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Diabelski Most, Cygańska Bryczka 
i Źródło Miłości – legendy Puszczy Ko-
zienickiej królowały na trasie jubileuszo-
wej X edycji Powiatowego Rajdu Rowe-
rowego „Śladami Historii”, która w tym 
roku, inaczej niż zwykle, odbyła się jesie-
nią – 25 września. Ze względu na pande-
mię zmniejszona została również liczba 
uczestników, co nie zmieniło jednak duże-
go zainteresowania wydarzeniem. Przed 
startem wszystkich powitali Andrzej Jung 
oraz Józef Grzegorz Małaśnicki Starosta 
i Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, po 
czym po wspólnej rozgrzewce ponad 30 
uczestników Rajdu, przy pięknej pogo-
dzie wyruszyło w 60-kilometrową drogę. 
Jak co roku, wszyscy wyposażeni zostali 
w kamizelki z logo Rajdu oraz mapy z tra-
są. Byliśmy zatem widoczni i bezpieczni.

Trasa tegorocznego Rajdu wiodła 
przede wszystkim leśnymi ścieżkami 
Puszczy Kozienickiej, gdzie zatrzymywa-
liśmy się między innymi przy Rezerwatach 
Przyrody oraz w miejscach związanych 
z ciekawą historią. Dowiedzieliśmy się, 
dlaczego na skraju wsi Stanisławice stoi 
sosna zwana Choicą, kim był Jan Gwalbert 
oraz z jakiego powodu miejsce na skraju 
wsi Stoki nazywane jest „Kurnikiem”.

Ofi cjalne zakończenie Rajdu w tym 
roku odbyło się jeszcze przed metą – na 
terenie Rezerwatu Źródło Królewskie, 

Diabelski Most, Cygańska Bryczka 

Dokończenie na str. 2
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Mazowsze w Koronie Muzyczne Wieczory w Zabytkach Architektury Mazowieckiej to projekt Mazowieckiego Instytutu 
Kultury, realizowany już od 2001 roku. Jego celami są przede wszystkim wzbogacanie życia społecznego ludzi zamieszkałych 
poza centrami kulturalnymi Mazowsza, rozbudzanie zainteresowań artystycznych oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego 
Mazowsza i Europy. Znane zespoły, soliści i instrumentaliści prezentują swoje umiejętności zarówno w zabytkach architektury 
sakralnej, jak i świeckiej.

Pierwszy koncert z cyklu Mazowsze w Koronie Starostwo Powiatowe w Kozienicach zorganizowało wspólnie z ówcześnie 
noszącym jeszcze nazwę Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki 5 listopada 2006 r. w kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach.

W bieżącym roku 18 października o godz. 17:00 odbędzie się już piętnasty w powiecie kozienickim koncert z cyklu Mazowsze 
w Koronie. W kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie w programie zatytułowanym „Barokowe odcienie lutni” wystąpi 
zespół LUTEDUO PLUS w składzie: Anna Kowalska – lutnia barokowa, gitara barokowa, Anton Birula – lutnia barokowa, teor-
ba, Alisa Birula – organy, lutnia. Wykonawcy zaprezentują utwory m.in. Johanna Sebastiana Bacha, Alessandro Picciniego oraz 
Antonio Vivaldiego.

Serdecznie zapraszamy!
18 października 2020 r. (niedziela)

godz. 17:00
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie

gdzie Lucyna Domańska-Stankiewicz 
Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
wręczyła wszystkim uczestnikom wy-
jątkowe drewniane medale, które w spo-
sób znaczący korespondowały z leśnym 
charakterem trasy. Każdy otrzymał także 
Certyfi kat Powiatowego Cyklisty, folder 
z opisem trasy Rajdu oraz pakiet upo-
minków. Tu też mogliśmy się posilić oraz 
odpocząć.

Podczas wszystkich 10 edycji Rajdów 
przejechaliśmy łącznie prawie 800 km! Od-
wiedzaliśmy zarówno wyjątkowe miejsca 
pamięci na terenie powiatu kozienickiego, 
jak i powiatów ościennych. Wyjeżdżaliśmy 
do powiatów: radomskiego, zwoleńskiego, 
puławskiego, grójeckiego i garwolińskiego. 
Wojenne cmentarze, mogiły bohaterów, za-
bytkowe świątynie, ruiny zamków i fortów, 
a także urokliwe krajobrazy lewego, jak 
i prawego brzegu Wisły oraz Puszcz: Ko-
zienickiej i Stromieckiej – każda z dziesię-
ciu tras odkrywała przed nami tajemnicze 
zakątki naszego regionu.

Wyrażamy nadzieję, że spotkamy się już 
w przyszłym roku na kolejnej trasie wyzna-
czonej specjalnie w ramach Powiatowych 
Rajdów Rowerowych „Śladami Historii”.

Partnerami wydarzenia byli: KPP w Ko-
zienicach i PPHU „FENIX” Robert Rakoczy.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

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

Dokończenie ze str. 1
Wydarzenia/Informacje
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12 września na terenie dawnej strzel-
nicy, przy ul. Głowaczowskiej w Kozie-
nicach odbyły się VIII Mistrzostwa Po-
wiatu Kozienickiego w Kolarstwie MTB, 
rozgrywane w ramach wyścigu z cyklu 
Legia MTB Maraton, które podobnie jak 
w latach ubiegłych stanowiły również me-
moriał Janusza Stąpóra – Starosty Powiatu 
Kozienickiego w latach 2006 – 2015. 

Mistrzostwa rozegrane zostały na trzech 
dystansach Giga – 3 pętle ok. 52 km, Mega 
– 2 pętle ok. 35 km oraz Mini – 1 pętla ok. 
18 km. Najmłodsi uczestnicy zawodów – 
dzieci w wieku od 4 do 6 lat, mogli spraw-
dzić swoje umiejętności, biorąc udział w wy-
ścigu Mikro. Wśród zawodników biorących 
udział w Mistrzostwach nie zabrakło miesz-
kańców powiatu kozienickiego, spośród któ-
rych wyłonieni zostali Mistrzowie Powiatu 
na poszczególnych dystansach.

Na dystansie GIGA miano Mistrza Po-
wiatu wywalczył Marcin Kosiński, który 
w ogólnej klasyfi kacji zajął 5 miejsce, na 
dystansie MEGA najlepszy okazał się Ju-
styn Wójcik, który pomimo trudności tech-
nicznych, związanych z przebitą dętką, 
ukończył wyścig w klasyfi kacji ogólnej na 
ósmej pozycji ...bardzo lubię ten wyścig, 
już niejednokrotnie w nim startowałem, 
ale okoliczności były wyjątkowe i pierwszy 
raz w takich okolicznościach udało mi się 
wygrać – tym bardziej jestem zadowolony 
z siebie... fajny wyścig, szybki wyścig, a ten 
ostatni epizod tylko podkreślił jego wyjąt-
kowość... – podsumował Mistrz Powiatu. 

Mistrzynią Powiatu na dystansie MEGA 
została Wiktoria Kubik, natomiast na Dy-
stansie MINI Mistrzostwo Powiatu wywal-
czyli sobie Marta Nowakowska i Cezary We-
ronowicz. W wyścigu Mikro wzięło udział 
trzech zawodników, a na metę dotarli 
w następującej kolejności: Jan Ofi cjalski 
– I miejsce, Mikołaj Czerwiński – II miej-
sce, Krzysztof Zuchniak – III miejsce.

Dekoracji zwycięzców dokonali Tomasz 
Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady 
Powiatu Kozienickiego, Dorota Stępień Za-
stępca Burmistrza Gminy Kozienice oraz 
Marcin Wasiołek Dyrektor Wyścigu. 

Organizatorami Wyścigu byli Klub 
Kolarski Legia 1928, Powiat Kozienicki 
i Gmina Kozienice. Szczegółowe wyniki 
zawodów dostępne są na stronie interne-
towej www.legia-mtbmaraton.pl

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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Uwaga!

Telefon 47 702 42 00 to numer do 
Komendy Powiatowej Policji 

w Kozienicach.
Komenda Powiatowa Policji 

w Kozienicach i jej podległe komi-
sariaty policji na terenie naszego po-
wiatu, dołączyły do jednostek Policji 

w kraju, które już zmieniły numery 
telefonów. Aby dodzwonić się do jed-
nostki Policji, zamiast numeru kierun-
kowego będzie trzeba wybrać wyróż-
nik MSWiA – 47.

Efektem uruchomienia wyróżnika 
jest kompleksowa zmiana sposobu wy-
bierania oraz kierowania połączeń dla 
stacjonarnych telefonów resortowych 
w tym Policji, która ma krytyczne zna-
czenie dla obywateli, ale również dla 
samych policjantów i pracowników 
Policji.

Wyróżnik AB=47 należy trak-
tować jako jednolity numer kierun-
kowy do sieci resortowej w skali 
całego kraju. Do tej pory każda jed-
nostka Policji zapewniała kiero-

wanie ruchu pomiędzy publiczną 
siecią telekomunikacyjną (PSTN) 
a siecią resortową we własnym zakresie, 
co powodowało, że numeracja każdego 
z województw odzwierciedlała pu-
bliczną numerację opartą o podział na 
49 stref numeracyjnych. Zmianie ule-
gnie sposób wybierania numeru resor-
towego z sieci publicznych stacjonar-
nych i komórkowych.

Wszystkie aktualne dane teleadre-
sowe znajdują się na stronie interne-
towej KPP w Kozienicach, BIP Policja 
Kozienice oraz w aplikacji „Moja Ko-
menda”.

Komenda Powiatowa Policji 
w Kozienicach

Uwaga!

Jednym z priorytetów kozienickich 
policjantów jest zapewnienie bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży. W trosce 
o najmłodszych policjanci prowadzą 
działania pn. ,,Bezpieczna droga do 
szkoły”. W jej ramach, m.in. dziel-
nicowi oraz profilaktycy spotykają 
się z dziećmi i najpierw teoretycznie, 
a potem praktycznie uczą ,,pocie-
chy” właściwego poruszania się po 
drodze. A wszystko po to, aby dzieci 
były bezpieczne.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
to najważniejsza wartość dla wszyst-
kich rodziców, opiekunów, ale także 
dla policji. Kozieniccy funkcjonariu-
sze nieustannie kontynuują działania 
profilaktyczne dotyczące bezpieczeń-
stwa.

W ostatnich tygodniach wakacji 
funkcjonariusze sprawdzali stan ozna-
kowania dróg i urządzeń ostrzegaw-
czo-zabezpieczających. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości kiero-
wali pisma do zarządców dróg z wnio-
skiem o usunięcie nieprawidłowości 
lub o uzupełnienie oznakowania.

W pierwszych dniach nauki policyj-
ne patrole, pełniące służbę w rejonach 
szkół zwracały uwagę na wszystkie nie-
prawidłowe zachowania uczestników 
ruchu drogowego zarówno kierujących, 
jak i pieszych.

W ramach działań ,,Bezpieczna 
droga do szkoły” policjanci uczą rów-
nież najmłodszych bezpieczeństwa 
podczas spotkań profilaktycznych, 

które odbywają się w rejonach szkół 
i przedszkoli. 16 września 2020 r. 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Janikowie odbyło się takie właśnie 
spotkanie profilaktyczne z uczniami. 
Było ono przeprowadzone przez do-
brze znanego mieszkańcom dzielnico-
wego oraz profilaktyka.

Policjanci przypominali podstawo-
we zasady bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym oraz radzili, jak unikać innych 
niebezpieczeństw, na które narażeni są 
najmłodsi pokonując codzienną drogę 
do szkoły, przedszkola i w powrotnej 
drodze do domu.

Najmłodsi dowiedzieli się również, 

dlaczego tak ważne jest stosowanie ele-
mentów odblaskowych i w jakich miej-
scach najlepiej je umieścić.

Dzielnicowy zwrócił szczególną 
uwagę na znaki drogowe, które naj-
częściej widzimy w pobliżu szkoły 
i przejść dla pieszych. Ważnym ele-
mentem spotkania było przypomnienie 
numerów alarmowych, z czym dzieci 
świetnie sobie poradziły.

asp. ILONA TARCZYŃSKA

Komenda Powiatowa Policji 
w Kozienicach 

Informacje
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1 września, by uczcić 81. roczni-
cę wybuchu II wojny światowej na 
cmentarzu parafialnym w Kozienicach 
w miejscu pochówku żołnierzy Wojska 
Polskiego poległych na polu chwały 
w 1939 roku, delegacja Powiatu Kozie-
nickiego złożyła kwiaty i zapaliła zni-
cze. W skład delegacji weszli: Andrzej 
Jung Starosta Kozienicki, Kamil Banaś 
Skarbnik Powiatu oraz Tomasz Sot 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice.

1 września 1939 roku uznaje się za 
symboliczną datę wybuchu II wojny 
światowej. Tego dnia Niemcy, w po-
rozumieniu z ZSRR dokonały agresji 
zbrojnej na Polskę. Wojnę zakończył 
dopiero akt kapitulacji Japonii podpi-
sany 2 września 1945 roku.

W czasie II wojny światowej śmierć 
poniosło ponad 6 mln obywateli polskich, 
co stanowiło ponad 20% ludności.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

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

Powiat Kozienicki pozyskał 80 ty-
sięcy złotych ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na realizację projektu grantowego pn. 
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej w syste-
mie kształcenia zdalnego”. W ramach 
dofinansowania zakupione zostało 
29 laptopów oraz 11 tabletów wraz 
z oprogramowaniem, które mają służyć 
uczniom szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Kozienicki.

27 sierpnia w Starostwie Powiato-
wym w Kozienicach odbyło się pod-
pisanie umów użyczenia pomiędzy 
Powiatem Kozienickim a Dyrektora-
mi Szkół oraz oficjalne przekazanie 
sprzętu multimedialnego. Umowy ze 
strony Powiatu podpisali Andrzej Jung 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Ko-
zienickiego, Starosta Kozienicki, Jó-
zef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta 
oraz Kamil Banaś Skarbnik Powiatu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Opactwie otrzymał je-
den laptop oraz jeden tablet. Dla I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Czarnieckiego w Kozienicach przeka-
zane zostało 7 laptopów. Zespół Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Ko-
zienicach otrzymał 21 laptopów oraz 
10 tabletów.

Sprzęt multimedialny przydziela-
ny był placówkom proporcjonalnie do 

Czarnieckiego w Kozienicach przeka- liczby uczniów. Celem projektu jest 
zapewnienie uczniom i nauczycielom 
sprzętu komputerowego umożliwiają-
cego realizację nauki zdalnej.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Wydarzenia
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29 sierpnia w Kozienicach odbyło się 
ofi cjalne otwarcie nowej, stacjonarnej 
rehabilitacji Reha-Complex. Przez nie-
spełna 10 lat Reha-Complex prowadziło 
oddział rehabilitacyjny w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach. Od 31 sierp-
nia ośrodek świadczył będzie usługi re-
habilitacyjne w nowej lokalizacji przy ul. 
Lubelskiej 69b, w budynkach po dawnej 
Spółdzielni Inwalidów.

Podobnie, jak to miało miejsce do tej 
pory, świadczenia rehabilitacyjne wyko-
nywane będą w ramach kontraktu z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. Możliwe 
będzie zarówno leczenie stacjonarne na 
oddziale, jak i leczenie ambulatoryjne.

Goście przybyli na uroczyste otwarcie 
oddziału kierowali do właścicieli słowa 
uznania. Gratulacje i życzenia właści-
cielom placówki złożyli tego dnia także 
Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 
Jung, Wiceprzewodnicząca Rady Powia-
tu Małgorzata Bebelska oraz Dyrektor 
Szpitala Powiatowego Roman Wysocki.
– Jestem przekonany, że nowe zaplecze 

lokalowe z ponad pięćdziesięcioma 
łóżkami, nowoczesny sprzęt do wyko-

nywania zabiegów oraz doświadczony 
personel będą się stale przyczyniać do 
polepszania sprawności i zdrowia pa-
cjentów z terenu powiatu kozienickie-
go i nie tylko. Wszyscy wiemy bowiem, 
jak ważna w przebiegu określonych 
schorzeń jest kompleksowa rehabilita-
cja. – mówił Starosta.
Jak zaznaczają właściciele zadaniem 

nywania zabiegów oraz doświadczony Reha-Complex jest kompleksowe zajęcie 
się pacjentem, co oznacza szeroką gamę 
usług rehabilitacyjnych.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

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

22 września Andrzej Jung Starosta Po-
wiatu Kozienickiego, Małgorzata Bebelska 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz 
Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rol-
nictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach, 
wzięli udział w Posiedzeniu Rady Powia-
towej Mazowieckiej Izby Rolniczej, które 
odbyło się w Dworku Hetmańskim w Mo-
niochach, na terenie gminy Głowaczów. 
W obradach uczestniczyli Wiktor Szmu-
lewicz Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb 
Rolniczych oraz Witold Konarski Wicepre-
zes Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, 
którzy przekazali na rzecz jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Głowaczowie 
sprzęt medyczny, niezbędny przy przepro-
wadzaniu akcji ratunkowych.

Głównymi tematami obrad były: 
trudna sytuacja w jakiej obecnie znajdu-
je się polskie rolnictwo i rolnicy, ustawa 
o ochronie zwierząt i szeroko komentowa-
ne zmiany, jakie planuje wprowadzić do 
niej rząd oraz informacja na temat bieżą-
cych działań Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Posiedzenie zakończyła konstruk-
tywna dyskusja dotycząca poruszanych 
w trakcie spotkania zagadnień.

W posiedzeniu oprócz najwyższych 
władz Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

Mazowieckiej Izby Rolniczej, powiatu 
kozienickiego, uczestniczyli także Leszek 
Przybytniak Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, starosto-
wie powiatów: białobrzeskiego i lipskiego, 
burmistrz i wójtowie gmin Powiatu Kozie-
nickiego, przedstawiciele instytucji sekto-
ra rolniczego oraz rolnicy.

Spotkanie poprowadził Mirosław 

Górka Przewodniczący Powiatowej Rady 
Mazowieckiej Izby Rolniczej w Kozieni-
cach, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Kozienickiego.

SABINA SEMENIUK

Mazowieckiej Izby Rolniczej, powiatu Górka Przewodniczący Powiatowej Rady 

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

Informacje
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10 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung i Wicestaro-
sta Józef Grzegorz Małaśnicki uczestniczyli w odbiorze dwóch 
inwestycji drogowych. 

Na terenie gminy Głowaczów, w miejscowości Ursynów, od-
dany został do użytku chodnik wraz z przejściem dla pieszych. 
Wartość inwestycji – 30 000 zł, a współfi nansowana została ze 
środków Powiatu Kozienickiego – 15 000 zł i środków Gminy 
Głowaczów – 15 000 zł.

Protokół odbioru podpisali: Andrzej Jung Starosta Kozienic-
ki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Krzysztof Wolski 
Sekretarz Gminy Głowaczów, Marcin Łopuszański Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, Sławomir Borycz-
ka Inspektor Nadzoru oraz Grzegorz Rychlicki właściciel Przed-
siębiorstwa Usługowo-Handlowego Bruk-Bud ze Skaryszewa, 
wykonawca inwestycji i Jakub Siedlecki kierownik robót.

Na terenie Gminy Garbatka-Letnisko zakończył się kolejny 
etap budowy chodnika w miejscowości Bogucin w ciągu drogi 
powiatowej nr 1739W Bogucin-Brzustów. Wartość inwestycji – 
140 000 zł, sfi nansowana w całości ze środków Powiatu Kozie-
nickiego. 

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Andrzej Jung Sta-
rosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, 
Waldemar Banaś Członek Zarządu Powiatu Kozienickiego, 
Lidia Ligorowska i Waldemar Witkowski Radni Rady Powia-
tu, Marzena Pomarańska Sekretarz Gminy Garbatka-Letni-
sko, Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Kozienicach, Sławomir Boryczka Inspektor Nadzoru 
oraz Grzegorz Rychlicki właściciel Przedsiębiorstwa Usłu-
gowo-Handlowego Bruk-Bud ze Skaryszewa, wykonawca 
inwestycji i Jakub Siedlecki kierownik robót.

17 września natomiast oddany został do użytku przebudo-
wany odcinek drogi powiatowej nr 1702W Wyborów – Basinów 
w miejscowości Grabów Nowy, na terenie gminy Grabów nad 
Pilicą. Koszt inwestycji wyniósł 323 tysiące złotych i współfi -
nansowany został ze środków Powiatu Kozienickiego oraz środ-
ków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie objęło 
odcinek o długości 641 mb.

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, Małgorzata Siekut Czło-
nek Zarządu Powiatu Kozienickiego, Marek Matysiak Przedsta-
wiciel Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, Renata Wieczorek 
sołtys wsi Grabów Nowy, Marek Jaworski Prezes Przedsiębior-
stwa Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu – wykonawca in-
westycji oraz Dariusz Kulkowski kierownik budowy.

Od początku września trwają również prace związane 
z przebudową wjazdu do Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach wraz 
z przebudową parkingu. Zadanie fi nansowane jest ze środków 
Powiatu Kozienickiego – 218 000 zł oraz ze środków Gminy 
Kozienice – 100 000 zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsię-
biorstwo Budownictwa Drogowego Perfekt z Radomia. 

SABINA SEMENIUK

Materiały fi lmowe na wyżej wymieniony temat dostępny 
jest na stronie internetowej www.kozienicepowiat.pl w za-
kładce TV „Nasz Powiat”

Informacje
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4 września odbył się odbiór 
przebudowanych miejsc postojowych 
przy Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach.

Prace polegały na rozebraniu starego 
i wykonaniu nowego chodnika dla pieszych, 
a następnie wylaniu nowej nawierzchni 
bitumicznej na całym parkingu. Wydzielone 
zostały także miejsca parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych. W ramach 
zadania wykonano także przebudowę 
oświetlenia przy parkingu przed Szpitalem 
Powiatowym. Zamontowano nowe 
energooszczędne lampy ledowe.

Koszt inwestycji to ponad 340 tysięcy 
złotych. Prace w całości sfi nansowane 
zostały ze środków własnych Powiatu 
Kozienickiego.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
Materiał fi lmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie interne-

towej www.kozienicepowiat.pl w zakładce TV „Nasz Powiat”

23 września przed Szpitalem Po-
wiatowym w Kozienicach odbyła się 
konferencja prasowa, której głównym 
tematem były plany Wojewody Ma-
zowieckiego Konstantego Radziwiłła 
dotyczące przeniesienia Zespołu Ra-
townictwa Medycznego ze Świerży 
Górnych do Magnuszewa oraz prze-
kwalifikowania Zespołu Specjali-
stycznego Ratownictwa Medycznego 
w Kozienicach na Zespół Podstawowy. 
W konferencji wzięli udział: Konrad 
Frysztak Poseł na Sejm RP, Andrzej 
Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, 
Tomasz Trela Radny Rady Powiatu 
Kozienickiego oraz Witold Wrodyc-
ki Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozie-
nicach, którzy jednomyślnie wyrazili 
swój sprzeciw wobec planów Wojewo-
dy. Dla karetek, które poruszają się na 
terenie powiatu kozienickiego organem 
nadzorującym jest pogotowie w Rado-
miu, które również w sposób negatyw-
ny zaopiniowało te plany. Negatywne 
opinie wydali także Burmistrz Gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski oraz Antoni 
Józwowicz Prezes Zarządu Enea Wy-
twarzanie.

Uczestnicy konferencji zwrócili się 
z apelem do Wojewody Mazowieckie-

go o ponowne rozpatrzenie decyzji, 
które niewątpliwie wpłyną na pogor-
szenie bezpieczeństwa medycznego 
mieszkańców Powiatu Kozienickiego. 
Miasto zamieszkuje dwadzieścia tysię-
cy mieszkańców. Powiat Kozienicki za-
mieszkuje sześćdziesiąt tysięcy miesz-
kańców, a gminę Kozienice trzydzieści 
tysięcy – same te liczby wskazują kie-

runek, gdzie powinien być skierowany 
ratunek i jak ważne jest wzmocnienie 
bezpieczeństwa medycznego Powiatu 
– podkreślał Starosta Kozienicki An-
drzej Jung.

SABINA SEMENIUK

Informacje
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Mszą Świętą w kościele pw. Świę-
tej Rodziny w Kozienicach, pod prze-
wodnictwem ks. Wiesława Janowskie-
go kozieniccy pielgrzymi rozpoczęli 
podsumowanie swojej tegorocznej pąt-
niczej drogi.

W Mszy Świętej oprócz pielgrzy-
mów i parafian wzięli udział także 
Starosta Kozienicki Andrzej Jung wraz 
z Małżonką. Towarzyszyli oni również 
pątnikom w Częstochowie, podczas 
ostatniego dnia pielgrzymowania.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się 
do Sali Centrum Myśli Jana Pawła II. 
Tu przy wspólnym posiłku, wyświetlo-
ne zostały zdjęcia przywołujące piękne 
wspomnienia, wykonywane każdego 
dnia podczas długiej trasy. Kozienicka 
grupa nr 18 w tym roku pielgrzymo-
wała do Częstochowy już po raz trzy-
dziesty.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

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

Polski Związek Niewidomych Koło 
Terenowe w Kozienicach wpisuje się 
w codzienne życie mieszkańców. Człon-
kowie spotykają się, by spędzać wspólnie 
czas na czytaniu prasy, wierszy, nie zapo-
minając przy tym o tych, którzy potrze-
bują pomocy. 

W związku z pandemią Związek pod-
jął się zbiórki materiałów na maseczki, 
które uszyte zostały przez wolontariuszy 
i trafi ły do rodzin członków Związku. 
Oprócz tego Związek podjął się i prowa-
dzi zbiórkę plastikowych nakrętek, które 
mają trafi ć do potrzebującego dziecka. 
Na ten moment zebrano ich około 30 kg. 

W ramach działalności Związku 
realizowane są zadania fi nansowane 
z Funduszu Gminy Kozienice. W ramach 
tych środków odbywały się spotkania 
z psychologiem Maciejem Witkowskim. 
Oprócz tego została zorganizowana wy-
cieczka do Bazyliki Matki Bożej Ostro-
bramskiej w Skarżysku-Kamiennej.

6 sierpnia do Kozienic przyjechali 
po raz kolejny przedstawiciele Funda-
cji Wielozmysły, którzy przeprowadzi-
li warsztaty pt. „Sztuka Współczesna 
w Rzeźbie”. Fundacja ta zajmuje się 
udostępnianiem sztuki wizualnej, po-
przez przełożenie jej na inne zmysły. 
Projekt realizowany jest przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go i ma na celu dotarcie do mniejszych 
miejscowości na Mazowszu. Warsztaty 
te zostały przeprowadzone przez Na-

talię Szemis, Adriannę Lau oraz Mo-
nikę Matusiak, które uczyły członków 
Związku obcowania z rzeźbą. Kolejnym 
krokiem będzie udanie się do Muzeum 
Rzeźby „Królikarnia” im. Ksawerego 
Królikowskiego w Warszawie, gdzie 
wszyscy będą mogli w sposób swobod-
ny podziwiać sztukę. 

24 sierpnia przedstawiciele Fundacji 
„Szansa dla Niewidomych” z Warszawy 
przeprowadzili prezentację sprzętu przy-
datnego i niezbędnego w codziennym ży-

ciu osób z dysfunkcją wzroku. 
Polski Związek Niewidomych oferu-

je dostęp do materiałów pomocniczych 
dla osób z problemami wzroku, pomaga 
w wypełnianiu dokumentów w każdą śro-
dę i czwartek od godziny 9.00 w siedzibie 
Związku przy ul. Radomskiej 36 w Ko-
zienicach. 

Związek zaprasza osoby z pierwszą 
i drugą grupą inwalidzką, z dysfunkcją 
wzroku do wstąpienia w swoje szeregi.

DOMINIK BORYCZKA

Informacje
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30 lipca 2020 roku członkowie 
Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją 
Wzroku i Ich Rodzin udali się na dwu-
tygodniowy turnus rehabilitacyjny do 
Ośrodka Rehabilitacyjnego „Nestor” 
w Muszynie. Został on wybudowany 
w latach trzydziestych ubiegłego wie-
ku. Budowie Ośrodka ociemniałych 
żołnierzy patronował Marszałek Józef 
Piłsudski. Po wojnie Ośrodek przejął 
Polski Związek Niewidomych.

Pierwszego dnia pobytu, po kolacji 
udaliśmy się na wizytę lekarską. Le-
karz zalecił wszystkim zabiegi reha-
bilitacyjne dobrane indywidualnie do 
naszych potrzeb. Baza rehabilitacyjna 
Ośrodka była na dobrym poziomie me-
dycznym. 

Muszyna – miasteczko położone 
na południowych obrzeżach Beskidu 
Sądeckiego – posiada status uzdrowi-
ska. Znajduje się tu kilkanaście źródeł 
wód mineralnych. Posiadają one różny 
skład chemiczny oraz wiele walorów 
leczniczych. Jedną z wielu atrakcji 
turnusu był spływ pontonowy. Spływ 
odbył się na rzece Poprad, która prze-
pływa przez Muszynę, obok Ośrod-
ka, w którym przebywaliśmy. Niski 
stan wody na rzece nie stwarzał nam 
żadnego zagrożenia. Do Andrzejów-
ki wszyscy dopłynęliśmy szczęśliwie. 
Tam czekał na nas autokar. Byliśmy 
trochę zmoczeni, zmęczeni, ale przede 
wszystkim spełnieni. Niektórzy z nas 
po raz pierwszy trzymali pagaj w ręku, 
ale świetnie daliśmy radę.

Cennym obiektem sakralnym Mu-
szyny jest barokowy Kościół obronny 
z otworami strzelniczymi. Przyrodni-
czą atrakcją Muszyny są Ogrody Sen-
soryczne. Jest to miejsce dla konese-
rów, ludzi odbierających zmysłowo 
piękno przyrody.

Nie posiadam właściwej kompeten-
cji ani pełnej wrażliwości na piękno 
kompozycji kwiatowych, ale zachęcam 
każdego, aby chociaż wirtualnie zo-
baczył te śliczne kwiaty i egzotyczne 
kolorowe krzewy. Niżej położony jest 
ogród antyczny, gdzie dominują ko-
lumnady, pergole i wiele rzeźb antycz-
nych. W teren ogrodu wkomponowane 
są baseny, zjeżdżalnie, jacuzzi, lodo-
wisko oraz lokale gastronomiczne.

Uczestnicy turnusu byli w różnym 
wieku i różnym stopniu niepełnospraw-
ności, akceptowaliśmy się wzajemnie, 
pomagając najbardziej potrzebującym. 

Na terenie Ośrodka znajdowała się fi-
gurka Najświętszej Maryi Panny, gdzie 
wszyscy wzmacnialiśmy się duchowo. 
Modlitwa dodawała nam sił w poko-
nywaniu codziennych trudności zwią-
zanych z pandemią, którą znieśliśmy 
godnie.

Podczas wieczorku pożegnalnego 
koleżanka Małgosia wspaniałym wo-
kalem, podsumowała dwutygodniowy 
pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 
w Muszynie.

12 sierpnia zmęczeni, ale pełni wra-

żeń powróciliśmy do swoich domów 
z nadzieją na powrót w przyszłym 
roku. 

Realizacja projektu była możliwa 
dzięki otrzymanemu dofi nansowaniu ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

Na turnus rehabilitacyjny mogliśmy 
wyjechać dzięki dofi nansowaniu ze środ-
ków Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kozienicach.

ZYGMUNT STOHMAL

Wydarzenia
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W dniach od 11 do 13 września na 
terenie Stadniny Koni w Kozienicach 
zorganizowane zostały Mistrzostwa 
Warszawy i Mazowsza Dla Kucy, Ma-
łych Koni i Amatorów. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objął Andrzej 
Jung Starosta Powiatu Kozienickiego.

W zawodach wzięło udział ponad 
140 zawodników, którzy podzieleni zo-
stali na osiem grup startowych.

W niedzielę 13 września odbyły 
się Finały zawodów, podczas których 
wyłonione zostały najlepsze pary jeź-
dzieckie. W ramach promocji Powia-
tu Kozienickiego oraz propagowania 
sportu wśród dzieci i młodzieży Sta-
rosta Kozienicki Andrzej Jung ufun-
dował nagrody o łącznej wartości 
1 000 zł dla zwycięzców w kate-
goriach: Kuce Grupa C oraz Kuce 
Grupa D.

W kategorii Kuce Grupa C na pierw-
szym miejscu uplasowała się Kornelia 
Naumiuk na klaczy Jawa, natomiast 
w kategorii Kuce Grupa D pierw-

sze miejsce wywalczyła Amelia Zub-
czyńska na kucu Touareg. Nagrody 
w imieniu Starosty wręczył Tomasz Tre-
la Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 
Rady Powiatu Kozienickiego. Szczegó-
łowe wyniki zawodów dostępne są na 

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

stronie www.zawodykonne.com
SABINA SEMENIUK

25 września w Stadninie Koni 
w Kozienicach odbyła się 60 Jubile-
uszowa Wystawa – Sprzedaż Ogierów 
Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, zorga-
nizowana przez Wojewódzki Związek 
Hodowców Koni w Warszawie – Od-
dział w Radomiu. W wystawie wzię-
ło udział 33 uczestników z 46 końmi 
z dawnego województwa radomskiego. 
Ogiery były poddane ocenie drogą boni-
tacji do 100 punktów przez komisję zło-
żoną z trzech sędziów: Adama Domżałę 
– Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Hodowców Koni w Olsztynie, 
Marzenę Woźbińską – Inspektora Pol-
skiego Związku Koni w Warszawie oraz 
Marka Niewińskiego – Dyrektora Wo-
jewódzkiego Związku Hodowców Koni 
w Białymstoku. Zdobycie co najmniej 
80 punktów przez ogiera obligowało do 
wpisania do księgi hodowlanej. Głów-
ną częścią było wyłonienie Championa, 
którym podczas tej wystawy został koń 
„Sokół” ze stajni Karola Ogrodzińskie-
go. Starostę Powiatu Kozienickiego 
Andrzeja Junga podczas wystawy re-

prezentował Igor Czerwiński Naczel-
nik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska, który wręczył 
4 pamiątkowe statuetki wraz z albuma-
mi dla wystawców z ziemi kozienickiej, 
wśród których oprócz wyżej wymienio-

nego zwycięzcy byli jeszcze, Kazimierz 
Ogrodziński, Stanisław Ogrodziński 
oraz Leszek Padewski.

DOMINIK BORYCZKA

Wydarzenia
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Aż 12 Kół Gospodyń Wiejskich i 2 Sto-
warzyszenia z terenu powiatu kozienic-
kiego wzięło udział w I Przeglądzie Kół 
Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej 
Gniewoszów 2020. 

Motywem przewodnim tegorocznego 
przeglądu było hasło „Smaki Ziemi Kozie-
nickiej” – i zgodnie z hasłem było napraw-
dę smacznie i do tego bardzo kolorowo.

Impreza odbyła się 13 września na 
terenie targowiska „Mój Rynek” w Gnie-
woszowie.

Organizatorem I Przeglądu Kół Go-
spodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej 
byli: Gmina Gniewoszów, Związek Gmin 
Ziemi Kozienickiej oraz Stowarzyszenie 
LGD „Puszcza Kozienicka”. Imprezę 
współorganizowały gminy: Głowaczów, 
Kozienice, Sieciechów, Garbatka-Letni-
sko, Magnuszew i Grabów nad Pilicą. 

Inicjatorem powstania Przeglądu była 
Gmina Gniewoszów.

Imprezę poprowadzili pracownicy 
Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienic-
ka” – Izabela Śmietanka oraz Aleksandra 
Wieczorek.

W Przeglądzie wzięły udział Koła 
Gospodyń Wiejskich: Sieciechów, Bąko-
wiec, „Głowiaczowianki” z Głowaczowa, 
„Nasz Borek” z Borku, Brzóza, „Maria-
nianki” z Marianowa, Oleksów, „Babecz-
ki z pieprzem i solą” z Nowej Wsi, Głu-
siec, Świerże Górne, „Aktywne Kobiety” 
z Chmielewa, „Zakrzewianki” z Zakrze-
wia oraz Stowarzyszenia: „Kwiat Lipy”, 
„Wesołe Słoneczka z Cecylówki”.

Ofi cjalnego otwarcia Przeglądu do-
konali Marcin Szymon Gac Wójt Gminy 
Gniewoszów, Piotr Kozłowski Przewod-
niczący Zgromadzenia Związku Gmin 
Ziemi Kozienickiej i Burmistrz Gminy 
Kozienice, Barbara Gontarek Skarb-
nik Zarządu Lokalnej Grupy Działania 
„Puszcza Kozienicka” oraz Sylwia Wąsik 
Sekretarz Gminy Kozienice i jednocze-
śnie Przewodnicząca Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Kozienickiej.

Gospodarz imprezy Marcin Szy-
mon Gac poinformował zebranych gości 
o przygotowanych przez organizato-
rów konkursach obowiązkowych i kon-
kursach dodatkowych, w których brały 
udział zgłoszone KGW i Stowarzyszenia.

A były to – konkursy obowiązkowe: 
konkurs na najładniejsze stoisko KGW, 
konkurs kulinarny na wykonanie jednej 
potrawy regionalnej: pierogi z dowolnym 
farszem, konkurs w zakresie prezentacji ar-
tystycznej. Konkursy dodatkowe stanowiły 
zaś: konkurs na „Chleb domowy z okrasą” 
oraz konkurs „Moda w domu i zagrodzie”.

W każdym konkursie obowiązkowym  
maksymalna ilość punktów do zdobycia 
wynosiła 10. Jednak to suma zdobytych 
punktów we wszystkich 3 konkursach 
wyłoniła laureatów I Przeglądu KGW 
Ziemi Kozienickiej – Gniewoszów 2020.

W jury konkursowym znaleźli się 
przedstawiciele wszystkich gmin z tere-
nu naszego powiatu oraz przedstawiciel 
LGD „Puszcza Kozienicka”:
– Przewodnicząca Jury – Gmina Kozienice 
– Sylwia Wąsik – Sekretarz Gminy Kozie-
nice i jednocześnie Przewodnicząca Zarzą-
du Związku Gmin Kozienice – sponsora 
głównych nagród w I przeglądzie KGW, 
Wójt Gminy Garbatka-Letnisko – Teresa 
Fryszkiewicz, Wójt Gminy Gniewoszów 
– Marcin Szymon Gac, Wójt Gminy Gło-
waczów – Hubert Czubaj, Zastępca Wójta 
Gminy Grabów nad Pilicą – Anna Plesie-
wicz-Trzeciak, Wójt Gminy Sieciechów 
– Arkadiusz Guba, Wójt Gminy Magnu-
szew – Marek Drapała, Barbara Gontarek – 
Skarbnik Zarządu LGD „Puszcza Kozienic-
ka”, które ufundowało nagrody rzeczowe 
w konkursach dodatkowych.

Podczas, gdy jury przystąpiło do oce-
ny 2 pierwszych konkursów – na najład-
niejsze stoisko oraz najlepsze pierogi, na 
scenie odbyła się prezentacja wszystkich 
KGW i Stowarzyszeń.  

Kolejno w występie tanecznym zapre-
zentowali się uczniowie Publicznej Szko-
ły Podstawowej z Wysokiego Koła pod 
kierownictwem Renaty Kurlapskiej.

Tuż po nich, w przepięknych folko-
wych strojach zaprezentował się zespół 
„Słowiczanki”, z gminy Sieciechów, któ-
ry działa pod przewodnictwem Mirosła-
wy Pachockiej. 

Następnie przyszedł czas na prezentacje 
artystyczne uczestników przeglądu. Na sce-
nie mogliśmy zobaczyć skecze, przedsta-
wienia oraz wysłuchać ludowych piosenek.

Potem pięć KGW zaprezentowało nie-
zwykły pokaz mody, w ramach konkursu 

„Moda w domu i zagrodzie”. Śmiechu 
było co niemiara, bo kreatywność na-
szych pań okazała się ogromna.

Na zakończenie przeglądu odbył się 
koncert zespołu Koła Gospodyń Wiej-
skich z Sierskowoli „Jeszcze nam się 
chce”, po którym nastąpiło podsumowa-
nie imprezy, w tym ogłoszenie wyników 
konkursów i wręczenie nagród. 

Jury przyznało następujące nagrody:
W konkursach obowiązkowych:
I nagroda – bon o wartości 2000 zł – 
KGW Bąkowiec
II nagroda – bon o wartości 1500 zł – 
KGW Sieciechów
III nagroda – bon o wartości 1000 zł 
– KGW „Babeczki z pieprzem i solą” – 
Nowa Wieś
I wyróżnienie – bon o wartości 250 zł – 
KGW Oleksów
II wyróżnienie – bon o wartości 250 zł – 
KGW „Marianianki” z Marianowa
III wyróżnienie – bon o wartości 250 zł – 
KGW Głusiec
W konkursach dodatkowych:
Konkurs na „Chleb domowy z okrasą”:
I nagroda rzeczowa – Podwójna induk-
cyjna płyta kuchenna – Stowarzyszenie 
„Wesołe Słoneczka z Cecylówki”
II nagroda rzeczowa – Zestaw noży – 
KGW „Zakrzewianki” z Zakrzewia
III nagroda rzeczowa – Czajnik elektryczny 
– KGW „Aktywne Kobiety” z Chmielewa
Konkurs „Moda w domu i zagrodzie”:
nagroda rzeczowa – Mop parowy – KGW 
Świerże Górne

Wszystkim Kołom Gospodyń Wiej-
skich oraz Stowarzyszeniom jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy i gratulujemy!!!

ALEKSANDRA WIECZOREK
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Puszcza Kozienicka”

W każdym konkursie obowiązkowym  „Moda w domu i zagrodzie”. Śmiechu 

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

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 13

Powiat Kozienicki otrzymał pomoc rzeczową ze środków 
budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2020 w posta-
ci nieodpłatnego przekazania 1 szt. urządzenia do oczyszcza-
nia powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A oraz 
3 szt. kartridży. Sprzęt o łącznej wartości 9.782,69 zł przeka-
zany został do Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Grusz-
czyńskiej w Kozienicach.

Celem nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszcza-
nia powietrza jest wsparcie domów pomocy społecznej, w któ-
rych przebywają głównie osoby z grupy największego ryzyka 
zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), osoby starsze i prze-
wlekle chore.

Zakup urządzenia sfi nansowano ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

24 września w Centrum Konferen-
cyjno-Rozrywkowym „U Grubego” 
w Wielogórze koło Radomia odbyła się 
VII Konferencja Naukowa Logistyka 
w Ratownictwie. Organizatorem konfe-
rencji było Okręgowe Wodne Ochotni-
cze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu 
przy współudziale m.in. Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. 
K. Pułaskiego w Radomiu, Polskie-
go Towarzystwa Medycyny i Technik 
Hiperbarycznych, Lotniczej Akademii 
Wojskowej w Dęblinie oraz Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach.

Logistyka w Ratownictwie jest 
konferencją interdyscyplinarną, umoż-
liwiającą spotkanie i wymianę poglą-
dów specjalistów z różnych dyscyplin 
i kierunków nauki zajmujących się 
szeroko pojętym ratownictwem osób 
i mienia. Zakłada się, że głównym 
interdyscyplinarnie analizowanym 
problemem będzie optymalizowanie 
procesu logistycznego przebiegu akcji 
niesienia pomocy w różnych typach 
zagrożeń i zdarzeniach o zróżnicowa-
nej skali i zasięgu. Oprócz zagadnień 
związanych z szybkim i efektywnym 
przeprowadzaniem akcji ratunkowych, 
przewidziano również tematy związa-
ne ze sposobami i metodami przeciw-

działania zagrożeniom oraz sposoby 
likwidacji skutków zdarzeń. Tematy 
poruszone na konferencji to m.in.: „In-
nowacyjna procedura grupowania źró-
deł zagrożeń do zastosowań w proce-
sach identyfikacji zagrożeń”, „Kryzys 
epidemiczny COVID-19, a ochrona 
ciągłości funkcjonowania infrastruk-
tury technicznej”, „Poziom bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w Polsce 
i jego zróżnicowanie przestrzenne” 
oraz przygotowane przez dr. inż. To-

działania zagrożeniom oraz sposoby masza Śmietankę przy współpracy 
z Wydziałem Bezpieczeństwa, Spraw 
Społecznych i Obywatelskich Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach 
„Wybrane aspekty logistyki ochro-
ny przeciwpowodziowej jako strate-
gicznej determinanty równoważenia 
rozwoju lokalnego (na przykładzie 
powiatu kozienickiego oraz jego nad-
wiślańskich gmin: Gniewoszów, Ko-
zienice, Magnuszew i Sieciechów)”.

MAGDALENA KOWALSKA

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 14

W dniu 7 września 2020 r. Starosta 
Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta 
Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach Marcin Styś 
spotkali się z rodzinami zastępczymi 
z terenu powiatu, aby przekazać im 
środki ochrony indywidualnej. Zostały 
one zakupione w ramach dofinansowa-
nia Projektu „Wsparcie dzieci umiesz-
czonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID-19”, jakie Samorząd 
Powiatu Kozienickiego uzyskał od 
Wojewody Mazowieckiego. Kwota do-
finansowania to 142 060,00 zł.

Głównym celem Projektu jest za-
pobieganie i ograniczenie negatyw-
nych skutków wystąpienia COVID-19 
w obszarze pieczy zastępczej. Uzyska-
ne dofinansowanie przeznaczone jest 
również na zakup laptopów, kompute-
rów stacjonarnych, oprogramowania, 
sprzętu audiowizualnego oraz oprogra-
mowania dla dzieci z niepełnospraw-
nością, w celu realizowania zadań 
w trybie zdalnej nauki. Wsparciem zo-
stało objętych 40 rodzin zastępczych 
oraz wychowankowie umieszczeni 
w rodzinach, a także wychowankowie 
Placówki Socjalizacyjnej „PANDA” 
w Kozienicach.

Tego dnia rodziny zastępcze oraz 
wychowankowie wzięli także udział 
w szkoleniu z zakresu fonoholizmu, re-
alizowanego w ramach projektu „Bli-
żej Samodzielności – edycja II”, które-
go celem było zapoznanie uczestników 
ze specyfiką uzależnienia od telefonu 
i urządzeń elektronicznych oraz pomoc 
w nabyciu umiejętności odróżniania 

uzależnienia od użytkowania.
MARCIN STYŚ

Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kozienicach 

Wspólne starania Starosty Kozie-
nickiego Andrzeja Junga, Przewodni-
czącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 
Kozienickiego Lidii Ligorowskiej oraz 
hodowców z terenu powiatu kozie-
nickiego, na czele z Włodzimierzem 
Kowalskim zmierzające do zniesienia 
niebieskiej strefy ASF na terenie po-
wiatu kozienickiego, dnia 24 września 
zostały zaaprobowane przez Komisję 
Unii Europejskiej.

W rezultacie, na podstawie decyzji 
wykonawczej Komisji Unii Europej-
skiej 2020/1330 z dnia 24 września 
2020 r. zmieniającej do decyzji wyko-
nawczej 2014/709/UE w sprawie środ-
ków kontroli w zakresie zdrowia zwie-
rząt w odniesieniu do afrykańskiego 
pomoru świń w niektórych państwach 
członkowskich, na obszarze powiatu 
kozienickiego zniesiona została strefa 
niebieska tj. obszar zagrożenia. Decy-
zja ta podjęta została w związku z fak-
tem, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
na obszarze powiatu kozienickiego nie 
wystąpiły ogniska afrykańskiego po-
moru świń.

W dalszym ciągu cały teren powiatu 
kozienickiego jest obszarem objętym 
ograniczeniami, gdzie obowiązują za-
sady przemieszczania świń w związku 
z występowaniem na terytorium Polski 
afrykańskiego pomoru świń ASF (stre-
fa czerwona). Mimo to, dla hodowców 

strefa czerwona jest zdecydowanie ko-
rzystniejsza od strefy niebieskiej.

Restrykcje obowiązujące w strefie 
niebieskiej są powodem spadku licz-
by gospodarstw utrzymujących trzodę 
chlewną o około 50% w stosunku do 
roku 2019, co skutkuje pogłębiającą 
się likwidacją hodowli trzody chlew-
nej, która należy do kategorii podsta-
wowej rolnictwa w powiecie.

W załączniku znaleźć można infor-
mację w sprawie zasad przemieszczania 
się świń w związku z występowaniem 
na terytorium Polski afrykańskiego po-
moru świń (ASF) w strefie czerwonej 
(obszarze objętym ograniczeniami).

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-
-weterynaryjny/zakazy-nakazy-i-ograni-
czenia-obowiazujace-w-poszczegolnych-
-obszarach

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

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

Wydarzenia/Informacje
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Zgodnie z danymi udostępniany-
mi przez Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej,  w Urzędach Pracy  
w ogólnej liczbie absolwentów stu-
diów wyższych objętych bezrobociem 
około 25% to absolwenci kierunków 
ekonomicznych i administracyjnych, 
15% – kierunków pedagogicznych, ok. 
14% – kierunków społecznych, a 8% 
– innych kierunków humanistycznych.

Czy jest sens, żeby szukający pracy 
absolwenci tych kierunków inwestowa-
li czas i wysiłek w zdobywanie kompe-
tencji, np. z obszaru nowych technolo-
gii? Na pewno warto, by szukający pracy 
humaniści zainteresowali się nowymi 
dziedzinami wiedzy, takimi jak np. in-
formatyka społeczna, które pozwolą im 
dostosować się do coraz bardziej wyma-
gającego rynku pracy, jednocześnie po-
zwalając na korzystanie z nabytej wiedzy 
i doświadczeń.

Informatykę społeczną potocz-
nie można nazwać „informatyką 
dla humanistów”. Łączy ona wiedzę  
z dyscyplin naukowych takich jak psy-
chologia, ekonomia, socjologia, za-
rządzanie, antropologia kultury oraz 
informatyka. Wyposażeni w wiedzę 
humanistyczną absolwenci wykorzy-
stują ją do tworzenia nowych syste-
mów informacyjnych, narzędzi i al-
gorytmów, które mogą zastosować  
w pracy lub za ich pomocą realizować 
cele społeczne.

Z listy zawodów przyszłości, 
prognozowanych przez ekspertów 
rynku pracy, wybraliśmy 8, które 

wkrótce mogą okazać się szczególnie 
atrakcyjne dla humanistów.

1. Researcher.
Nazywany też menedżerem, bro-

kerem albo selektorem informacji, 
zajmuje się profesjonalnym wyszu-
kiwaniem informacji w Internecie, 
archiwach i źródłach osobowych. Po-
trafi wykonać niestandardowe anali-
zy danych z pomocą własnej wiedzy  
i narzędzi. Informacje, które wyszuku-
je dla firm muszą być rzetelnie przy-
gotowane, sprawdzone i opracowane. 
Researcher potrzebny jest zarówno  
w branży medialnej, jak i w firmach 
doradztwa personalnego, gdzie może 
być początkiem drogi do pracy w dzia-
le HR. Przy dobraniu odpowiedniej 
specjalizacji rynek dla researcherów 
jest bardzo szeroki – od branży me-
dycznej, przez technologiczną, koń-
cząc na spożywczej.

2. Dydaktyk medialny.
Osoba na tym stanowisku projektuje 

oprogramowanie umożliwiające e-lear-
ning i przenosi wiedzę z książek na bar-
dziej nowoczesne nośniki, takie jak plat-
formy internetowe lub płyty CD. W dobie 
cyfryzacji jest to zawód, który z roku na 
rok coraz bardziej zyskuje na popularności, 
jednak wymaga wiedzy i doświadczenia  
z paru dziedzin jednocześnie. Dydaktyk 
medialny musi zadbać o oprawę wizualną, 
wartość dydaktyczną oraz przystępność 
przekazywanej wiedzy.

3. Animator wolnego czasu.
Wbrew pozorom organizacja cza-

su wolnego nie jest najprostszym za-
daniem, zwłaszcza dla osób, które od 
spędzania weekendu przed telewizo-
rem wolą odpoczywać aktywnie. Ani-
matorzy najczęściej znajdują zatrud-
nienie w centrach kultury i rozrywki 
oraz biurach podróży. Pracuje także 
z dziećmi, dbając o ich rozwój poprzez 
zabawę, oraz osobami starszymi, za-
szczepiając w nich nowe pasje, prezen-
tując możliwości jakie otwierają przed 
nimi np. Uniwersytety III Wieku.

4. Edukator zdrowia.
Tworzy i realizuje strategię rozwią-

zywania problemów zdrowotnych, czę-
sto poprzez nauczanie o szeroko rozu-
mianej profilaktyce zdrowia. Edukator 
zdrowia tworzy nowoczesne progra-
my edukacyjne wdrażane przez media 
i instytucje zdrowia publicznego tj. za-
kłady opieki zdrowotnej, szkoły, zakła-
dy pracy, administrację publiczną.

5. Broker wiedzy.
Na konkurencyjnym rynku pracy dba-

nie o ciągły rozwój jest dla specjalistów  
i menedżerów czymś niezbędnym. Podczas 
poszukiwań na własną rękę odpowiedniej 
oferty edukacyjnej można mieć jednak wra-
żenie, że tonie się w ilości ofert, na których 
przeglądanie nie zawsze jest czas. Ratun-
kiem w tej sytuacji może być broker eduka-
cyjny – dobiera on dla klienta odpowiednie 
do jego potrzeb metody kształcenia i roz-
woju. Ma dostęp do bazy informacji i stale 
monitoruje rynek usług edukacyjnych, dzię-
ki czemu może dobrać oferty dostosowane 
do posiadanych obecnie kwalifikacji, wa-
runków finansowych i komunikacyjnych. 
Jest też mentorem w sprawach kariery, 
ścieżki edukacyjnej i może doradzić, jakie 
kwalifikacje podnieść, by osiągnąć sukces.

6. Organizator pracy wirtualnej.
Koordynuje pracę grupy eksper-

tów dla osiągnięcia wyznaczonego 

celu. Czuwa nad 
komunikacją, prze-
pływem informacji, 
rejestracją zmian 
wprowadzanych w założeniach projek-
tu, nadzorowaniem realizacji harmo-
nogramów i weryfikacją osiągniętych 
przez rozproszoną grupę celów. Kiedy 
zadanie zostanie zakończone, organi-
zator pracy wirtualnej rozpoczyna pra-
cę z nową grupą.

7. Teletutor.
Z pomocą coraz większej dostępno-

ści Internetu i szybko rozwijającej się 
techniki rynek edukacyjny wciąż się 
rozszerza o nowe zawody i możliwości 
kształcenia. Jedną z nich jest kształ-
cenie szkolne i pozaszkolne na od-
ległość, z kontaktem lub bez kontaktu 
w czasie rzeczywistym. Tym właśnie 
zajmuje się teletutor. Oprócz wykształ-
cenia pedagogicznego teletutor, powi-
nien biegle obsługiwać komputer i pro-
gramy multimedialne oraz sieciowe, by 
sprawnie organizować telekonferencje, 
prowadzić wykłady telewizyjne i ra-
diowe, a także przygotowywać multi-
medialne pakiety edukacyjne.

8. Specjalista zarządzania wiedzą.
W wielkich firmach musi być porzą-

dek na każdym szczeblu, dlatego tak waż-
ne jest zarządzanie wiedzą. Specjalista ds. 
zarządzania wiedzą dba nie tylko o infra-
strukturę informacyjną firmy, począwszy 
od poczty e-mailowej czy intranetu, lecz 
także tworzy nowe kanały informacyj-
ne, ułatwiające nawiązywanie komuni-
kacji oraz dbanie o jakość współpracy 
między działami i oddziałami firmy. Jego 
zadaniem jest też dbanie o zmniejszenie 
barier językowych, geograficznych, a tak-
że krytyczna ocena wartości wiedzy orga-
nizacji.

Jak podnosić swoje kwalifikacje  
i przygotowywać się do pracy w no-
wych zawodach? Warto zajrzeć tutaj 
http://nomad.pjwstk.edu.pl oraz http://
facebook.com/LamiglowkiDlaNomada 

Tekst powstał we współpracy z Pol-
sko-Japońską Wyższą Szkołą Technik 
Komputerowych.

KATARZYNA OLECHOWSKA-OLMA
Doradca edukacyjno-zawodowy

Oferta Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Kozienicach 
na rok szkolny 2020/2021 znajduje 
się na stronie internetowej Poradni  
www.pppkozienice.pl

Informacje
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1 września 2020 r. uczniowie I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach rozpoczęli 
nowy rok szkolny 2020/2021. Uroczy-
stość rozpoczęła się punktualnie o godzi-
nie 9.00. Rozpoczęcie roku było nieco 
inne niż dotychczas ze względu na sytu-
ację epidemiologiczną – z licznymi ogra-
niczeniami i zasadami bezpieczeństwa.

Dyrektor szkoły Ewa Malec powita-
ła zgromadzonych na sali gimnastycznej, 
a następnie przypomniała, że dzisiaj mija 
81. rocznica wybuchu II wojny światowej, 
cytując słowa Jana Pawła II: „Naród, któ-
ry zapomina o swojej historii jest skazany 
na zagładę”, dlatego musimy upamięt-
niać wydarzenia, które odcisnęły piętno 
na życiu wielu pokoleń. Następnie zapo-
znała zebranych ze zmianami kadrowymi 
w szkole. W serdecznych słowach zwróci-
ła się do wszystkich obecnych, a w szcze-
gólności do uczniów klas pierwszych, 
którzy w tym roku szkolnym rozpoczynają 
naukę w naszym liceum. Dodała, że wie-
rzy, iż atmosfera naszej szkoły pozwoli 
na wszechstronny rozwój, a życzliwość 
i zaangażowanie nauczycieli przyczy-
nią się do zdobywania wiedzy i nowych 
umiejętności. Uczniowie klas pierwszych 
złożyli ślubowanie, który wprowadza 
w sposób symboliczny do grona liceali-
stów.

Na uroczystości obecny był Naczelnik 
Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach Ja-
nusz Patkowski, który w imieniu Starosty 

Kozienickiego Andrzeja Junga wręczył 
nagrody dla uczniów, którzy uzyskali naj-
wyższe wyniki na egzaminie maturalnym. 
Nagrody w imieniu Burmistrza Gminy 
Kozienice Piotra Kozłowskiego wręczyła 
dyrektor Ewa Malec. Wśród najlepszych 
znaleźli się: Wiktoria Bąk, Marta Bus, 
Katarzyna Tyśkiewicz, Wiktoria Rytko, 
Martyna Rutkowska oraz Maciej Kolek. 
Warto wspomnieć, że egzamin maturalny 
przebiegał w tym roku w nietypowych 
warunkach – w innym terminie oraz 
z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego ze względu na sytuację epi-
demiologiczną.

Kozienickiego Andrzeja Junga wręczył Następnie Ewa Malec zapoznała 
uczniów z procedurami funkcjonowania 
szkoły w czasie epidemii oraz z przydzia-
łem wychowawstw w poszczególnych 
klasach, życzyła wszystkim uczniom sa-
tysfakcji z pozyskiwanej wiedzy, energii 
i motywacji w pokonywaniu trudności 
w nowym roku szkolnym i zaprosiła zgro-
madzoną młodzież na pierwsze spotkania 
z wychowawcami.

MARIOLA WOROBIEC
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

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

26 września w Kozienicach oraz 
Kociołkach odbyły się uroczystości 
upamiętniające podporucznika Micha-
ła Gumińskiego „Cezara”, dowódcę 
pierwszego, zawiązanego już w czerw-
cu 1943 r., oddziału partyzanckiego 
w radomskim inspektoracie Armii 
Krajowej. Obchody rozpoczęła Msza 
Święta w kościele pw. św. Rodziny 
w Kozienicach, po czym zebrane de-
legacje udały się na cmentarz wojenny 
w Kociołkach.

W imieniu samorządu Powiatu Ko-
zienickiego w uroczystościach udział 
wzięła Małgorzata Bebelska Wice-
przewodnicząca Rady Powiatu Kozie-
nickiego, która złożyła kwiaty przy 
mogile ppor. Michała Gumińskiego 
„Cezara”.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Wydarzenia
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Po długiej nieobecności w murach na-
szej szkoły 1 września 2020 r. o godzinie 
9.00 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego 2020/2021. Różniło 
się ono znacznie od lat ubiegłych z powodu 
obecnej sytuacji epidemiologicznej. Inaugu-
racja odbyła się w obowiązującym reżimie 
sanitarnym, z którym od tego momentu 
będą musieli się mierzyć zarówno ucznio-
wie, jak i pracownicy szkoły. Z tej okazji 
do szkoły przybyli zaproszeni goście m.in.: 
przedstawiciel Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach Krzysztof Kaim, Kierownik 
Produkcji Warsztatowej w ENEA Wytwa-
rzanie Krzysztof Więsek oraz Przewodni-
cząca Rady Rodziców Renata Wołos. Wszy-
scy goście w serdecznych słowach życzyli 
uczniom i nauczycielom wytrwałości oraz 
pomyślności w nowym roku szkolnym.

Dyrektor szkoły Ryszard Zając w swo-
im przemówieniu powitał po tak długiej 
przerwie całą społeczność uczniowską 
oraz grono pedagogiczne i pracowników. 
Szczególne słowa skierował do uczniów 
klas pierwszych, rozpoczynających naukę 
w nowej szkole. W tym roku szkolnym 
utworzonych zostało 11 klas pierwszych, 
obejmujących Liceum Ogólnokształcą-
ce, Technikum oraz Szkołę Branżową 
I-go stopnia. Dyrektor wyraził również 
radość z bezpiecznego powrotu do szko-
ły społeczności uczniowskiej. W dalszej 

części uroczystości odbyło się ślubowanie 
uczniów klas pierwszych, a także wręcze-
nie nagród od Starosty Powiatu Kozienic-
kiego Andrzeja Junga i Burmistrza Gminy 
Kozienice Piotra Kozłowskiego dla najlep-
szych tegorocznych maturzystów.

Po ofi cjalnej części inauguracyjnej 
wychowawcy udali się wraz  z podopiecz-
nymi na spotkania w salach lekcyjnych. 
Następnie uczniowie, zadowoleni z po-
wrotu do stacjonarnego trybu naucza-

części uroczystości odbyło się ślubowanie nia udali się do domów, aby skorzystać 
z ostatnich chwil wolnego.

RENATA KUREK
p.o. Wicedyrektor

Zespołu Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach

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

28 września Starosta Kozienicki An-
drzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz 
Małaśnicki oraz Danuta Figlewicz Starszy 
Pracownik Socjalny Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kozienicach 
przekazali na ręce Zofi i Karaś Dyrektora 
Placówki Socjalizacyjnej PANDA, środki 
ochrony indywidualnej oraz sprzęt audio-
wizualny, 2 komputery stacjonarne z opro-
gramowaniem i 6 laptopów HP z opro-
gramowaniem. Środki i sprzęt zakupione 
zostały w ramach dofi nansowania, jakie 
Samorząd Powiatu Kozienickiego uzyskał 
od Wojewody Mazowieckiego, w ramach 
Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19”. Dotacja dla Placówki PAN-
DA wyniosła 32 080,00 zł.

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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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW 

Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przeka-
zać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się 
w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014 – 2020.   

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifi kujących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 paździer-
nika 2020 r. w biurach powiatowych Agencji. 

Kto może otrzymać wsparcie? 
Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do ewiden-

cji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. 
Jak przekazać gospodarstwo? 
Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych oraz zwie-

rząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów od 
rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego 
w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju). 

Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe, czyli odbyć się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. 
Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez okres co najmniej 5 lat.

Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych. 
Jaka jest wysokość pomocy? 
Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifi kuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. 

Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. 
Co po otrzymaniu premii? 
Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może prowadzić działalności 

rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014 – 2020 i założyć własną fi rmę.

II. MOBILNA ARiMR – zabierz biuro do kieszeni
Aplikacja mobilna dla rolników krok po kroku:
KROK 1: Pobierz bezpłatnie aplikację Mobilna ARiMR ze sklepu Google Play lub iStore, a następnie zainstaluj ją na urzą-
dzeniu mobilnym. 
KROK 2: Zaloguj się do konta w aplikacji. Login to twój numer identyfi kacyjny producenta rolnego. Pierwsze hasło służące do za-
logowania się w aplikacji otrzymasz od ARiMR na adres e-mail. Podczas pierwszego logo-
wania ustalasz nowe, indywidualne hasło. W każdym czasie możesz dokonać jego zmiany. 
W przypadku trzykrotnego podania podczas logowania błędnego hasła dostęp do konta aplika-
cji zostanie zablokowany. Ponowny dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR uzyskasz 
po złożeniu wniosku o nadanie hasła, które przesłane ci zostanie na adres e-mail. 
KROK 3: Po zalogowaniu się sprawdź dostępną w aplikacji listę zadań przekazanych 
przez ARiMR, o ile zadania takie zostały do ciebie wysłane. 
KROK 4: Wykonaj zadanie. Zadanie może obejmować prośbę o wykonanie zdjęć geotagowa-
nych wskazanych obiektów zgłoszonych uprzednio w ramach wniosków złożonych w ARiMR, tj. działka rolna, uprawa lub inne obiekty tere-
nowe czy też zdjęć dokumentacji. W ramach zadania do wykonania wskazane są konkretne elementy, które powinny zostać sfotografowane, jak 
również minimalna i maksymalna liczba zdjęć danego elementu. W przypadku elementów terenowych otrzymasz udostępnione na podkładzie 
mapowym punkty w terenie, w których powinieneś wykonać zdjęcie geotagowane, jak również wskazówkę o kierunku wykonania zdjęcia. 
WAŻNE! Urządzenie mobilne, na którym jest uruchomiona aplikacja, musi mieć włączoną usługę geolokalizacji. Natomiast wyko-
nanie zdjęć nie wymaga, aby urządzenie miało w danym momencie tzw. zasięg, czyli aktywne połączenie z internetem. 
KROK 5: Wyślij zdjęcia. Zaznacz w aplikacji zdjęcia do wysłania i wybierz przycisk WYŚLIJ. Wysłanie zdjęć możliwe jest tylko w momen-
cie, gdy aplikacja ma połączenie z internetem. Przesłany przecz ciebie materiał zostanie poddany ocenie ARiMR. W przypadku, gdy Agencja 
uzna, że wymagane jest ponowne wykonanie zdjęć, zadanie zostanie do ciebie ponownie wysyłane w celu dokonania jego korekty. 
WAŻNE! Na wykonanie i przekazanie zdjęć do ARiMR masz 14 dni od przesłania zadania. W przypadku braku twojej odpowiedzi, 
po tym terminie weryfi kacja obiektów terenowych i dokumentacji zostanie przeprowadzona na miejscu w ramach kontroli terenowej. 
SŁOWNICZEK 
Aplikacja mobilna dla rolników ARiMR – aplikacja instalowana na urządzeniu użytkownika (rolnika lub jego pełnomocnika) 
w celu wykonania zdjęć geotagowanych obiektów terenowych lub wykonania zdjęć dokumentacji. 
Urządzenie mobilne – smartfon lub tablet użytkownika. 
Zdjęcie geotagowane – zdjęcie, w którym automatycznie zapisane są znaczniki z informacją o miejscu wykonania danego zdjęcia 
w postaci współrzędnych geografi cznych. 
Obiekt terenowy – obiekt w terenie powiązany ze złożonym przez rolnika wnioskiem o przyznanie płatności, taki jak np. działka rolna, uprawa. 
Dokumentacja – dokumenty, których dostarczenie jest niezbędne w toku prowadzonego na wniosek rolnika postępowania np. 
rejestr zabiegów. 

Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl. Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Po-
wiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów). 

ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Informacje
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29 września członkowie Kozienickie-
go Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją 
Wzroku i Ich Rodzin świętowali Między-
narodowy Dzień Białej Laski.

Dzień ten od 1970 roku obchodzo-
ny jest na świecie 15 października, 
natomiast w Polsce od 1993 roku. Jest 
okazją do przypomnienia, że w społe-
czeństwie funkcjonują osoby niewi-
dome i niedowidzące, a także zwróce-
nia uwagi na nurtujące ich codzienne 
problemy i bolączki. Rozpoczynając 
spotkanie Prezes Stowarzyszenia To-
masz Olejarczyk powitał zgromadzo-
nych gości, przyjaciół Organizacji, 
wśród których znaleźli się Andrzej 
Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, 
Dorota Stępień Zastępca Burmistrza 
Gminy Kozienice, Monika Kozłow-
ska z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach oraz Teresa 
Kłys Dyrektor Centralnej Przychodni 
Rehabilitacyjno-Leczniczej Polskiego 
Związku Niewidomych w Warszawie 
i Grażyna Machura tyflopedagog, te-

rapeuta widzenia i optyk z Centralnej 
Przychodni.

Podczas okolicznościowych prze-
mówień nie zabrakło słów uznania 
i podziwu dla członków i zarządu Sto-
warzyszenia oraz wielu serdecznych 

rapeuta widzenia i optyk z Centralnej 

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

Aby załatwić sprawę z zakresu re-
jestracji pojazdów lub wydawania 
uprawnień do kierowania pojazdami 
– należy w dniu planowanej wizyty po-
brać bilet w biletomacie umieszczonym 
w holu przed wejściem do wydziału. 
Bilety można pobierać tylko na dany 
dzień od godziny 7.50 do wyczerpania 
wolnych terminów. Osoby, które chcą 
umówić wizytę na któryś z kolejnych 
dni mają możliwość dokonania rezer-
wacji internetowej. W tym celu należy 
wejść na stronę http://www.kozienice-
powiat.pl, następnie w czerwoną za-
kładkę umieszczoną po prawej stronie 
Internetowa Rezerwacja Kolejki, po-
dać żądane dane, wybrać usługę (czy-
li jaką sprawę chcemy załatwić) oraz 
wybrać dzień i godzinę planowanej 
wizyty. Po dokonaniu rezerwacji na 
podany adres e-mail otrzymamy indy-
widualny kod. W dniu zarezerwowanej 
wizyty należy przyjść na kilka minut 
przed umówioną godziną, w biletoma-
cie wybrać rezerwację internetową, po-
dać otrzymany e-mailem indywidualny 
kod i wydrukować bilet na umówioną 
internetowo godzinę.

W trosce o jak najlepszą jakość ob-
sługi interesantów prosimy o punktualne 
przybycie oraz o odwoływanie wizyt, któ-
re nie będą zrealizowane.

W przypadku załatwiania więcej 

niż jednej sprawy prosimy o pobranie 
odpowiedniej liczby biletów.

Jeden bilet do jednej sprawy zgod-
nie z określoną kategorią.

Sprawy związane z rejestracją (na 
biletomacie oznaczone jako grupa A )
• Rejestracja (pierwsza) nowego po-

jazdu
• Rejestracja pojazdu sprowadzonego 

z zagranicy
• Rejestracja pojazdu zarejestrowane-

go na terenie RP
• Czasowa rejestracja (tablice czerwone)
• Wyrejestrowanie z powodu demon-

tażu, kradzieży, wywóz pojazdu za 
granicę

• Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
• Nabicie numeru VIN – tabliczka zna-

mionowa (zastępcza)
Pozostałe sprawy dotyczące pojaz-

dów (na biletomacie oznaczone jako 
grupa B)
• Wymiana dowodu i karty pojazdu
• Odbiór dowodu, karty pojazdu, na-

lepki kontrolnej, tablic rejestracyj-
nych

• Wpis w dowód rejestracyjny i kartę 
pojazdu adnotacji np.: gaz, hak, VAT, 
współwłaściciel, inne

• Wydanie zaświadczenia
• Zgłoszenie zbycia pojazdu
• Zgłoszenie nabycia pojazdu
• Odbiór dowodu rejestracyjnego za-

trzymanego przez policję, odbloko-
wanie dowodu

• Sprawy związane z nałożeniem kar 
za nie zgłoszenie zbycia, nabycia, nie 
przerejestrowanie pojazdu

• Załatwienie pozostałych spraw doty-
czących pojazdów

• Udzielanie informacji
Wydawanie uprawnień do kierowa-

nia pojazdami (na biletomacie oznaczo-
na jako grupa C)
• Wszystkie sprawy dotyczące wydania 

uprawnień do kierowania pojazdami
• Wydawanie profi li kandydata na kie-

rowcę (PKK)
• Zwrot zatrzymanych i cofniętych 

uprawnień do kierowania pojazdami
• Ubieganie się o wpis kwalifi kacji za-

wodowej (kod 95) i pozwolenia do 
kierowania tramwajem

• Wydawanie zezwoleń na kierowanie 
pojazdami uprzywilejowanymi

• Wydawanie międzynarodowych 
praw jazdy

• Pozostałe sprawy z zakresu praw jazdy

BOŻENA JAWORSKA
Naczelnik

Wydziału Komunikacji i Transportu

życzeń i gratulacji. 
SABINA SEMENIUK

 

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

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 20

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu BiuletynuNakład: 1500 egz.

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”  nr 9 wrzesień 2020
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

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografi a: Archiwum Wydziału Promocji 
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