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14 października Andrzej Jung Starosta 
Kozienicki oraz Marek Kucharski Członek 
Zarządu Powiatu Kozienickiego uczestni-
czyli w odbiorze inwestycji pod nazwą: 
Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach wraz z przebudową parkingu w for-
mule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie obejmowało przebudowę istnie-
jącego parkingu, drogi dojazdowej, istnieją-
cej sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz wy-
mianę istniejących lamp oświetleniowych 
wraz z wymianą ich zasilania. W wyniku 
przeprowadzonych robót inwestycyjnych 
powstał duży parking na 41 miejsc parkin-
gowych, w tym 1 dla osób niepełnospraw-
nych, parking mniejszy przy bramie szkoły 
na 6 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób 
niepełnosprawnych. W obu przypadkach 
położona została nawierzchnia z kostki bru-
kowej. W ramach inwestycji przebudowany 
został również chodnik od ul. Warszawskiej 
do furtki szkoły, a na placu parkingowym 
położona została także nowa nawierzchnia 
asfaltobetonowa.

Zadanie sfi nansowane zostało ze środków 
Powiatu Kozienickiego – 218 000 zł oraz ze 
środków Gminy Kozienice – 100 000 zł.

W odbiorze inwestycji wzięli udział 
również Piotr Kozłowski Burmistrz Gmi-
ny Kozienice, Piotr Szafran Dyrektor Wy-
działu Infrastruktury Urzędu Miejskiego, 
Ryszard Zając Dyrektor ZS Nr 1 im. Le-
gionów Polskich w Kozienicach, Jacek 
Śmietanka Inspektor Nadzoru oraz Marek 
Jaworski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 

19 października na stronie internetowej powiatu kozienickiego www.kozienicepowiat.pl 
oraz kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl ukazał się nowy fi lm promujący 
Powiat Kozienicki. Stanowi on zarówno wirtualną wycieczkę po terenie powiatu kozienic-

kiego, jak i zaproszenie do realnego zwiedzania oraz odkrywania często zagadkowych miejsc naszej ziemi.
Siedemnastominutowy materiał fi lmowy wyjaśnia, gdzie leży złoty kamień i skąd się tam wziął, a także dlaczego Radomka, 

Pilica i Wisła nazywane są trzema siostrami. Pozwoli również przekonać się, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by podziwiać piękne 
krajobrazy, a obcowanie z naturą pozwala odpocząć i zregenerować organizm.

Mamy nadzieję, że zarówno dla turystów, jak i mieszkańców powiatu ten fi lm stanie się inspiracją do odkrywania, dalszego pozna-
wania lub zgłębiania wiedzy o kozienickiej ziemi. Historia, zabytki, kultura, przyroda, liczne szlaki piesze i rowerowe, agroturystyka 
i bliskość natury – to atuty powiatu kozienickiego. Film prezentuje tylko mały fragment tego wszystkiego.

Obejrzyj – przyjedź i zwiedzaj! Zapraszamy, bo warto!
Nowy fi lm w całości zrealizowany został przez Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Praca nad 

nim trwała kilka miesięcy. Film zawiera napisy dla niesłyszących.
Zachęcamy do oglądania oraz wspólnego odkrywania niezwykłych miejsc na terenie powiatu kozienickiego. Życzymy przy-

jemnych podróży!
Polecamy również zrealizowany w 2006 roku teledysk do utworu Śp. Leszka Jana Zięby „Nasza Mała Ojczyzna” oraz fi lm 

promocyjny z 2015 roku.
MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Budownictwa Drogowego Perfekt z Rado-
mia – wykonawca inwestycji.

SABINA SEMENIUK

W odbiorze inwestycji wzięli udział Budownictwa Drogowego Perfekt z Rado-

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com
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1 października Andrzej Jung Starosta 
Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki 
Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodni-
czący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji Rady Powiatu Ko-
zienickiego spotkali się z Mariuszem Bu-
dziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Pro-
fi laktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny 
Mazowieckiego Centrum Polityki Spo-
łecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierow-
nikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny 
i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS.

Podczas spotkania prowadzone były 
wstępne rozmowy dotyczące możliwości 
utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuń-
czo-Terapeutycznej na terenie powiatu ko-
zienickiego, w skład której wejdzie przede 
wszystkim Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy. W rozmowach uczestni-
czyli także Anna Grzesik Dyrektor Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Opactwie, Marcin Styś Dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie, Marcin 
Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Kozienicach, Janusz Patkow-
ski Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji 
Sportu i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego, Wiesław Górka Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu 
oraz Jolanta Kucharska, reprezentująca Sta-
nowisko wieloosobowe ds. Funduszy Euro-
pejskich i Rozwoju Powiatu.

W Województwie Mazowieckim nie 
funkcjonuje obecnie ani jedna Regional-
na Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna, 
w związku z czym plany dotyczące utwo-
rzenia takiego Ośrodka są jak najbardziej 

Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu zasadne – uznali jednogłośnie uczestnicy 
spotkania. Na zakończenie wszyscy udali 
się na zwiedzanie terenu w pobliżu Pla-
cówki Socjalizacyjnej PANDA, gdzie 
ewentualnie mógłby zostać usytuowany 
taki Ośrodek. Korzystając z okazji goście 
odwiedzili również wychowanków Pla-
cówki Socjalizacyjnej PANDA.

SABINA SEMENIUK

2 października w Starostwie Powiato-
wym w Kozienicach odbyło się spotkanie, 
podczas którego podpisana została umo-
wa o dofi nansowanie projektu „Budowa 
podjazdu do Urzędu Gminy Głowaczów” 
w ramach „Programu wyrównywania róż-
nic między regionami III”, w obszarze B 
ze środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, re-
alizowanego przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. Umowa zawarta została 
pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą 
Głowaczów. Powiat reprezentowali An-
drzej Jung Starosta Powiatu, Józef Grze-
gorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Kamil 
Banaś Skarbnik Powiatu. Natomiast Gminę 
Głowaczów: Hubert Czubaj Wójt Gmi-
ny i Grażyna Rybarczyk Skarbnik Gminy. 
W spotkaniu uczestniczyła również Teresa 
Stańczak Główna Księgowa Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.

Łączny koszt realizacji projektu opie-
wa do 98 867,67 zł. Powiat ze środków 
PFRON dofi nansuje maksymalnie do 
28 849,17 zł z zastrzeżeniem, iż wydatko-
wane środki PFRON nie mogą przekro-
czyć 35 % wartości projektu.

7 października natomiast podpisana zo-
stała umowa o dofi nansowanie projektu „Za-

kup nowego autobusu dla Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Przewozie” w ramach „Progra-
mu wyrównywania różnic między regionami 
III”, w obszarze D ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, realizowanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. Umowa zawar-
ta została pomiędzy Powiatem Kozienickim 
a Gminą Kozienice, a podpisana została 
przez Andrzeja Junga Starostę Powiatu Ko-
zienickiego, Józefa Grzegorza Małaśnickie-

go Wicestarostę, Kamila Banasia Skarbnika 
Powiatu oraz Piotra Kozłowskiego Burmi-
strza Gminy Kozienice i Monikę Makulec-
-Sobotę Skarbnika Gminy.

Łączny koszt realizacji projektu opie-
wa do 356 700,00 zł. Powiat ze środków 
PFRON dofi nansuje maksymalnie do 
215 607,00 zł z zastrzeżeniem, iż wydat-
kowane środki PFRON nie mogą prze-
kroczyć 80 % wartości projektu.

SABINA SEMENIUK

kup nowego autobusu dla Warsztatu Terapii go Wicestarostę, Kamila Banasia Skarbnika 

Wydarzenia
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16 października, w 42. roczni-
cę wyboru Karola Wojtyły na stolicę 
apostolską, delegacje samorządów: 
Powiatu Kozienickiego z Andrzejem 
Jungiem Starostą Powiatu, Tomaszem 
Trelą, Marcinem Zmitrowiczem Rad-
nymi Rady Powiatu, Lucyną Domań-
ską-Stankiewicz Naczelnikiem Wy-
działu Promocji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach oraz de-
legacja Gminy Kozienice, w składzie 
Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy, 
Dorota Stępień Zastępca Burmistrza, 
Sylwia Wąsik i Monika Makulec-So-
bota Sekretarz i Skarbnik Gminy Ko-
zienice, złożyły kwiaty i zapaliły zni-
cze przed Pomnikiem Papieskim przy 
Kościele pw. Św. Krzyża w Kozieni-
cach. Hołd Papieżowi Polakowi złożył 
także proboszcz parafii ksiądz kanonik 
Kazimierz Chojnacki.

16 października – Dzień Jana Paw-
ła II został ustanowiony świętem przez 
Sejm RP 27 lipca 2005 roku. Natomiast 

od 2001 roku w Kościele Polskim, 
niedziela przypadająca przed dniem 
16 października obchodzona jest jako 
Dzień Papieski.

SABINA SEMENIUK

od 2001 roku w Kościele Polskim, 

5 października 2020 roku w Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Kozienicach podpisany został proto-
kół końcowego odbioru robót dotyczą-
cych realizacji zadania pn. „Wymia-
na istniejącej instalacji elektrycznej 
w budynku Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Kozienicach”.

W ramach zawartej umowy z dnia 
4 sierpnia 2020 roku wykonane zosta-
ły następujące prace: wymiana oświe-
tlenia podstawowego 230 V i gniazd 
wtyczkowych, zamontowanie gniazd 
wtyczkowych DATA, wykonanie 
ochrony od porażeń prądem, połączeń 
wyrównawczych i ochrony przeciw-
przepięciowej. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł ponad 105 tysięcy zło-
tych i został sfinansowany ze środków 
pochodzących z budżetu Powiatu Ko-
zienickiego.

Wykonawcą inwestycji była Firma 
Handlowo-Usługowa „INSTALEX” 
Mariusz Prasek. Protokół końcowego 
odbioru robót podpisali Andrzej Jung 
Starosta Powiatu Kozienickiego, Jó-
zef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, 
Wiesław Górka Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Mieniem Powiatu Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach, 
Daniel Maksym – Inspektor nadzoru, 
Mariusz Prasek przedstawiciel Wyko-
nawcy i Ewa Jarosz Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Ko-
zienicach.

KAROLINA URBAŃSKA

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

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

Wydarzenia/Informacje
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Formacja Taneczna „VIR” ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Opactwie już po raz kolejny wzięła udział 
w autorskim projekcie dr Bożeny W. Jakub-
czak „…w kręgu tańca…2020” realizowa-
nym przez ARTBALE Stowarzyszenie Roz-
woju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, dzięki 
dofi nansowaniu ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Głównym celem projektu jest pomoc 
osobom z niepełnosprawnością intelektualną 
w zwiększeniu ich samodzielności w życiu 
codziennym jak i integracji z otaczającym 
ich światem. Dzięki spotkaniom z artystami, 
tancerzami, osoby niepełnosprawne dostają 
możliwość zapoznania się z różnymi techni-
kami tańca, własną ekspresją ruchu i emocji.

Zajęcia prowadzone były przez wy-
kwalifi kowaną kadrę dr Bożenę Jakubczak, 
Barbarę Żelazny – Pogorzelską  oraz Mał-
gorzatę Gołębiowską – Sobota. Członkowie 
Formacji Tanecznej „VIR” jak i pozostali 
uczestnicy warsztatów taneczno – choreo-
grafi cznych mieli możliwość uczestniczyć 
w rehabilitacji z wykorzystaniem muzyki 
i tańca. W pięciodniowych warsztatach wzię-
ło udział 8 uczniów pod opieką mgr Moniki 
Kultys i mgr Eweliny Maciejczyk-Kiwak. 
Uczestnicy warsztatów rozwijali swoje 
umiejętności taneczne poprzez naukę takich 
technik tańca jak: tańce w kręgu, elementy 
baletu i hip – hop. Uczniowie codziennie 
uczestniczyli w wieczornych spotkaniach 
z muzyką, podczas których mieli okazję 
nawiązać nowe kontakty, czy wymienić się 
doświadczeniami. Jedną z atrakcji wieczoru 
był występ znanego artysty, prekursora tańca 
break dance Roberta Nieznańskiego. Uwień-
czeniem całego zgrupowania była prezen-
tacja nabytych umiejętności w koncercie fi -
nałowym. Nasza Formacja Taneczna „VIR” 
zaprezentowała przed całą publicznością 
Taniec z Izraela „Eretz Eretz”– tańce w krę-
gu, Improwizacje baletowe Taniec Arabski 
z Baletu „Dziadek do Orzechów” oraz Hip 

– Hop. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
wraz z opiekunami i instruktorami zatańczyli 
wspólnie poloneza.

Serdeczne podziękowania przesyłamy 
ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edu-
kacji Kulturalnej i Sztuki, Państwowemu 
Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych oraz Ośrodkowi Charytatywno-
-Szkoleniowemu Caritas Popowo-Letnisko. 

– Hop. Na zakończenie wszyscy uczestnicy Dziękujemy za wspaniałą zabawę, miłą at-
mosferę i wspólnie spędzone chwile z koń-
cowym sukcesem wszystkich uczestników.

Z tanecznym pozdrowieniem Formacja 
„ VIR” 

wraz z opiekunami mgr Moniką Kultys 
i mgr Eweliną Maciejczyk-Kiwak 

ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Opactwie

Wydarzenia/Informacje
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18 października w Kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Opactwie, w ramach 
cyklu Mazowsze w Koronie Muzyczne 
Wieczory w Zabytkach Architektury Ma-
zowieckiej, odbył się Koncert „Barokowe 
odcienie lutni”. Przed zgromadzonymi 
tego dnia miłośnikami muzyki zapre-
zentował się Zespół LUTEDUO PLUS 
w składzie: Anna Kowalska – lutnia ba-
rokowa, gitara barokowa, Alisa Birula – 
organy oraz Anton Birula – lutnia baro-
kowa, teorba, słowo o muzyce.

Podczas koncertu zabrzmiała muzyka 
na duet lutni, duet gitary barokowej i teor-
by, na trio lutni barokowych i organów oraz 
trio gitary barokowej, teorby i organów. 
W programie projektu, oprócz muzyki na 
instrumenty szarpane, zaprezentowane były 
również efekty niezwykłych połączeń tych 
instrumentów z organami.

Na program koncertu złożyły się 
utwory Silviusa Leopolda Weissa – naj-
lepszego lutnisty wszech czasów, Johan-
na Sebastiana Bacha, Alessandro Piccini-
niego, Esaiasa Reusnera, Gaspara Sanza 
oraz Antonio Vivaldiego.

Organizatorami niedzielnego mu-
zycznego wydarzenia byli: Mazowiecki 
Instytut Kultury, Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach oraz Parafi a pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Opactwie.

Autorem i Koordynatorem Festiwalu 
Mazowsze w Koronie była Małgorzata 
Ewa Kalicińska, z którą Starostwo Po-

Ostatnie dni października i początek 
listopada to czas kiedy w sposób szcze-
gólny wspominamy tych, którzy odeszli: 
członków rodzin, przyjaciół, współpra-
cowników...

Od kilku lat Andrzej Jung, Józef 
Grzegorz Małaśnicki Starosta i Wice-
starosta Powiatu Kozienickiego wraz 
z delegacją odwiedzali groby zmarłych 
samorządowców: Radnych Rady Powia-
tu, pracowników Starostwa oraz tych, 
którzy czynnie uczestniczyli w życiu 
społecznym Powiatu Kozienickiego. 
W tym roku mimo wyjątkowo trudnej sy-
tuacji dotyczącej pandemii koronawirusa 
i wprowadzonymi obostrzeniami znicze 
również zapłonęły nie tylko na cmenta-
rzu parafi alnym w Kozienicach, ale tak-
że na cmentarzach innych gmin Powiatu, 
m.in. na grobach: Janusza Stąpóra Sta-
rosty Powiatu Kozienickiego w latach 
2006 – 2015, Tadeusza Morzyńskiego 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Kozienickiego I kadencji, Jana Stępnia 
Radnego Rady Powiatu Kozienickiego 
I i II kadencji, Janiny Chelińskiej Radnej 
Rady Powiatu Kozienickiego I kadencji, 
Mieczysława Kupiszewskiego Radnego 
Rady Powiatu Kozienickiego I kadencji, 
Dariusza Kusińskiego Radnego Rady Po-
wiatu Kozienickiego I kadencji, Tomasza 
Różańskiego Radnego Rady Powiatu Ko-

zienickiego II kadencji, Stanisława Figle-
wicza Radnego Rady Powiatu Kozienic-
kiego I i II kadencji, Marka Przedniczka 
Radnego Rady Powiatu Kozienickiego 
III i IV kadencji, Anny Kurp Radnej Rady 
Powiatu Kozienickiego V kadencji, Łucji 
Bajbak Kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Anny Wróbel Naczel-
nika Wydziału Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach, Teresy Na-
kończy Inspektora Wydziału Komunika-
cji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach, Mieczysława Zygmunta 
Zastępcy Kierownika Urzędu Rejonowe-
go i Geodety Powiatowego, Zdzisława 

Organizatorami niedzielnego mu- wiatowe w Kozienicach współpracuje od 
2006 roku. Dziękujemy Pani Małgorzato!

SABINA SEMENIUK

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

zienickiego II kadencji, Stanisława Figle- Wiraszko wieloletniego Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, Mi-
rosława Markiewicza byłego Dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach, Jerzego Magiery 
Radcy Prawnego, Stanisława Bojarskiego 
wójta gminy Głowaczów w latach 2002 
– 2014, Wiesława Pawlonki wójta gminy 
Gniewoszów w latach 2002 – 2006 oraz 
2014 – 2016.

SABINA SEMENIUK
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

Wydarzenia
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26 i 27 września br. odbyła się XI edy-
cja Marszu Szlakiem Bojowym 31 pułku 
Strzelców Kaniowskich w Powiecie Ko-
zienickim, którego głównym organiza-
torem jest Kozienickie Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznych. 

Pierwszego dnia – w sobotę – towa-
rzyszyła nam piękna, jesienna pogoda, co 
umożliwiło przemaszerowanie, w histo-
rycznym umundurowaniu i wyposażeniu 
żołnierzy Wojska Polskiego’1939 więk-
szości zaplanowanej trasy. Tradycyjnie 
rozpoczęliśmy spod Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. 76 pp w Augustowie (gm. 
Grabów nad Pilicą). Stamtąd udaliśmy się 
wgłąb Puszczy Stromieckiej, gdzie przy 
dwóch pomnikach-mogiłach w okolicach 
Matyldzina wystawiliśmy wartę, złożyli-
śmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. W ten spo-
sób upamiętniliśmy walczących i poległych 
żołnierzy z 76 Lidzkiego Pułku Piechoty 
im. Ludwika Narbutta z Grodna, a także 
innych jednostek walczących w tych okoli-
cach we wrześniu 1939 r. 

Następnie skierowaliśmy się do Cecy-
lówki Głowaczowskiej, by przy pomniku 
cywilnych ofi ar niemieckiego terroru wo-
jennego oddać cześć 54 zamordowanym 
13 września 1939 r. przez Wehrmacht 
mieszkańców Cecylówki i okolic. Wśród 
zamordowanych było 42 Polaków i 12 Ży-
dów. Ludzie ci zostali zgromadzeni w wiej-
skiej stodole, do której wrzucono granaty, 
a później oblano benzyną i podpalono...

Z Cecylówki Głowaczowskiej udali-
śmy się pod pomnik-mauzoleum w Stu-
dziankach Pancernych, gdzie dołączyły do 
nas grupy szkolne z: Publicznych Szkół 
Podstawowych nr 3 i 4 w Kozienicach, 
PSP w Woli Chodkowskiej, Wólki Ty-
rzyńskiej, Augustowa, Grabowa nad Pilicą 
oraz Przydworzyc, a także Młodzieżowa 
Drużyna Strażacka z Woli Chodkowskiej. 
Łącznie ponad 120 uczniów z nauczyciela-
mi i opiekunami, którzy towarzyszyli nam 
i przemierzyli końcowy, 6-kilometrowy 
odcinek sobotniego marszu.

W Studziankach Pancernych opowie-
dzieliśmy wszystkim zgromadzonym o bi-
twie pod Studziankami i walkach o przyczó-
łek warecko-magnuszewski w 1944 r. 

Dalej podążyliśmy niebieskim szla-
kiem turystycznym w kierunku Woli 
Chodkowskiej. Po drodze jednak od-
wiedziliśmy leśną mogiłę w okolicach 
Basinowa – miejscu, gdzie 15 września 
1939 r. 31 pułk Strzelców Kaniowskich 
stoczył bitwę z oddziałami niemieckimi. 
Po obu stronach było wielu rannych i za-
bitych, jednak polskiemu oddziałowi uda-

ło się po raz kolejny wyrwać z okrążenia. 
W Chodkowie zawitaliśmy pod po-

mnik upamiętniający potyczkę Oddziału 
Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. 
Henryka Dobrzańskiego, która mia-
ła miejsce na początku października 
1939 r. w bliskim sąsiedztwie obecnej 
szkoły w Woli Chodkowskiej. 

Na zakończenie pierwszego dnia Mar-
szu z Chodkowa wspólnie udaliśmy się na 
teren Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkow-
skiej, gdzie była chwila odpoczynku oraz 
poczęstunek w formie cateringu – kiełba-
ski z grilla. 

Przed odjazdem grup szkolnych każ-
dy młody miłośnik historii i turystyki 
oraz opiekunowie i nauczyciele otrzymali 
publikacje wydane przez nasze Stowarzy-
szenie. Były to: „Wrześniowe wspomnie-
nia porucznika Janiaka – pamiętnik do-
wódcy 7. kompanii strzeleckiej 31 pSK”; 
albumy „Kozienice lat wojny i okupacji 
1939 – 1945”, „Kozienice dawniej i dziś 
na fotografi i” oraz komiks „Krew Pusz-
czy”. Niestety końcówkę dnia popsuły 
opady deszczu, więc nie mogliśmy prze-
testować młodzieży podczas zaplanowa-
nego konkursu historycznego. 

Deszcz nieubłaganie padał cały wie-
czór, noc i następny dzień, więc w mar-
szowych trudach drugiego dnia wspie-
raliśmy się dwoma ciężarówkami, które 
w tym roku nam towarzyszyły: Citroen 
T35 oraz Chevrolet 158. 

W niedzielę 27 września zło-
żyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz 
w następujących miejscach: na rynku 
w Ryczywole przy pomniku upamięt-
niającym walki o Przedmoście Ma-

ciejowickie oraz starcie elementów 
1. Kompanii 1. Batalionu Czołgów 
Lekkich pod Ryczywołem 13 września 
1939 r.; przy leśnej mogile w Łaszówce, 
gdzie pochowano dwóch kawalerzystów 
z oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego 
poległych w potyczce pod Wolą Chod-
kowską, cmentarz wojenny na Czterech 
Kopcach, gdzie pochowani są żołnierze 
31 pułku Strzelców Kaniowskich i innych 
jednostek Wojska Polskiego z 1939 r.; 
przy kamieniu w Puszczy Kozienickiej, 
upamiętniającym walki 31 pSK w okolicy 
Marianowa. Na koniec dotarliśmy do Au-
gustowa, gdzie po miłym przyjęciu przez 
przedstawicieli lokalnej społeczności – 
byłego i obecnego sołtysa Dariusza Gon-
ciarza i Konrada Filę – udaliśmy się pod 
pomnik upamiętniający miejsce ostatnie-
go boju 31 pułku Strzelców Kaniowskich. 
Pod monumentalnym pomnikiem usta-
wionym staraniem lokalnej społeczności 
odbyły się małe uroczystości wieńczące 
tegoroczny Marsz Szlakiem Bojowym 
31 pSK. 

W uroczystościach udział wzięli 
przedstawiciele Gminy Pionki, Sołec-
twa Augustów, Nadleśnictwa Kozienice 
i Zwoleń, Kozienickiego Parku Krajo-
brazowego, organizacji kombatanckich, 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Pionek 
i Stanisławic. Uczestnicy złożyli kwiaty 
i zapalili znicze przed pomnikiem oraz 
wysłuchali krótkiego rysu historycznego. 
Tym samym zakończyły się dwudniowe 
wydarzenia przybliżające lokalnej spo-
łeczności wydarzenia z lat wojny i okupa-
cji 1939 – 1945.

Organizatorami i Partnerami wyda-
rzenia byli: Kozienickie Stowarzyszenie 

ło się po raz kolejny wyrwać z okrążenia. ciejowickie oraz starcie elementów 

Wydarzenia
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26 września na cmentarzu wojen-
nym w Kociołkach odbyły się uro-
czystości patriotyczne upamiętniające 
tragicznie zmarłego podporucznika 
Wojska Polskiego Michała Gumińskie-
go „Cezara”, organizatora i jednego 
z pierwszych dowódców oddziału par-
tyzanckiego Armii Krajowej Inspekto-
ratu Radom. Ppor. Michał Gumiński 
zginął 24 lutego 1944 r. w wyniku nie-
porozumienia od kul patrolu Batalio-
nów Chłopskich, w nieistniejącej dziś 
gajówce Kobyli Las, położonej około 
kilometra od cmentarza wojennego 
w Kociołkach.

Uroczystości rozpoczęto mszą św. 
w intencji Ojczyzny odprawioną w ko-
ściele pw. Świętej Rodziny w Kozie-
nicach, którą koncelebrował proboszcz 
parafii, ks. kanonik Władysław Sarwa, 
po czym wszyscy uczestnicy przeje-
chali do Kociołek. Na terenie cmenta-
rza z I wojny światowej, znajduje się 
symboliczny pomnik-mogiła Michała 
Gumińskiego „Cezara”, jest tu również 
pochowanych ponad 400 żołnierzy, 
w tym Polacy polegli podczas walk 
o twierdzę Dęblin w 1914 r. Uroczysto-
ści na wojennej nekropolii rozpoczęły 
się Hymnem Państwowym w wykona-
niu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kozienicach, po czym pro-
wadzący – Jarosław Traczyk – powitał 
wszystkich uczestników i omówił dal-
szy przebieg uroczystości. 

Następnie głos zabrali: Poseł na 
Sejm RP Dariusz Bąk, Wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu Kozienickiego 
Małgorzata Bebelska oraz Zastępca 

Burmistrza Gminy Kozienice Mirosław 
Pułkowski. W swoich przemówieniach 
wspominali walczących i ginących za 
Ojczyznę Polaków, w tym postać Mi-
chała Gumińskiego, jak również pod-
kreślali konieczność dbania o prawdę 
historyczną i jedność Narodu.

Po tym poszczególne delegacje zło-
żyły wiązanki kwiatów przy mogiłach. 
Wśród składających byli: Poseł na Sejm 
RP Dariusz Bąk, przedstawiciele Sta-
rosty i Rady Powiatu Kozienickiego, 
Burmistrza Gminy i Rady Miejskiej 
w Kozienicach, przedstawiciele Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej koło Kozienice, Związku Weteranów 
i Rezerwistów Wojska Polskiego Zarząd 
Powiatowy Kozienice, Nadleśnictwa 
Zwoleń, Nadleśnictwa Kozienice, Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej w Wólce 
Tyrzyńskiej, mieszkańców sołectwa i wsi 
Kociołki, Kozienickiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych.

Uroczystości zakończył marsz woj-
skowy w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP 
w Kozienicach. 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach, Światowy Związek Żoł-
nierzy Armii Krajowej koło Kozienice, 
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstruk-
cji Historycznych. Przedsięwzięcie zre-
alizowano dzięki dotacji Gminy Kozieni-
ce w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych. 

KRZYSZTOF ZAJĄC 
Kozienickie SRH

Burmistrza Gminy Kozienice Mirosław blicznej Szkoły Podstawowej w Wólce 

Rekonstrukcji Historycznych, Powiat Ko-
zienicki, Gmina Kozienice, Nadleśnictwo 
Kozienice, Nadleśnictwo Dobieszyn, So-
łectwo Augustów, ENEA Wytwarzanie.

Patronat Honorowy nad XI Marszem 
objął Starosta Powiatu Kozienickiego – 
Andrzej Jung.

Przedsięwzięcie zorganizowano w ra-
mach otwartego konkursu ofert na reali-
zację zadań publicznych, dofi nansowano 
ze środków Gminy Kozienice, Powiatu 
Kozienickiego oraz ENEA Wytwarzanie 
w ramach projektu „Historyczne podróże 
z ENEĄ”. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom wydarzenia, a także 
wszystkim, którzy wsparli tegoroczną edy-
cję Marszu. Zapraszamy za rok!

KRZYSZTOF ZAJĄC
Kozienickie SRH

Wydarzenia
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28 września w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Kozieni-
cach odbyła się XXIV Sesja Rady Po-
wiatu Kozienickiego VI kadencji. Po 
otwarciu obrad i stwierdzeniu quorum, 
przyjęty został protokół z ostatniej se-
sji. Następnie Andrzej Jung Starosta 
Powiatu Kozienickiego przedstawił 
Sprawozdanie z prac Zarządu, po czym 
przedstawiona została informacja 
o przebiegu wykonania budżetu powia-
tu kozienickiego, planów finansowych 
SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowa-
niu się Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej za I półrocze 2020 roku.

Następnie podjęte zostały uchwały 
w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu kozienickiego na lata 
2020 – 2032,

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

c) zmiany do Uchwały Nr XXI/111/2020 
z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia zadań i wysokości środ-
ków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w powiecie ko-
zienickim na 2020 rok,

d) ustalenia przebiegu istniejącej drogi 
powiatowej,

e) rozwiązania zespołu ds. reagowania 
i opracowania działań naprawczych 
w SP ZZOZ Kozienice,

f) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 
I. Sz. na Dyrektora Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Kozienicach,

g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości będącej w użytkowa-
niu Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach,

h) nabycia od Gminy Kozienice nie-

ruchomości gruntowej położonej 
w Aleksandrówce gm. Kozienice 
ozn. działka nr 229/5.
Podczas Sesji Mirosław Górka Wi-

ceprzewodniczący Rady Powiatu Ko-
zienickiego złożył wniosek imienny 
w sprawie zobowiązania Zarządu Po-
wiatu do dokończenia inwestycji budo-
wy chodnika w Wólce Brzózkiej Gmi-
na Głowaczów. Podczas głosowania 
8 Radnych było za przyjęciem wnio-
sku, 7 przeciw, natomiast 4 osoby 
wstrzymały się od głosu.

KAROLINA URBAŃSKA

Od ostatniej zwyczajnej Sesji (23 lip-
ca 2020 r.) Zarząd Powiatu obradował 
6 razy. 

1. Zarząd Powiatu zajmował się 
sprawami budżetowymi Starostwa 
i jednostek organizacyjnych. 

• Podjął 3 uchwały w sprawie wpro-
wadzenia zmian w budżecie Powiatu 
na 2020 rok,

• Podjął uchwałę w sprawie infor-
macji o przebiegu wykonania bu-
dżetu Powiatu, planów finanso-
wych SP ZZOZ w Kozienicach, 
kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej za I półro-
cze 2020 r.,

• Zapoznał się z Uchwałą Skła-
du Orzekającego RIO w sprawie 
opinii o przedłożonej informacji 
o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu i kształtowaniu się Wie-

loletniej Prognozy Finansowej, 
a także o przebiegu wykonania 
planu finansowego SP ZZOZ za 
I półrocze 2020 r.

RIO pozytywne opiniuje przedłożoną in-
formację, z uwagą dot. SP ZZOZ.

2. Zarząd podjął uchwały:

• w sprawie wyrażenia opinii doty-
czącej pozbawienia drogi powia-
towej Nr 3543W Bujak – Dzierz-
kówek kategorii drogi powiatowej 
i zaliczenia jej do kategorii dróg 
gminnych, 

• w sprawie wyrażenia opinii doty-
czącej zaliczenia drogi położonej 
na terenie gminy Garbatka-Letnisko 
w miejscowości Ponikwa, przebie-
gającej przez działki oznaczone nu-
merami 241/2, 241/1, 123/1, 123/2 
obręb geodezyjny 0015 Ponikwa do 
kategorii dróg gminnych,

• w sprawie udzielenia pełnomoc-
nictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Ko-
zienicach,

Dot. udzielenia pełnomocnictwa 
w celu przeprowadzenia i realizacji 
projektu „Wsparcie dzieci umieszczo-
nych w pieczy zastępczej w okresie epi-
demii COVID-19”.

• w sprawie powołania Zespołu ds. 
przygotowania projektu Programu 
Rozwoju Powiatu Kozienickiego na 
lata 2021 – 2027,

• w sprawie przekazania dla Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Opactwie sprzętu kom-
puterowego – 1 szt. tablet i 1 szt. 
laptop.

Dot. przekazania w użyczenie na czas 
nieoznaczony sprzętu nabytego w ra-
mach „Działania 1.1. Wyeliminowanie 

Informacje
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terytorialnych różnic w możliwości do-
stępu do szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach Zdalna 
Szkoła”.

• w sprawie przekazania dla I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Ko-
zienicach  sprzętu komputerowego 
– 7 szt. laptopów,

• w sprawie przekazania dla Zespołu 
Szkół Nr 1 w Kozienicach sprzętu 
komputerowego – 21 szt. laptopów 
i 10 szt. tabletów,

• w sprawie wniesienia pod obra-
dy Rady Powiatu Kozienickiego 
projektu uchwały Rady Powiatu 
w sprawie pozbawienia kategorii 
dróg powiatowych i zaliczenia do 
kategorii dróg gminnych niektó-
rych dróg położonych na terenie 
powiatu kozienickiego,

Dot. dróg: Stacja Kolejowa Bąkowiec 
oraz Zajezierze (Gminy:Garbatka-Letni-
sko i Sieciechów)

(Projekt uchwały zdjęty z porządku obrad)

• sprawie powołania komisji egza-
minacyjnych dla nauczycieli ubie-
gających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego,

Dot. 2 nauczycieli SOS-W w Opactwie.

• zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organi-
zacyjnego Starostwa Powiatowe-
go w Kozienicach,

Zmiana dot. likwidacji Wydziału Bez-
pieczeństwa, Spraw Społecznych  
i Obywatelskich i przekazania zadań 
ww. wydziału do Wydziału Zdrowia, 
Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 paź-
dziernika 2020 r. 

• w sprawie powołania Zespołu ds. 
udzielania ulg w spłacie nieopo-
datkowanych należności budże-
towych o charakterze publiczno-
prawnym,

Celem działania Zespołu jest opinio-
wanie propozycji dot. udzielania ulg w 
spłacie nieopodatkowanych należności 
budżetowych przypadających Powiato-
wi np. z tytułu odprowadzenia pojazdu 
na parking.

• w sprawie udzielenia pełnomoc-
nictwa Dyrektorowi Domu Po-
mocy Społecznej im. Kazimiery 
Gruszczyńskiej w Kozienicach,

Dot. złożenia wniosku i podpisania 
umowy dot. projektu grantowego pn. 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 
pacjentom oraz bezpieczeństwa perso-
nelowi zakładów opiekuńczo – leczni-
czych, domów pomocy społecznej, za-
kładów pielęgnacyjno – opiekuńczych  
i hospicjów na czas COVID-19, reali-
zowanego w ramach programu opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 
– 2020, współfinansowanego ze środ-
ków EFS.

• w sprawie upoważnienia Marci-
na Łopuszańskiego – Dyrektora 
ZDP w Kozienicach do udziału  
w pracach komisji przetargowej 
na zadanie projektowe pn. „Budo-
wa mostu na rzece Wiśle pomię-
dzy m. Antoniówka Świerżowska 
a m. Świerże Górne wraz z droga-
mi dojazdowymi” organizowane 
przez Lidera, tj. Powiat Garwoliń-
ski, 

• w sprawie  upoważnienia przed-
stawicieli Pracowni Projekto-
wej „PIK” s.c. do występowania  
w imieniu Powiatu Kozienickiego 
w sprawach związanych z projek-
tem budowy budynku SOS-W, 

• zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrek-
torowi PCPR w Kozienicach,

Zmiana dot. dodania punktu o brzmie-
niu „zawierania umów użyczenia 
sprzętu komputerowego i audiowizual-
nego”.

• w sprawie przekazania SP ZZOZ 
Kozienice w nieodpłatne użytkowa-
nie środka trwałego,

Dot. miejsc postojowych o pow. 
1.236,96 m². Miejsca postojowe zosta-
ły wybudowane przez Powiat w ramach 
zadania „Przebudowa miejsc postojo-
wych przy Szpitalu Powiatowym w Ko-
zienicach”.

• w sprawie przekazania SP ZZOZ 
Kozienice w nieodpłatne użytkowa-
nie środka trwałego,

Dot. linii kablowej oświetleniowej o dłu-
gości 210 m.

3. Zarząd zajmował się sprawami  
SP ZZOZ w Kozienicach:

• Analizował sytuację finansową, 
kadrową i organizacyjną jednost-
ki,

• Zapoznał się z pismem NFZ skie-
rowanym do Dyrekcji SP ZZOZ 
w Kozienicach w sprawie zadys-
ponowania zespołów ratownic-
twa medycznego funkcjonujących  
w ramach Systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne do Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego 
SP ZZOZ w Kozienicach, w celu 
zrealizowania transportów mię-
dzyszpitalnych i transportu mię-
dzyoddziałowego.

Dyrekcja Oddziału NFZ prosi Dyrek-
tora SP ZZOZ o zwiększenie nadzoru 
nad zapewnieniem transportu sani-
tarnego na rzecz pacjentów SP ZZOZ  
w Kozienicach.

Dyrekcja NFZ przypomina, że realizo-
wanie umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej niezgodnie z posta-
nowieniami może skutkować nałoże-
niem kary umownej.

Zarząd wystąpił do Dyrektora SP 
ZZOZ, w celu odniesienia się do 
sprawy oraz podjęcia środków zarad-
czych, aby sytuacja nie powtórzyła się  
w przyszłości.

• Zapoznał się z pismem Dyrektora 
SP ZZOZ skierowanym do Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Warszawie dot. wyda-
nia pozytywnej opinii w sprawie 
czasowego zaprzestania działal-
ności komórek organizacyjnych  
w okresie 21 sierpnia – 31 sierpnia  
2020 r., w związku z konieczno-
ścią przeprowadzenia remontu 
Bloku Operacyjnego w ramach 
projektu unijnego „Termomoder-
nizacja SP ZZOZ w Kozienicach”.

• Zapoznał się z pismem Dyrektora 
SP ZZOZ skierowanym do Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go informującym, że w związku  
z negatywną opinią Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Kozienicach dot. włą-
czenia Bloku Operacyjnego oraz 
oddziałów: chirurgii ogólnej, ura-
zowo–ortopedycznego, ginekolo-
giczno – położniczego, neonatolo-
gicznego i urologicznego, Szpital 
nie jest w stanie do 10 września 
rozpocząć działalności leczniczej 
w powyższych komórkach. 

Brak możliwości wznowienia działal-
ności wynika z niewywiązywania się 
wykonania remontujących Blok Opera-
cyjny z przyjętego harmonogramu.

SP ZZOZ w Pionkach, SP ZZOZ Puła-
wy, SPSK Otwock oraz PCM w Grójcu 
zadeklarowały przedłużenie terminu 
udzielenia świadczeń zdrowotnych.

• Zapoznał się z pismem Dyrektora 

Dokończenie na str. 10
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SP ZZOZ skierowanym do Wy-
działu Zdrowia Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego dot. od-
powiedzi na pismo o dokonaniu 
stosownej analizy sytuacji orga-
nizacyjno – kadrowej w szpitalu  
w Kozienicach, w obliczu ewentu-
alnego „jesiennego” zwiększenia 
liczby zachorowań na Covid-19,

• Zarząd skierował pismo do Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w sprawie aktualizacji „Planu dzia-
łania systemu Państwowe Ratow-
nictwo Medyczne dla Województwa 
Mazowieckiego”.

Aktualnie stacjonujące ZRM:
– specjalistyczny: Kozienice,
– podstawowy: Świerże Górne, Głowa-

czów.
Przedstawione zmiany w projekcie:
– podstawowy: Kozienice, Magnuszew, 

Głowaczów.

Zarząd negatywnie odniósł się do ww. 
projektu. Jest przeciwny likwidacji sys-
temu specjalistycznego i zmianie miejsc 
stacjonowania ZRM.

4. Zarząd zajmował się sprawami z za-
kresu oświaty:

• Zarząd postanowił ufundować na-
grody dla 9 najlepszych maturzy-
stów w formie bonu w wysokości 
600 zł/1 osoba. 

(I LO – 3 maturzystów, ZS Nr 1 - 6 matu-
rzystów (3 Technikum i 3 II LO).

• Zarząd, na wniosek Dyrektora ZS 
Nr 1 w Kozienicach pozytywnie 
zaopiniował mgr Renatę Kurek 
jako kandydatkę na stanowisko 
p.o. wicedyrektora szkoły ds. wy-
chowawczych.

• Zarząd wyraził zgodę, na wniosek 
Dyrekcji SOS-W, ZS Nr 1 na przy-
dzielenie pracownikom godzin po-
nadwymiarowych w roku szkolnym 
2020/2021. 

(Dot. Dyrektor SOS-W, Kierownika 
Internatu w SOS-W, wicedyrektorów  
i kierownika szkolenia praktycznego  
w ZS Nr 1).

5. Zarząd podpisał porozumienie  
o współpracy w ramach Projektu 
RENAISSANCE finansowanego  
z programu Horyzont 2020 na 
podstawie umowy GRANT 
AGREEMENT NUMBER 824342.

Projekt ma na celu opracowanie inno-

wacyjnej, uniwersalnej i powtarzalnej 
metody wdrażania nowych technolo-
gii i modeli biznesowych w zakresie 
produkcji i inteligentnej dystrybu-
cji czystej energii w różnej wielkości 
lokalnych systemach zaopatrzenia  
w energię.

Przedmiotem porozumienia jest współ-
praca przy realizacji wirtualnej pilota-
żowej koncepcji wdrażania rozwiązań 
zintegrowanego zarządzania lokalnymi 
sieciami energetycznymi z wykorzysta-
niem OZE dla wyznaczonych przez Sta-
rostwo budynków.

Planowany czas realizacji projektu: wrze-
sień 2020 – kwiecień 2022.

Działania finansowane z budżetu projektu 
RENAISSANCE.

6. Zarząd pozytywnie zaopiniował 
wniosek Kierownik Biura Rady  
i Zarządu Powiatu w sprawie wy-
rażenia zgody na zakup usługi dot. 
dostosowania systemu eSesja do 
wprowadzonych wymogów, pole-
gającej na tworzeniu napisów do 
nagrań z Sesji. 

W związku z ustawą o dostępności cy-
frowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych, od 
dnia 23 września 2020 r. Powiat ma 
obowiązek dostosowania treści umiesz-
czanych w internecie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

7. Zarząd zapoznał się z pismem Dy-
rektora ZDP skierowanym do Pana 
I. Sz. zam. Radom w sprawie we-
zwania do pokrycia strat w kwocie 
2.000 zł związanych z całkowitym 
zniszczeniem leszczyn w ilości 
3 szt i znacznym uszkodzeniem 
drzew w ilości 2 sztuk w m. Wólka 
Tyrzyńska.

Dyrektor ZDP informuje, że pracow-
nicy jednostki dokonali oczyszczenia  
z pasa drogi powiatowej nr 1726W Ko-
zienice – Wólka Tyrzyńska zakrzaczeń 
występujących w pasie drogi powiato-
wej.

Powyższe działania zostały dokonane 
na podstawie wniosku Radnego Rady 
Miejskiej w Kozienicach oraz zgłoszeń 
mieszkańców na zebraniach sołeckich, 
ponieważ krzewy zagrażały bezpie-
czeństwu pieszych poruszających się 
poboczem drogi powiatowej. 

Dyrektor ZDP uznaje roszczenie za BEZ-
ZASADNE.

8. Zarząd wystąpił do Głównego Le-
karza Weterynarii z wnioskiem  

o zniesienie niebieskiej strefy za-
grożenia Afrykańskim Pomorem 
Świń na terenie powiatów: kozie-
nickiego i białobrzeskiego. 

Dzięki tym działaniom udało się uzy-
skać zniesienie niebieskiej strefy i uzy-
skanie czerwonej strefy, czyli korzyst-
niejszej. 

Hodowcy trzody chlewnej od ponad 
roku znajdowali się w bardzo trudnej 
sytuacji, gdyż sprzedaż żywca hodo-
wanego w strefie niebieskiej podlega 
znacznym ograniczeniom, a uzyskiwa-
ne ceny świń są dużo niższe niż w stre-
fie czerwonej i żółtej.

Restrykcje obowiązujące w strefie niebie-
skiej skutkowały spadkiem gospodarstw 
utrzymujących trzodę chlewną o ok. 50 % 
w stosunku do roku 2019.

(Sprawę konsultowałem z Lidią Li-
gorowską – Przewodniczącą Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Śro-
dowiska, Mirosławem Górką – Prze-
wodniczącym Rady Powiatowej Mazo-
wieckiej Izby Rolniczej oraz Piotrem 
Kozłowskim – Burmistrzem Gminy Ko-
zienice.
O wsparcie naszych działań zwróciłem 
się za pośrednictwem Artura Matery 
do  Ministra Marka Suskiego, któremu 
jeszcze raz, w imieniu własnym i rolni-
ków dziękuję za pomoc).

9. Zarząd zapoznał się z pismem Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego informującym o ogłoszeniu 
naboru wniosków o wsparcie dla 
jednostek samorządu terytorialnego 
w ramach dofinansowania ze środ-
ków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

10. Zarząd zapoznał się ze stano-
wiskami Rad: Gminy Teresin  
i Powiatu Grójeckiego w sprawie 
powstrzymania planów podziału 
Województwa Mazowieckiego oraz 
stanowiskiem Rady Miasta i Gmi-
ny Chorzele w sprawie podjęcia 
niezwłocznych działań zapewnia-
jących utrzymanie płynności finan-
sowej, w szczególności w zakresie 
finansowania oświaty oraz wdroże-
nie mechanizmów wsparcia rekom-
pensujących samorządom zmniej-
szone wpływy z udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych.

11. Zarząd przygotował i pozytywnie 
zaopiniował materiały na dzisiejszą 
XXIV Sesję Rady Powiatu.

Biuro Rady i Zarządu 
Powiatu Kozienickiego

Dokończenie ze str. 9
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Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chmielewie – Aktywne Kobiety, 
przystąpiło do projektu „Mazowsze 
Lokalnie” i otrzymało grant w wysoko-
ści 5 000,00 zł. KGW w Chmielewie, 
przeszło przez dwa etapy konkursu 
i w ramach ścieżki rozwój organiza-
cji, uzyskało dofinansowanie na zakup 
sprzętu, potrzebnego do prowadzenia 
działalności statutowej Koła. Za pozy-
skane fundusze zakupiono: komputer 
– laptop, urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, skaner, ksero), projektor, 
statyw do projektora oraz materiały na 
warsztaty rękodzieła, które członki-
nie Koła prowadzą dla mieszkańców. 
Dla działającej od niedawna organiza-
cji, zakup tego typu wyposażenia jest 
ogromnie ważny. Umożliwi on lepszą 
komunikację członkiń ze środowi-
skiem, zwiększy możliwości zdobywa-
nia wiedzy i wpłynie na rozwój orga-
nizacji.

Program „Mazowsze Lokalnie” jest 
finansowany z krajowych środków pu-
blicznych, pochodzących z Narodowe-
go Instytutu Wolności – Centrum Roz-
woju Społeczeństwa Obywatelskiego 
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2014 – 2020 oraz przez 
Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego.

KGW w Chmielewie – Aktywne Kobiety 

Projekt Gminy Magnuszew zo-
stał wybrany jako jedna z ponad 100 
inicjatyw z całej Polski, zgłoszonych 
w programie grantowym „WzMOC-
nij swoje otoczenie” Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych. Dzięki gran-
towi powstanie nowoczesny pawilon 
wystawienniczo-handlowy Skansenu 
Bojowego I Armii Wojska Polskiego 
w Mniszewie. 

Stary pawilon w Skansenie w Mni-
szewie nie nadawał się do użytkowa-
nia, dlatego Gmina Magnuszew szuka-
ła środków na budowę nowego obiektu 
dla mieszkańców i turystów. Dzięki 
grantowi z programu „WzMOCnij 
swoje otoczenie” projekt nowego pa-

wilonu jest już realizowany. Będzie to 
prawie 40-metrowy, częściowo prze-
szklony budynek, dobrze komponujący 
się z istniejącą infrastrukturą. Gmina 
wystąpiła o pozwolenie na budowę 
i zawarła umowę z wykonawcą pawi-
lonu. Ukończenie budowy planowane 
jest do 30 listopada br.

Celem programu „WzMOCnij swoje 
otoczenie” jest wyłonienie najlepszych 
projektów związanych z rozwojem 
lokalnej infrastruktury, aktywizacją 
życia społecznego i kulturalnego oraz 
finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, 
w gminach, w których zlokalizowa-
na jest lub budowana infrastruktura 
przesyłowa. Na terenie gminy Magnu-

szew PSE realizują projekt inwesty-
cyjny budowy linii 400 kV Kozienice 
– Miłosna. Inwestycja ma strategicz-
ne znaczenie dla Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego ze względu na 
konieczność zapewnienia zasilania 
północno-wschodniej i centralnej Pol-
ski oraz niezawodnego wyprowadzenia 
mocy z Elektrowni Kozienice.

Więcej informacji o działalno-
ści organizatora programu można 
znaleźć na stronie raport.pse.pl oraz 
www.wzmocnijotoczenie.pl. 

Gmina Magnuszew

Informacje
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2 września  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach odbył się „Międzyklaso-

wy Turniej Piłki Nożnej”. O godzinie 10:00 rozpoczęło się 
losowanie. Osiem drużyn zostało podzielone na dwie gru-
py. W pierwszej znalazły się klasy: 3A, 2gB, 2gC i 2gA, 
a w drugiej: 3C, 2pB, 2pA i 1A. Mecze były bardzo zacię-
te. Wszystkie spotkania rozegrano z zasadami fair play. 
W pierwszej grupie na prowadzenie wysunęła się klasa 3A 
zebrała komplet punktów, zapewniając sobie awans. Z dru-
giego miejsca natomiast wyszła 2gA. W drugiej grupie sytu-
acja była bardziej skomplikowana. Wszystkie drużyny mia-
ły tyle samo punktów. Klasa 2pB strzeliła najwięcej bramek 
zapewniając sobie wyjście z grupy. Reszta drużyn rozegrała 
konkurs rzutów karnych. Zwycięsko wyszła z nich klasa 1A. 
W półfinale spotkały się 3A:1A i 2gA:2pB. Po twardej i bez-
kompromisowej rozgrywce wyłoniono finalistów: 1A z 2pB. 
W starciu o trzecie miejsce zwyciężyli uczniowie klasy 3 A, 
którzy pokonali 2gA. Cały Turniej wygrali uczniowie klasy 
1A. Królem strzelców został Miłosz Jabłoński z 3A.

25 września w naszej szkole obchodziliśmy Europejski 
Dzień Języków. Nauczycielki języków obcych przygoto-

wały tematyczne lekcje, podczas których uczniowie mieli okazję 
dowiedzieć się wielu interesujących faktów na temat języków 
europejskich. Ponadto, mogli sprawdzić swoje umiejętności ję-
zykowe oraz zdolności rozpoznawania języków. W trakcie lekcji 
młodzież grała w różne gry językowe i brała udział w quizach. 
Uczniowie mogli także pochwalić się znajomością języków in-
nych niż te, które nauczane są w naszej szkole.

2 października w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice 
Filia nr 8 – Mediateka odbył się szkolny turniej w grę 

komputerową Counter-Strike:Global Offensive. Roz-
grywki odbywały się w formule turniejowej, czyli na jed-
ną drużynę przypadało po 5 osób. Łącznie w rozgrywkach 
wzięło udział 7 drużyn, co w sumie dawało 35 graczy. Byli 
to uczniowie z I, II jak i III klas. Gracze rywalizowali ze 
sobą przez około osiem godzin. Nagrody zostały zasponso-
rowane przez kozienicki sklep komputerowy PComp 3000. 
I miejsce zdobyła drużyna – Fryta Esport, II drugie miejsce 
zajęła drużyna – Warzywka Zielone, III miejsce przypadło 
drużynie Bestie Disa.

12 października odbyła się oficjalna inauguracja pro-
jektu „Kobieto! puchu marny! – czy aby na pew-

no” w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. 
To inicjatywa grupy nieformalnej z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, 
która jest realizowana w ramach programu Kozienickiego 
Domu Kultury „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”. 
Uczniowie naszego liceum i nauczycielki: Joanna Piwońska 
i Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek, realizując ten projekt 
chcą przybliżyć lokalnej społeczności sylwetki kobiet, któ-
re miały znaczący wpływ na losy Polski i świata oraz opo-
wiedzieć o pozycji kobiet na przestrzeni dziejów. Na scenie 
KDK zaprezentowali się uczniowie: Olga Kurek, Weronika 
Zdyb, Maja Marszałek, Karolina Ptaszek, Natalia Rutkow-
ska, Milena Caban, Wiktoria Wierzbicka, Ewa Mojsiuszko 
i Łukasz Wójtowicz, którzy opowiedzieli, jak wyglądało 
życie kobiet w czasach antycznych i w średniowieczu. Ko-
lejną częścią spotkania był krótki wykład Małgorzaty Ku-
śmierczyk – Balcerek, która przybliżyła sylwetki wybitnych 
Polek ze świata kultury. Na koniec dnia inauguracji projek-
tu  został ogłoszony plebiscyt. W głosowaniu internetowym 
mieszkańcy Gminy Kozienice wybiorą 10 kobiet, które ich 
zdaniem szczególnie zapisały się w historii, a następnie zo-
stanie zorganizowana na ich temat wystawa w CKA. W ra-
mach inicjatywy planowane są kolejne spotkania.

Red. I LO

12 

tu  został ogłoszony plebiscyt. W głosowaniu internetowym 
mieszkańcy Gminy Kozienice wybiorą 10 kobiet, które ich 

mach inicjatywy planowane są kolejne spotkania.

Wydarzenia
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W obliczu pandemii koronawiru-
sa polska szkoła i nasze domy stanęły 
przed wielkim wyzwaniem. Nauczy-
ciele, uczniowie i rodzice mierzą się  
z zadaniem realizowania podstawy pro-
gramowej online. 

W jaki sposób zorganizować dzie-
ciom optymalne warunki do nauki  
w domu?

Bardzo ważnym elementem zapew-
niającym dziecku poczucie bezpie-
czeństwa jest stały rytm funkcjonowa-
nia. Ponieważ w ostatnim czasie ten 
element jest zaburzony, zadaniem ro-
dziców i nauczycieli jest wprowadze-
nie powtarzalnego planu dnia. Dzieci 
potrzebują rutyny. Zdecydowanie po-
lecam stworzenie harmonogramu, któ-
ry obejmuje zarówno czas na zabawę, 
możliwość kontaktu telefonicznego  
z przyjaciółmi, a także czas „wolny od 
technologii” i czas na prace domowe. 
Musimy zastanowić się, co dla nas jest 
ważne i zbudować strukturę, która to 
odzwierciedla. Dużym wsparciem dla 
naszych dzieci będzie zapewnienie 
przewidywalnego dnia i świadomości, 
kiedy powinny się uczyć lub praco-
wać w domu, a kiedy mogą się bawić. 
Dzieci w wieku 10 – 11 lat lub starsze 
można zaangażować w przygotowanie 
planu dnia. Wtedy dajemy im możli-
wość zastanowienia się nad czynno-
ściami, które chciałyby wykonywać, 
a następnie pracujemy wspólnie nad 
ostatecznym kształtem harmonogra-
mu. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, to 
najlepiej zaplanować ich dzień tak, 
aby najpierw zacząć od obowiązków 
(szkolnych i domowych), a następnie 
przeznaczyć czas na zabawę. W przy-
padku rodziców, którzy nie są w stanie 
nadzorować swoich pociech w ciągu 
dnia, najlepiej porozmawiać o harmo-
nogramie z osobą, która opiekuje się 
nimi i wypracować wspólny plan.

Oto kilka praktycznych wskazówek, 
dotyczących warunków i organizacji na-
uki dziecka w domu:
1. Dopilnuj, aby dziecko wstawało  

o stałej porze (rannej). Nastaw bu-
dzik o stałej godzinie. Pamiętaj, to 
nie ferie, to czas pracy.

2. Zaplanuj z dziećmi ich dzień. Pamiętaj 
o właściwych proporcjach czasu na-
uki i odpoczynku.

3. Ustal z dzieckiem godziny, w któ-

rych będzie uczyło się i odrabiało 
lekcje. Najlepiej zgodnie z dotych-
czasowym planem lekcji. Określ-
cie: czego dzieci mają się nauczyć 
(przedmiot, zakres materiału), ile 
czasu im to zajmie, jakie materia-
ły powinno zgromadzić, by zacząć 
naukę (np. zeszyt, książkę, wydru-
kować zadanie, otworzyć stronę  
w e-podręczniku).

4. Wyznaczaj przedział czasowy (od – 
do), w którym dzieci będą się uczyły. 
Starajcie się trzymać określonych ter-
minów.

5. Pamiętaj o przerwach relaksacyj-
nych (ale nie dłuższych niż 15 mi-
nut).

6. Podziel wspólnie materiał do nauki 
na partie: zróbcie grafik – zapisuj-
cie bieżące zadania do wykonania, 
zalecane przez nauczycieli danych 
przedmiotów i terminy ich realiza-
cji. Grafik umieśćcie w widocznym 
miejscu. Odznaczajcie zrealizowa-
ne zadania – to bardzo motywuje, 
bo jest wizualnym odzwierciedle-
niem wykonanej pracy!

7. Nie zapominajcie o aktywności ru-
chowej, która jest niezbędna do 
prawidłowego funkcjonowania mó-
zgu.
Kiedy już uda nam się wszystko 

zaplanować i zorganizować, to w jaki 
sposób motywować dziecko do syste-
matycznej nauki w warunkach domo-
wych? Jak zachęcić dziecko do nauki? 

Przede wszystkim porozmawiaj  
z dzieckiem, dlaczego i po co musi co-
dziennie się uczyć. Uświadom, że jego 
systematyczna praca będzie zweryfi-
kowana przez nauczycieli.

Kilka dodatkowych wskazówek, 
które pomogą motywować dziecko do 
pracy:
1. Nie przerywaj dziecku w czasie nauki,  

nie wołaj do telefonu, wyłącz wszel-
kie źródła dźwięku. 

2. Przekaż informacje, że wszystkie 
dzieci uczą się w tym samym cza-
sie. Niech żadne wtedy nie ogląda 
telewizji i nie gra na komputerze. 
To podstawowy błąd rodziców, aby 
pozwolić, by jedno z dzieci się ba-
wiło, gdy drugie się uczy.

3. Naucz dziecko traktować naukę jak 
wyzwanie. Pokazuj mu, jak warto-

ściowe jest robie-
nie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie 
robiło, a co wydaje się trudne. 

4. Chwal dziecko po każdej przerobio-
nej partii materiału. Doceniaj praw-
dziwy wysiłek i trud oraz konse-
kwencję dziecka.

5. Nie wyręczaj dziecka w odrabianiu 
lekcji. To bardzo ważne. Kiedy 
prosi o pomoc, nie podawaj mu go-
towych rozwiązań, ale jedynie na 
nie naprowadź, udziel wskazówek, 
wyjaśnij wątpliwości. Zachęć do 
samodzielności. Samodzielnie roz-
wiązane zadanie może dostarczyć 
dziecku dużej satysfakcji, wzmac-
nia w nim również poczucie, że jest 
w stanie poradzić sobie z trudno-
ściami.

6. W sytuacji zniechęcenia wskazuj na 
postęp, jaki już poczyniło dziecko 
w wykonanych zadaniach (w tym 
celu każdego dnia należy zadania 
spisać na kartce i skreślać je po ich 
wykonaniu).

7. Podkreślaj sukcesy, zamiast braków. 
Jeśli dziecko ma ogromne problemy 
z jednym przedmiotem, zachęć je, 
by na lodówce pojawiła się kartka: 
„Co już umiem”. Codziennie przed 
snem zapiszcie na niej to, czego 
dziś dziecko się nauczyło oraz to, 
w czym jest kompetentne. Nawet, 
jeśli to będą tylko dwie daty lub 
cztery słówka. Zwróć uwagę dziec-
ka, jak szybko kartka się zapełniała, 
o ile stał się mądrzejszy przez kilka 
dni.

8. Wspólnie ustalcie dużą nagrodę 
po wykonaniu całej pracy, w po-
staci czasu na rozrywkę. Ustalcie 
z dzieckiem rozrywki w hierar-
chicznym porządku od najmniej 
nagradzających do najbardziej 
pożądanych. Adekwatnie do zaan-
gażowania dziecka w danym dniu 
wyraźcie zgodę na zabawę z okre-
ślonej pozycji hierarchii.
Pamiętajmy, że wspierająca posta-

wa rodzica, konsekwentne przestrzega-
nie stałych pór w planie dnia dziecka, 
jasno sprecyzowane oczekiwania wo-
bec niego w sytuacji nauki poza szko-
łą, mogą ułatwić dziecku przystosowa-
nie się do tej nowej sytuacji.

DOROTA MARUT
psycholog
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Uruchomienie środków na limity dopłat do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup 
użytków rolnych.

Od dnia 7 października 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2020 
r. środki na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk). 

Łączna pula środków na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów wynosi 30 mln zł. 
O kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników zainteresowani mogą ubiegać się 

w bankach współpracujących tj.: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących Bankach Spółdzielczych 
oraz w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Krakowskim Banku Spółdzielczym i Banku Spółdzielczym w Brodnicy. 

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa”. 
II. Pomoc na start dla grup producentów.

Od 19 października, trwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o wsparcie na „Tworzenie grup producen-
tów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie. 

Program, fi nansowany z PROW na lata 2014 – 2020, kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. 
Grupy te muszą składać się z osób fi zycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. 

O dofi nansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych 
rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający 
producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw. 

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie sta-
nowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10 proc. 
przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc, w czwartym roku – 7 proc. i w piątym – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 
100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 30 listopada 2020 r. 
III. 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej.

W terminie od 15 października do końca roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi 
bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwe-
stycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. 

O pomoc z PROW 2014 – 2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk 
żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, 
uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń 
lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. 

Pomoc fi nansową mogą uzyskać rolnicy, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co naj-
mniej jednym z dwóch lat poprzednich. 

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co 
najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą jednocześnie dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtwo-
rzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifi kujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, 
określa komisja powołana przez wojewodę. 

Natomiast w przypadku poniesienia strat w związku z afrykańskim pomorem świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy 
lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co 
najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu rolnika. 

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, wynosi do 300 tys. zł, jednak nie 
może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifi kowanych. 

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. 
na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonej infrastruktury, czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rol-
nik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF może otrzymać dofi nansowanie na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcjami ich wypełniania udostęp-
nione są na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załącz-
niki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek 
składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 poz. 1041). Wniosek o przyznanie pomocy może być zło-
żony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR znajdującego się na obszarze właściwości 
miejscowej Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Informacje na temat typu operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.
pl. Można je również uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem 
bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.
IV. Dotacje na małe przetwórstwo i RHD.

Od 26 października 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rol-
nych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. 

Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, która fi nansowana jest 
z budżetu  PROW na lata 2014 – 2020, skierowana jest do dwóch grup benefi cjentów. 

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców 
może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł. 

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży 
produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności 
gospodarczej, a maksymalna kwota dofi nansowania wynosi 100 tys. zł. 

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, przyznawana jest 
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Pandemia nie zmienia podstawowej 
zasady prawa cywilnego, którego czę-
ścią jest prawo konsumenckiej, PACTA 
SUNT SERVANDA .

O czym warto pamiętać podróżując 
w tzw. „nowej rzeczywistości”:
• Konsumenci powinni zapoznawać się z tre-

ścią ofert i umów szczególnie pod kątem 
zmieniającej się sytuacji w poszczegól-
nych krajach (wprowadzane i znoszone 
dynamicznie obostrzenia). To znaczy mu-
szą mieć świadomość, jaką taryfę wybie-
rają, na jakich zasadach mogą anulować 
rezerwację w sytuacji np. zakazu lotu do 
danego kraju, ograniczeń w poruszaniu się 
bądź pojawienia się obowiązków sanitar-
nych np. przeprowadzenia testu.

• Dokonując rezerwacji warto się upew-
nić, czy istnieje możliwość rezygna-
cji z umowy ze względu na osobiste 
obawy, przy braku konkretnych ogra-
niczeń np. swobody podróżowania, 
czy obostrzeń nie zezwalających na 
świadczenie danej usługi.

• Jeżeli dana firma w wyraźny sposób nie 
określa swojej polityki postępowania 
w nadzwyczajnych okolicznościach 
zwłaszcza jeżeli chodzi o utrudnienia 
podyktowane przez panującą pandemię, 
to warto bezpośrednio skontaktować się 
z tym usługodawcą i ustalić szczegóły 
w formie pisemnej (może być e-mail).

• ALE w obecnej rzeczywistości należy mieć 
na uwadze orzeczenie TSUE. Trybunał 
wyjaśnił, że agresywne zachowanie pa-
sażera można uznać za „nadzwyczajną 
okoliczność”, chyba że linia lotnicza przy-
czyniła się do wystąpienia tego zachowa-
nia. I w takim przypadku nie dostaniemy 
odszkodowania za opóźniony lot.

• Linia lotnicza może powołać się na „nadzwy-
czajną okoliczność”, która miała wpływ 
na poprzedni lot obsługiwany przez tego 
samego przewoźnika za pośrednictwem 
tego samego statku powietrznego pod wa-
runkiem że istnieje bezpośredni związek 
przyczynowy między wystąpieniem da-

w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców  
i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych. 

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych 
do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej 
i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń 
gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.  
Skrót artykułów ze stron: 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

nej okoliczności a opóźnieniem – decyzja  
w tym przypadku należy do sądu.

Szybka reklamacja – 3 narzędzia
• Wzory reklamacji – Skorzystaj z go-

towych wzorów reklamacji: 
https://konsument.gov.pl/wzory-rekla-
macji/
• Kalkulator praw – obliczysz to za pomo-

cą Kalkulatora Praw Pasażera: 
https://konsument.gov.pl/kalkulator-
-praw-pasazerow-linii-lotniczych
• Zestawienie formularzy – Gubisz się na 

stronie linii lotniczej? Tutaj znajdziesz 
linki do formularzy reklamacyjnych 
większości europejskich linii lotniczych: 

https://konsument.gov.pl/misc/faq-sup-
port/formularz-reklamacji/
• lotnicza przyczyniła się do wystąpienia 

tego zachowania. I w takim przypad-
ku nie dostaniemy odszkodowania za 
opóźniony lot.

• Linia lotnicza może powołać się na 
„nadzwyczajną okoliczność”, która 
miała wpływ na poprzedni lot obsłu-
giwany przez tego samego przewoź-
nika za pośrednictwem tego samego 
statku powietrznego pod warunkiem 
że istnieje bezpośredni związek przy-
czynowy między wystąpieniem danej 
okoliczności a opóźnieniem – decyzja 
w tym przypadku należy do sądu.

ABC Konsumenta – Konsument a wy-
jazd za granicę w czasie epidemii

Odpowiadając na pytania zadawane 
przez konsumentów o kwestie wyjazdu 
za granicę w związku z koronawirusem 
i możliwością rezygnacji Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów informuje:
1. Na pytanie co ma robić – czy rezygno-

wać czy nie, bo biuro podróży twier-
dzi, że konsument nie ma ku temu 
podstaw i w razie rezygnacji będzie 
zobowiązany pokryć koszty rezygna-
cji to Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów nie może podjąć decyzji za 
konsumenta i zagwarantować mu, 
że jeśli odstąpi od umowy z powodu 

sytuacji panującej w krajach objętych 
epidemią koronawirusa – organizator 
będzie zobowiązany do zwrotu wpła-
conych przez niego środków. Decyzja 
należy tylko i wyłącznie do konsu-
menta, który zawarł umowę. 

2. Jeśli konsument jest zdecydowany 
zrezygnować z wyjazdu to:

musi złożyć na piśmie do organizatora 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy  
z powodu sytuacji panującej w miejscu 
docelowym, może powołać się na przepis 
art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach tury-
stycznych, który brzmi następującą: 
Art. 47 ust. 4. Podróżny może odstąpić od 
umowy o udział w imprezie turystycznej 
przed rozpoczęciem imprezy turystycz-
nej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie 
w przypadku wystąpienia nieuniknio-
nych i nadzwyczajnych okoliczności wy-
stępujących w miejscu docelowym lub 
jego najbliższym sąsiedztwie, które mają 
znaczący wpływ na realizację imprezy 
turystycznej lub przewóz podróżnych 
do miejsca docelowego. Podróżny może 
żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokona-
nych z tytułu imprezy turystycznej, bez 
odszkodowania lub zadośćuczynienia  
w tym zakresie i zażądać zwrotu pieniędzy 
wskazując termin np. 7 dni i nr rachunku 
bankowego. Powinien ponadto powołać 
się na informacje, które podaje GIS i MSZ, 
które w pewnym sensie uzasadniają jego 
decyzję. Jeśli przedsiębiorca odmówi albo 
nie zareaguje na pismo konsumenta, wów-
czas konsument może złożyć do Powiato-
wego Rzecznika Konsumentów wniosek  
o pomoc. Prawdopodobnie jednak wszyst-
kie tego typu sprawy będą się kończyć  
w sądzie, który oceni czy roszczenia konsu-
menta są zasadne, ponieważ tylko sąd może 
rozstrzygać spory cywilno-prawne.

Opr. STANISŁAW GĄSIOR
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

w Kozienicach
Dokończenie artykułu w kolejnym 

numerze
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