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I. DOCHODY 
Plan dochodów: 66.142.623,00 zł,
w tym: 
dochody bieżące: 65.568.109,00 zł, 
dochody majątkowe: 574.514,00 zł. 

Dochody budżetowe na 2021 rok za-
łożono w oparciu o: 
• informacje o przyjętych w projekcie ustawy 

budżetowej na 2021 rok planowanych 
kwotach poszczególnych części subwen-
cji ogólnej i dochodów z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fi zycznych zawarte w piśmie 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 
14.10.2020 roku, 

• przewidywane wykonanie dochodów 
w 2020 roku, 

• wytyczne Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej w sprawie zało-
żeń i wskaźników przyjętych do opra-
cowania projektu budżetu Państwa na 
2021 rok,

• planowane dochody w jednostkach or-
ganizacyjnych Powiatu oszacowane 
przez Kierowników tych jednostek, 

• informacje o planowanych kwotach 
dotacji celowych na 2021 rok zawar-
te w piśmie Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-
I.3111.24.25.2020 z dnia 23 paździer-
nika 2020 roku.

Subwencja ogólna dla Powiatu składa 
się z części: 
1. Wyrównawczej, która uwzględnia 

zróżnicowanie jednostek samorządu 
terytorialnego pod względem docho-
dowym, gospodarczym, społecznym 
i wyrównuje różnice w potencjale do-
chodowym i składa się z: 
– kwoty podstawowej, otrzymywanej 

przez powiaty, w których wskaźnik 
dochodów podatkowych na jednego 
mieszkańca w powiecie jest mniejszy 
niż wskaźnik dochodów podatkowych 
dla wszystkich powiatów – wskaźnik 
P dla Powiatu Kozienickiego wynosi 
261,79 na jednego mieszkańca powia-
tu, a dla wszystkich powiatów w Polsce 
Pp wynosi 317,61 na jednego miesz-
kańca, kwota podstawowej części wy-

równawczej subwencji na 2021 rok 
wynosi 3.014.129,00 zł, 

– kwoty uzupełniającej – otrzymywa-
nej przez Powiaty, w których wskaź-
nik bezrobocia przewyższa wskaź-
nik bezrobocia w kraju wg stanu na 
31.12.2019 r. Stopa bezrobocia w po-
wiecie kozienickim wynosiła 9,8 %, 
a w kraju 5,2%, kwota uzupełniającej 
części wyrównawczej subwencji na 
2021 rok wynosi 4.697.217,00 zł. 

Ogółem kwota części wyrównawczej 
subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 
7.711.346,00 zł. 
2. Równoważącej, której podział dokony-

wany jest z łącznej kwoty wpłat powia-
tów do budżetu Państwa (kwota uza-
leżniona od różnych czynników m.in. 
wzrostu wydatków na rodziny zastępcze 
– kwota subwencji 190.300,00 zł, dłu-
gości dróg powiatowych na mieszkańca 
w porównaniu ze średnią krajową) – 
kwota subwencji 1.154.419,00 zł. 

Ogółem kwota części równoważącej 
subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 
1.344.719,00 zł. 
3. Oświatowej, ustalonej przez Mini-

stra Edukacji Narodowej na podsta-
wie danych z systemu SIO o liczbie 
uczniów i nauczycieli. Kwota części 
oświatowej subwencji ogólnej na 
2021 rok wynosi 22.524.192,00 zł. 

Założenia i wskaźniki przyjęte do opra-
cowania planu dochodów budżetowych 
oraz zaplanowane kwoty na 2021 rok.

Dochody bieżące zaplanowano z ni-
żej wymienionych źródeł:
1. Wielkość dochodów z tytułu udziału 

we wpływach z podatku dochodowe-
go od osób fi zycznych /PIT/ zaplano-
wano zgodnie z informacją Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Re-
gionalnej (pismo nr ST8.4750.8.2020 
z dnia 14.10.2020 roku), kwota planu: 
13.951.595,00 zł.

2. Nie planuje się wpłaty do budżetu pań-
stwa w 2021 roku, ponieważ wskaźnik 
dochodów podatkowych na 1 miesz-
kańca w Powiecie wynosi 261,79 i jest 
mniejszy od wskaźnika ustalonego dla 
wszystkich powiatów 317,61. 

3. Wielkość dochodów z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych /CIT/ ma charakter 
szacunkowy (na podstawie wykonania 
za III kwartał 2020 roku i przewidywa-
nych wpływów w 2021 roku), kwota 
planu: 800.000,00 zł. 

4. Wielkość kwot dotacji celowych z bu-
dżetu Państwa na zadania zlecone z za-
kresu administracji rządowej oraz za-
dania własne na 2021 rok ma charakter 
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wstępny i może ulec zmianie w toku 
dalszych prac nad projektem budżetu 
Państwa, kwota planu: na zadania zle-
cone 8.145.089,00 zł, na zadania wła-
sne 265.000,00 zł, na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej 
kwota 10.700,00 zł.

5. Wysokość środków przeznaczonych 
na wypłatę ekwiwalentów za zalesie-
nie gruntów rolnych otrzymywanych  
z Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa zaplanowaliśmy na 
podstawie wydanych decyzji admi-
nistracyjnych ustalających wysokość 
ekwiwalentów z uwzględnieniem ich 
ustawowego wzrostu, kwota planu: 
120.000,00 zł.

6. Dochody z tytułu najmu (w różnych roz-
działach) zaplanowano na podstawie 
zawartych umów najmu lokali i miesz-
kań zgodnie z uchwałą Rady i Zarządu 
Powiatu obowiązujących w 2020 roku, 
kwota planu 293.166,00 zł. 

7. Wpływy z opłat za pobyt mieszkańców 
w Domu Pomocy Społecznej ustalo-
no na podstawie ilości mieszkańców, 
kwota planu: 5.404.932,00 zł. 

8. Wpływy środków z Funduszu Pracy 
ustalono, jako kwotę stanowiącą 5% 
przyznanego limitu środków na re-
alizacje programów na rzecz promo-
cji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
w 2021 roku, wstępna kwota planu: 
200.000,00 zł. 

9. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, 
opłaty za wydanie prawa jazdy, konce-
sje i licencje oszacowano na podstawie 
planowanych wpływów w 2020 roku  
z niewielką tendencją wzrostu, kwota 
planu: 1.230.000,00 zł. 

10. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa 
drogowego zaplanowano na podstawie 
wpływów za III kwartały 2020 roku 
z niewielką tendencją wzrostu, kwota 
planu: 270.000,00 zł. 

11. Dochody w rozdziale 85508 będą po-
chodziły od Gmin i Powiatów z tytułu 
umieszczenia dziecka w rodzinie za-
stępczej lub placówce opiekuńczo-
-wychowawczej, którego miejscem 
zamieszkania jest teren właściwej 
Gminy, zgodnie z ustawą o wsparciu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
kwota planu: 241.000,00 zł. 

12. Dochody w rozdziale 85510 będą po-
chodziły od Gmin i Powiatów z tytułu 
umieszczenia dziecka w placówce opie-
kuńczo-wychowawczej, zgodnie z usta-
wą o wsparciu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, kwota planu: 636.750,00 zł. 

13. Dochody na obsługę zadań Powiatu, 
finansowanych przez PFRON usta-
lono jako kwotę równą 2,5% warto-
ści zadań planowanych na 2021 rok, 
kwota planu: 48.000,00 zł. 

14. Wpływy z usług geodezyjnych ustalo-
no na podstawie wpływów za III kwar-
tały 2020 roku z niewielką tendencją 
wzrostu, kwota planu: 580.000,00 zł. 

15. Wpływy i wydatki związane z groma-
dzeniem środków z opłat i kar środo-
wiskowych /były Fundusz Ochrony 
Środowiska – FOŚ/ ustalono na pod-
stawie wstępnych informacji uzy-
skanych przez Wydział Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska tut. 
Starostwa od „Enea Wytwarzanie” – 
Elektrowni Kozienice o ilości odpro-
wadzonych zanieczyszczeń, kwota 
planu 850.000,00 zł.

16. Pozostałe dochody bieżące (wpływy  
z różnych dochodów, opłat, odsetki od 
środków na rachunkach bankowych, 
udział w dochodach Skarbu Państwa, 
wpływy z usług, itp.), ustalono na 
podstawie planowanego wykonania  
w 2020 roku z niewielką tendencją 
wzrostową, kwota planu 941.620,00 zł. 

Dochody majątkowe zaplanowano z ni-
żej wymienionych źródeł: 
dochody z tytułu dotacji przeznaczonych 
na inwestycje w kwocie 574.514,00 zł po-
chodzą z dotacji Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego z przeznaczeniem 
na inwestycję drogową pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1714W Głowaczów 
– Lipskie Budy”, Gmina Głowaczów.

II. WYDATKI 
Plan wydatków: 71.038.854,52 zł, 
w tym: 
wydatki bieżące: 63.553.764,85 zł, 
wydatki majątkowe: 7.485.089,67 zł. 
Założenia i wskaźniki przyjęte do opra-
cowania planu wydatków budżetowych
na 2021 rok: 
1. Wstępne materiały planistyczne opra-

cowane przez jednostki podległe. 
2. Przewidywane wykonanie za 2020 rok.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochod-

ne od wynagrodzeń zaplanowano 
na podstawie zatrudnienia na dzień 
30.09.2020 roku, planowanego dodat-
kowego zatrudnienia w 2021 roku oraz 
inne wydatki związane z wynagrodze-
niami, tj. nagrodami jubileuszowymi, 
odprawami emerytalnymi itp.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne, 
Fundusz Pracy zaplanowano w opar-
ciu o obowiązujące stopy procentowe 
w 2020 roku.

5. Wydatki realizowane z dotacji celo-
wych otrzymanych z budżetu Państwa 
na zadania bieżące z zakresu admini-
stracji rządowej oraz inne zadania zle-

cone ustawami zaplanowano w wiel-
kości 100% przyznanej dotacji. 
W ramach wydatków majątkowych 

między innymi na budowę i przebu-
dowę dróg powiatowych zaplano-
wano kwotę 2.307.523,00 zł, w tym 
na budowę chodników na drogach 
powiatowych zaplanowano kwotę  
550.000,00 zł, Ww. kwota to środ-
ki własne Powiatu Kozienickiego.  
W kosztach budowy chodników przy 
drogach powiatowych partycypować 
będą gminy, na których terenie bę-
dzie realizowana powyższa inwesty-
cja. Na przebudowę i rozbudowę dróg 
powiatowych zaplanowano kwotę  
1.757.523,00 zł, z tego kwota 
1.183.009,00 zł to środki własne Po-
wiatu, a kwota 574.514,00 zł to do-
finansowanie z Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego inwestycji 
realizowanej na terenie Gminy Gło-
waczów pn.: „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 1714W Głowaczów – Lip-
skie Budy” inwestycja ta realizowana 
będzie w latach 2020 – 2023. W 2021 
roku stanowi kwotę 957.523,00 zł.  
Inne realizowane zadania inwesty-
cyjne drogowe na terenie powiatu 
kozienickiego to „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1702W Wyborów – 
Basinów odc. Nowy Grabów – Tom-
czyn Gmina Grabów n/Pilicą” kwota  
300.000,00 zł, „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1722W Chinów – Łu-
czynów – wykonanie dokumentacji 
projektowej branży drogowej, sani-
tarnej, elektrycznej i teletechnicznej, 
Gmina Kozienice” kwota 90.000,00 
zł,  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1726W Kozienice – Wólka Tyrzyńska 
wykonanie projektu branży drogo-
wej, sanitarnej, energetycznej i tele-
technicznej, Gmina Kozienice” kwota  
150.000,00 zł oraz inwestycja dro-
gowa pn. „Przebudowa drogi powia-
towej 1737W Zajezierze – Oleksów 
Poduchowny w m. Oleksów Gmina 
Gniewoszów” kwota 260.000,00 zł. 
Powiat Kozienicki otrzymał w grudniu 
2020 roku dofinansowanie na powyż-
szą inwestycję w kwocie 389.114,32 
zł z Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych – dofinansowanie 
z FDS wprowadzone będzie do bu-
dżetu Powiatu Kozienickiego na 
Sesji Rady Powiatu Kozienickiego  
w 2021 roku. 

Kolejne inwestycje realizowane 
przez Powiat Kozienicki w 2021 roku 
to m.in. „Przebudowa parkingu przy 
ul. Zdziczów w m. Kozienice – te-
ren Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów 
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Polskich w Kozienicach” – kwota za-
dania 200.000,00 zł, dla Szpitala Po-
wiatowego w Kozienicach Powiat 
Kozienicki planuje przeznaczyć środ-
ki finansowe w ramach dotacji celo-
wej na zadania pn.: „Budowa systemu 
kogeneracji dla Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach” – kwota  
457.000,00 zł, „Termomodernizacja 
SP ZZOZ w Kozienicach” – kwota 
20.000,00 zł, „Wsparcie aptek szpi-
talnych poprzez informatyzację pro-
cesu przechowywania i dystrybucji 
leków w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach” – kwota 248.000,00 zł.  
W Domu Pomocy Społecznej w Ko-
zienicach Powiat Kozienicki planuje 
zrealizować inwestycje pn. „Montaż 
instalacji fotowoltaicznej na budyn-
ku Domu Pomocy Społecznej w Ko-
zienicach” – kwota 150.000,00 zł,  
w Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Kozienicach zaplanowano 
nw. inwestycje „Wykonanie chodników  
i parkingu na terenie Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Kozienicach” 
– kwota 160.000,00 zł oraz „Zakup  
i montaż klimatyzatorów w budynku 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Kozienicach” – kwota 40 000,00 zł.  
W 2021 roku Powiat Kozienicki 
przekaże dotację celową w kwocie  
300.000,00 zł dla Powiatu Garwoliń-
skiego na realizację zadania pn.: „Budo-
wa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. 
Antoniówka Świerżowska a m. Świerże 
Górne wraz z drogami dojazdowymi”. 
Zadanie realizowane będzie w latach 
2020 – 2023.

Powiat Kozienicki rozpoczął rów-
nież długo oczekiwaną inwestycję 
pn.: „Budowa budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
z infrastrukturą techniczną i za-
gospodarowaniem terenu przy ul. 
Głowaczowskiej w Kozienicach”.  
W 2021 roku zaplanowane zosta-
ły środki finansowe w wysokości 
3.500.000,00 zł. Inwestycja realizowa-
na będzie w latach 2020 – 2023. 

Powiat Kozienicki w 2021 roku 
planuje również realizację w ramach 
wydatków bieżących remontowych nw. 
zadań: „Remont drogi powiatowej nr 
1701W Grabów nad Pilicą – Augustów 
w m. Grabów nad Pilicą, Gmina Gra-
bów nad Pilicą” – kwota 50.000,00 zł, 
„Remont drogi powiatowej nr 1728W 
Wólka Tyrzyńska – Staszów w m. 
Staszów, Gmina Kozienice” – kwota 
300.000,00 zł (zadanie realizowane  
w latach 2021 – 2022 łączny koszt za-

dania: 500.000,00 zł), „Remont dro-
gi powiatowej nr 1740W Molendy 
– Garbatka-Letnisko, Gmina Garbat-
ka-Letnisko” – kwota 250.000,00 zł 
(zadanie realizowane w latach 2021 – 
2022 łączny koszt zad. 500.000,00 zł), 
„Remont drogi powiatowej nr 1744W 
Regów Stary – Markowola odcinek 
Markowola Kolonia – granica woj. lu-
belskiego, Gmina Gniewoszów” kwo-
ta 350.000,00 zł (zadanie realizowane  
w latach 2021 – 2022 łączny koszt 
zad. 700.000,00 zł). Remonty dróg po-
wiatowych wykonywane są w ramach 
środków własnych Powiatu.

Na 2021 rok planuje się udzielenie 
dotacji z budżetu Powiatu Kozienickie-
go w łącznej kwocie 2.941.822,67 zł,  
w tym: 
1. Dotacje podmiotowe w kwocie 

1.150.243,00 zł, podmiotom nale-
żącym do sektora finansów publicz-
nych kwota 0,00 zł i podmiotom 
nie należącym do sektora finansów 
publicznych kwota 1.150.243,00 zł 
(szkoły niepubliczne zgodnie z zasa-
dami przyjętymi w formie uchwały 
przez organ stanowiący).

2. Dotacje celowe w kwocie 
1.791.579,67 zł, z tego podmiotom 
należącym do sektora finansów pu-
blicznych kwota 1.667.559,67 zł  
i podmiotom nie należącym do sek-
tora finansów publicznych kwota 
124.020,00 zł, (w tym dla stowarzy-
szeń – w ramach ustawy o pożytku 
publicznym kwota 20.000,00 zł, na 
nieodpłatną pomoc prawną kwota 
64.020,00 zł oraz dotacja dla jed-
nostki specjalistycznego poradnic-
twa i ośrodka interwencji kryzyso-
wej kwota 40.000,00 zł).
Ze środków uzyskanych z opłat za 

korzystanie ze środowiska (b. Fun-
dusz Ochrony Środowiska FOŚ) za-
planowano wydatki w budżecie Po-
wiatu Kozienickiego łącznie w kwocie 
850.000,00 zł, w tym planuje się prze-
znaczyć dotację celową na pomoc fi-
nansową dla Szpitala Powiatowego  
w Kozienicach w kwocie 477.000,00 zł, 
dla Starostwa Powiatowego w Ko-
zienicach, na wydatki bieżące zwią-
zane z ochroną środowiska kwotę  
167.000,00 zł, dla jednostek powia-
towych na wydatki bieżące związane  
z edukacją ekologiczną kwotę  
6.000,00 zł, zwrot nadwyżki dochodów 
pochodzących z opłat i kar za korzysta-
nia ze środowiska kwota 200.000,00 zł.

W 2021 roku na programy i pro-
jekty finansowe z udziałem środ-
ków funduszy europejskich zapla-
nowano wydatki bieżące w kwocie  

928.334,15 zł, w tym finansowane 
środkami określonymi w art.5 ust.1 
pkt 2 ustawy kwota 877.708,65 zł 
oraz wkład własny Powiatu do projek-
tu „Bliżej samodzielności II” kwota 
50.625,50 zł, na wydatki majątkowe 
zaplanowano kwotę 29.566,67 zł i sta-
nowią wkład własny Powiatu do Pro-
jektu pn. „Regionalne partnerstwo sa-
morządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w za-
kresie e-administracji i geoinformacji” 
projekt finansowany ze środków finan-
sowych UE projekt „ASI” realizowany 
w latach 2016 – 2021, środki własne  
Powiatu.

Na obsługę długu (odsetki i dyskon-
to) zaplanowano kwotę w wysokości 
1.620.254,52 zł, w tym na odsetki i pro-
wizje kwotę 300.000,00 zł, a na wypła-
ty z tytułu poręczeń kredytu dla Szpitala 
Powiatowego kwotę 1.320.254,52 zł – 
zgodnie z harmonogramem spłat kredytu 
zaciągniętego przez SP ZZOZ w Kozie-
nicach.

W 2021 roku zaplanowano rezerwy 
w ogólnej kwocie 900.000,00 zł, w tym 
rezerwa ogólna w kwocie 195.000,00 zł,  
rezerwa celowa oświatowa w kwocie 
600.000,00 zł oraz rezerwa celowa na 
zarządzanie kryzysowe w wysokości  
105.000,00 zł.
III. PRZYCHODY, ROZCHODY, 
WYNIK BUDŻETU 
1. Na 2021 rok planuje się deficyt budże-

towy w kwocie 4.896.231,52 zł.
2. Przychody budżetu Powiatu Ko-

zienickiego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających  
z rozliczenia dochodów i wydatków 
nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywa-
nia budżetu określonymi w odręb-
nych ustawach planuje się w kwocie 
1.496.231,52 zł oraz z tytułu wol-
nych środków, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 6 ustawy planuje się  
w kwocie 4.000,000,00 zł. 

3. Rozchody budżetu Powiatu planuje się 
w kwocie 600.000,00 zł z przezna-
czeniem na wykup wyemitowanych  
w 2012 i w 2013 roku obligacji samo-
rządowych. 

4. Zadłużenie Powiatu na dzień 1 stycznia 
2021 roku wynosi 8.100.000,00 zł.

5. Zadłużenie Powiatu na dzień  
31 grudnia 2021 roku wynosić będzie 
7.500.000,00 zł.

6. Wskaźnik zadłużenia do planowa-
nych dochodów na dzień 1 stycznia  
2021 roku wynosi 11,34%.

Dokończenie na str. 4

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 4

Budżet Powiatu Kozienickiego na 
2021 rok jest budżetem bardzo ambit-
nym, ale dogłębnie przeanalizowanym 
i nastawionym na lokalne oraz po-
nadlokalne inwestycje.

Ponad 10,5% wydatków ogółem sta-
nowią wydatki majątkowe, dla porów-
nania w roku ubiegłym stanowiły one 
niewiele ponad 8% wydatków ogółem. 
Ponad 2 miliony złotych ze środków 
własnych przeznaczymy na inwestycje 
w infrastrukturę drogową – jest ona 
bowiem niezwykle ważna dla naszych 
mieszkańców. Wśród  inwestycji drogo-
wych będą także te współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej.

Warty podkreślenia jest fakt, że 
dalej działamy w kwestii budowy mo-
stu na rzece Wiśle, łączącego Powiat 
Kozienicki z Powiatem Garwolińskim 
i w budżecie na 2021 rok zabezpieczy-
liśmy kwotę 300 tysięcy złotych, które 
przekażemy w formie dotacji celowej 
Powiatowi Garwolińskiemu – liderowi 
inwestycji, na realizację tego zadania.

Cieszę się bardzo, że udało się 

w budżecie na 2021 rok zabezpieczyć 
kwotę 3,5 mln złotych na budowę nowej 
siedziby Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego, a w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej zabezpieczy-
liśmy kwotę 15 mln złotych w latach 
2021 – 2023, z przeznaczeniem na tę 

właśnie inwestycję. Warto wspomnieć, 
że w tej chwili będzie to największa 
inwestycja na terenie powiatu kozie-
nickiego, której podjął się samorząd 
w ostatnim czasie.

ANDRZEJ JUNG
Starosta Powiatu Kozienickiego

30 grudnia odbyła się XXVII 
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego 
VI kadencji. Po przedstawieniu opi-
nii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 
o przedłożonym przez Zarząd Powia-
tu Kozienickiego projekcie uchwa-
ły w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021 – 2032 oraz 
przedłożonym przez Zarząd Powiatu 
Kozienickiego projekcie Uchwały Bu-
dżetowej na rok 2021, Radni uchwa-
lili Budżet Powiatu Kozienickiego na 
2021 rok. Spośród 19 obecnych na Se-
sji Radnych, za przyjęciem uchwały 
budżetowej głosowało 18 Radnych, 
1 wstrzymał się od głosu.

Cały Budżet Powiatu Kozienic-
kiego na 2021 rok znaleźć można 
na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach www.
kozienicepowiat.pl. Zachęcamy rów-
nież do obejrzenia retransmisji Sesji, 

która dostępna jest na kanale Powia-
tu Kozienickiego w serwisie youtube. MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

7. Wolne środki pozostały między in-
nymi z nierozdysponowanych 
w 2020 roku rezerw (rezerwa kry-
zysowa), niewykonanych w 100% 
wydatków bieżących (oszczędności) 
i wydatków majątkowych (niezre-

Dokończenie ze str 3. alizowane i przesunięte do reali-
zacji na 2021 rok inwestycje) oraz 
z nierozdysponowanych w 2020 roku 
w 100% wolnych środków z lat 
ubiegłych, które wg stanu na dzień 
31 grudnia 2019 roku stanowiły kwo-
tę 7.814.317,17 zł, a rozdysponowane 
w 2020 roku (stan III kw. 2020 r.) na 

wydatki w kwocie 2.506.976,00 zł, 
wyższym niż zaplanowano wpływem 
udziału w podatku CIT w 2020 roku 
dla Powiatu Kozienickiego.

KAMIL BANAŚ
Skarbnik Powiatu Kozienickiego

Informacje
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Od ostatniej zwyczajnej Sesji (26 li-
stopada 2020 r.) Zarząd Powiatu obrado-
wał 6 razy.   
1. Zarząd Powiatu zajmował się spra-

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

wadzenia zmian w budżecie Powiatu 
na 2020 rok,

• Zarząd zapoznał się z Uchwałami 
Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 23 listopada 2020 r.:
– Nr Ra.324.2020 w sprawie opinii 

o projekcie Uchwały Budżetowej 
na 2021 rok,

Opinia pozytywna.
– Nr Ra.325.2020 w sprawie opinii  

o przełożonym przez Zarząd Powia-
tu Kozienickiego projekcie uchwa-
ły w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021 – 2032.

Opinia pozytywna.
• Zarząd przyjął autopoprawkę do 

projektu budżetu Powiatu Kozie-
nickiego na 2021 rok.

Dot. zabezpieczenia kwoty 40.000 zł 
na realizację zadania wynikającego  
z ustawy o pomocy społecznej w zakre-
sie prowadzenia powiatowych ośrod-
ków wsparcia, w tym domów dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
2. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie 

umowy w zakresie prowadzenia ra-
chunków bankowych, udostępnienia 
Systemu Bankowości Internetowej 
pomiędzy Powiatem Kozienickim,  
a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.  
z siedzibą w Warszawie, na okres od 
dn. 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.

3. Zarząd podjął uchwały:
• w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania 
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy oraz świadczenia nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego,  
a także edukacji prawnej w powiecie 
kozienickim w 2021 roku”,

Po zapoznaniu się z protokołem Komisji 
Konkursowej z dnia 24 listopada 2020 r., 
Zarząd wybrał ofertę złożoną przez Fun-
dację „TOGATUS PRO BONO” Olsztyn.

• w sprawie przekazania Zespołowi 
Szkół Nr 1 w Kozienicach środka 
trwałego – parkingu,

• w sprawie wyrażenia woli na 
sprzedaż drewna,

Dot. wyrażenia woli sprzedaży drewna 
wykonawcy zadania pn. „Wycinka drzew 

z obowiązkiem zakupu drewna i uporząd-
kowaniem terenu części działki nr 1701/9 
położonej w Kozienicach przy ul. Głowa-
czowskiej”.

• w sprawie wskazania jednostki orga-
nizacyjnej do prowadzenia parkingu 
dla pojazdów usuniętych z drogi na 
terenie Powiatu Kozienickiego,

Wskazuje się Zarząd Dróg Powiatowych 
w Kozienicach.

• zmieniająca uchwałę nr 238/2017 
w sprawie zatwierdzenia Regula-
minu Organizacyjnego Zarządu 
Dróg Powiatowych w Kozienicach,

Zmiana związana z powyższą uchwałą. 
Dot. dodania punktu „prowadzenie par-
kingu dla pojazdów”,

• w sprawie odroczenia terminu spła-
ty należności pieniężnej dłużnikowi,

Dot. odroczenia terminu spłaty należno-
ści dłużnikowi z tyt. obciążenia kosztami 
wynikającymi z usunięcia, przechowy-
wania i oszacowania pojazdu.

• w sprawie umorzenia z urzędu 
należności pieniężnych przypada-
jących Powiatowi Kozienickiemu,

• w sprawie przyjęcia środków 
trwałych na stan Powiatu Kozie-
nickiego – Respiratorów GE Ca-
rescape R860 oraz przekazania 
ich do jednostki organizacyjnej 
– SP ZZOZ w Kozienicach,

• w sprawie wyrażenia zgody 
na przyjęcie darowizn przez  
SP ZZOZ w Kozienicach,

Dot. sprzętu i środków ochronnych prze-
kazanych przez:  
– Gminę Kozienice, o wartości  

25.122,75 zł,
– Spółkę KOSMEPOL Kanie, o wartości 

32.640 zł,
– Firmę KRATKI.Pl, o wartości  

115.000 zł,
– Województwo Mazowieckie, o wartości 

533.925,06 zł.
• w sprawie zbycia pojazdu, który stał 

się własnością Powiatu na podstawie 
orzeczenia sądu o jego przepadku,

• w sprawie przyjęcia środka trwa-
łego na stan Powiatu Kozienickie-
go – Aparatu EKG MT Plus oraz 
przekazania go do jednostki orga-
nizacyjnej (dla SP ZZOZ),

• w sprawie przyjęcia środka trwałe-
go na stan Powiatu Kozienickiego – 
Kardiomonitora 15’ COMEN C86 
oraz przekazania go do jednostki 
organizacyjnej (dla SP ZZOZ).

4. Zarząd analizował sytuację finansową 

SP ZZOZ w Kozienicach.
5. Zarząd zapoznał się z pismem Dy-

rektora SP ZZOZ w Kozienicach  
w sprawie zwiększenia ilości łóżek 
w oddziale zakaźnym z 24 na 45.

6. Zarząd zapoznał się z pismem Dy-
rektora SP ZZOZ w Kozienicach 
skierowanym do Burmistrza Gminy 
Kozienice w sprawie sytuacji finan-
sowej Szpitala Powiatowego,

7. Zarząd, na wniosek Dyrektor Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego w Opactwie wyraził 
zgodę na udział szkoły w rządowym 
programie Ogólnopolska Sieć Edu-
kacyjna. 

Utworzenie sieci telekomunikacyjnej 
umożliwi szkole dostęp do bezpłatnego 
i bezpiecznego Internetu zgodnie z usta-
wą o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 
8. Zarząd zapoznał się z protokołem 

z corocznej kontroli stanu technicz-
nego obiektu Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego  
w Opactwie i zaleceń wykonania 
prac remontowych w poszczegól-
nych budynkach.

9. Zarząd zapoznał się z pismami  
i protestami mieszkańców bloków 
nr 4, 6, 8 i 8b przy Al. Wł. Sikor-
skiego w Kozienicach dot. budowy 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego.

Odbyły się 4 spotkania (konsultacje).
10. Zarząd wyraził zgodę na przedłuże-

nie umowy najmu lokalu dla Powiato-
wego Inspektoratu Nadzoru Budowla-
nego w Kozienicach na 2021 rok na 
dotychczasowym poziomie.

(czynsz z tyt. najmu – 200 zł brutto/mie-
siąc, sprzątanie powierzchni 100 zł + 
opłaty za media).
11. Zarząd wystąpił do Przewodni-

czącego Rady Powiatu z wnioskiem  
o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej,  
w związku z koniecznością podjęcia 
uchwały dot. zaopiniowania pro-
jektu aktualizacji Planu Działania 
Systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne dla Województwa Mazo-
wieckiego.

Sesja odbyła się w dniu 30.11.2020 r.
12. Zarząd przyjął do wiadomości Sta-

nowiska:
• w sprawie zachowania integralno-

ści Województwa Mazowieckiego:
– Stanowisko Rady Gminy Nadarzyn,

Dokończenie na str. 6

Informacje
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– Stanowisko Rady Gminy Leszno,
– Stanowisko Rady Gminy Sadowne,
– Stanowisko Rady Gminy Dębe 

Wielkie,
– Stanowisko Rady Gminy Czernice 

Borowe,
– Stanowisko Rady Gminy Baranów,
– Stanowisko strony pracodawców, 

strony pracowników oraz strony 
samorządowej Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego w wojewódz-
twie mazowieckim,

• w sprawie zagrożenia zabloko-
wania przez Rząd RP wielolet-
niego budżetu UE i Funduszu 

Odbudowy:
– Stanowisko Sejmiku Wojewódz-

twa Mazowieckiego,
• w sprawie gospodarowania wo-

dami:
– Stanowisko Rady Powiatu w Ma-

kowie Mazowieckim,
• w sprawie finansowania oświaty 

i gospodarki odpadami:
– Stanowisko Rady Miasta i Gminy 

Łosice,
• w sprawie planowanego przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. nowe-
go przebiegu linii kolejowej z War-
szawy do Olsztyna i Trójmiasta,
– Stanowisko Rady Miejskiej w No-

wym Dworze Mazowieckim

Dokończenie ze str. 5 Rada wyraża sprzeciw wobec planowane-
go przebiegu linii.

• w sprawie wskazania preferowa-
nego przebiegu korytarza nowej 
linii kolejowej na odcinku War-
szawa Wschodnia – Nasielsk/
Kątne/Świercze na terenie Gmi-
ny Wieliszew,
– Stanowisko Rady Gminy Wieli-

szew Rada zgłasza sprzeciw wo-
bec wskazanych wariantów prze-
biegu linii.

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

Biuro Rady i Zarządu
Powiatu Kozienickiego

Najpiękniejsze Święta – Święta Boże-
go Narodzenia – to czas kiedy w sposób 
szczególny powinniśmy otoczyć opieką 
i wsparciem wszystkich tych, którzy naj-
bardziej tego potrzebują: ludzi samotnych, 
chorych, a przede wszystkim dzieci, które 
nie zawsze mogą liczyć na wsparcie i opie-
kę swoich najbliższych. Dlatego Zarząd 
i Rada Powiatu Kozienickiego wspólnie 
z pracownikami Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach, Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kozienicach, Zakładem Karnym 
w Żytkowicach i Mleczarnią Obory w Ko-
zienicach, postanowili po raz kolejny obda-
rować Świąteczną Paczką wychowanków 
Placówki Socjalizacyjnej PANDA. Dla 
dzieci i młodzieży bowiem czas Świąt po-
winien zawsze kojarzyć się z wyjątkowymi 
przeżyciami, uśmiechem i choinką, pod 
którą mogą znaleźć wymarzone prezenty.

18 grudnia Starosta Kozienicki Andrzej 
Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnic-
ki oraz pracownicy Starostwa Powiatowego 
odwiedzili podopiecznych PANDY i wrę-
czyli im świąteczne prezenty, wśród których 
znalazły się m.in. artykuły gospodarstwa 
domowego, sprzęt agd, artykuły spożywcze, 
słodycze, zabawki i wiele innych.

Najmilszą chwilą spotkania był nie-
wątpliwie moment, kiedy dzieci z wielkim 
uśmiechem i przeuroczą niecierpliwością 
przystąpiły do otwarcia upominków.

22 grudnia natomiast Starosta Powiatu 
Kozienickiego Andrzej Jung przekazał świą-
teczną paczkę oraz moc serdecznych życzeń 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia miesz-
kańcom Domu Pomocy Społecznej im. Ka-
zimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach.

Podczas spotkania rozdane zosta-
ły również prezenty, które napłynęły do 
Domu Pomocy Społecznej w odpowie-
dzi na akcję Listy Do Świętego Mikołaja, 
podczas której Mieszkańcy Domu właśnie 
w listach wyrazili swoje świąteczne ma-

rzenia. Elżbieta Czapla Dyrektor Placów-
ki wyraziła serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy włączyli się w akcję 
i w piękny sposób sprawili, że nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia, dla Mieszkań-
ców Domu Pomocy Społecznej, będą jesz-
cze bardziej wyjątkowe, bogate w ludzką 

www.kozienicepowiat.pl

wrażliwość i bezinteresowną szczodrość.
SABINA SEMENIUK

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

Informacje/Wydarzenia
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13 stycznia, na zaproszenie Staro-
sty Kozienickiego Andrzeja Junga – 
w Starostwie gościł Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego Rafał 
Rajkowski. W spotkaniu tym wzięli 
udział także Wicestarosta Kozienicki 
Józef Grzegorz Małaśnicki, Skarbnik 
Powiatu Kamil Banaś oraz Przewod-
niczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji Rady 
Powiatu Kozienickiego Tomasz Tre-
la. Głównym tematem rozmów była 
budowa nowej siedziby Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
Wicemarszałek zapewnił, że będzie 
starał się, aby ta niezwykle ważna 
inwestycja o randze ponadlokalnej, 
uzyskała wsparcie finansowe ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego. Sta-
rosta Kozienicki podkreślał z kolei, 
że współpraca Powiatu Kozienickiego 
z Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Mazowieckiego od za-
wsze przebiegała wzorowo, a jej 

podstawą była zasada pomocniczości 
samorządów.

Uczestnicy spotkania zgodnie po-

twierdzili, że liczą na kolejne wspólnie 
zrealizowane inwestycje.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

W ramach realizacji programu po-
lityki zdrowotnej, dotyczącego za-
pewnienia samowystarczalności Rze-
czypospolitej Polskiej w krew i jej 
składniki oraz promocji i edukacji 
w zakresie honorowego krwiodaw-
stwa, na terenie całego kraju prowa-
dzona jest kampania społeczna: „Two-
ja krew, moje życie”. Celem akcji 
jest przede wszystkim dotarcie do jak 
najszerszej grupy Honorowych Daw-
ców Krwi oraz uświadomienie społe-
czeństwu potrzeb systemu lecznictwa 
w zakresie krwi, jak i znaczenia syste-
matycznego oddawania krwi.

W ramach włączenia się do kam-
panii Starostwo Powiatowe w Kozie-
nicach udostępniło salę konferencyjną 
w budynku przy ulicy Kochanowskie-
go 15, gdzie począwszy od 14 stycz-
nia, w każdy kolejny czwartek aż do 
końca kwietnia, pracownicy Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Radomiu, prowadzić 
będą pobór krwi.

Chwyć Czerwoną Nitkę: przy-
łącz się do sieci ludzi, którzy oddając 
krew, zapewniają, że wszyscy może-
my czuć się bezpieczniej. Pamiętaj-
my, że łączy nas krew, która ratuje 
życie!

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

SABINA SEMENIUK

Wydarzenia/Informacje
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Co roku rodzi się w Polsce ponad 
5000 dzieci niepełnosprawnych intelek-
tualnie. Niepełnosprawność intelektualna 
to nie choroba, a trwały stan zmniejsze-
nia możliwości rozwojowych. Obniżo-
na sprawność fi zyczna, psychiczna lub 
umysłowa długofalowo utrudnia funkcjo-
nowanie osobie niepełnosprawnej. Przez 
całe swoje życie potrzebuje ona wsparcia 
i pomocy drugiego człowieka. 

Ideą prawdziwego świata powinno 
być wyrównanie szans pomiędzy osoba-
mi sprawnymi i tymi, które określa się 
jako niepełnosprawne. Istotą człowie-
czeństwa jest opieka i troska, z jaką ota-
cza się najsłabszych i najbardziej potrze-
bujących oraz poszanowanie ich ludzkiej 
godności. Prawa nie mogą być przywile-
jem tylko osób zdrowych i pełnospraw-
nych. Osobie niepełnosprawnej należy 
umożliwić uczestniczenie w życiu spo-
łecznym wykorzystując cały jej potencjał 
fi zyczny i psychiczny. Chrońmy zatem 
godność i prawa, tych, którzy najbardziej 
tego potrzebują i którzy sami walczyć nie 
potrafi ą. Niezależnie od tego, jak bardzo 
różnimy się w sferze poglądów, powinni-
śmy być wrażliwi na nieszczęście niepeł-
nosprawnego i mieć elementarne poczu-
cie sprawiedliwości społecznej. 

Obcując na co dzień z uczniami pa-
trzymy na nich nie tylko przez pryzmat 
ich ułomności i niedoskonałości, ale do-
strzegamy w nich olbrzymi potencjał. 
Trudno znaleźć osoby, które byłyby tak 
pogodne i radosne. Osoby te mają wy-
jątkowo zaraźliwe poczucie humoru 
i niezwykłą empatię. Są ciekawe, intry-
gujące, warte poznania i zaprzyjaźnienia 
się. Uczą nas otwartości, szczerości oraz 
odwagi do bycia takimi, jakimi jesteśmy, 
niezależnie od tego co inni o nas myślą 

i mówią. Starajmy się zrozumieć potrze-
by niepełnosprawnych. Pochylmy się nad 
tymi, których los i tak już skrzywdził. 

Pamiętajmy i wspierajmy osoby nie-
pełnosprawne. Niech będą dla nas zawsze 
ważne – człowiek dla człowieka jest naj-
większym wsparciem.

ANNA GRZESIK 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka

Szkolno – Wychowawczego 
w Opactwie

Rok 2020 dla wszystkich był rokiem 
niezwykle trudnym, pełnym nieoczekiwa-
nych wyzwań oraz niepewności. Odczuli 
to także sportowcy. Jednak wstrzymane 
rozgrywki, problemy w organizacji tre-
ningów nie powstrzymały zawodników 
przed podnoszeniem swojej sprawności, 
a co za tym idzie osiąganiem sportowych 
sukcesów.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
Echo Dnia zorganizowało Plebiscyt Spor-
towy Ziemi Radomskiej. Po raz kolejny 
Powiat Kozienicki był jednym z partne-
rów przedsięwzięcia, a Starosta Kozie-
nicki Andrzej Jung sprawował patronat 
honorowy nad Plebiscytem.

Tytuł najpopularniejszego sportowca 
w powiecie kozienickim uzyskał Konrad 
Łukowski – piłkarz Legionu Głowaczów. 
Trenerem roku 2020 w powiecie kozie-
nickim został po raz kolejny Andrzej Su-
wała z Nadwiślańskiego Klubu Sportów 
Walki Wulkan Kozienice, a talentem roku 
Jan Grzybowski – młody piłkarz UKS 
Jastrząb Głowaczów. Drużyną Roku czy-
telnicy Echa Dnia wybrali UKS Jastrząb 
Głowaczów.

Najpopularniejszym Sportowcem 
Roku 2020 w Regionie Radomskim zo-
stał Leandro Rossi, piłkarz Radomia-
ka Radom, a trenerem, tak jak w roku 
ubiegłym, Dariusz Banasik, trener Ra-

Najpopularniejszym Sportowcem domiaka Radom.
Wszystkim laureatom plebiscytu skła-

damy serdeczne gratulacje i życzymy 
wielu sportowych sukcesów.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Obcując na co dzień z uczniami pa- i mówią. Starajmy się zrozumieć potrze-

Informacje
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Przebudowa drogi powiatowej Głowaczów – Lipskie Budy

W październiku bieżącego roku rozpoczęły się prace re-
montowe, obejmujące przebudowę odcinka drogi powiato-
wej 1714W Głowaczów – Lipskie Budy od skrzyżowania 
z drogą gminną relacji Lipa – Mała Wieś do granicy powiatu 
kozienickiego z powiatem białobrzeskim. Długość remon-
towanego odcinka drogi to 2.762,22 m. Całkowity koszt 
inwestycji opiewa na kwotę 2.851.714,00 zł i współfinan-
sowany jest w 60% ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego oraz w 40% ze środków Powiatu Kozienic-
kiego. Realizacja zadania zaplanowana jest na okres 3 lat. 
I etap remontu obejmie odcinek o długości 1200 m, a koszt 
wykonanych prac wyniesie 750.000,00 zł.

Budowa chodnika w Mniszewie
10 grudnia oddany został do użytku chodnik w ciągu 

drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew – Mniszew w miejsco-
wości Mniszew, na terenie gminy Magnuszew. Koszt inwe-
stycji wyniósł 145.421,20 zł  i współfinansowany został ze 
środków Powiatu Kozienickiego – 72.710,60 zł oraz Gminy 
Magnuszew – 72.710,60. Zadanie objęło odcinek o długości 
360 mb.

Protokół odbioru inwestycji podpisali: Jacek Śmietanka 
– Przewodniczący Komisji Odbiorowej, Mateusz Purchała 
i Tomasz Dróżdż – Członkowie Komisji, Sławomir Borycz-
ka – inspektor nadzoru, a także: Andrzej Jung Starosta Po-
wiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestaro-
sta, Marek Drapała Wójt Gminy Magnuszew oraz Grzegorz 
Rychlicki i Jakub Siedlecki przedstawiciele Przedsiębior-
stwa Usługowo-Handlowego BRUK-BUD – wykonawcy 
inwestycji.

Budowa chodnika w Wólce Brzózkiej
W grudniu na terenie gminy Głowaczów w miejscowości 

Wólka Brzózka oddany został do użytku chodnik w formie 

utwardzonego pobocza, o długości 116 m. Koszt zadania wy-
niósł 30.000,00 zł. Zadanie zostało sfi nansowane ze środków 
Powiatu Kozienickiego.

Znak aktywny „STOP” w Ursynowie
W miejscowości Ursynów, na skrzyżowaniu dróg powia-

towych 1711W i 1716W usytuowany został znak aktywny 
STOP, jako uzupełnienie znaku B20 STOP. Koszt inwestycji 
opiewa na kwotę 29.274,00 zł. Zadanie zostało sfinansowa-
ne ze środków Powiatu Kozienickiego.

Remont drogi w Markowoli
Od listopada na terenie gminy Gniewoszów w miej-

scowości Markowola trwają prace związane z remontem 
drogi powiatowej 1744W Regów Stary – Markowola. Jest 
to inwestycja dwuletnia. Zakończenie prac przewidziane 
jest na 30 czerwca 2021 roku. Wartość całego zadania to 
655.020,76 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków 
Powiatu Kozienickiego.Powiatu Kozienickiego.

Dokończenie na str. 10

Informacje
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Dofi nansowanie na drogę w Oleksowie
16 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło 

się podpisanie umowy o dofi nansowanie w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiato-
wej 1737W Zajezierze – Oleksów Poduchowny w m. Oleksów”. 
Ze strony Powiatu Kozienickiego umowę podpisali: Starosta 
Powiatu Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki 
oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś. W spotkaniu uczestniczył 
Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

Dofi nansowanie do realizowanego zadania wynosi 
389.114,32 zł, wkład własny Powiatu to 166.763,29 zł. Całko-
wity koszt inwestycji opiewa na kwotę 555.877,61 zł. W ramach 
zadania wykonana zostanie przebudowa drogi na długości 997 
metrów, powstanie również chodnik na długości 174 metrów.

SABINA SEMENIUK
MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Dokończenie ze str. 9

Materiał fi lmowy na wyżej wymieniony temat do-
stępny jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

„Moje miejsce na Ziemi” to najwięk-
szy program grantowy PKN ORLEN dla 
społeczności lokalnych. W ciągu trzech 
dotychczasowych edycji spółka na wspar-
cie lokalnych inicjatyw przeznaczyła 
łącznie ponad 7 mln zł. Pomoc trafi ła do 
blisko 900 organizacji.

Zwycięski projekt Filii nr 1 Biblio-
teki Publicznej Gminy Kozienice „Nit-
ką połączeni – warsztaty łączące trady-
cję i nowoczesność” sfi nansowany ze 
środków Fundacji ORLEN w III edycji 
programu „Moje miejsce na Ziemi”, 
skierowany jest do lokalnej grupy dzie-
ci, młodzieży i seniorów.

Warsztaty są ukierunkowane na wy-
mianę doświadczeń i przekazywanie 
wiedzy.

Zajęcia z haftu (18.02.2021 rok,  
25.02.2021 r.) będą polegały na połącze-
niu tradycyjnego haftu krzyżykowego 
z nowoczesną aplikacją.

Zajęcia z projektowania ekotoreb 
(11.03.2021 r., 18.03.2021 r.): przy 
pomocy tradycyjnych i nowoczesnych 
metod poznanych na wcześniejszych 
warsztatach, seniorzy i dzieci ozdobią  
lniane torby specjalnymi farbami, ha-
ftem i materiałem transferowym.

Zajęcia z papieroplastyki (08.04.2021 
r., 22.04.2021 r.): wykonamy eko organi-
zer na biurko.

Zajęcia z eko kolażu artystycznego 
(12.05.2021 r., 13.05.2021 r.): podczas 
zajęć przy użyciu aplikacji na tabletach, 
zaprojektowane i wykonane zostaną 
kolaże artystyczne, które będą ozdobą 
Biblioteki.

Finał projektu (20.05.2021 r.): zwień-
czeniem warsztatów będzie wystawa prac 
uczestników biorących udział w projekcie.

Liczba miejsc na warsztatach 
ograniczona, obowiązują zapisy, tel. 
48 614 65 61 lub osobiście w siedzibie 
Biblioteki ul. M. Kopernika 8/14 na 

www.kozienicepowiat.pl

Osiedlu Energetyki.

MAGDALENA ORŁOWSKA

Informacje
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KONKURS „DIE REKTION”
Mimo pandemii i związanego z nią nauczania zdalnego 

uczniowie naszego Liceum nadal aktywnie uczestniczą w kon-
kursach przedmiotowych.

14 grudnia w naszej szkole odbył się Konkurs Języka Nie-
mieckiego „Die Rektion”, zorganizowany przez Izabelę Barci-
kowską-Poździk, w którym uczniowie mogli wykazać się swoją 
wiedzą dotyczącą rekcji czasownika, rzeczownika i przymiotnika.

Uczestnicy konkursu zmierzyli się z zadaniami on-line na 
platformie Teams. Liczyła się wiedza i szybkość. Spośród 19 
osób najlepszymi okazały się uczennice kl. IIgB: Weronika Kru-
pa, Amelia Worobiec oraz Natalia Skiba. Wyróżnienia otrzyma-
ły: Zuzanna Dębiec z kl. IIIA oraz Karolina Ptaszek z kl. IIgB.

Laureatom serdecznie gratulujemy! Wszystkim uczestnikom 
bardzo dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszego za-
pału do nauki i sukcesów w kolejnych wyzwaniach edukacyjnych!

POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH
„Nie musisz być sam – Zielone pomoże” oraz „Z Zieloną 

Drużyną w Akcji – Dla Zdrowia i Satysfakcji”, to hasła przewod-
nie dwóch projektów realizowanych przez uczniów z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. 
Uczniowie ci, już po raz kolejny wystartowali w olimpiadzie 
,,Zwolnieni z Teorii”, która polega na tworzeniu projektów spo-
łecznych i ich realizowaniu.

Pomimo wielu restrykcji i ograniczeń grudzień był bar-
dzo pracowity. Miesiąc ten wszystkim kojarzy się ze świętami 
i przygotowaniami do ich obchodzenia. Dla naszej młodzieży 
był to okres pełen niesamowitych przeżyć i doświadczeń.

Uczniowie włączyli się w pomoc pensjonariuszom Domu Po-
mocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach. 
Wolontariusze przygotowali paczki ze słodyczami oraz artykuła-
mi codziennego użytku. Do przygotowania wyżej wymienionych 
upominków przyłączyli się także rodzice i nauczyciele liceum, 
a także mieszkańcy Kozienic i okolic. Niestety ze względu na 
trudne okoliczności nie udało się spotkać z mieszkańcami na 
wspólnym kolędowaniu, tak jak było to w poprzednich latach.

Idąc za ciosem młodzież podjęła współpracę z Placówką So-
cjalizacyjną „Panda”. W odpowiedzi na listy do Św. Mikołaja, 
które napisali podopieczni placówki wolontariusze ogłosili ak-
cję społeczną w Internecie. Polegała ona na spełnieniu życzeń 
zamieszczonych w listach. Odzew społeczności lokalnej był 
ogromny. Wspólnymi siłami udało się zrealizować wszystkie 

marzenia, a nawet więcej. Moment przekazania prezentów umi-
lił występ taneczny formacji „Ogniki” pod opieką Anny Sobota 
działającej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanow-
ski”. Całe spotkanie przebiegało w wesołej atmosferze przepla-
tanej świątecznymi wierszykami.

Ewa Mojsiuszko – jedna z uczennic liceum nagrała fi lm, 
w którym zachęcała wszystkich do obejrzenia specjalnego bloku 
reklamowego Fundacji Polsat. Dochód z jego oglądania pomógł 
zasilić konto fundacji i pomóc w leczeniu i rehabilitacji wielu 
chorych dzieci. Film został wykorzystany przez fundację i za-
mieszczony w mediach społecznościowych, jego oglądalność 
sięgnęła 1,8 tys. wyświetleń.

Wolontariusze nie zapomnieli także o najbardziej potrzebu-
jących wsparcia – podopiecznych Kozienickiego Hospicjum pod 
kierunkiem ks. Tomasza Pastuszki. Wykonali stroik świąteczny 
oraz przygotowali paczki spożywcze dla poszczególnych osób.

Niesienie pomocy innym, to najlepszy prezent, jaki sami 
możemy sobie podarować. Uśmiech na twarzy drugiej osoby, ra-
dość z otrzymanej rzeczy czy ciepłe słowo mogą zmienić czyjś 
świat na lepszy. Uczenie młodych ludzi empatii, współdziałania, 
dawania, to najlepsza szkoła życia.

Realizację projektów wspierają opiekunki: Renata Kowalska 
i Edyta Tarczyńska.

Zapraszamy wszystkich do śledzenia działań uczniów I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozie-
nicach na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

SIŁOWNIA PLENEROWA
Przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckie-

go w Kozienicach powstała siłownia plenerowa. Zadanie zosta-
ło zrealizowane przy pomocy środków pochodzących z budże-
tu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 
2020” oraz przy dofi nansowaniu Powiatu Kozienickiego.

Red. I LO

w którym zachęcała wszystkich do obejrzenia specjalnego bloku 
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mieszczony w mediach społecznościowych, jego oglądalność 
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możemy sobie podarować. Uśmiech na twarzy drugiej osoby, ra-
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Wydarzenia
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Miniony rok był bardzo trudny, ze względu na panującą 
epidemię i wynikające z niej różnorakie trudności. Jednak 
nie możemy powiedzieć, że był to rok stracony, a wręcz 
przeciwnie. Dla samorządu Gminy Magnuszew był to rok 
wytężonej pracy, podczas którego udało się pozyskać duże 
fundusze z zewnątrz i zrealizować wiele inwestycji, które 
ułatwią i poprawią warunki życia mieszkańców. 

Już w lutym 2021 roku, pracujący rodzice będą mo-
gli oddać swoje pociechy pod profesjonalną opiekę pań 
opiekunek, do nowo wybudowanego żłobka, który otrzy-
mał nazwę „Maguś”. Gmina na ten cel pozyskała dotację 
o wysokości 1.050.000,00 zł z Programu Maluch+, oraz sumę 
244.336,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Słoneczny i kolorowy budynek żłobka, powstał 
w Magnuszewie, przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 
i może przyjąć pod opiekę 32 dzieci. 

Dbając o dobro i rozwój najmłodszych pokoleń, z udzia-
łem pozyskanych funduszy z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych o wysokości 450.425,17 zł, rozbudowano 
budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozniszewie, 
umeblowano i wyposażono w potrzebne pomoce dydaktycz-
ne, w tym pracownię multimedialną. 

Nie zapomniano też o miłośnikach sportu i wykorzystu-
jąc dotację 95.000,00 zł, otrzymaną z programu Mazowiecki 
Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej i środki wła-
sne gminy, wybudowano pełnowymiarowe boisko do gry 
w piłkę nożną w Magnuszewie, nieopodal drogi krajowej 79. 

Skansen Bojowy w Mniszewie, został wyposażony w nowy 
pawilon wystawienniczo-handlowy i atrakcyjny, sprawnościo-
wy plac zabaw, z ośmioma urządzeniami do ćwiczeń sprawności 
fi zycznej, w tym zjazd linowy. 

Z nowej, przebudowanej, bezpiecznej drogi, wyposażonej 
w chodniki i przejście dla pieszych, będą mogli korzystać miesz-
kańcy Magnuszewa, zamieszkali przy ulicy Partyzantów. Dzięki 
środkom w wysokości 409.371,98 zł, pozyskanym z Funduszu 
Dróg Samorządowych i dotacji Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych w kwocie 323.791,66 zł inwestycja ta mogła zo-
stać zrealizowana.

Informacja własna Gminy Magnuszew

Informacje
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Dzięki grantowi z programu 
„WzMOCnij swoje otoczenie” Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych, w Skanse-
nie Bojowym I Armii Wojska Polskiego 
w Mniszewie powstał nowoczesny pawi-
lon wystawienniczo-handlowy. 

W związku ze złym stanem technicz-
nym dotychczasowego budynku, ko-
nieczna była budowa nowego obiektu, 
który będzie służył mieszkańcom i tury-
stom. Realizacja inwestycji była możliwa 
dzięki środkom otrzymanym z programu 
grantowego „WzMOCnij swoje otocze-
nie”. Dzięki tym funduszom powstał 
40-metrowy, nowoczesny, przeszklony 
pawilon, wpisujący się swoim wyglądem 
w dotychczasową architekturę otocze-
nia. Będzie on stanowił dodatkową po-
wierzchnię do prowadzenia działalności 
kulturalnej i wystawienniczej Skansenu. 

Celem programu „WzMOCnij swoje 
otoczenie” jest wyłonienie najlepszych 
projektów związanych z rozwojem lokal-
nej infrastruktury, aktywizacją życia spo-
łecznego i kulturalnego oraz fi nansowe 

wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, 
w których zlokalizowana jest lub budo-
wana infrastruktura przesyłowa. Na tere-
nie gminy Magnuszew PSE realizują pro-
jekt inwestycyjny budowy linii 400 kV 
Kozienice – Miłosna. Inwestycja ma stra-
tegiczne znaczenie dla Krajowego Syste-
mu Elektroenergetycznego ze względu na 
konieczność zapewnienia zasilania pół-

wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, nocno-wschodniej i centralnej Polski oraz 
niezawodnego wyprowadzenia mocy 
z Elektrowni Kozienice.

Więcej informacji o działalności or-
ganizatora programu można znaleźć na 
stronie raport.pse.pl oraz www.wzmocni-
jotoczenie.pl.   

Gmina Magnuszew

Dzięki grantowi z programu 
„WzMOCnij swoje otoczenie”, którego 
organizatorem są Polskie Sieci Elektro-
energetyczne, do Szkoły Podstawowej
w Rozniszewie kupiono sprzęt kompu-
terowy. 

Otrzymane środki pozwoliły na za-
kupu siedmiu komputerów przenośnych 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
oraz urządzenia wielofunkcyjnego. 
Sprzęt trafi ł do szkoły tuż przed końcem 
roku. Laptopy będą wykorzystywane 
przez uczniów w czasie pandemii, nato-
miast po powrocie do zajęć stacjonarnych 
poprawią komfort i jakość nauczania 
w szkolnej pracowni językowej.

Celem programu „WzMOCnij swoje 
otoczenie” jest wyłonienie najlepszych 
projektów związanych z rozwojem lokal-
nej infrastruktury, aktywizacją życia spo-
łecznego i kulturalnego oraz fi nansowe 
wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w 
których zlokalizowana jest lub budowa-
na infrastruktura przesyłowa. Na terenie 

gminy Magnuszew PSE realizują projekt 
inwestycyjny budowy linii 400 kV Ko-
zienice-Miłosna. Inwestycja ma strate-
giczne znaczenie dla Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego ze względu na 
konieczność zapewnienia zasilania pół-
nocno-wschodniej i centralnej Polski oraz 

gminy Magnuszew PSE realizują projekt niezawodnego wyprowadzenia mocy 
z Elektrowni Kozienice.

Więcej informacji o działalności or-
ganizatora programu można znaleźć na 
stronie raport.pse.pl oraz www.wzmocni-
jotoczenie.pl. 

Gmina Magnuszew

Informacje
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Taki tytuł nosi projekt realizowany 
przez KGW w Chmielewie Aktywne Ko-
biety, na którego realizację członkinie 
koła otrzymały w grudniu 2020 r. dofi -
nansowanie ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego, w ramach 
realizacji zadania publicznego w obsza-
rze „Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych”. 

W ramach realizacji umowy, zaku-
pione zostało nowoczesne wyposażenie 
do wytwarzania rękodzieła i nauki szycia 
użytkowego: ploter laserowy grawerują-
co-wycinający; maszyna tnąco-wytłacza-
jąca do papieru, tektury i fi lcu; wyrzynar-
ka stołowa i wieloczynnościowa maszyna 
do szycia. Zakupione urządzenia uzupeł-
nią ofertę edukacyjną koła, o nowe formy 
działalności – wyrób rękodzieła przy uży-
ciu nowych technologii. Dadzą uczest-

nikom warsztatów możliwość rozwoju 
i nabycia nowych umiejętności. KGW 
w Chmielewie w 2020 r. pozyskało dwa 
granty na zakup wyposażenia dla koła. 
Zarówno urządzenia zakupione z projektu 
Mazowsze Lokalnie, jak te zakupione ze 

nikom warsztatów możliwość rozwoju środków otrzymanych od Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego, będą służyły 
do prowadzenia warsztatów dla dzieci 
i dorosłych z terenu Gminy Magnuszew. 

KGW w Chmielewie 
– Aktywne Kobiety

Ubiegły rok dla Klubu Seniora 
„Zaciszna Przystań” zapowiadał się 
od początku bardzo dobrze. Jeszcze 
w poprzednim roku otrzymał darowi-
znę z Fundacji „ORLEN” na zrealizo-
wanie projektu pt: Warsztaty muzycz-
ne dla seniorów „Niech tradycji stanie 
się zadość”. Był to bardzo wartościo-
wy projekt pod względem społecz-
nym. Przyczynił się on niezmiernie 
do aktywizacji środowiska lokalnego 
i popularyzacji podtrzymywania tra-
dycji lokalnych. Dzięki niemu grupa 
seniorów z Gminy Grabów nad Pilicą 
założyła zespół ludowy „Skowronki” 
a to wszystko za sprawą zakupionego 
sprzętu muzycznego i przeprowadze-
niu cyklu warsztatów z profesjonalnym 
nauczycielem śpiewu. Oczywiście opór 
był nieodzownym elementem towarzy-
szącym niepewności siebie, jednak dzię-
ki integracji i uczestniczeniu w przeglą-
dach muzycznych organizowanych na 
ziemi radomskiej, Seniorzy uwierzyli 
w swoje możliwości i docenili swoje 
doświadczenie życiowe, które jest cen-
ną wartością w podtrzymywaniu trady-
cji regionalnych. Ożywieni piosenkami 

i przyśpiewkami sprzed lat, szlifowali 
swoje głosy i przygotowywali się do 
przeglądów. Niestety, w marcu kraj opa-
nowała pandemia koronawirusa i mo-
głoby się wydawać, że zniweczy plany 
Klubu Seniora zwłaszcza, że uwieńcze-
niem projektu miało być zorganizowa-
nie przeglądu pieśni „u siebie”, na które 
już od dawna były gotowe ogłoszenia 
i zaproszenia, a mimo to obostrzenia 
rządowe nie pozostawiały złudzeń, że 
przegląd się odbędzie. Jednak zapał 
i entuzjazm, który towarzyszył senio-
rom podczas warsztatów był nie do 
opanowania  przez złowrogiego wiru-
sa. Rezultatem zakończenia projektu 
stało się nagranie dwóch teledysków 
do utworów „Cyt, cyt” i „Złamano już 
tyle serc” oraz wydanie ich w formie 
zapisu na nośniku pendrive w persona-
lizowanej okładce, a także dostępnienie 

na popularnym serwisie internetowym 
YouTube. Ta forma dotarcia do więk-
szej liczby odbiorców i uczestniczenia 
w życiu publicznym pozytywnie prze-
rosła wstępne efekty projektu.

W 2020 roku Klub Seniora otrzy-
mał od Wójta Gminy lokal, który mógł 
w pełni wykorzystać na swoje potrze-
by. Dzięki temu otrzymał także kolejne 
dofi nansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego na wsparcie rozwoju gospodyń. 
Rezultatem tego projektu było wypo-
sażenie lokalu oraz przeprowadzenie 
kolejnych warsztatów. W tak krótkim 
i dość przewrotnym czasie klub zreali-
zował znaczące przedsięwzięcia. Liczy-
my, że rok 2021 będzie czasem nie tylko 
konsumowania tego, co wypracowane 
i utworzone, ale także będzie obfi tował 
w nowe możliwości i wyzwania. 

Klub Seniora „Zaciszna Przystań”

i przyśpiewkami sprzed lat, szlifowali na popularnym serwisie internetowym 
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Już od dłuższego czasu jesteśmy 
zobligowani do pozostania w naszych 
domach. Sytuacja długotrwałej izo-
lacji coraz bardziej nam doskwiera 
i może pogłębiać uczucia takie jak 
niepewność, lęk, niepokój czy roz-
drażnienie. Jest to trudne zarówno dla 
nas dorosłych, ale także dla naszych 
dzieci. Chociaż każde dziecko inaczej 
radzi sobie z emocjami, to w obliczu 
zamkniętego przedszkola, szkoły, 
odwołanych wydarzeń i izolacji od 
rówieśników ważne, by czuły wspar-
cie dorosłych i rozumiały zaistniałą 
sytuację.

Poniżej znajdują się pewne rady 
jak wspierać dziecko w tym trudnym 
czasie.

Nie jest wskazane zalewanie dzie-
ci obrazami i informacjami płynącymi 
z mediów dotyczącymi tematu zachoro-
wań czy zgonów z powodu COVID-19. 
Oczywiście należy rozmawiać z dzieć-
mi o bieżących wydarzeniach, ale 
w sposób dostosowany do ich wieku 
i poziomu rozwoju. Warto przypominać 
najmłodszym, że są rzeczy, które mo-
żemy robić, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo sobie i swoim najbliższym (przede 
wszystkim: zasady higieny, zachowanie 
dystansu społecznego). Człowiek jest 
istotą poznawczą i wiedza ma dla niego 
duże znaczenie. Pozwala nam tworzyć 
rzeczywisty obraz tego, co nas otacza. 
Trzeba podkreślać, iż obecna sytuacja 
jest tymczasowa, a mobilizacja wszyst-
kich do stosowania zasad bezpieczeń-
stwa przyczyni się do szybszego po-
wrotu do stałych aktywności. Ważne 
jest także, by dzieci utrzymywały kon-
takt z kolegami i koleżankami. Oprócz 

tradycyjnych rozmów telefonicznych 
można pokazać dzieciom jak napisać 
list bądź stworzyć go w wersji obraz-
kowej. Taka wymiana listów z innymi 
może być bardzo ciekawą formą kon-
taktu dla najmłodszych.

W przeżywaniu trudnych emocji 
istotna jest równowaga między roz-
mową o naszych odczuciach, a znaj-
dywaniem rozrywki, która pozwoli 
rozproszyć myśli. Poniżej znajduje się 
przykładowe opowiadanie, które może 
zainspirować wychowawców przed-
szkoli oraz rodziców do rozmowy 
z dziećmi o izolacji, a także zmotywuje 
do szukania ciekawych sposobów spę-
dzania wolnego czasu.

„Wszystkie przedszkolaki zgroma-
dziły się wokół stolika, który stał do 
góry nogami. Dzieci zastanawiały się, 
dlaczego stolik został ułożony w taki 
dziwny sposób. Przy takim ustawieniu 
nie można było usiąść, by coś napisać 
lub narysować. Pani Ewa uśmiechnę-
ła się do przedszkolaków i podeszła 
do nich z dużą paczką folii spożyw-
czej. Czym prędzej odwinęła ją z rolki 
i obwiązała wokół nóżek ławki. Przed-
szkolaki dzięki temu mogły dowiedzieć 
się po co ta folia była potrzebna. Pani 
Ewa zawołała wszystkich do koła. 
Dzieci usiadły tuż obok niej na dywa-
nie. Poprosiła dyżurnych, by przynieśli 
farby, pędzle oraz podstawki. Poinstru-
owała, by każde dziecko podeszło do 
folii i namalowało coś, co przyjdzie mu 
na myśl. Dzieci podchodziły po kolei 
i już po jakimś czasie na folii dało się 
dostrzec motyle, kwiaty, kota, psa czy 
dom. Folia mieniła się od różnobarw-
nych form i była pięknie wymalowana. 

Pani Ewa poprosiła, 
by dzieci podeszły 
do stolika, aby każdy 
mógł zobaczyć z bliska efekt końcowy 
wspólnej pracy. Wychowawczyni była 
dumna z kreatywności i pomysłowości 
swoich podopiecznych.
– Czy ten świat, który namalowaliście jest 

przyjemny? – zapytała wychowawczy-
ni.

– O tak! – odparły zgodnie dzieci.
– A jak myślicie, dlaczego? – dopytywała 

pani.
Dzieci zaczęły tłumaczyć, że jest bar-

dzo kolorowy, wesoły i są tam różne cie-
kawe rzeczy. Pani Ewa podeszła do stołu 
i każdemu wręczyła nakrętkę z jego imie-
niem. Poprosiła, by każdy umieścił tam 
swoją zakrętkę. Kiedy wszyscy już wyko-
nali zadanie odparła:
– To jest szczególne miejsce. Przyszedł te-
raz taki czas, że jesteście w domu więcej 
niż zazwyczaj, kiedy na świecie obecny 
jest wirus. Ten świat również może być 
piękny i kolorowy. Gdy wirus się zakoń-
czy, ściągniemy folię i zakrętki znowu 
wrócą do przedszkolnego koszyka. Do-
kładnie tak samo będzie z przedszkolaka-
mi. Lecz teraz nasze zdrowie jest najważ-
niejsze i musimy o nie dbać.
– A może wymyślimy zabawy, jak można 
spędzać czas w domu, gdy na przykład 
przedszkole jest zamknięte lub nie może-
cie do niego przyjść? – zaproponowała 
wychowawczyni.
Dzieci podały mnóstwo pomysłów, które 
z pewnością będzie można wykorzystać 
właśnie w takiej sytuacji. Oto kilka przy-
kładów:
– lepienie z masy solnej,
– nawlekanie koralików,
– zorganizowanie domowych konkursów 

plastycznych albo na najładniej po-
sprzątany pokój,

– układanie puzzli,
– zrobienie wystawy budowli z klocków,
– układanie własnych tańców i uczenie 

ich innych członków rodziny.
Pani Ewa z entuzjazmem przykla-

snęła pomysłom dzieci. Była przekona-
na, że czas w domu bez przedszkola też 
może być dla każdego dobrym czasem. 
Przedszkolaki na pewno będą wiedzia-
ły jak ten czas wykorzystać, by potem 
podzielić się z innymi swoimi wraże-
niami”.

RENATA KOWALSKA
pedagog
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Chroń wody przed azotanami pochodzenia rolniczego – złóż wniosek o dofi nansowanie.

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofi nansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest fi nansowana z budże-
tu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a wnioski można składać od 29 grudnia 
2020 r. do 26 lutego 2021 r. 

Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu prze-
pisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 
40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. 

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. 
kosztów kwalifi kowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika). 

Dofi nansowanie może być przyznane na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Pro-
gramie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 
dalszemu zanieczyszczeniu”. Chodzi przede wszystkim o inwestycje dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz 
kiszonek – w przypadku młodych rolników). Wsparcie można otrzymać m.in. na koszty budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do 
przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowy-
wania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. 

Wnioski o dofi nansowanie wraz z wymaganymi dokumentami można składać osobiście (lub przez pełnomocnika) w biurach powia-
towych i oddziałach regionalnych ARiMR, drogą elektroniczną, a także w formie przesyłki rejestrowanej nadanej w placówce Poczty Polskiej. 
II. Pieniądze na rozwój usług rolniczych – termin naboru wniosków wydłużony.

Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Termin składania wniosków o przyzna-
nie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” został wydłużony do 15 lutego 2021 r. Chcemy, aby 
jak najwięcej zainteresowanych mogło skorzystać z takiego wsparcia. Zależy nam na tym, aby przedsiębiorstwa, które już 
świadczą usługi na rzecz rolników, mogły rozwijać swoją działalność. Wysokość dofi nansowania jakie można uzyskać to 
maksymalnie pół miliona złotych. Warto skorzystać z tych pieniędzy. 

Pierwotnie termin składania wniosków o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolni-
czych” upływał 13 stycznia. Dzięki zmianie zainteresowani będą mogli ubiegać się o takie wsparcie do 15 lutego 2021 r. 

Pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” fi nansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020. O takie dofi nansowanie może ubiegać się osoba fi zyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospo-
darstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących 
kodów Polskiej Klasyfi kacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługo-
wa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach. 

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifi kowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończo-
nego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kon-
trolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie 
procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca 
do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego benefi cjenta. 

Dofi nansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu 
zwrotnego oraz podatku VAT. 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać oso-
biście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również 
wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP. 

Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m.in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 72 

(wejście od ulicy Zdziczów). 
ZBIGNIEW SITKOWSKI

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2021 r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać 
w terminie do 31 marca 2021 r. na rzecz Skarbu Państwa na konto Powiatu Kozienickiego w Banku PEKAO SA 
O/ Kozienice 95 1240 5703 1111 0000 4906 9004 lub w kasie tutejszego Starostwa.

Przypomina się również, że opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwałego zarządu, użytkowania wieczystego 
bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Jeżeli z uwagi na zmianę wartości nieruchomości gruntowej organ będzie zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocznej, zgodnie 
z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. 2017 poz. 1257) z a w i a d o m i 
na piśmie stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej.
                 Andrzej Jung
            Starosta Kozienicki
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2021 kontynuuje realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)”. Projekt ten jest realizo-
wany w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych na regionalnym 
rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
W roku 2021 założono:
• realizację staży dla 100 uczestników (przypominamy, że od września 2020 roku obowiązuje nowa kwota stypendium stażowego 

– 1.440,00 zł);
• realizację szkoleń dla 10 osób;
• udzielenie 20 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
• udzielenie 10 osobom bonów na zasiedlenie;
• realizację prac interwencyjnych dla 20 osób.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby bezrobotne w wieku 18 – 29 lat zarejestrowane w PUP w Kozienicach, w tym 
osoby należące do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w try-
bie stacjonarnym). Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach 
(z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym) oraz osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu osoby bezrobotne skorzystają także z pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego. PUP w Kozieni-
cach zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia 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.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
Wartość Projektu w roku 2021: 2.741.799,57 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2.310.788,68 zł.
Celem głównym projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy 

w powiecie kozienickim”.
Koordynator projektu: Anna Grześków, tel: 48 614 66 81 wew. 50, e-mail: agrzeskow@kozienice.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony będzie w okresie styczeń – luty 2021 r. W projekcie weźmie udział 313 osób bezro-
botnych (w 2021 r. – 158; w 2022 r. – 155) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach. 
W projekcie zaplanowano realizację następujących zadań:
2021 r.: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 30 osób
 staże – 103 osoby (przypominamy, że od września 2020 roku obowiązuje nowa kwota stypendium stażowego – 1.440,00 zł);
 szkolenia – 5 osób
 prace interwencyjne – 20 osób
2022 r.: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 30 osób
 staże – 100 osób
 szkolenia – 5 osób
 prace interwencyjne – 20 osób

Grupę docelową projektu na lata 2021 – 2022 stanowić będą kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnospraw-
nościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, bezrobotni mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem 
życia.

Uczestnicy projektu skorzystają także z pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego. 
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
Wartość Projektu w roku 2021: 2.181.318,34 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.745.054,67 zł; w roku 2022:  

2.195.027,45 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.756.021,96 zł.
Celem realizacji projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defawo-

ryzowanych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim”. 
Koordynator projektu: Magdalena Szumlak, tel: 48 614 66 81 wew. 50, e-mail: mszumlak@pupkozienice.pl 

Informacje na temat poszczególnych form wsparcia można uzyskać pod numerami telefonów 48 614 66 81, wew. 46 – staże, 
prace interwencyjne, 48 614 66 51, wew. 45 – szkolenia, wew. 34 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz 
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice.

Informacje
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Aby załatwić sprawę z zakresu reje-
stracji pojazdów lub wydawania upraw-
nień do kierowania pojazdami – należy 
w dniu planowanej wizyty pobrać bilet 
w biletomacie umieszczonym w holu Sta-
rostwa, przed wejściem do wydziału. Bi-
lety można pobierać tylko na dany dzień 
od godziny 7.45 do wyczerpania wolnych 
terminów. Osoby, które chcą umówić wi-
zytę na któryś z kolejnych dni mają moż-
liwość dokonania rezerwacji internetowej. 
W tym celu należy wejść na stronę http://
www.kozienicepowiat.pl następnie w czer-
woną zakładkę umieszczoną po prawej 
stronie internetowa rezerwacja kolejki, 
podać żądane dane, wybrać usługę (czyli 
jaką sprawę chcemy załatwić) oraz wybrać 
dzień i godzinę planowanej wizyty. Przed  
tą zakładką umieszczona jest zakładka 
przeczytaj zanim zarezerwujesz wizytę 
w wydziale komunikacji. Po dokonaniu re-
zerwacji na podany adres e-mail otrzyma-
my indywidualny kod. W dniu zarezerwo-
wanej wizyty należy przyjść na kilka minut 
przed umówioną godziną, w biletomacie 
wybrać rezerwację internetową, podać 
otrzymany e-mailem indywidualny kod 
i wydrukować bilet na umówioną godzinę.

W trosce o jak najlepszą jakość ob-
sługi interesantów prosimy o punktual-
ne przybycie oraz o odwoływanie wi-

zyt, które nie będą zrealizowane.
Wizytę można umawiać maksyamlnie 
siedem dni do przodu.
W przypadku załatwiania więcej niż 
jednej sprawy prosimy o pobranie od-
powiedniej liczby biletów. Jeden bilet 
do jednej sprawy zgodnie z określoną 
kategorią.
Sprawy związane z rejestracją (na bile-
tomacie oznaczone jako grupa A )
• Rejestracja (pierwsza) nowego pojazdu
• Rejestracja pojazdu sprowadzonego 

z zagranicy
• Rejestracja pojazdu zarejestrowanego 

na terenie RP
• Czasowa rejestracja (tablice czerwone)
• Wyrejestrowanie z powodu demontażu, 

kradzieży, wywóz pojazdu za granicę
• Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
• Nabicie numeru VIN – tabliczka zna-

mionowa (zastępcza)
Pozostałe sprawy dotyczące pojazdów 
(na biletomacie oznaczone jako grupa B)
• Wymiana dowodu i karty pojazdu
• Odbiór dowodu, karty pojazdu, nalepki 

kontrolnej, tablic rejestracyjnych
• Wpis w dowód rejestracyjny i kartę po-

jazdu adnotacji np.: gaz, hak, VAT, 
współwłaściciel, inne

• Wydanie zaświadczenia
• Zgłoszenie zbycia pojazdu

• Zgłoszenie nabycia pojazdu
• Odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzy-

manego przez policję, odblokowanie 
dowodu

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

• Załatwienie pozostałych spraw dotyczą-
cych pojazdów

• Udzielanie informacji
Wydawanie uprawnień do kierowania 
pojazdami (na biletomacie oznaczona 
jako grupa C)
Wszystkie sprawy dotyczące wydania 
uprawnień do kierowania pojazdami 
m.inn.
• Wydawanie profi li kandydata na kie-

rowcę (PKK)
• Zwrot zatrzymanych i cofniętych upraw-

nień do kierowania pojazdami
• Ubieganie się o wpis kwalifi kacji zawo-

dowej (kod 95)
• i pozwolenia do kierowania tramwajem
• Wydawanie zezwoleń na kierowanie po-

jazdami uprzywilejowanymi
• Wydawanie międzynarodowych praw 

jazdy
• Pozostałe sprawy z zakresu praw jazdy

Wydział Komunikacji i Transportu

Informacje
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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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