirusem. Zamknięcie 
placówek oświatowych na wiele tygo-
dni wymusiło nowe standardy prowa-
dzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie 
zamiast w szkolnych ławach zasiadają 
przed monitorami komputerów. Nieste-
ty wielu z nich nie posiada dostępu do 
internetu lub sprzętu, na którym może 
realizować podstawy programowe. 

Dzięki przyznanemu dofinansowa-
niu w wysokości 44 856,00 zł do szkół 

podstawowych w Gminie Gniewoszów 
trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 
uczniów. Gmina Gniewoszów w ra-
mach realizowanego projektu zakupiła 
18 laptopów, które zostały użyczone 
najbardziej potrzebującym uczniom 
naszych szkół. Po zakończeniu zdal-
nego nauczania komputery te zostaną 
przekazane na stan majątkowy Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Gniewo-
szowie oraz Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Wysokim Kole.

Projekt jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014 – 2020, Osi Prio-
rytetowej nr I „Powszechny dostęp 

do szybkiego Internetu” działanie 1.1 
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopa-
smowego internetu o wysokich prze-
pustowościach” dotycząca realizacji 
projektu grantowego pn.: Zdalna Szko-
ła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej w systemie kształcenia zdalne-
go w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest fi nansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 
– 2020. 

IZABELA KIERASIŃSKA

W dniach od 4 do 7 marca w Zakopa-
nem odbyła się pierwsza część X Ogól-
nopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych Zakopane – Bydgoszcz 2020. 
Zawodnicy Olimpiad Specjalnych konku-
rowali ze sobą w narciarstwie biegowym, 
zjazdowym oraz w biegu na rakietach 
śnieżnych. Wśród nich znaleźli się zawod-
nicy Klubu Olimpiad Specjalnych ,,Szarot-
ka” działającego przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Opactwie Ju-
styna Ptak i Kamil Jędrzejczak. 

Nasi zawodnicy wystartowali w nar-
ciarstwie biegowym na dystansach 500 
i 1000 m. Efektem zmagań jest zdobycie 
przez Kamila Jędrzejczaka złotego meda-
lu na 1000 m. Justyna Ptak z kolei zdobyła 
dwa srebrne medale. 

Podczas Ceremonii Zamknięcia Igrzysk 
miało miejsce losowanie Reprezentacji 
Olimpiad Specjalnych Polska na Światowe 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych, wśród wy-
losowanych znalazła się Justyna Ptak. Po 
raz kolejny nasi zawodnicy udowadniają, że 
ciężką pracą i determinacją są w stanie osią-
gać sukcesy i zdobywać medale na arenie 
krajowej jak i międzynarodowej. Przypo-
mnieć należy, że dwa lata temu cztery na-
sze zawodniczki reprezentowały Olimpiady 
Specjalne Polska na Światowych Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi. 
Dziś przed Justyną światowe areny sportowe 
stoją otworem. Już trzymamy kciuki.

JACEK SZKODA
Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Opactwie
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REDAKCJA: Które oddziały w szpitalu 
świadczą pełne usługi medyczne?
ROMAN WYSOCKI: Nawiązując do 
poprzednich informacji o sytuacji bieżą-
cej w SP ZZOZ w Kozienicach informu-
jemy, że przy zachowaniu odpowiednich 
środków ostrożności obecnie przyjmuje-
my pacjentów i realizujemy świadczenia 
zdrowotne w:
• Oddziale Urologii,
• Oddziale Urazowo-Ortopedycznym,
• Oddziale Chirurgii Ogólnej,
• Oddziale Neurologii,
• Oddziale Ginekologiczno – Położni-

czym,
• Oddziale Pediatrii, 
• Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii, 
• Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
• Oddziale Otolaryngologii,
• Oddziale Zakaźnym.

Nie przyjmujemy pacjentów tylko do 
Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem 
Kardiologii, który obecnie jest poddany 
sprzątaniu i dekontaminacji. 

R: Ile personelu medycznego pracuje 
czynnie? Jak to się ma do ogólnej liczby 
pracowników medycznych?
R.W.: Łączna liczba pracowników me-
dycznych – 497 osób, czynnie pracuje 
432. Na zwolnieniach lekarskich, kwaran-
tannie, świadczeniach rehabilitacyjnych 
przebywa obecnie 65 osób. W związku 
z tym czynnie pracuje 86,92% pracowni-
ków medycznych.

R: Czy wykonywane są operacje plano-
wane? Czy tylko zabiegi ratujące życie? 
R.W.: Tak, wykonujemy zabiegi ratujące 
życie oraz zabiegi planowe przy zachowa-
niu odpowiednich środków ostrożności.

W pierwszej kolejności wykonujemy 
zabiegi ratujące życie. Natomiast zabiegi 
planowane są wykonywane w miarę moż-
liwości kadrowych i sprzętowych. Pewne 
ograniczenia w ich wykonywaniu mogą 
wynikać np. z powodu nieobecności w pra-
cy pracowników medycznych w związku 
z podejrzeniem lub stwierdzonym zakaże-
niem COVID-19 albo awarii, czy przeglą-
dów technicznych urządzeń medycznych.

R: Pod jakie numery telefonów nale-
ży dzwonić? Czy dotychczasowe uległy 
zmianie?
R.W.: Wykaz numerów telefonicznych jest 

udostępniony na stronie internetowej SP 
ZZOZ w Kozienicach: www.szpitalkozie-
nice.pl. Przykładowe numery telefonów to:
• Sekretariat Dyrektora – 48 67 97 200,
• Portiernia – 48 67 97 100,
• Rejestracja, SOR, Izba Przyjęć –  

48 67 97 264,
• Poradnie Specjalistyczne – 48 67 97 242 

lub 48 67 97 150,
• Podstawowa Opieka Zdrowotna –  

48 67 97 180
• Rejestracja Pracowni Radiologii i USG 

– 48 67 97 171,
• Laboratorium Analityczne Central-

ne, Punkt pobrań, Rejestracja –  
48 67 97 119, 

R: Jak wygląda proces rejestracji? 
R.W.: W SP ZZOZ w Kozienicach można 
się rejestrować telefonicznie lub osobiście. 

W okresie trwania pandemii CO-
VID-19 zachęcamy wszystkich do reje-
stracji telefonicznej.

R: W jakim zakresie wykonywane są 
świadczenia medyczne na poszczegól-
nych oddziałach? 
R.W.: Jak już wspomniałem w punkcie 1 
oprócz Oddziału Wewnętrznego z Podod-
działem Kardiologii, który obecnie jest pod-
dany sprzątaniu i dekontaminacji, wszystkie 
oddziały szpitalne świadczą usługi medycz-
ne. Realizujemy świadczenia zdrowotne  
w zakresie: urologii, traumatologii i ortope-
dii, chirurgii ogólnej, neurologii, ginekolo-
gii i położnictwa, pediatrii, anestezjologii  
i intensywnej terapii, ratownictwa medycz-
nego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 
otolaryngologii, chorób zakaźnych. Za-
równo zabiegi ratujące życie, jak i zabiegi 
planowane są wykonywane z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności. 

Jednakże należy pamiętać, że w każ-
dej chwili, w związku z rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa oraz ogłoszonym 
stanem pandemii COVID-19, mogą na-
stąpić ograniczenia w przyjmowaniu pa-
cjentów do poszczególnych Oddziałów 
Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych, 
Pracowni Diagnostycznych. 

R: Czy pacjenci mogą korzystać z Pra-
cowni Radiologii i USG? 
R.W.: Tak. Pacjenci mogą korzystać  
z Pracowni Radiologii i USG, z wyłą-
czeniem wykonywania zdjęć rtg stoma-
tologicznych. Ograniczenia w zakresie 

wykonywania badań radiologicznych 
wynikają z konieczności zapobiegania 
zakażeniu koronawirusem oraz koniecz-
nością wykonywania niezbędnych prze-
glądów technicznych aparatów RTG, np.: 
przegląd techniczny tomografu kompute-
rowego. Informacja o przeglądach tech-
nicznych aparatury, bądź ich awarii jest 
dostępna w SP ZZOZ w Kozienicach pod 
nr telefonu 48 67 97 171 lub 48 67 97 163.

R: W jakim zakresie działa Laborato-
rium w szpitalu? 
R.W.: Laboratorium Analityczne Cen-
tralne w SP ZZOZ w Kozienicach działa  
w pełnym zakresie. 

Ponadto w Laboratorium Analitycznym 
Centralnym od dnia 20 maja 2020 roku 
każdy może wykonać badania na obecność 
przeciwciał (Anty-SARS- CoV-2) przeciw-
ko zespołowi ciężkiej, ostrej niewydolności 
oddechowej spowodowanej koronawiru-
sem (SARS-CoV-2). Badanie jest testem 
pomocniczym w określeniu reakcji imuno-
logicznej na SARS-CoV-2. Koszt badania 
wynosi 80 zł.

Niebawem także będzie możliwość 
pobierania materiału do badań molekular-
nych – wymazowych COVID-19 (PCR) 
u każdego chętnego pacjenta za odpłat-
nością. Pobrane próbki będą wysyłane do 
specjalistycznych pracowni diagnostycz-
nych. Koszt tego badania to 560 zł. Zapra-
szamy zakłady pracy do zamawiania po-
wyższych testów u swoich pracowników.

R: Czy pacjenci mogą korzystać z usług 
poradni przyszpitalnych?
R.W.: Pacjenci mogą korzystać z usług 
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 
w:
• Poradni Chirurgii Urazowo – Ortope-

dycznej,
• Poradni Chirurgii Ogólnej,
• Poradni Kardiologicznej – tylko pilne 

przypadki,
• Poradni Urologicznej – teleporady,
• Poradni Diabetologicznej – teleporady,
• Poradni Endokrynologicznej – teleporady,
• Poradni Otolaryngologicznej – telepora-

dy oraz pilne przypadki wymagające 
bezpośredniej interwencji lekarza,

• Poradni Ginekologiczno – Położniczej 
– pilne przypadki oraz opieka około-
porodowa,

Dokończenie na str. 18

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 18

• Poradni Chorób Zakaźnych – teleporady.
Nie udzielamy porad w Poradni On-

kologicznej, ponieważ na chwilę obecną 
nie mamy podpisanej umowy z lekarzem 
specjalistą w zakresie onkologii. Jesteśmy 
na etapie negocjacji, prawdopodobnie 
uda nam się wznowić działalność Poradni 
Onkologicznej w lipcu tego roku. 

W ramach Ambulatoryjnej Opieki 
Specjalistycznej w pracowniach diagno-
stycznych wykonujemy badania dia-
gnostyczne takie jak: tomografia kom-
puterowa, RTG, USG, gastroskopia, 
kolonoskopia, EEG, Echo serca, testy 
wysiłkowe, Holter RR, Holter EKG. 

Jednocześnie przypominamy, że  
w strukturach SP ZZOZ w Kozienicach 
funkcjonuje Poradnia Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej, do ktrej zapraszamy. 

Przypominamy, że w każdej chwili  
w związku z ogłoszonym stanem pan-
demii COVID-19 mogą nastąpić ogra-
niczenia w przyjmowaniu pacjentów do 
poszczególnych Oddziałów Szpitalnych, 
Poradni Specjalistycznych, Pracowni 
Diagnostycznych.

R: Jak wyglądają przyjęcia na SOR? 
R.W.: Każdy przyjmowany pacjent do 
szpitala najpierw przechodzi przez namiot 
ustawiony przed wejściem do Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, gdzie wykonywa-
na jest wstępna segregacja medyczna pa-
cjentów. Pacjent ma mierzoną temperaturę 
ciała, przeprowadzany jest z nim wywiad, 
także w kierunku koronawirusa, następnie 
wypełnia wstępną ankietę.

Natomiast pacjenci z podejrzeniem 
zakażenia koronawirusem są kierowa-
ni do Izby Przyjęć Oddziału Zakaźnego, 
gdzie po zbadaniu mogą mieć pobrany 
materiał biologiczny w kierunku zakaże-
nia koronawirusem, lub nie (o tym decy-
duje lekarz). Od pacjentów z objawami 
zakażenia: wysoka temperatura, powyżej 
380 C, kaszel, duszność pobiera się ma-
teriał biologiczny i wysyła na badanie do 
wyznaczonego specjalistycznego labora-
torium diagnostycznego, najczęściej do 
Warszawy. Tacy pacjenci zostają przyjęci 
do Oddziału Zakaźnego tutejszego szpita-
la i umieszczani w specjalnie dedykowa-
nych Izolatkach. 

R: Czy wstęp na teren szpitala jest ogra-
niczony? Jak wygląda kwestia odwie-
dzin? Na jakich zasadach się one odby-
wają? Proszę o uwzględnienie również 
Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego. 
R.W.: W celu minimalizacji ryzyka trans-
misji infekcji COVID-19, w SP ZZOZ  
od 17 marca 2020 roku wprowadzono za-
kaz odwiedzin pacjentów hospitalizowa-

nych w oddziałach szpitalnych oraz bez-
względny zakaz opuszczania oddziałów 
przez chorych. Zakaz odwiedzin dotyczy 
także Zakładu Pielegnacyjno – Opiekuń-
czego.

Informacje o stanie zdrowia pacjenta 
można otrzymać telefonicznie u lekarzy 
oddziałów. Wszystkie telefony do oddzia-
łów znajdują się na stronie internetowej 
szpitala www.szpitalkozienice.pl w za-
kładce kontakt.  

Z dziećmi, które wymagają hospita-
lizacji w naszym szpitalu, może przeby-
wać tylko jeden opiekun, który musi być 
zdrowy. Nie może również wychodzić  
z oddziału do momentu, aż dziecko nie 
zostanie wypisane do domu. Opiekun po-
winien mieć wykonany pomiar tempera-
tury i przejść wywiad epidemiologiczny. 
Powinien przestrzegać zaleceń obowiązu-
jących w oddziałach. Nie ma możliwości, 
by opiekunowie wymieniali się. 

R: Czy możliwe jest przekazanie paczki 
dla pacjenta lub podopiecznego? Jeżeli 
tak, to jakie produkty mogą się w niej 
znaleźć? 
R.W.: Istnieje możliwość przekazania 
paczki z niezbędnymi rzeczami dla pa-
cjenta hospitalizowanego. Nie mogą one 
zawierać wartościowych przedmiotów. 
Podpisane paczki można przekazać na 
Portierni przy głównym wejściu w go-
dzinach od 10.00 do 15.00. Paczka, po 
zawiadomieniu telefonicznym, jest od-
bierana przez pracownika oddziału lub 
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, 
w którym przebywa dany pacjent. Szpital 
nie odpowiada za przyjęte paczki. 

R: Jaką pomoc otrzymał szpital w czasie 
stanu epidemicznego?
R.W.: Stan epidemii to bardzo trud-
ny okres dla SP ZZOZ w Kozienicach, 
także pod kątem finansowym. Na dzień 
dzisiejszy na rynku funkcjonują bardzo 
wysokie koszty asortymentu medycz-
nego, szczególnie sprzętu oraz środków 
ochrony biologicznej, niezbędnych do 
ochrony przed COVID-19. Na szczęście 
z pomocą zarówno rzeczową jak i finan-
sową przychodzi wielu ludzi i instytucji, 
które pomagają nam przetrwać ten trud-
ny dla wszystkich czas. Każdego dnia 
stykamy się z niezwykłą życzliwością, 
dobrocią. Pomagają nam fundacje, samo-
rządy, przedsiębiorcy i inne instytucje. 
Do największych darczyńców należą: Sa-
morządy Gmin Powiatu Kozienickiego, 
Fundacja Enea, Fundacja Orlen, Fundacja 
PZU. Nie mniej, dla nas liczy się każda 
wyciągnięta dłoń.

R: Co zostało zakupione za otrzymane 
środki finansowe? 
R.W.: Dostajemy zarówno pomoc rze-

czową w postaci środków ochrony bio-
logicznej m.in. kombinezonów, przyłbic, 
maseczek, fartuchów czy rękawic oraz 
środki finansowe, które przeznaczamy na 
zakup sprzętu niezbędnego dla ratowania 
życia pacjentów (m.in. respiratory, kar-
diomonitory, aparaty EKG, USG, RTG, 
pulsoksymetry i inne). 

R: Czy chcielibyście Państwo podzięko-
wać za otrzymane wsparcie?
R.W.: Bardzo serdecznie dziękujemy za 
każdą otrzymaną pomoc. 

Niezmiernie nas cieszy, iż z pomocą 
kozienickiej służbie zdrowia przycho-
dzi tak wielu sponsorów. Każda pomoc 
znaczy dla nas bardzo wiele, szczegól-
nie pomoc lekarzom i pielęgniarkom, 
którzy walczą z epidemią. To między in-
nymi dzięki samorządom, przedsiębior-
com, instytucjom czy po prostu ludziom 
„dobrej woli”, każda z nich i każdy  
z nich, idzie na dyżur z większym 
poczuciem bezpieczeństwa i wiarą  
w lepsze jutro. Szczególnie pragniemy 
podziękować samorządom gminnym 
powiatu kozienickiego, na czele z Bur-
mistrzem, Wójtami oraz Radami Gmin. 
Dziękujemy również przedsiębiorcom, 
którzy pomagają w zakupie asortymen-
tu czy środowiskom lokalnym (np. ko-
łom gospodyń wiejskich), które szyją 
maseczki dla naszego personelu. Nie-
zmiernie cieszy nas fakt, iż większość 
darczyńców sama proponuje nam po-
moc. Wyrażając swoją wdzięczność 
życzymy wszystkim darczyńcom, wiele 
satysfakcji z wykonywanej pracy i po-
myślności w życiu osobistym. 

R: Jakie jeszcze potrzeby ma szpital  
w czasie pandemii?
R.W.: Oczywiście potrzeb jest wiele, 
okres epidemii jeszcze się nie skończył. 
Dalego pozwalamy sobie prosić o dalsze 
wsparcie dla naszego szpitala. Dodajmy, 
iż od momentu ogłoszenia w naszym kra-
ju epidemii rynek medyczny wygenero-
wał bardzo duże koszty, niewspółmierne 
do możliwości finansowych szpitala. Mo-
żemy szczerze przyznać, iż w stosunku 
do lat ubiegłych ceny sprzętu medycz-
nego oraz środków ochrony biologicznej 
wzrosły 3, a czasem 4-krotne. Wydatki SP 
ZZOZ Kozienice na środki zabezpiecza-
jące w dobie epidemii opiewają już blisko 
2 mln. PLN. Biorąc pod uwagę obecną 
sytuację w kraju i na świecie, co za tym 
idzie trudności z zakupem sprzętu me-
dycznego oraz jego ceny rynkowe, ww. 
wydatki to niepełne, a jedynie niezbędne 
koszty do poniesienia przez SP ZZOZ  
w Kozienicach. Dlatego tak ważne jest 
dla nas Państwa dalsze wsparcie. Stan 
epidemii oznacza dla szpitali zwiększenie 
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bazy sprzętowej i materiałowej (środki 
zabezpieczające zakażeniu) nie tylko na 
Oddziale Zakaźnym, Oddziale Inten-
sywnej Terapii czy Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym. Stan podwyższonego ry-
zyka wymaga również, objęcia szcze-
gólną ochroną pozostałych oddziałów SP 
ZZOZ, celem zachowania bezpieczeń-
stwa przebywających na nich pacjentów, 
zatrudnionego personelu oraz Mieszkań-

ców Powiatu Kozienickiego. Przyjmiemy 
każdą pomoc!

R: Ile osób aktualnie przebywa na Od-
dziale Zakaźnym z potwierdzonym zaka-
żeniem koronawirusem? W tym z powia-
tu kozienickiego? 
R.W.: Stan na dzień 26 maja 2020 roku 
na godzinę 10.10 – przebywa 10 pa-
cjentów z potwierdzonym zakażeniem 
koronawirusem (COVID-19), w tym 

8 pacjentów z powiatu kozienickiego.

R: Czy Oddział Zakaźny w dalszym cią-
gu zajmuje dwa piętra? Czy taki stan po-
zostanie? 
R.W.: Pacjenci są leczeni na I piętrze. 
Oddział Zakaźny w chwili obecnej zaj-
muje jedno piętro.

Dziękujemy za rozmowę.

Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Otwieramy swoje placówki – pierwszy etap

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja sukcesywnie otwiera swoje placówki dla 
rolników. W pierwszej kolejności otwierane będą biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. 
Od 18 maja na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwe-
stycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

Od 18 maja zostały otwarte biura powiatowe. – Najpierw chcemy umożliwić rolnikom załatwienie spraw pasz-
portowych i zgłoszeń zwierzęcych, bo docierały do nas informacje, że to sprawiało rolnikom, w związku z obostrzeniami wywołanymi 
epidemią, największe trudności – mówi Tomasz Nowakowski. Od 18 maja w standardowym trybie zaczęły działać także Biura Wsparcia 
Inwestycyjnego i Biura Działań Premiowych w oddziałach regionalnych. Sprawy będzie można załatwić stosując się do obowiązujących 
zasad bezpieczeństwa.

Utrzymana zostaje możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem wrzutni, które znajdują się przy placówkach ARiMR.
Kolejnym etapem odmrażania będzie możliwość uzyskania pomocy technicznej w biurach powiatowych przy wypełnianiu 

wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. O zmianach ARiMR będzie informowała na bieżąco.
II. Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się 
w ARiMR o pomoc fi nansową z PROW 2014 – 2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. 

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014 – 2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im 
dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym 
dobrostanem zwierząt. 

Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzyma-
nia przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w sto-
sunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska, czy wybiegu. 

Roczne stawki tych płatności wynoszą: 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). 

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wnio-
sku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014 – 2020. Wniosek może być także złożony po 15 czerwca 
2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny termin 
ubiegania się o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020 r.
III. Od 7 maja KOWR przyjmuje wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania

W czasie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa ten unijny system wparcia ma pomóc producentom m. in. woło-
winy i mleka. 

Dopłaty do prywatnego przechowywania stanowią jeden z elementów działań interwencyjnych na ww. rynkach w Unii Europej-
skiej. Czasowe zmagazynowanie nadwyżki towarów, które nie trafi ą na rynek pozwoli uniknąć destabilizacji cen. Jest to wsparcie 
dla zakładów przetwórczych, które będą mogły dany towar przetrzymać i wprowadzić go na rynek w lepszym dla określonego 
sektora czasie. Mechanizm realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który działa na zlecenie Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Mechanizmy polegają na udzieleniu dopłat do prywatnego przechowywania produktów na terenie Polski zgodnie z zasadami obo-
wiązującymi w UE. Dopłata jest udzielana wg stawek określonych przez KE wszystkim przedsiębiorcom, którzy zawarli z KOWR 
umowę na dopłaty do prywatnego przechowywania produktów i wypełnili warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania. 

Dopłaty będą realizowane do: mleka i jego przetworów, mięsa wołowego, mięsa baraniego i koziego.
Uczestnikiem mechanizmu może być przedsiębiorca mający siedzibę i zarejestrowany dla celów podatku VAT na terenie Unii 

Europejskiej. 
Warunki uczestnictwa w mechanizmach (w tym stawki dopłat) oraz stosowne dokumenty dla benefi cjentów opublikowane zo-

staną na stronach internetowych KOWR oraz ARiMR.
Wnioski można składać do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od czwartku 7 maja 2020 r. 
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników, 

wnioski można przekazywać do KOWR za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@kowr.gov.pl lub za pośrednictwem 
skrytki ePUAP – KOWR/SkrytkaESP. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioskodawca może 
złożyć wniosek w formie papierowej w siedzibie KOWR. 

ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
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