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22 czerwca odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI
kadencji. Po sprawozdaniu Starosty
z prac Zarządu, radni wysłuchali informacji na temat oceny zasobów pomocy
społecznej w powiecie kozienickim za
2019 rok oraz sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Powiatu
Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2019 r.”. Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie
Raportu o Stanie Powiatu za 2019 r. Po
debacie nad Raportem, Radni podjęli
uchwałę w sprawie udzielenia wotum
zaufania dla Zarządu Powiatu.
Następnie Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu kozienickiego za
2019 r. i sprawozdania finansowego
oraz uchwałę w sprawie absolutorium
z tytułu wykonania budżetu powiatu
kozienickiego za 2019 r. Za udzieleniem
absolutorium
głosowało
10 radnych, 7 głosowało przeciw,

1 się wstrzymał od głosu, 1 radny był
nieobecny.
Ponadto Radni
w sprawach:

podjęli

uchwały

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2020 – 2032,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020 r.
– Zatwierdzenia rocznego sprawoz-

dania finansowego oraz pokrycia
straty za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Kozienicach.
W sprawach różnych został przegłosowany wniosek jednego z radnych
w sprawie odwołania Dożynek Powiatu
Kozienickiego, które zaplanowane były
w tym roku w Gniewoszowie.
LUCYNA DOMAŃSKA-STANKIEWICZ

W imieniu Zarządu Powiatu Kozienickiego składam serdeczne podziękowania Radnym Rady Powiatu za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2019 rok.
Wykonanie budżetu to wielka odpowiedzialność i ciężka praca wielu osób, dlatego swoje podziękowania kieruję również do Skarbnika, Sekretarza oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz
jednostek organizacyjnych Powiatu. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, doświadczeniu i profesjonalizmowi wspólne
działania przynoszą wymierne efekty.
Dziękuję bardzo.
ANDRZEJ JUNG
Starosta Powiatu Kozienickiego

Informacje

27 maja 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyła się XXI
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po otwarciu obrad i stwierdzeniu
quorum, wywiązała się dyskusja na temat
proponowanego porządku obrad, w wyniku której Andrzej Jung Starosta Powiatu
Kozienickiego w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek formalny o przerwanie
obrad sesji i kontynuowanie jej w innym
terminie, po czym nastąpiło głosowanie.
Za przerwaniem obrad opowiedziało się
17 Radnych, 1 Radny wstrzymał się od
głosu. Na tym posiedzenie zakończono.
3 czerwca 2020 roku wznowione zostały obrady XXI Sesji Rady Powiatu. Po
otwarciu obrad i stwierdzeniu quorum,
podjęte zostały uchwały w sprawie:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kozienickiego na lata
2020 – 2032,
• wprowadzenia zmian w Budżecie Powiatu Kozienickiego na 2020 r.,
• określenia zadań i wysokości środków

Od ostatniej zwyczajnej Sesji (24 lutego 2020 r.) Zarząd Powiatu obradował
22 razy.
1. Zarząd Powiatu zajmował się sprawami budżetowymi Starostwa i jednostek organizacyjnych.
• Podjął 4 Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu
na 2020 rok.
2. Zarząd zapoznał się z Uchwałą
Nr Ra.123.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2020
roku w sprawie opinii o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu w Kozienicach
sprawozdaniu z wykonania budżetu
za rok 2019 r.
Opinia pozytywna, bez uwag.
3. Zarząd podjął uchwały:
• 2 uchwały w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu
o jego przepadku,
• w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert
zgłoszonych na realizację zadań
z Programu Współpracy Powiatu
Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi,
• w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację w 2020 r.
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w powiecie kozienickim
na 2020 r.,
• poczynienia starań zmierzających do

ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie
gminy Głowaczów.
Na tym zakończono obrady XXI
Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI
kadencji.
KAROLINA URBAŃSKA

zadań wspieranych przez samorząd powiatowy,
Na realizację zadań z zakresu pożytku
publicznego przeznaczono w roku 2020
kwotę 20.000 zł, na 5 zadań. Wpłynęło
5 ofert, po 1 ofercie na każde zadanie.
Wszystkie spełniały wymagania.
Konkurs ogłoszono na realizację zadań:
I. Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnacja polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej.
Środki zostały przyznane dla: Kozienickie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych – 4.000 zł
II. Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym (Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej oraz
aktywności życia ludzi starszych),
Środki zostały przyznane dla: Oddział
Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Kozienicach –
4.000 zł,
III. Promocja i organizacja wolontariatu
(Dofinansowanie zadań mających na
celu promocję i krzewienie idei wolontariatu działającego na rzecz propagowania badań profilaktycznych
USG kobiet),

Środki zostały przyznane dla: Fundacja
Energia Działanie w Kozienicach – 4.000 zł,
IV. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (Dofinansowanie działań
mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej osób
z dysfunkcją wzroku),
Środki zostały przyznane dla: Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich
Rodzin – 4.000 zł,
V. Turystyka i krajoznawstwo (Dofinansowanie działań mających na celu
krzewienie turystyki i krajoznawstwa
oraz aktywnych form wypoczynku).
Środki zostały przyznane dla: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział Kozienice – 4.000 zł,
• w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kozienickiego sprawozdania
finansowego Powiatu Kozienickiego
za 2019 rok,
• w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz warunków IV przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w budynku mieszkalnym przy
ul. Kochanowskiego 28A w Kozienicach – stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego,
Ustalono cenę wywoławczą w wysokości
185.000 zł.
www.kozienicepowiat.pl

Lokal sprzedano za kwotę 197.000 zł.
• w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze,
likwidacji barier architektonicznych
technicznych i w komunikowaniu
się w 2020 roku,
• w sprawie przedstawienia Radzie
Powiatu Kozienickiego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie
Kozienickim za 2019 rok
• w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kozienicach na nieodpłatne przekazanie
sprzętu komputerowego.
Sprzęt został przekazany dla I Liceum
Ogólnokształcącego w Kozienicach, Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe Kozienice oraz Stowarzyszenia
Rodzin Abstynenckich ”Cisza” w Kozienicach.
• w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Radomiu sprawozdania
rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Kozienickiego za 2019 rok.
• w sprawie udzielenia pożyczki
z budżetu Powiatu Kozienickiego
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach,
– kwota 1.5 mln zł, na spłatę wymagalnych bieżących zobowiązań z tytułu
dostaw i usług Szpitala Powiatowego.
Sprawa związana jest z trudną sytuacją placówki, spowodowaną epidemią koronawirusa.
• w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu
Kozienickiego sprawozdania z realizacji
„Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok”
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
ruchomości będących w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach,
Na wniosek Dyrektor ZDP. Dotyczy sprzedaży w trybie przetargowym kosiarki rotacyjnej i opryskiwacza rolniczego przyczepianego.
Ze względu na zmianę przepisów, w/w
sprzęt nie może być używany przez ZDP.
• w sprawie przyjęcia Raportu o stanie
Powiatu Kozienickiego za 2019 rok,
• 2 Uchwały w sprawie odroczenia
terminu spłaty należności pieniężnej
www.kozienicepowiat.pl

dłużnikowi,
Dot. wniosków dłużników o odroczenie
terminów płatności pieniężnych, z tytułu
kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów.
• w sprawie powołania Zespołu do
spraw opracowania Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kozienickim na lata 2021 – 2026.
• w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej Nr 1518L Markuszów – Wolica
– Zagóźdź – Blizocin na odcinku
od drogi powiatowej Nr 1541L do
granicy gmin Kurów i Abramów
kategorii drogi powiatowej. Opinia
pozytywna.
• w sprawie wyrażenia zgody dla Fibee IV Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie na lokalizację infrastruktury
telekomunikacyjnej na terenie ZS
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.
Projekt na wniosek Dyrektora ZS Nr 1
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do ogólnopolskiego projektu dostarczania internetu światłowodowego
OSE.
• w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach do podejmowania czynności w zakresie wnioskowania, podpisywania dokumentów oraz składania
oświadczeń woli wobec Operatora
projektu Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego
ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa
w sprawie projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2020.
4. Zarząd zapoznał się ze stanowiskami
Państwowej Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej w Kozienicach dotyczącej przeciwdziałaniu z wiązanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych dla Jednostek Samorządów Terytorialnych.
5. Zarząd zajmował się sprawami
SP ZZOZ w Kozienicach – bieżącą
sytuacją epidemiologiczną, kadrową,
ekonomiczną i finansową jednostki.
• Zarząd udzielił Dyrektorowi
SP ZZOZ w Kozienicach zgody na
podjęcie działań mających na celu
zaciągnięcie kredytów do wysokości
6 mln zł na kontynuowanie bieżącej
działalności,
Pozyskane środki mają być przeznaczone
na przesunięcie kredytów krótkoterminowych na długoterminowe.
• Zarząd zapoznał się ze sprawoz-

Informacje
daniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego SP ZZOZ za
rok 2019. Komisja Zdrowia i Spraw
Społecznych analizowała plan finansowy SP ZZOZ na 2020 rok na
podstawie przedstawionych danych,
które otrzymali wszyscy Radni.
Zarząd zapoznał się z pismami:
• Pismo Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie
sfinansowania zakupu materiałów
i wyposażenia dla podmiotów leczniczych – dot. koronawirusa,
• Pismo Prezesa Zarządu KGK skierowane do Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach w sprawie wymagalnych
oraz bieżących zobowiązań Szpitala
z tytułu świadczonych usług w zakresie dostawy wody, energii cieplnej oraz odbioru ścieków.
Zobowiązania wskazane w piśmie zostały
uregulowane.
• Pismo Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach w sprawie odpowiedzi na
zapytanie Radnego Stanisława Orzechowskiego dot. utworzenia Domu
Pomocy Społecznej w obiekcie po
poradniach w SP ZZOZ.
Dyrektor informuje, że utworzenie DPS
nie leży w gestii SP ZZOZ.
Ponadto, poszerzenie ZPO jest uzależnione od NFZ, czy będzie ogłoszony konkurs
na utworzenie nowych miejsc i czy Szpital wygra konkurs.
• Pismo REHA-COMPLEX s.c. dotyczące spisania protokołu odbioru dzierżawionych pomieszczeń,
podjęcie działań mających na celu
rekompensatę za brak możliwości
świadczenia usług, podjęcie decyzji w sprawie zakupu wyposażenia
będącego własnością REHA-COMPLEX S.C.,
• Pismo Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Zawodowa przy SP ZZOZ w Kozienicach
oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Położnych w Krakowie
Oddział Kozienice skierowane do
Dyrekcji SP ZZOZ w Kozienicach
w sprawie ustalenia zasad rozliczania na bieżąco środków otrzymywanych od NFZ od 1 kwietnia
oraz rozliczenia środków, jakie podmiot leczniczy otrzymał z NFZ od
1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.,
• Pisma – odpowiedzi na prośbę powiatu o wsparcie SP ZZOZ w Kozienicach:
Dokończenie na str. 4
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Dokończenie ze str 3
– Pismo Gminy Magnuszew – W piśmie
Wójt informuje, że w 2020 r. nie widzi
możliwości udzielenia pomocy. Deklaruje rozważenie kwestii udzielenia
pomocy w latach następnych,
– Pismo Gminy Garbatka-Letnisko –
W piśmie Wójt informuje, że w chwili
obecnej Gmina nie jest w stanie wesprzeć finansowo SP ZZOZ.
– Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące odpowiedzi na
pismo Zarządu Powiatu Kozienickiego w sprawie wsparcia finansowego
dla SP ZZOZ w Kozienicach.
Marszałek podkreśla, że przepisy prawne
nie dają województwu możliwości dofinansowania działalności bieżącej podmiotów leczniczych.
Marszałek wskazuje inne możliwości
wsparcia SP ZZOZ – w ramach konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu
zdrowia publicznego.
Marszałek informuje ponadto, że istnieje
możliwość pozyskania przez powiat środków na realizację konkretnego przedsięwzięcia w ramach „Instrumentu wsparcia
zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.
Dofinansowanie do 60 % całkowitej wartości inwestycji, maksymalne do kwoty
4 mln zł.
6. Zarząd wystąpił do Burmistrza Gminy Kozienice:
• w sprawie zakupu działki w Aleksandrówce (dla potrzeb Zarządu
Dróg Powiatowych)
• w sprawie współfinansowania przebudowy miejsc postojowych przy
ZS Nr 1.
Zadanie obejmuje przebudowę parkingu
wraz z drogą dojazdową stanowiącą wła-

sność Gminy Kozienice – ul. Krasickiego.
– Zarząd zapoznał się z pismem Urzędu
Miejskiego w Kozienicach informującym, że Rada Miejska w Kozienicach
wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu
w kwocie 100.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa miejsc postojowych
przy ZS Nr 1 w Kozienicach”.
7. Zarząd zajmował się sprawami z zakresu oświaty:
• Zarząd, na wniosek Dyrektora ZS
Nr 1 w Kozienicach wyraził zgodę
na podwyższenie kwoty dziennego
wyżywienia młodzieży zamieszkującej w Internacie, z kwoty 12 zł na
kwotę 14 zł brutto,
Podwyżka związana jest ze wzrostem cen
produktów.
• Zarząd przyjął plany zajęć indywidualnego nauczania dla 2 uczniów,
dla 1 ucznia kształcenia specjalnego,
przedłożone przez Dyrektor I LO
w Kozienicach, w związku z wpłynięciem orzeczeń wydanych przez
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kozienicach,
8. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie do programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu
Suszy Rolniczej Mazowsze 2020”
i realizację zadania „Zakup i montaż
automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym na terenie Gminy Magnuszew”.
Koszt programu – 60.000 zł. Dotacja
z Urzędu Marszałkowskiego – 48.000 zł,
Wkład własny (zabezpieczony przez Gminę Magnuszew) – 12.000 zł.
Okres trwałości projektu – 5 lat.
9. Zarząd pozytywnie zaopiniował materiały przedłożone przez Gminę Ko-

zienice dot.:
– „Budowy drogi przez wieś w m. Kępa
Bielańska”,
– „Budowy drogi w m. Holendry Kozienickie”, od Przewozu do mostu,
– „Budowy drogi w m. Wójtostwo – Parcela – III etap”.
10. Zarząd zajmował się sprawami z zakresu inwestycji drogowych.
11. Zarząd wyraził zgodę dla Euronet na
zmniejszenie czynszu do 600 zł netto
(z 1.150 zł netto) przez okres 3 miesięcy. Dotyczy bankomatu.
12. Zarząd przychylił się do wniosku
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu w sprawie nienaliczania czynszu najmu pomieszczeń
biurowych wraz z placem manewrowym w I LO, w związku wstrzymaniem działalności z powodu pandemii
COVID-19, od dnia 16 marca 2020 r.
Z pismem o zajęcie stanowiska wystąpiła
Dyrektor I LO w Kozienicach.
13. Zarząd przyjął do wiadomości
stanowiska Rad w sprawie trudnej
sytuacji gospodarki odpadami oraz
w sprawie niskiego wynagrodzenia
wójtów, burmistrzów.
14. Zarząd przyjął do wiadomości
Sprawozdanie Nr 1/2020 z działalności Społecznej Straży Rybackiej
w Powiecie Kozienickim za okres od
1.01 – 31.03.2020 r.
15. Zarząd wystąpił z dwoma wnioskami
do Przewodniczącego Rady Powiatu
o zwołanie Sesji Nadzwyczajnych,
które odbyły się w dn. 30 marca oraz
27 maja i 3 czerwca b.r.
16. Zarząd przygotował i pozytywnie
zaopiniował materiały na dzisiejszą
22. Sesję Rady Powiatu.
Biuro Rady i Zarządu
Powiatu Kozienickiego

2 czerwca, kolejna partia rękawic i fartuchów ochronnych trafiła do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Tym razem
wsparcie okazała firma Wojtpol Tadeusz Wojtysiak, Zenon
Krześniak, która na ten cel przeznaczyła około 5 tysięcy złotych.
Przypominamy, że wsparcia finansowego na rzecz Szpitala Powiatowego w Kozienicach można również dokonać
za pośrednictwem Fundacji „Zdrowe Dziecko” w Kozienicach, wpłacając dowolną sumę na rachunek bankowy
85 1240 5862 1111 0000 5102 5807 z dopiskiem Szpital
Powiatowy.
Dziękujemy za wszelkiego rodzaju wsparcie i zachęcamy do włączania się w akcję przeciwdziałania pandemii
koronawirusa.
SABINA SEMENIUK
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Wydarzenia

„Oddali życie w walce o Niepodległą
Polskę” – taki napis zamieścili Towarzysze broni i Społeczeństwo na tablicy upamiętniającej poległych 77 lat temu bohaterów, żołnierzy Batalionów Chłopskich
walczących w oddziale Bilofa. 31 maja
po Mszy Świętej w ich intencji, odprawionej w kościele pw. Świętego Krzyża
w Kozienicach, przed pomnikiem-mogiłą
w parku miejskim poszczególne delegacje
złożyły hołd straconym 28 maja 1943 roku
żołnierzom. Oprócz przedstawicieli środowisk kombatanckich, szkół, stowarzyszeń,
instytucji i organizacji, kwiaty złożyły
i znicze zapaliły delegacje samorządów:
powiatowego, na czele ze Starostą Andrzejem Jungiem i Wicestarostą Józefem
Grzegorzem Małaśnickim oraz gminnego,
na czele z Zastępcą Burmistrza Mirosławem Pułkowskim.
MONIKA WIRASZKA

29 maja przed Urzędem Miejskim
w Kozienicach odbyło się spotkanie,
podczas którego Andrzej Jung Starosta
Powiatu Kozienickiego, Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice oraz
Tomasz Cybulski i Kamil Bieńkowski
Komendanci Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach,
na ręce ppłk. Łukasza Baranowskiego
Dowódcy 62. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej
w Radomiu, przekazali wyrazy
wdzięczności i najwyższego uznania
za zaangażowanie i odwagę dla żonierzy uczestniczących w wielu akcjach
wspierających walkę z koronawirusem
na terenie powiatu kozienickiego. Dostarczanie żywności, leków, wspieranie
służb sanitarnych, służb mundurowych,
pomoc dla rodzin personelu medycznego, kombatantów, osób starszych,
niepełnosprawnych i przebywających
w kwarantannie – we wszystkich tych
działaniach z oddaniem brali udział
właśnie Terytorialsi.
W ramach podziękowania za wzorową współpracę ppłk Łukasz Baranowski
wręczył Staroście i Burmistrzowi pamiątkowe ryngrafy. Nie zabrakło również podziękowań skierowanych do służb mundurowych.
Wraz z końcem maja zakończył się
tryb „stacjonarny” pomocy żołnierzy
Wojsk Obrony Terytorialnej (skoszarowanych w PSP nr 3 w Kozienicach), ale
od czerwca żołnierze są w pogotowiu,
www.kozienicepowiat.pl

chętni do pomocy w trybie doraźnym –
na zakończenie zapewnił ppłk Łukasz
Baranowski.
SABINA SEMENIUK

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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„Dziś mamy czerwiec 2020 roku,
a ten most, wierzę w to głęboko, będzie
otwarty już za pięć lat. I już za pięć lat
będą Państwo mogli się cieszyć tą przeprawą łączącą dwie strony Wisły. Tego
życzę Państwu, sobie, władzom lokalnym, regionalnym. Życzę, by ta inwestycja jak najszybciej z powodzeniem została zakończona”.

zadania „Budowa mostu na rzece Wiśle
pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska
a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”.
Jak wynika z historii, przeprawa łącząca brzeg środkowej Wisły na wysokości
Kępy Bielańskiej po lewej i Przewozu po
prawej stronie rzeki została wybudowana
w połowie 1939 roku. Most ten miał sta-

Te słowa wypowiedział Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
7 czerwca br. w Wilczkowicach Górnych tuż po podpisaniu przez Wojewodę
Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła i Starostę Garwolińskiego Mirosława
Walickiego – Lidera inwestycji, umo-

nowić strategiczną przeprawę dla wojska
polskiego w przypadku przewidywanego
konfliktu zbrojnego. Był to most drewniany, dwukierunkowy o długości całkowitej
wynoszącej około 1000 metrów, szerokości 7 metrów z obustronnymi chodnikami, o nośności 20 ton. 9 września tego

wy dotacji na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji
pozwalających na budowę mostu wraz
z niezbędnymi drogami dojazdowymi do
najbliższej drogi publicznej w ramach

samego roku most ten został wysadzony,
a następnie spalony. (Źródło: Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat” Nr 8/2017 autor artykułu: Krzysztof Zając, str. 8 – 9).
Po wielu latach od tych tragicznych
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wydarzeń koncepcja budowy nowego
mostu powracała kilkakrotnie. Inicjatorami byli przede wszystkim mieszkańcy
naszego powiatu. Most w rejonie Maciejowice – Kozienice, jako inwestycja
strategiczna, znalazł się również w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2014 roku.
12 września 2016 roku Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy
w Enea Wytwarzanie złożył pismo do
Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga dotyczące budowy
mostu drogowo-kolejowego na Wiśle
w okolicach Elektrowni, a 30 września
w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się już pierwsze spotkanie
w tej sprawie, a kolejne spotkania miały
miejsce w październiku. W listopadzie
tego samego roku, Starosta, Wiceburmistrz, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych, Przewodniczący trzech Związków działających w Enea Wytwarzanie
uczestniczyli w spotkaniu, które miało
miejsce w siedzibie Zarządu Spółki PKP
PLK S.A. w Warszawie i dotyczyło projektu sieci kolejowo-drogowej i budowy
mostu w Świerżach Górnych.
Na wniosek Starosty Kozienickiego
kolejne spotkanie zespołu inicjatorów
miało miejsce 25 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Garwolinie. Tam
też Starosta Kozienicki przedstawił argumenty przemawiające za budową sieci
kolejowo-drogowej, a tym samym budowy mostu na Wiśle na odcinku Świerze
Górne – Maciejowice.
Kolejne spotkanie miało miejsce
ponownie w Starostwie Powiatowym
w Kozienicach 7 grudnia. Uczestniczyło
w nim 20 osób, przedstawicieli samorządów Powiatu Kozienickiego i Garwolińskiego, Gminy Kozienice, Maciejowice,
Magnuszew i Głowaczów, Związków
Zawodowych w Enea Wytwarzanie, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Biura Przygotowania
Inwestycji Rozwoju PKP PLK w Warszawie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Stowarzyszenia Pamięć
i Przyszłość. Wszyscy jednogłośnie przyznali, że inicjatywa jest potrzebna, ale
nie będzie mogła być zrealizowana bez
wsparcia parlamentarzystów i bez pomocy Rządu RP, z uwagi na bardzo wysokie
koszty budowy.
W maju 2018 roku, ku wielkiemu
zadowoleniu grupy inicjatorów działających w imieniu społeczeństwa powiatu
kozienickiego, na specjalnej konferencji
www.kozienicepowiat.pl

Informacje
prasowej Premier RP Mateusz Morawiecki poinformował, że Rząd planuje budowę 20 nowych mostów przez najważniejsze rzeki w Polsce. Program zyskał nazwę
„Mosty plus”. Przeprawy powstaną do
2025 roku. Koszt ich budowy to 2,3 mld
zł. Ich budowa ma być do 80% dofinansowana przez rząd. Minimalny wkład własny samorządów ma wynosić 20 – 25%.
Na Wiśle ma powstać pięć przepraw,
a jedna z nich będzie w okolicach Kozienic i Maciejowic.
18 lipca 2018 roku na ręce Prezesa
Rady Ministrów w imieniu mieszkańców
Gminy i Powiatu Kozienickiego, Gminy
Maciejowice i Powiatu Garwolińskiego
zostały przekazane podziękowania za
uwzględnienie w rządowym programie
przedmiotowej przeprawy mostowej i deklaracja do współdziałania.
10 września 2018 roku Rada Powiatu
Kozienickiego podjęła Uchwałę w sprawie intencji podjęcia współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego,
Powiatem Garwolińskim, Gminą Maciejowice, i Gminą Kozienice w przedmiocie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach Rządowego Programu
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.
29 marca 2019 roku w Garwolinie
przedstawiciele powiatów garwolińskiego i kozienickiego oraz gminy Maciejowice i Kozienice podpisali porozumienie
w sprawie budowy mostu na rzece Wiśle,
łączącego powiaty garwoliński i kozienicki. Porozumienie to stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie zadań
związanych z przygotowaniem dokumentacji budowy przeprawy mostowej wraz
z niezbędnymi drogami dojazdowymi
w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.
Liderem, beneficjentem tego wniosku
zgodnie z porozumieniem został Mirosław Walicki Starosta Garwoliński. Porozumienie ze strony Powiatu Kozienickiego podpisali Andrzej Jung Starosta
Powiatu Kozienickiego i Józef Grzegorz
Małaśnicki Wicestarosta.
23 września 2019 roku tuż przy przeprawie promowej w Antoniówce Świerżowskiej odbyło się kolejne spotkanie,
podczas którego, Minister Finansów,
Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński
wręczył na ręce Lidera – Starosty Garwolińskiego promesę, czyli pozytywną
opinię o dofinansowaniu budowy mostu.
Kolejne spotkania przedstawicieli
samorząd gminnych, powiatowych i wojewódzkiego związane z finansowymi
aspektami tej ogromnej inwestycji miały
www.kozienicepowiat.pl

miejsce we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2019 r.
Szacunkowy koszt budowy przeprawy mostowej wraz z infrastrukturą
planowany jest na kwotę 650 mln zł,
całkowity koszt przygotowania dokumentacji to ponad 29 mln zł.
Strona rządowa zapewnia udział
do 80%, natomiast pozostałe koszty

sfinansowane zostaną z budżetu samorządu wojewódzkiego, powiatu garwolińskiego i kozienickiego oraz gmin
Maciejowice i Kozienice.
W budżecie województwa mazowieckiego na budowę mostu zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 100 mln złotych.
LUCYNA DOMAŃSKA-STANKIEWICZ
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W czerwcu mija rok od powołania przez Starostę Kozienickiego Andrzeja Junga Powiatowej Społecznej
Rady Przedsiębiorczości jako ciała
opiniodawczego i doradczego Starosty
w sprawach związanych z rozwojem
gospodarczym powiatu.
Doceniając aktywność jak i problemy, szczególnie małych i średnich
firm działających na terenie powiatu
zrodził się pomysł wyłonienia ich reprezentacji, która stałaby się współuczestnikiem Powiatu w zakresie wypracowania zasad wspierania i rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości i form jej
promocji, tym bardziej że problematyka ta wpisuje się w cel strategiczny
Aktywizacja gospodarki lokalnej i jego
cele operacyjne i szczegółowe określone w Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego.
Inicjatywa spotkała się z dużym
zainteresowaniem
i
życzliwością
osób zaproszonych przez Starostę do
wspólnego działania, czego owocem
było inauguracyjne, robocze spotkanie
14 czerwca 2019 r. W czasie wymiany poglądów nad propozycjami i informacjami przedstawianymi przez
stronę Starosty uzgodniono główne
zadania PSRP oraz jej ramową strukturę organizacyjną. Do głównych zadań
Rady jako zespołu wymiany poglądów
należą: konsultowanie, opiniowanie
i monitorowanie programów i aktów
prawych (ustaw, uchwał, zarządzeń
i innych aktów prawa) dotyczących
sfery gospodarczej, wspieranie i aktywizacja lokalnego rynku pacy, promocja przedsiębiorczości, opiniowanie
tematyki i współorganizowanie merytorycznych konferencji tematycznych
i eventów, współpraca z organizacjami i instytucjami okołobiznesowymi.
Wymienione obszary współdziałania
nie wyczerpują katalogu aktywności
i mogą być poszerzane w miarę okoliczności i potrzeb.
Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia
2019 r. zostały uroczyście wręczone
przez Starostę Kozienickiego nominacje członkom Rady i dokonano wyboru sześcioosobowego prezydium,
w skład którego weszli: Renata Wołos, Adam Jędrzejczyk, Jakub Kowalski, Grzegorz Ośka, Mirosław Sekuła
i Rajmund Szewczyk. Członkowie
prezydium będą mieli za zadanie ko-
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ordynowanie działań oraz aktywizację
i integrację środowiska przedsiębiorców działających na terenie powiatu.
Działalność nowo powstałej Rady spotkała się z dużym zainteresowaniem
instytucji otoczenia biznesu o zasięgu
ponadregionalnym, które zaoferowały
współpracę w celu zaprezentowania
swoich struktur organizacyjnych i instrumentów finansowych skierowanych do przedsiębiorców. W związku
z tym omówiono formułę konferencji
tematycznej i wyznaczono jej datę na
następne posiedzenie Rady, które odbyło się 17 stycznia 2020 r.
Przed konferencją rozpatrzono pismo Starosty skierowane do Rady
w sprawie wskazania przez nią jej
przedstawiciela do pracy w nowej
kadencji Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Członkowie Rady wskazali jako
swojego przedstawiciela Mirosława
Sekułę, który na podstawie uchwały
Rady Powiatu został pełnoprawnym
członkiem tego organu. Jego wybór
jest dowodem docenienia przez radnych powiatowych nowej aktywności
społecznej przedsiębiorców.
W czasie konferencji przedsiębiorcy zostali zapoznani z ofertą Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN,
którą przedstawił Wicedyrektor Oddziału Marian Cąpała. Prezentację
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu omówił Pełnomocnik Zarządu ds.
Współpracy ze Specjalnymi Strefami
Ekonomicznymi Departamentu Rozwoju Regionalnego Mirosław Odziem-

czyk, natomiast produkty finansowe
Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentował Dyrektor Regionu Piotr
Pokropek. Swoje wystąpienia mieli
również przedstawiciele Fundacji na
rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
i Funduszu Pożyczkowego FDPA.
Uczestnicy konferencji otrzymali
też materiały informacyjne, a przedstawione prezentacje w formie elektronicznej udostępniono na potrzeby
zainteresowanych
przedsiębiorców,
którzy nie uczestniczyli w ich pokazie.
Materiały te są dostępne w Starostwie
Powiatowym w Kozienicach.
Zagrożenia epidemiczne i ograniczenia w stanie epidemii wymusiły czasowo zmniejszenie aktywności
działania Rady. Przewidziane spotkania i projekty czekają na realizację
w dogodnym i bezpiecznym okresie
po unormowanie się sytuacji sanitarnej w kraju. Nie czekając na poprawę,
członkowie Rady zapraszają wszystkich przedsiębiorców do udziału
w jej uczestnictwie, ponieważ działa ona w formule otwartości i każdy
przedsiębiorca może w dowolnym
czasie do niej przystąpić lub uczestniczyć we wszystkich jej projektach.
Rada liczy na zaangażowanie jak największej liczby osób należących do
tego, jakże ważnego segmentu gospodarki. Więcej bieżących informacji
o działalności Rady będzie zamieszczanych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
KRZYSZTOF STALMACH

www.kozienicepowiat.pl
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29 czerwca oddana została do użytku część drogi powiatowej nr 1705W
w miejscowości Kłoda o długości
810 metrów. Inwestycja objęła poszerzenie drogi z 5 do 5,5 m, renowację
rowów melioracyjnych oraz wykonanie
ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości
2,5 m na całej długości odcinka.
Całkowity
koszt
zadania
to
1 100 000 zł, a sfinansowane zostało
z Funduszu Dróg Samorządowych oraz
środków Powiatu Kozienickiego.
W odbiorze inwestycji wzięli
udział: Andrzej Jung Starosta – Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki – Wicestarosta, Marek Drapała – Wójt Gminy Magnuszew, Marcin
Łopuszański – Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych, Jacek Śmietanka – przewodniczący komisji, Marian Chmielnicki – członek komisji, Sławomir
Boryczka – inspektor nadzoru oraz Mirosława Ruszkowska – przedstawiciel

PRD Zwoleń, Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu.
DOMINIK BORYCZKA

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

1 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się podpisanie umowy na przebudowę
drogi powiatowej nr 1714W na odcinku
Głowaczów – Lipskie Budy.
Wartość inwestycji to ponad 2,8 mln
zł, z czego 1,7 mln zł zostanie sfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, pozostała kwota ze środków
Powiatu Kozienickiego.
Umowę w tej sprawie podpisali: Rafał
Rajkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki – Wicestarosta, Kamil
Banaś – Skarbnik Powiatu. W spotkaniu
wziął udział Tomasz Trela – Radny Powiatu Kozienickiego.
W ramach inwestycji zostanie wykonana pełna konstrukcja jezdni dwupasmowej wraz wymianą nawierzchni na twardą, wykonaniem pobocza i rowów oraz
nowym oznakowaniem. Powstaną także
zjazdy do pól i gospodarstw oraz przebudowana zostanie skrzyżowanie z drogą
gminną Lipa – Lipskie Budy.
Przedsięwzięcie to w znaczny sposób
wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego w powiecie kozienickim.
DOMINIK BORYCZKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
www.kozienicepowiat.pl
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Okres pandemii to czas niezwykle
trudny dla ucznia, rodzica, a także nauczyciela. A jak poradzą sobie z tym
problemem uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną? Jakich metod powinni używać nauczyciele prowadzący dzieci ze SPE? Oczywiście
wybór metod komunikacji w przypadku uczniów z orzeczeniami zależy od
możliwości intelektualnych naszych
podopiecznych. Aktualny wybór form
komunikacji jest duży, pamiętajmy jednak, by natłok możliwości nie przesłonił dziecka i jego realnych potrzeb. By
dziecko było traktowane podmiotowo.
A my nauczyciele powinniśmy starać
się stworzyć mu do tego odpowiednie
warunki. W trakcie realizacji nauczania na odległość uczniowie ze SPE powinni być w sposób szczególny objęci
opieką. Są dzieci, które nie usiądą same
do komputera i nie zrobią samodzielnie zleconych zadań. Ale i one w czasie pandemii uczą się on-line. Nauczanie zdalne osób niepełnosprawnych
intelektualnie wymaga indywidualnego podejścia, nie tylko ze względu na
rozwój dziecka. Należy też uwzględnić
sytuację materialną rodziny jak i obowiązki rodzica. Pamiętajmy, że w domu
może być kilkoro innych dzieci, które
również potrzebują wsparcia rodzica.
Najważniejszym ogniwem współpracy
i gwarantem efektywności podjętych
działań są teraz rodzice/opiekunowie.
Są bowiem pośrednikiem między nauczycielem a uczniem w przekazaniu
wiedzy. Muszą też zatroszczyć się
o zorganizowanie odpowiedniego
sprzętu, ustalić z nauczycielem najlepszą dla ich dziecka formę komunikacji i…. niestety to nie koniec. Rodzic dziecka ze SPE musi cały czas
być obecny przy dziecku. Pamiętajmy
o problemach tych dzieci, które dodatkowo borykają się z różnymi
trudnościami, jeśli chodzi o pamięć,
koncentrację uwagi czy chociażby samodzielne czytanie i rozumienie poleceń. Naszym zadaniem jest udzie-

Nasz Powiat * 10

lenie rodzicom konkretnej pomocy
oraz merytorycznej wiedzy jak mają
pracować z dzieckiem, bo to bowiem
oni teraz są fundamentem relacji nauczyciel – uczeń. Zwróćmy uwagę, że
nie w każdym domu może być komputer i Internet. Jeśli uczeń nie ma dostępu do komputera musimy znaleźć
i wykorzystać inne formy kontaktu.
Materiały możemy wysłać również
w wersji papierowej. Pamiętajmy też
o zwykłej rozmowie telefonicznej, która może podziałać krzepiąco zarówno
na ucznia, jak i rodzica, który w tym
momencie może czuć się przeciążony
i zmęczony. Jest to bowiem czas trudny dla wszystkich. Czas kiedy wszyscy
uczymy się nowych rzeczy. Pamiętajmy o wzajemnym wsparciu. Realizując
treści zwróćmy uwagę, aby odpowiednio dozować materiał, aby nie zniechęcić i nie przeciążyć zarówno ucznia jak
i rodzica, który musi w dużym stopniu
zastąpić nauczyciela. Zbyt duża ilość
zadań może przynieść odwrotny skutek. Uwzględniając higienę umysłu
dziecko i rodzic muszą też mieć czas
na wspólną zabawę i odpoczynek. Praca zdalna nauczyciela wspomagającego to nie tylko wskazywanie dostępnych materiałów rodzicom. To przede
wszystkim wybranie zagadnień, opracowanie kart pracy dostosowanych do
możliwości intelektualnych ucznia.
Kontakt nauczyciela nie może ograniczyć się tylko i wyłącznie do wysłania
materiału. Pomocne tu mogą być krótkie filmy instruktażowe, bądź karty
w formie listu, w których prowadzi-

my „rozmowy” z uczniem. Doceniamy
jego pracę, chwalimy i motywujemy
do dalszej pracy. Dobrą formą kontaktu jest lekcja przez komunikatory społecznościowe. W przypadku łączenia
klasowego dziecko oprócz nauki ma
też możliwość spotkania z rówieśnikami. Musimy więc wybrać alternatywną formę komunikacji i realizacji programu. Uczeń posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego nie
jest w stanie sam zrealizować treści
w sposób zdalny. Pracuje cały czas
w asyście rodzica. Doceńmy rodzica dziecka ze SPE, bez którego nasza
praca zdalna nie miałaby sensu. Rodzica, który oprócz obowiązków zawodowych, domowych stał się również
nauczycielem. Czas zdalnej nauki potraktujmy nie tylko jako konieczność
realizacji materiału, ale czas na głębsze poznanie, zaciśnięcie więzi oraz
wzajemne wsparcie. Starajmy się tak
przekazać wiedzę, aby końcowy efekt
był sukcesem zarówno dla uczniów
i rodziców, jak i nauczycieli. W przypadku edukacji zdalnej uczniów z niepełnosprawnością warto, by punktem
wyjścia każdej podejmowanej działalności była zawsze zasada konkretnej
historii, konkretnego dziecka, jego sytuacji w domu, a nie problemu w ogóle.
Wtedy łatwiej będzie podejmować decyzje dotyczące doboru metod, formy
pracy i pokonywania trudności.
JUSTYNA KUREK
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Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy w Kozienicach realizuje
wszystkie możliwe działania statutowe
oraz programowe PCK podczas stanu
zagrożenia epidemicznego, zachowując jednocześnie najwyższe zasady
bezpieczeństwa.
W maju został zrealizowany projekt pomocowy finansowany ze środków Zarządu Głównego PCK, firmy
SANOFI i Colgate. Pomoc skierowana
była do 120 seniorów, którzy współpracowali i współpracują z PCK. Były to
paczki składające się z podstawowych
produktów spożywczych oraz środków
zabezpieczających (maseczki, rękawice, płyn dezynfekujący).
Paczki, osobom samotnym i niepełnosprawnym, wolontariusze PCK dostarczyli do domów.
Oddział Rejonowy PCK prowadzi działania pomocowe dla szpitala
w Kozienicach, przekazując 70 l płynu myjąco-dezynfekującego od firmy
Colgate.
19 maja Prezes Oddziału Rejonowego PCK Bogumiła Iskra podziękowała w imieniu społeczeństwa Ziemi
Kozienickiej ratownikom medycznym
zatrudnionym w Szpitalu Powiatowym
w Kozienicach za ich odwagę, zaangażowanie i poświęcenie w walce z COVID-19, przekazując wszystkim upominki w postaci produktów Gillette
i kosmetyków Old Spice od firmy
Procter&Gamble.
Wolontariuszki PCK zaangażowane
były w szycie maseczek na potrzeby

W etapie centralnym XXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Krajoznawczego „Poznajmy Ojcowiznę” Powiat Kozienicki był reprezentowany przez trzy prace i wszystkie
zostały
nagrodzone.
Największy
sukces osiągnął Hubert Filipczak
z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kociołkach, którego praca pod
tytułem „Moje Kociołki – najbliższe
mi okolice” zajęła I miejsce w kategorii prac multimedialnych. Opiekunem ucznia był Krzysztof Boryczka.
W kategorii prac zespołowych
w szkołach podstawowych III miejsce
zajęły Maja Kęska i Zuzanna Świąwww.kozienicepowiat.pl

szpitala i społeczności lokalnej.
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 35
seniorów biorących udział w projekcie
Senior One otrzymało paczki ze słodyczami i produktami chemicznymi sponsorowane przez firmę Unilever Polska
i Mondelez.
Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, Zarząd Oddziału Rejonowego PCK
w Kozienicach podjął dalszą współpracę z Bankiem Żywności, przekazując od
marca do maja ok. 10 ton żywności dla
424 potrzebujących osób z terenu miasta
i gminy Kozienice. Aby zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa, OR
PCK w Kozienicach podjął współpracę przy dystrybucji II transzy żywności
z żołnierzami 62 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy

wraz z wolontariuszami PCK pomagali
mieszkańcom gminy w ciężkim czasie
epidemii.
Koordynatorem wszystkich działań
pomocowych była Anna Puzio Kierownik
Biura OR PCK w Kozienicach.
Wszystkie działania pomoce dla potrzebujących możliwe były dzięki bardzo dobrej współpracy zarządu OR PCK
w Kozienicach z Zarządem Okręgowym
i Głównym PCK w Warszawie.
Zarząd Oddziału Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Kozienicach

tek z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bogucinie za pracę „Babki, znachory i dochtory”, napisaną pod opieką
Marioli Gębskiej. Z kolei w kategorii
prac indywidualnych w szkołach ponadpodstawowych III miejsce zajęła Gabriela Roczkowska z II Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, która napisała pracę pod tytułem „Pluton Sieciechowski”. Opiekunem był Mirosław Mazur.

sowych. Mamy też nadzieję, że będą
zachętą do udziału w kolejnych edycjach. Jest to również znakomita promocja Ziemi Kozienickiej i jej walorów historycznych, krajoznawczych
i przyrodniczych. Warto poznawać
swoją Ojcowiznę.

Przyznane nagrody są potwierdzeniem ogromnego zaangażowania
uczniów i nauczycieli z naszego regionu w przygotowanie prac konkur-

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Składamy
gratulacje
uczniom i ich opiekunom.

wszystkim

MIROSŁAW MAZUR
Wiceprezes Zarządu
PTTK Oddział w Kozienicach
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To, czego jesteśmy świadkami i czego doświadczamy w ostatnim czasie, jest
sytuacją, z którą obecne pokolenia nie
miały nigdy styczności. Większość z nas
zna epidemię jedynie z książek o historii czy z filmów katastroficznych. Nowa
rzeczywistość, w której przez jakiś czas
będziemy musieli funkcjonować – pracować, pomagać w nauce naszym dzieciom
i wykonywać domowe obowiązki wymaga
od nas nowej organizacji. Jak radzić sobie
z aktualną codziennością? Jak wyjść z tej
sytuacji, pozostając w dobrej kondycji psychicznej i w pozytywnej relacji z bliskimi?
Po prostu: jak nie zwariować?
Warunki zewnętrzne zmusiły nas do pozostania w domach. Jednocześnie próbujemy żyć tak jak przed izolacją i oczekujemy
od siebie podobnej efektywności. Gdy się
nam to nie udaje w większości przypadków
pojawia się ogromny stres, zmęczenie, trudne emocje, gorsze relacje z rodziną. Warto
wtedy zastanowić się nad tym, co dla MNIE
i dla NASZEJ rodziny jest obecnie najważniejsze. Czy jest to zdrowie, dobra kondycja psychiczna, bezpieczeństwo finansowe,
bliskie relacje z domownikami? Czy może
jednak skupiamy się najbardziej na konieczności zrealizowania podstawy programowej
w szkole i dobrych ocenach dziecka, perfekcyjnym porządku w domu i idealnym
wywiązywaniu się ze swoich zawodowych
obowiązków? Uświadomienie sobie tego,
co teraz jest najistotniejsze i co rzeczywiście
sprzyja naszemu dobrostanowi, to kluczowa
kwestia.
Warto zastanowić się nad aktualnymi
priorytetami i szczególnie o nich pamiętać w sytuacjach konfliktowych. W tym
czasie trzeba iść ze sobą na wiele kompromisów, żeby nie popaść w kryzys i nie
potęgować zmęczenia. Postawmy na elastyczność. Nie oczekujmy, że będzie idealnie ani nawet tak, jak zwykle. Przecież
zmieniło się wszystko.
Najważniejsza zasada to nie ulegać
zbiorowej panice i stresowi. Stres jest bowiem czynnikiem, który najbardziej niekorzystnie wpływa na naszą odporność,
codzienne funkcjonowanie, rozmywa
efektywne radzenie sobie z napięciem.
Odporność to jest coś, na co pracujemy długoterminowo. Pewne produkty
spożywcze w danym sezonie powinny być
włączone na stałe. Jedzmy dużo świeżych
owoców i warzyw, spróbujmy jeść więcej
produktów, które wzmacniają układ nerwowy. Powinny zawierać witaminy z grupy B,
kwas foliowy, magnez, cynk, selen, kwasy
omega-3 i aminokwasy – tryptofan i feny-

Nasz Powiat * 12

loalaninę. W diecie dla nerwusów powinny
się też znaleźć także: siemię lniane, olej
lniany, oliwa z oliwek i orzechy włoskie.
Prócz kwasów omega-3 dostarczają sporo
witaminy E, która uspokaja i poprawia koncentrację. Odpowiednio nawadniajmy nasze organizmy. Pijmy soki zamiast mocnego espresso lub kawy parzonej w szklance.
Kofeina podnosi bowiem poziom kortyzolu
(hormonu stresu).
Wydaje nam się, że aktualnie jesteśmy
odcięci od świata: od znajomych, spotkań,
od ośrodków kultury, rozrywki. Tak, trzeba zostać w domu i skupić się na tym co
tu i teraz, ale też możemy zadbać o siebie
i wzajemne relacje międzyludzkie. Zadzwońmy do znajomych, z którymi dawno się nie kontaktowaliśmy, zatroszczmy
się o starszych sąsiadów, samotnych ludzi, komuś może trzeba donieść zakupy,
zrealizować receptę w aptece, itp.
Ten czas ma także swoje plusy, trzeba je
tylko umieć znaleźć. Nie musimy na 8 pędzić z dziećmi do szkoły, o 9 meldować się
w pracy, o 18 zawieźć syna/córkę na lekcję
muzyki czy karate by samemu, w tym czasie, w biegu robić zakupy. Mamy w końcu
możliwość, by zainteresować się w co gra
moje dziecko, lub jakie bajki ogląda na
tablecie. Nie mamy presji, że lekcje (przynajmniej w przypadku przedszkolaków),
obiad, dentysta, dodatkowe zajęcia. Możemy dać się zaprosić do świata swojego
dziecka i dziecko zaprosić do siebie. Mamy
okazję, by skupić się na tym co najważniejsze, a o czym być może zapomnieliśmy – na
relacji właśnie.
W czasie sprzed pandemii najprawdopodobniej wiedliśmy „zabiegane” życie:
praca zawodowa, nadgodziny, szkoła,
dom, prace domowe z dziećmi, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wizyty u lekarza,
siłownia, zakupy, domowe obowiązki, itp.,
a na relacje i bycie razem tak po prostu
często już nie starczało czasu. Przymusowa izolacja daje nam szansę abyśmy odnaleźli radość bycia w swoim małym gronie.
To czas na refleksje i autorefleksje. Nie
zmienimy tego, co dzieje się wokół nas,
ale możemy zmienić dużo w nas samych.
Kolejny ważny krok to uzmysłowienie
sobie, że jako mama czy tata, znaleźliśmy
się w trudnej sytuacji, bo musimy godzić
jednocześnie kilka ról, i rodzica, i nauczyciela, i pracownika, do tego dochodzą obawy o to, co będzie z nami i naszym życiem
w przyszłości. Od kilku tygodni żyjemy
z niepokojem i w chaosie. A przy tym nie
mamy możliwości wyjścia i odreagowania
nagromadzonego napięcia, a rodzinne pro-

blemy widoczne są jak
na dłoni. Drobnostki
mogą nas wyprowadzić
z równowagi.
Przede wszystkim my dorośli musimy
zdjąć ciężar łączenia wszystkich ról jednocześnie, powinniśmy też dać odsapnąć
i sobie i dzieciom. Pomyślmy na czym nam
najbardziej zależy, bo oczywiste jest, że
nie da się jednocześnie pracować zawodowo, prowadzić domu, wypełniać dzieciom
dni po brzegi zabawami. Powiedzmy, że
ustaliliśmy, np. że najbardziej nam zależy
na relacji z dziećmi i na tym, by pandemia
koronawirusa nie była dla nich traumą.
Sztywne trzymanie się ram i zasad, np.
że w „normalnych” warunkach moje dziecko mogło oglądać bajki lub grać na komputerze jedynie kilkanaście minut dziennie,
w dzisiejszej rzeczywistości jest prawie
niemożliwe, a nas rodziców wpędzić może
w niepotrzebne poczucie winy. Nagle może
się okazać, że to bajki pomagają dzieciom
rozładowywać napięcie, albo, że ich wspólne oglądanie poprawia wszystkim humor.
Poza tym dla wielu rodziców to właśnie takie zajęcia dzieci mogą być wybawieniem,
gdy trzeba zrobić coś szybko do pracy, lub
odbyć poważną rozmowę telefoniczną. To
samo dotyczy podejścia do smartfona, a raczej czasu, który nastolatki spędzają w sieci.
Przecież dzisiaj telefon jest jedynym łącznikiem nastolatka ze znajomymi. Zabieranie
telefonu, czy reglamentowanie czasu, to
dokładanie i dziecku i sobie napięcia. Poza
tym, gdyby nas wszystkich dzisiaj odciąć od
internetu, czas spędzony w izolacji pogłębiłby tylko poczucie osamotnienia i niepokój.
Obecnie rodzice znaleźć mogą w internecie wiele pomysłów na zabawy z dzieckiem. Z jednej strony to może być inspiracja, ale z drugiej to także wielkie obciążenie.
Rodzice mogą poczuć się przytłoczeni, bo
np. naprawdę nie mają ochoty na zabawę,
bo woleliby schować się gdzieś i odciąć od
wszystkiego. Warto jednak sprawdzić, czy
na ten moment te inspiracje nas wspierają,
czy dokładają nam napięcia.
Zamiast za wszelką cenę wchodzić
w buty animatora kultury albo pani wychowawczyni z przedszkola (bo przecież „muszę” zapobiec nudzie), można np. poprosić
dziecko, by pomogło nam załadować pranie
do pralki lub rozładować zmywarkę, nakryć
do stołu, przygotować ciasto na pierogi czy
posegregować uprane skarpetki, zaangażować je w zadania dnia codziennego. Bo
to zwykle są rzeczy, które rodzice biorą na
siebie myśląc, że szybciej, sprawniej i lepiej
je ogarną. Tymczasem dla dzieci takie powww.kozienicepowiat.pl
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maganie może być ogromną frajdą i czasem
spędzonym wspólnie.
Spróbujmy wspólnie z dziećmi przejrzeć ich pokoje (np. urządzając wiosenne
porządki, akcję pt. odświeżanie, itp.) a okaże się, że nasze pociechy mają szeroki zasób
fantastycznych gier, zestawów kreatywnych, materiałów plastycznych, zabawek,
z których normalnie nie korzystają, bo do
tej pory po prostu nie miały na to czasu.
Warto zajrzeć i zobaczyć, co chowamy
w szafkach i szufladach. Okaże się, że nie
potrzebujemy nic więcej przynosić do domu,
żeby spędzić czas ciekawie i kreatywnie.
Gdy z ust dziecka pada słynne „nudzi mi
się”, można zadać mu pytanie, co chciałoby robić, i tu można postawić na jego kreatywność, albo ponudzić się przez moment
razem z nim. Naprawdę nie chodzi o to,
by dziecko non stop zabawiać, podrzucać
jakieś rozwiązania, pomysły na zabawy,
wciskać kolorowanki, włączać YouTube
z filmikami edukacyjnymi, albo ćwiczeniami jogi dla dzieci, czy też instruktażem, jak
z kilku kresek narysować zwierzątko. Ważne jest to, by zwracać uwagę na komunikaty dziecka. Może dla niego fajniejsze będzie
przykrycie kocem czterech krzeseł i pobawienie się w biwak czy domek, niż nasze
zabawy edukacyjne wyłowione z sieci.
Wszystkie poradniki piszą o tym, by
stworzyć PLAN. To ważne szczególnie
dla dzieci. Nasz mózg do poczucia bezpieczeństwa potrzebuje pewnej stałej struktury, przewidywalności i rutyny. Młodsze
dzieci bardzo potrzebują rytuałów. Nie po
to jednak, by uprzykrzać nam życie, ale
by czuć się bezpiecznie. Ale tu konieczna
jest elastyczność. Ustawienie sobie prio-

rytetów pozwoli radzić sobie z narastającym poczuciem winy, związanym z tym,
że ciągle „coś musimy”, a zwyczajnie nie
mamy na to czasu, że mamy obowiązki,
ale nie jesteśmy w stanie się z nich wywiązać.
Pamiętajmy: doba każdego z nas ma
24 godziny. Z tego czasu ok. 7 – 8 godzin
musimy przeznaczyć na sen, kilka na posiłki i ich przygotowanie oraz inne niezbędne
czynności, a reszta – to już sztuka wyboru.
Jeśli decydujemy się na pracę, to nie mamy
czasu na zabawę z dziećmi. Jeśli do tej pory
nie gotowaliśmy obiadów, bo każdy jadł
je poza domem, to ich przygotowanie, podanie, wspólne zjedzenie będzie zabierało
czas i odbywało się kosztem czegoś, co
kiedyś było naszą rutyną. Prosta matematyka – nie da się rozciągnąć doby na siłę.
Zatem potrzebny jest nowy plan dnia. Co
powinien on zawierać? Godzinę wstawania
i i wieczornego kładzenia się do łóżek, godziny posiłków, czas pracy rodziców, czas
na naukę i domowe obowiązki, czas zabawy i – koniecznie – czas spędzany razem.
Podsumowując: jak w obecnej sytuacji
uspokoić umysł i zadbać o spokój i harmonię w domu? Oto kilka podstawowych rad:
– Przede wszystkim ustalmy priorytety.
Odpuśćmy pewne rzeczy, na które na
pewno nie mamy wpływu, a poświęćmy więcej czasu na dbanie o siebie,
o swoje zdrowie, o dobrą jakość czasu
spędzonego z bliskimi.
– Jeśli tylko to możliwe, zapewniajmy sobie odpowiednią ilość snu.
– Zachowujmy rytm dnia jak najbardziej
zbliżony do tego, który znamy. Twórzmy nową normalność – po wstaniu

zjedzmy śniadanie, ubierzmy się tak,
jakbyśmy szli do pracy – to w naturalny
sposób mobilizuje do działania. Pracujmy mniej więcej w stałych godzinach.
– W miarę możliwości dbajmy o posiłki,
ich zbilansowanie, regularność. Jedzmy
świeże owoce i warzywa, dbajmy o odpowiednią ilość wypijanych napojów.
– Podczas przerw w pracy poruszajmy się
chwilę, otwórzmy okno, zamieńmy
kilka słów z bliskimi.
– W miarę możliwości utrzymujmy kontakt
ze znajomymi i z rodziną – rozmawiajmy przez telefon i inne komunikatory.
– Spędzajmy codziennie czas z rodziną –
rozmawiajmy przy kolacji, czytajmy
przed snem, grajmy w gry planszowe,
wspólne wychodźmy do „domowego” kina, teatru czy nawet organizujmy wirtualne wycieczki do muzeów,
zwiedzajmy świat z aplikacją Google
Earth. Jest wiele możliwości.
– Stwórzmy nowe rytuały, takie jak
wspólne śniadanie czy kolacja z rodziną, spacer po lesie, poranna kawa
z chwilą dla siebie, podsumowanie
dnia z zastanowieniem się nad tym, co
nam się udało zrobić. Dbajmy o małe,
drobne chwile przyjemności.
– Zapewnijmy sobie regularny ruch,
nawet w małych dawkach – aktywność fizyczna jest uznawana za jedną
z podstawowych potrzeb człowieka.
Proste ćwiczenia można wykonywać
samodzielnie lub z rodziną nawet bez
specjalnego sprzętu.
ANNA ZYNEK
Psycholog

21 maja oddany został do użytku chodnik w ciągu drogi
powiatowej nr 1731W Sieciechów – Gniewoszów w miejscowości Wola Klasztorna, na terenie gminy Sieciechów.
Koszt inwestycji wyniósł 200 tysięcy złotych i współfinansowany został ze środków Powiatu Kozienickiego – 150 tysięcy złotych oraz Gminy Sieciechów – 50 tysięcy złotych.
Protokół odbioru inwestycji podpisali: Jacek Śmietanka
– Przewodniczący Komisji Odbiorowej, Mateusz Purchała i Tomasz Dróżdż – Członkowie Komisji, Sławomir Boryczka – inspektor nadzoru, a także: Andrzej Jung Starosta
Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Arkadiusz Guba Wójt Gminy Sieciechów, Barbara
Czerska Radna Rady Gminy Sieciechów oraz Janusz Wójcik
kierownik budowy i Jakub Siedlecki przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego BRUK-BUD Grzegorz
Rychlicki – wykonawcy inwestycji.
SABINA SEMENIUK

www.kozienicepowiat.pl

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku egzamin maturalny
odbył się w terminie od 8 czerwca do
29 czerwca 2020 r. Był przeprowadzany
zgodnie z wytycznymi opracowanymi
przez CKE, MEN i GIS.
Do egzaminu maturalnego w roku
2020 przystąpiło 100 tegorocznych absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego
oraz 108 absolwentów Technikum. Do
egzaminu w celu poprawienia wyników
przystąpili również absolwenci z poprzednich lat – 21 w LO i 16 w Technikum.
Każdy z tegorocznych absolwentów
musiał przystąpić obowiązkowo w części
pisemnej do języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie podstawowym oraz jednego wybranego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Egzaminów ustnych w tym roku nie prze-

prowadzano.
W tym roku najczęściej wybieranym
językiem obcym zdawanym obowiązkowo jest język angielski – wybrało go
203 maturzystów. Oprócz języka angielskiego wybierany był język niemiecki
oraz język rosyjski.
Oprócz przedmiotów zdawanych jako
obowiązkowe każdy maturzysta mógł wybrać do sześciu przedmiotów zdawanych
dodatkowo na poziomie rozszerzonym.
Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego dodatkowo najczęściej wybierali:
– język angielski – 81 absolwentów
– matematykę – 49 absolwentów
– język polski – 30 absolwentów
– chemię – 27 absolwentów
– geografię – 25 absolwentów
– informatykę – 20 absolwentów
– biologię – 19 absolwentów

– fizykę – 16 absolwentów
Oprócz wymienionych przedmiotów
absolwenci LO wybierali:, wos, historię,
język niemiecki, historię sztuki.
Absolwenci Technikum dodatkowo
najczęściej wybierali:
– geografię – 55 absolwentów
– język angielski – 42 absolwentów
– matematykę – 35 absolwentów
– język polski – 18 absolwentów
Oprócz wymienionych przedmiotów
absolwenci LO wybierali: fizykę, informatykę, chemię, biologię, wos, historię,
język niemiecki, język rosyjski.
W Zespole Szkół Nr 1 w tym roku
pisemne egzaminy maturalne trwały do
16 czerwca.
Zespół Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach

Weź udział w projekcie unijnym!
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest wdrażany w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER). Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby:
– w wieku 18 – 29 lat,
– zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach,
– w tym osoby należące do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
– a także osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby długotrwale bezrobotne (według definicji określonej dla PO WER).
Jeżeli brakuje Ci doświadczenia lub odpowiednich kwalifikacji, chcesz zdobyć przydatne umiejętności, nabyć kwalifikacje lub
wykorzystać posiadane umiejętności i założyć własną firmę albo jeśli znalazłeś/aś pracę w miejscowości oddalonej od miejsca zamieszkania, skorzystaj ze wsparcia oferowanego w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
W 2020 roku możesz skorzystać ze: stażu, szkolenia, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonu
na zasiedlenie, prac interwencyjnych.
W ramach projektu osoby bezrobotne skorzystają także z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Projekt ten realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
PUP w Kozienicach zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze
realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.
Celem głównym projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie kozienickim”.
Wartość Projektu w roku 2020 wynosi: 2 517 632,93 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 121 861,03 zł.
Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
ul. Zdziczów 1
26-900 Kozienice						
Anna Grześków
tel. 614 66 81 wew. 50, email: agrzeskow@kozienice.praca.gov.pl
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2020 kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy,
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.
Wartość projektu w 2020 roku wynosi: 1 782 032,00 zł, w tym dofinansowanie w części EFS – 1 425 626,00 zł.
W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
• usługi w zakresie pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
• staże,
• szkolenia (indywidualne),
• prace interwencyjne.
Celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim.
Grupę docelową projektu stanowi ogółem 382 osoby (267K, 115M) w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim, w tym:
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• kobiety,
• bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat.
Szczegółowe warunki udziału w projekcie:
Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
– mieszkają w województwie mazowieckim w powiecie kozienickim,
– mają 30 lat i więcej,
– nie pracują i są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach.
Harmonogram realizacji projektu:
Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu.
Koordynator projektu: Magdalena Szumlak, 48 614 66 81 wew. 50,
e-mail: mszumlak@pupkozienice.pl
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać pod numerem telefonu 48 614 66 81, wew. 46 –
staże, 48 614 66 51 wew. 45 – szkolenia, 48 614 66 51 wew. 34 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 48 614 66 81
wew. 50 – prace interwencyjne oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice.
Efektem działań realizowanych przez PUP w ramach projektów ma być osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej (mierzonej zgodnie z dokumentami programowymi dotyczącymi realizacji powyższych projektów).

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do skorzystania z serwisu Mazowiecki e-bazarek, który umożliwia tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami a konsumentami. To również doskonała, bezpłatna promocja mazowieckich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.
Działalność serwisu to pomoc za pośrednictwem naszej instytucji mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych
produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”.
Wszelkie informacje dotyczące Mazowieckiego e-bazarku znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://mazowieckiebazarek.pl
Ogłoszenia bezpłatne!
Na e-Bazarku można sprzedawać: warzywa i owoce, oleje i oliwy, przetwory owocowo-warzywne, miód i produkty pszczele,
napoje, nabiał, kwiaty/byliny/nasiona, zboża, mięso i wędliny, pieczywo, produkty zbożowe, ryby, zioła, drzewa i krzewy iglaste,
maszyny i urządzenia.
W razie potrzeby można poszerzyć zakres sprzedaży o dodatkowe kategorie.
ANETA DOMIŃCZAK
MODR Oddział Radom

www.kozienicepowiat.pl
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Powiat Kozienicki za pomocą Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach wspiera
przedsiębiorców z terenu powiatu w łagodzeniu negatywnych skutków pandemii koronawirusa. Najlepszym tego przykładem są
duże środki finansowe, jakie pozyskano dla
lokalnych przedsiębiorców.
W ostatnich dniach otrzymaliśmy decyzję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznającą Powiatowi
Kozienickiemu kolejne 5 milionów złotych na wsparcie naszych przedsiębiorców
w ciężkich czasach pandemii. Środki te –
obok wcześniej pozyskanych 12,5 miliona i prawie miliona wygospodarowanego
z realizowanych przez Urząd Pracy projektów unijnych – przeznaczane są w całości na instrumenty wsparcia przedsiębiorców z powiatu kozienickiego
W ramach „tarczy antykryzysowej”
największym zainteresowaniem cieszy się
niskooprocentowana, umarzalna pożyczka
w wysokości 5000 zł przeznaczona dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych.
Ponadto przedsiębiorcy niezatrudniający
pracowników, w przypadku spadku obrotów
gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa, mogą ubiegać się również o dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej. Znaczne kwoty
z pozyskanych środków przeznaczamy
również na dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. O wsparcie na dofinansowanie części
kosztów wynagrodzeń pracowników mogą
ubiegać się również organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne

podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności
w następstwie wystąpienia COVID-19 o co
najmniej 30%.
Nabory wniosków prowadzimy nieprzerwanie od 2 kwietnia br. Na chwilę bieżącą (17 czerwca br.) wpłynęło do urzędu
1664 wniosków o pożyczkę (rozpatrzonych
wniosków 1610, z czego: pozytywnie 1422
– wypłacone świadczenia, 26 rozpatrzonych
negatywnie, 62 wnioski wycofane przez
wnoszących), 182 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego
pracowników, 107 wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców, a także 2 wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne dla organizacji pozarządowych.
Łącznie wpłynęło 1955 wniosków o wsparcie przedsiębiorców z tzw. „tarczy antykryzysowej” na kwotę ponad 12,75 miliona
złotych. Mikropożyczki wypłacane są jednorazowo, natomiast pozostałe instrumenty
realizowane są jako dofinansowania wypłacane w ciągu 3 miesięcy. Do 17 czerwca
br. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
wypłacił przedsiębiorcom kwotę pomocową
w wysokości 9 487 270 złotych (z tego:
7 106 000 zł na pożyczki – 1422 wnioski).
Obecnie wypłacamy świadczenia na bieżąco. Jak widać – do lokalnych przedsiębiorców trafia szeroki strumień funduszy w ramach „tarczy antykryzysowej”.
Na koniec marca 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było
2415 osób bezrobotnych – stopa bezrobocia
(9,9%), spadła w stosunku do lutego 2020 r.
o 89 osób. Na koniec kwietnia liczba bezro-

botnych wynosiła 2474 osoby, w stosunku
do marca wzrosła o 59 osób. Dnia 1 czerwca
br. liczba osób zarejestrowanych w kozienickim PUP wynosiła 2511 osoby, natomiast na
dzień 17 czerwca br. wynosi 2493 osoby. Nie
zanotowano do tej pory skokowego wzrostu
bezrobocia, w zakładach pracy na terenie
powiatu kozienickiego nie odbywały się
zwolnienia grupowe – z dostępnych nam informacji, żaden zakład nie przewiduje takich
zwolnień. Sytuacja na lokalnym rynku pracy,
w porównaniu do lat poprzednich, wygląda
na stabilną.
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
w miarę możliwości i zapotrzebowania pracodawców realizuje także na bieżąco dotychczasowe instrumenty i usługi rynku pracy.
W tej chwili czekamy na kolejną odsłonę „tarczy”, która lada dzień może być
przyjęta przez władze państwowe. Według
założonego projektu ma ona ułatwić przedsiębiorcom korzystanie ze wsparcia, a także
objąć pomocą kolejne grupy. Zachęcamy
do korzystania z naszych usług związanych
z łagodzeniem skutków koronawirusa, jak
i tradycyjnych instrumentów oraz usług
skierowanych dla pracodawców, przedsiębiorców, bezrobotnych i osób poszukujących pracy (obsługa w zakresie zatrudniania
cudzoziemców, staże, prace interwencyjne,
roboty publiczne, jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej, środki
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i inne). Wszelkie informacje znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej https://kozienice.praca.gov.pl/
Zapewniamy, że w razie rosnących
potrzeb pracodawców i przedsiębiorców
z powiatu kozienickiego będziemy starać się
o kolejne środki finansowe z tarczy antykryzysowej dla wsparcia lokalnego biznesu.
JAN MAZUR
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach

W Magnuszewie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, która obsługuje pięć
miejscowości: Magnuszew, Kurki, Wólka
Tarnowska, Grzybów, Wilczkowice Dolne.
Istniejąca oczyszczalnia ścieków została
wybudowana 1997 r. Jest to oczyszczalnia
mechaniczno-biologiczna o przepustowości
250 m3/d. Jej wieloletnia eksploatacja oraz
plany przyłączania kolejnych miejscowości
do sieci kanalizacyjnej, spowodowały konieczność jej modernizacji i potrzebę rozbudowy. Prace modernizacyjne zostały podjęte

w czerwcu 2020 r. Rozbudowa istniejącej
oczyszczalni polega na wymianie urządzeń,
oraz dobudowie nowego zbiornika buforowego i komory stabilizacji osadów, co
umożliwi doprowadzenie do oczyszczalni
zwiększonych ładunków w ściekach surowych, wynikających z rozbudowy infrastruktury sanitarnej.
Koszt przedmiotowego zadania to
2 849 326,00 zł brutto, z czego kwota
1 841 646,58 zł została pozyskana w formie
preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w ramach zadania pn.: „Kompleksowe
rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Magnuszew – Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków
w Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów”
Zakończenie modernizacji planowane
jest na kwiecień 2021 r.
PIOTR GABLER
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Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozniszewie
W gminie Magnuszew trwa, zaplanowana w 2019 roku, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Rozniszewie. W celu poprawy warunków lokalowych i zwiększenia
ilości sal lekcyjnych prowadzona
jest rozbudowa budynku szkolnego.
Rozwój infrastruktury szkoły był konieczny ze względu na znaczny wzrost
w ostatnich latach liczebności dzieci

uczęszczających do szkoły w Rozniszewie. W ramach rozbudowy dobudowane zostało skrzydło do budynku
szkoły, w którym usytuowane będą
sale lekcyjne. Oddanie nowej części
szkoły do użytku zaplanowane zostało
na początek nowego roku szkolnego –
1 września 2020 roku. Uczniowie po
długiej nieobecności w szkole po wakacjach zaczną naukę w nowych salach
lekcyjnych. Środki przeznaczone na
realizację przedsięwzięcia w kwocie
973 253,63 zł, pochodzą z budżetu
Gminy Magnuszew.
Budowa Żłobka Gminnego w Magnuszewie
W
ramach
Programu
„Maluch+”2020, którego celem jest finansowe wspieranie zadań z zakresu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w gminie Magnuszew
w 2020 roku, powstanie żłobek „Maguś”. Środki w kwocie

2002 – 2006

27 maja 1990 roku odbyły się
pierwsze wybory do samorządu terytorialnego w Polsce, po 40 latach
przerwy. W Gniewoszowie tak jak
i w innych gminach, mieszkańcy wybierali Radę Gminy, która następnie
wybierała wójta. Pierwszy wójt objął
urząd na początku czerwca 1990 roku.
Przez kolejne 12 lat wójta wybierali
radni, dopiero w 2002 roku wprowadzone zostały wybory bezpośrednie.
Samorządy są podstawą sukcesu Polski w ostatnich latach, przy okazji jubileuszu przypominamy tych, którzy
rządzili Gminą Gniewoszów przez
ostatnie 30 lat.

WIESŁAW ANDRZEJ PAWLONKA
Wiesław Pawlonka urodził się
w 1943 roku w miejscowości Borek,
w gminie Gniewoszów. Swoją karierę
zawodową związał z wojskami lotniczymi. Służył między innymi w Dęblinie, pracował również w Ministerstwie
Obrony Narodowej jako radca prawny.
W latach 70. ukończył studia w zakresie prawa na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W armii dosłużył się stopnia pułkownika.
Po przejściu na emeryturę wojskową
w 2001 roku, poświęcił się pracy w samorządzie.

1990 – 2002
DARIUSZ KUSIŃSKI

2006 – 2010 i 2010 – 2014
STEFAN MAREK BANAŚ

Urodził się w 1959 roku. Absolwent studiów wyższych na Wydziale
Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie. Przed objęciem
funkcji Wójta Gminy Gniewoszów
pracował w Wojewódzkim Ośrodku
Postępu Rolniczego w Końskowoli,
a następnie w Urzędzie Gminy Gniewoszów, gdzie pełnił funkcję referenta, inspektora, Kierownika Referatu
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Leśnictwa. Żonaty, troje dzieci. Zmarł
w 2003 roku.
www.kozienicepowiat.pl

Wykształcenie średnie techniczne. Wcześniej przez dwie kadencje
był Radnym Rady Powiatu. Pracował
w Urzędzie Gminy i gminnej oświacie.
Wraz z żoną Teresą mają dwóch synów
Kamila i Artura oraz czworo wnucząt
– Angelikę, Oliwię, Alana i Adasia.
Pełni funkcję Prezesa Gminnego Koła
PSL w Gniewoszowie.

2014 – 2016

WIESŁAW ANDRZEJ PAWLONKA
Po raz drugi to stanowisko objął
w 2014 roku.
Mimo że mieszkał w Puławach, to

1 050 000,00 zł pozyskane
przez Gminę Magnuszew
z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone
na rozbudowę Szkoły w Magnuszewie. W nowo dobudowanym skrzydle
budynku będzie funkcjonował żłobek
o nazwie „Maguś”, w którym przewidziano 32 miejsca opieki nad dziećmi
do lat 3. Będzie to pierwsza taka placówka w historii Magnuszewa. Jest to
inwestycja bardzo potrzebna i długo
oczekiwana przez rodziców, która daje
możliwość podjęcia przez nich pracy
zawodowej podczas gdy żłobek będzie
sprawował opiekę nad ich dziećmi. Realizacja zadania przewidziana jest do
końca 2020 roku. W przyszłym roku
pierwsze maluchy będą mogły skorzystać z opieki żłobka „Maguś” w Magnuszewie.
KAMIL ZIELIŃSKI

nierozerwalnie związany był z tą gminą. Stąd
się wywodził, tu mieszkała jego matka, on sam
postawił domek letniskowy w Regowie. Jego marzeniem
było zrobić jak najwięcej dla gminy.
Zmarł w marcu 2016 roku, miał 73 lata.

OD 2016 ROKU
MARCIN SZYMON GAC

Jest wójtem Gminy Gniewoszów.
Po śmierci poprzedniego wójta Wiesława Pawlonki, wygrał w wyborach
uzupełniających. Następnie wygrał
kolejne wybory w 2018 roku, w których startował z Komitetu Wyborczego
Stowarzyszenia Lepsza Gmina Gniewoszów.
Ma 40 lat, wykształcenie wyższe – Akademia Rolnicza w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe: pracownik ARiMR w biurze powiatowym
w Kozienicach i biurze powiatowym
Warszawa Zachód, pracownik Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Mieszkaniec wsi Zalesie.
Żonaty.
DANUTA BŁAŻYŃSKA
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W ramach poprawy dróg lokalnych wykonano trzy nowe inwestycje.
„Budowa dróg gminnych w m. Sieciechów (działki)”
Jest to kolejna rozpoczęta inwestycja mająca na celu poprawę dróg w miejscowości Sieciechów na terenie rozwijającego
się osiedla domów jednorodzinnych. Planuje się kontynuację
rozbudowy dróg w latach kolejnych.

Roboty drogowe polegały na wykonaniu:
– robót pomiarowych,
– ustawieniu obrzeży na podsypce cementowo – piaskowej,
– wyprofilowaniu podłoża;
– oraz ułożeniu bloczków betonowych.
W ramach inwestycji wykonano ok. 170 mb drogi o szerokości 4 m z bloczków betonowych zakupionych w roku poprzednim. Koszt realizacji zadania wyniósł: 41 337, 84 zł.
„Remont drogi gminnej w m. Słowiki Stare (Leśna Rzeka,
dz. nr 337)”

W ramach zadania wykonano odcinek drogi
wraz z całkowitym remontem przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi. Ułożono nowe rury przepustowe długości 7 m z przyczółkami betonowymi.
Roboty drogowe polegały na wykonaniu:
– robót pomiarowych,
– ustawieniu obrzeży na podsypce cementowo – piaskowej,
– wyprofilowaniu podłoża,
– oraz ułożeniu bloczków betonowych.
W ramach inwestycji wykonano ok. 160 mb drogi o szerokości
4 m z bloczków betonowych. Koszt zadania wyniósł: 60 000,00 zł.
„Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze, ul. Wiśniowa”
Był to drugi etap inwestycji rozpoczętej w roku ubiegłym.
Wykonano łącznik pomiędzy ulicami Wiśniowa i Parkowa
w miejscowości Zajezierze

Prace polegały na wykonaniu:
– robót pomiarowych,
– rozebraniu nawierzchni z płyt żelbetowych i wielootworowych,
– robót ziemnych,
– mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża,
– wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego,
– ustawieniu obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo – piaskowej (materiał inwestora),
– wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm (materiał inwestora),
– a także wykonaniu poboczy.
Wykonano 500 m2 drogi z kostki brukowej o szerokości 3 m.
Koszt zadania wyniósł: 60 000,00 zł.
Wykonawcą wszystkich zadań inwestycyjnych była firma
TIT BRUK Tomasz Knopik ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9,
26-420 Nowe Miasto
ZBIGNIEW HOŁDA

Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
Inwestycje nawadniania w gospodarstwach rolnych

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają czas na złożenie wniosku do 20 lipca 2020 r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można
uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.
O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach
produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany
w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Zasady i kryteria przyznawania pomocy na inwestycje realizowane w obszarze nawadniania w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U., poz. 1371 z późn. zm.).
O pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia może ubiegać się rolnik (np. osoba fizyczna), m.in. jeśli jest posiadaczem samoistnym lub
zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i nie większej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk
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trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
chyba, że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem, rolnik będący osobą fizyczną prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie
12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości, co najmniej 5 tys. zł, udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR, lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących, lub
dokumentacją podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych (wyjątek od konieczności dokumentowania powyższego dotyczy jedynie
osób, które prowadzą działalność rolniczą krócej niż ww. 12 miesięcy).
Pomoc w ww. obszarze wsparcia przyznawana jest, jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia również niżej wymienione warunki określone
w art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) – dalej: „rozporządzenie 1305/2013”.
Do rodzajów inwestycji podlegających wsparciu, należą inwestycje:
• dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód co najmniej dobrym
(art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013),
• dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód mniej niż dobrym
(art. 46 ust. 4 akapit drugi lit. a) i lit. b) rozporządzenia 1305/2013 w związku z akapitem pierwszym),
• w istniejącą instalację, które wpływają jedynie na efektywność energetyczną, lub polegające na utworzeniu zbiornika, lub prowadzące do wykorzystywania
odzyskanej wody, które nie wpływają na jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych (art. 46 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia 1305/2013),
• które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru, na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia
1305/2013),
• które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru i są połączone z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą, na stanie
wód mniej niż dobrym (art. 46 ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013).
Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie udzielane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, które obejmują m.in.
wskazane poniżej koszty na potrzeby nawadniania w gospodarstwie.
Zakres kosztów kwalifikowalnych w obszarze nawadniania obejmuje koszty:
– wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników;
– zakupu nowych maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych
systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem;
– budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji
urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
– zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie;
– opłat za patenty lub licencje oraz
– ogólne (związane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej).
Każda inwestycja w nawadnianie powinna już mieć lub ma mieć zainstalowany system pomiaru wody umożliwiający mierzenie zużycia wody
w odniesieniu do wspieranej inwestycji.
Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja…”, został określony
w § 13 ust. 3 rozporządzenia. Niektóre z tych dokumentów składa się w zależności od rodzaju realizowanej operacji, czy też podmiotu, który
planuje ubiegać się o pomoc w tym instrumencie wsparcia. Z kolei w § 14 ust. 1a) ww. rozporządzenia, wskazane zostały tzw. dokumenty preselekcyjne, których niedostarczenie w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Do
dokumentów tych, w naborze prowadzonym w dniach 21.02.2020 r. – 20.07.2020 r., w zależności od zakresu realizowanej inwestycji, (np. budowa
studni, pobór wody w celu nawadniania gruntów lub upraw w gospodarstwie) należą, składane w formie kopii:
1. decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego
zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego – w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód
podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy pozwolenia wodnoprawnego lub
2. pozwolenia wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku, gdy operacja obejmuje
inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada pozwolenie wodnoprawne, lub
3. pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią
operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru
wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku, gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych,
w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa w pkt. 1, lub
4. zgłoszenia wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku, gdy operacja
obejmuje inwestycję wymagającą dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, lub
5. opinia w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie z wód podziemnych, sporządzona przez
osobę posiadającą kwalifikacje w zawodzie geolog, w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami
geologicznymi – w kategorii IV lub V, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – w przypadku, gdy
operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, która nie wymaga sporządzenia projektu robót geologicznych
na wykonanie ujęcia wód podziemnych zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie ujęcia wód podziemnych. W obecnie prowadzonym naborze, opinia ta będzie mogła zostać złożona przez wnioskodawcę (jeżeli
dotyczy danej operacji) w ramach uzupełnień, tj. na wezwanie ARiMR do usunięcia braków we wniosku.
Podsumowując, pomoc na wykonanie zbiornika wodnego lub studni może zostać udzielona w ramach operacji typu „Modernizacja…”, jeżeli
zostaną spełnione kryteria dostępu dotyczące zarówno Wnioskodawcy, jak i planowanej operacji określone w art. 46 rozporządzenia nr 1305/2013
oraz w rozporządzeniu wykonawczym dla ww. typu operacji.

ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

www.kozienicepowiat.pl

Nasz Powiat * 19

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Karolina Urbańska
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66

Nakład: 1500 egz.

Nasz Powiat * 20

nr 6 lipiec 2020
Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu

www.kozienicepowiat.pl

