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Studniówka w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach od-
była się tradycyjnie w dwóch terminach. 
Organizatorami balów studniówkowych 
byli rodzice, którzy stanęli na wysokości 
zadania, aby ten pierwszy bal ich dzieci 
był niezapomniany. 

Pierwsza grupa maturzystów tań-
czyła poloneza w sobotę 18 stycznia 
2020 r. W balu studniówkowym uczestni-
czyli uczniowie z klas: 3 A LO z wycho-
wawcą Beatą Ośką, 3 G LO z wychowaw-
cami Iwoną Stępień i Moniką Czerepak, 
4 technikum elektrycznego z wychowawcą 
Jarosławem Głowackim i 4 technikum ga-
stronomicznego z wychowawcą Ewą Sot.

W sobotę 25 stycznia 2020 r. bawiła 
się druga grupa abiturientów z klas: 3 F 
LO z wychowawcą Marzeną Gruszczyń-
ską, 3 B LO z wychowawcą Katarzyną 
Kobus-Gregorczyk, 4 technikum ekono-
micznego z wychowawcą Anetą Turską 
i 4 technikum mechanicznego z wycho-
wawcą Joanną Czechyrą.

W tym roku swój bal studniówkowy 
przeżywało 212 maturzystów.

Tradycyjnie bal studniówkowy rozpo-
czął dyrektor szkoły Ryszard Zając sło-
wami: Poloneza czas zacząć...

Zanim poloneza zatańczyła młodzież, 
swoje umiejętności w tym typowo pol-
skim tańcu, który miał uatrakcyjnić ten 
szczególny wieczór, zaprezentowali wy-
chowawcy wraz z dyrekcją. Maturzyści 

pięknie prezentowali się w wieczorowych 
strojach podkreślonych czerwienią.

W części ofi cjalnej pierwszego balu 
studniówkowego swoje słowa do matu-
rzystów skierowali również zaproszeni 
goście, m.in. Przewodniczący Komi-
sji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki 
i Promocji Rady Powiatu Kozienickie-
go Tomasz Trela, Zastępca Burmistrza 
Gminy Kozienice Mirosław Pułkowski, 
Przewodnicząca Rady Rodziców Re-
nata Wołos oraz ks. Krzysztof Wróbel. 
Natomiast podczas drugiego balu ma-
turalnego zaszczycili swoją obecnością 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

pięknie prezentowali się w wieczorowych Kozienickiego Mirosław Górka, Zastępca 
Burmistrza Gminy Kozienice Mirosław 
Pułkowski oraz Dyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach Ewa Malec. 

Zarówno Dyrektor szkoły Ryszard Za-
jąc, jak i zaproszeni goście życzyli młodzie-
ży udanej zabawy studniówkowej i przede 
wszystkim bardzo dobrze zdanej matury.

Nie zabrakło także ciepłych słów skie-
rowanych do dyrekcji, nauczycieli i ro-
dziców od przedstawicieli tegorocznych 
maturzystów. 

Po części ofi cjalnej grupa maturzystów 
zaprezentowała walc.

Podczas zabawy studniówkowej mło-
dzież tańczyła w rytmach swoich ulu-
bionych utworów. Maturzyści bawili się 
w gronie koleżanek i kolegów do białego 
rana, a dobrą zabawę uwieczniali także na 
licznych fotografi ach.

Teraz trzymamy kciuki za ich dobrze 
zdaną maturę.
Powodzenia!

ANNA GOLLASCH
Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1

im. Legionów Polskich w Kozienicach

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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27 stycznia 2020 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Kozienicach odbyła się 
XVIII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego 
VI kadencji. Po otwarciu obrad i stwier-
dzeniu quorum, Starosta Powiatu Kozie-
nickiego Andrzej Jung przedstawił spra-
wozdanie z prac Zarządu. Przedstawione 
zostały także sprawozdania z prac Komi-
sji Rady Powiatu Kozienickiego, po czym 
przyjęty został Plan Pracy Rady Powiatu 
Kozienickiego na 2020 rok.  

Następnie podjęte zostały uchwały 
w sprawie:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu kozienickiego na lata 
2020 – 2032,

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

– zatwierdzenia planów pracy stałych Ko-
misji Rady Powiatu na 2020 rok,

– przyjęcia sprawozdania Starosty Kozie-

nickiego z działalności Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku za 2019 rok,

– stawek opłat za zajmowanie pasa dro-
gowego dróg powiatowych na cele 
niezwiązane z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu,

– zmiany uchwały nr XXX/231/2013 Rady 

nickiego z działalności Komisji Bez- Powiatu w Kozienicach z dnia 24 kwiet-
nia 2013 r. w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest 
Powiat Kozienicki oraz warunków i za-
sad korzystania z tych przystanków.

KAROLINA URBAŃSKA

Od ostatniej zwyczajnej Sesji (30 
grudnia 2019 r.) Zarząd Powiatu obrado-
wał 5 razy.
1. Zarząd Powiatu zajmował się spra-

wami budżetowymi Starostwa i jed-
nostek organizacyjnych.
• Zarząd podjął uchwałę w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie 
Powiatu na 2019 rok.

2. Zarząd podjął Uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przekazanie Placówce 
Socjalizacyjnej „PANDA” w Ko-
zienicach sprzętu komputerowego 
stanowiącego własność Powiatu 
Kozienickiego, 

Dot. sprzętu przekazanego placówce jako 
benefi cjentowi projektu „Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 
Kozienickim”.

• w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przekazanie Domowi 
Pomocy Społecznej im. Kazimie-
ry Gruszczyńskiej w Kozienicach 
sprzętu komputerowego stanowią-
cego własność Powiatu Kozienic-
kiego, 

Dot. sprzętu przekazanego jednostce jako 
benefi cjentowi projektu „Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 
Kozienickim”.

• w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przekazanie benefi -
cjentom projektu „Przeciwdzia-

łanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Powiecie Kozienickim” sprzę-
tu komputerowego stanowiącego 
własność Powiatu Kozienickiego,

• w sprawie opracowania planu 
fi nansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych odrębny-
mi ustawami i planu dochodów 
związanych z realizacją tych za-
dań dla Powiatu Kozienickiego 
na 2020 rok,

• w sprawie ustalenia ceny wy-
woławczej oraz warunków III 
przetargu nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości lokalowej 
położonej w budynku mieszkal-
nym przy ul. Kochanowskiego 28A 
w Kozienicach – stanowiącej wła-
sność Powiatu Kozienickiego, 

Ustalono cenę wywoławczą w wysoko-
ści 200.000 zł dla lokalu mieszkalnego 
nr 10 o pow. 59,70 m², położnego przy 
ul. Kochanowskiego 28 w Kozienicach.

• w sprawie umorzenia należności 
pieniężnych przypadających Po-
wiatowi,

(Dot. umorzenia należności pieniężnej 
przypadającej Powiatowi od mieszkań-
ca Gminy Magnuszew z tyt. obciążenia 
kosztami wynikającymi z usunięcia, 
przechowywania, oszacowania warto-
ści pojazdu marki opel w łącznej kwo-
cie 6.638,63 zł.)

• w sprawie udzielenia pełnomoc-
nictwa Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach do podej-
mowania czynności w zakresie 
wnioskowania, podpisywania 
dokumentów oraz składania 
oświadczeń woli wobec Funda-
cji Rozwoju Systemu Edukacji 
Narodowa Agencja Programu 
Erasmus + w sprawie realiza-
cji projektu „Profesjonalizm – 
do tego dążymy na praktykach 
w Hiszpanii”,

• w sprawie wyboru biegłego re-
widenta, który przeprowadzi 
badanie sprawozdania finanso-
wego SP ZZOZ w Kozienicach 
za 2019 rok, zgodnie z określo-
nymi wymogami.

Wpłynęła tylko 1 oferta – fi rma POLTAX 
Sp. z o.o.
3. Zarząd podjął decyzję w sprawie od-

dania w trwały zarząd nieruchomo-
ści.

Dot. oddania w trwały zarząd na czas 
nieoznaczony Zarządowi Dróg Powia-
towych w Kozienicach nieruchomości 
gruntowej zabudowanej o pow. 0,1361 
ha, przekazanej Powiatowi przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego.
4. Zarząd wyraził zgodę na wystą-

pienie do związków zawodowych 
nauczycieli z projektem uchwały 
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dot. regulaminu określającego kry-
teria, zasady oraz tryb przyznawa-
nia nagród dla nauczycieli szkół 
i placówek oświatowych prowadzo-
nych przez Powiat Kozienicki ze 
specjalnego funduszu nagród za ich 
osiągnięcia dydaktyczno – wycho-
wawcze i opiekuńcze.

5. Zarząd wyraził zgodę na realizację 
zadania zaplanowanego w budżecie 
Powiatu na 2020 rok dot. budowy 
obiektu SOS-W – wykonanie kon-
cepcji, projektu budowlanego oraz 
przygotowanie działki pod budowę.

6. Zarząd wyraził zgodę na wszczę-
cie procedury dot. zgłaszania przed-
stawicieli do Rady Społecznej przy 
SP ZZOZ w Kozienicach.

Czteroletnia kadencja Rady Społecz-
nej skończyła się w dniu 25 stycznia 
2020 roku. Rada działa do dnia wyboru 
nowej Rady Społecznej.
7. Zarząd przyjął do wiadomości 

Sprawozdanie Nr 4/2019 z działal-
ności Społecznej Straży Rybackiej 
w Powiecie Kozienickim za okres od 
1.10 – 31.12.2019 r.

8. Zarząd przyjął do wiadomości:
• Stanowiska w sprawie trudnej sytu-

acji gospodarki odpadami:
– Stanowisko Rady Gminy Poświęt-

ne z dnia 17 grudnia 2019 r.,
– Stanowisko Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 6 grudnia 2019 r.,
– Stanowisko Rady Gminy Sochocin 

z dnia 17 grudnia 2019 r.,
– Stanowisko Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim z dnia 
30 grudnia 2019 r.,

• Stanowisko Rady Miejskiej w Mo-
gielnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. 
w sprawie niskiego wynagrodzenia 
wójtów, burmistrzów, 

Rada apeluje o przywrócenie godnego 
wynagrodzenia.

• Stanowisko Rady Powiatu Opolskie-

go z dnia 19 grudnia 2019 r. w spra-
wie opieki pielęgniarskiej w domach 
pomocy społecznej.

9. Zarząd wystąpił z wnioskiem do 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
o zmianę porządku obrad XVIII 
Sesji poprzez dodanie w punkcie 6. 
„Rozpatrzenie projektów uchwał” 
podpunktu f) zmieniająca uchwałę 
nr XXX/231/2013 Rady Powiatu 
w Kozienicach z dnia 24 kwietnia 
2013 r. w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym 
jest Powiat Kozienicki oraz zasad 
korzystania z tych przystanków.

10. Zarząd przygotował i pozytywnie 
zaopiniował materiały na XVIII Sesję 
Rady Powiatu.

Biuro Rady i Zarządu 
Powiatu Kozienickiego

Tym, kto scala każdą parafi ę, łączy 
pokolenia: uniwersalizm Ewangelicznych 
przesłań, konserwatyzm osób straszych 
z niełatwą i wymagajacą współczesnością, 
młodymi ludźmi, dla których bardzo czę-
sto wiara nie jest czymś oczywistym, nie-
wątpliwie powinien być duszpasterz. Wła-
śnie takim starał się być, przez okres całej 
swojej posługi kapłańskiej, proboszcz pa-
rafi i pw. Matki Bożej Anielskiej w Cecy-
lówce Brzózkiej, ksiądz Jerzy Dziułka, 
który zmarł 8 lutego, kończąc tym samym, 
trwającą 26 lat posługę w tej parafi i.

Ks. Jerzy Dziułka urodził się 15 kwiet-
nia 1953 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 
1982 r. Po święceniach pracował jako wi-
kariusz w parafi ach: Mniszek, Pionki – Św. 
Barbary, Pionki – NMP Królowej Polski. Od 
1994 roku był proboszczem w parafi i w Ce-
cylówce Brzózkiej. Pełnił także funkcję ka-
pelana strażaków w powiecie kozienickim 
oraz był duszpasterzem głuchoniemych. 
W pamięci swoich parafi an, ale także 
wszystkich innych osób, dla których zawsze 
starał się znaleźć czas, uśmiech i pociechę, 
pozostanie na zawsze, jako oddany, pełen 
zrozumienia i wyrozumiałości człowiek 
oraz zaangażowany w sprawy swojej parafi i 
i kościoła proboszcz, który na przestrzeni 

26 lat niezłomnie dbał nie tylko o sferę du-
chową wiernych, ale także o wygląd i es-
tetykę świątyni, cmentarza i całego terenu 
przykościelnego. Był autorem wielu nieco-
dziennych pomysłów i działań, jak choćby 
tych związanych z coroczną tradycją prze-
istaczania ołtarza w Kościele w Cecylów-
ce Brzózkiej w żywą stajenkę betlejemską, 
która szeroko znana jest wsród mieszkań-
ców powiatu kozienickiego.

26 lat niezłomnie dbał nie tylko o sferę du- Uroczystości pogrzebowe, zmarłego 
nagle, księdza Jerzego Dziułki rozpoczęły 
się Mszą Św. 11 lutego, w kościele para-
fi alnym w Cecylówce Brzózkiej, natomiast  
Msza Święta pogrzebowa sprawowana 
była 12 lutego w kościele parafi alnym 
w Kunowie, rodzinnej parafi i kapłana. 
W uroczystościach wziął udział Andrzej 
Jung Starosta Powiatu Kozienickiego.

SABINA SEMENIUK

Śmierć nie jest końcem, ale początkiem, początkiem życia wiecznego, 
które Pan obiecał swoim sługom...
Dlatego śmierć przenosi człowieka,

który Ewangelię uczynił wzorem i pragnieniem swojego życia,
tam, gdzie jest Chrystus

        Jan Paweł II

Informacje
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Karnawał to okres zabaw, balów i do-
skonały czas, aby ucząc się oraz bawiąc  
zdobywać nowe umiejętności, rozwi-
jać swoje pasje i zainteresowania. Hasło 
„Enea – uczy i bawi” w pełni oddało mi-
sję zrealizowanego projektu, który obej-
mował przygotowanie i udział w balu 
karnawałowym oraz realizację panelu 
ekologicznego. 

Bal Karnawałowy jest coroczną 
imprezą, na którą uczniowie SOS-W 
w Opactwie czekają z niecierpliwością 
i przygotowują się do niej z ogrom-
nym zaangażowaniem. Dzień 6 lutego 
2020 roku był dniem obfi tym w szereg 
atrakcji. Świetlica stała się prawdziwą 
salą balową. Bal rozpoczęła Dyrektor 
szkoły Anna Grzesik witając przybyłych 
gości: Justynę Tkaczyk–Kurek koordyna-
tora do spraw wolontariatu w Enei Wy-
twarzanie, Ilonę Dymińską,  Ewę Jarosz 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Kozienicach, uczniów SO-
S-W w Dęblinie wraz z wychowawcą 
oraz rodziców. Następnie wszyscy, dzię-
ki aktorom kółka teatralnego „Bajka” 
i formacji tanecznej „Vir”, przenieśli się 
w świat baśni oglądając przedstawienie pt. 
„Piękna i bestia”. Potem już była szalona 
zabawa w rytmie najnowszych przebo-
jów prowadzona przez DJ Grzegorza. Nie 
mogło zabraknąć konkursu na najładniej-
szy strój karnawałowy oraz wyboru króla 
i królowej balu. Wspólna zabawa z rówie-
śnikami z SOS-W w Dęblinie, rodzicami 
oraz przedstawicielami zaprzyjaźnionych 

instytucji otwiera na świat i na nowych 
ludzi, jest też okazją do nawiązywania no-
wych znajomości, przełamywania barier. 

Kolejnym blokiem realizowanym 
w ramach projektu był panel ekologicz-
ny, który odbył się 7 lutego 2020 r. pod 
hasłem „Z ekologią pod rączkę”. Jak 
wskazują słowa, ekologia nie jest obca 
uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Opactwie, a zagad-
nienia i działania związane z szeroko po-
jętą ochroną środowiska przyrodniczego 
są prowadzone cały rok. Tym razem za 
pomocą teatrzyku japońskiego „Kamishi-

bai” pt. „Dlaczego zwierzaki mieszkają 
w bloku Maćka” uczniowie utrwalili po-
siadane wiadomości, a także wzięli udział 
w konkursach. Poruszone zostały zagad-
nienia zdrowego żywienia, stylu życia 
dzieci i młodzieży oraz wpływu marno-
wania żywności na środowisko. Zapre-
zentowany został krótki fi lm pt. „Ekipa 
Chrumasa”, następnie uczniowie segre-
gowali zakupy z podziałem na zdrowe 
i niezdrowe produkty oraz uczestniczyli 
w quizie. Nagrodami w prowadzonych 
konkursach były owoce z upraw ekolo-
gicznych. Rodzice otrzymali ulotki pt: 
„Pierwszy krok do zmiany nawyków ży-
wieniowych”.

Poprzez udział w tego typu działa-
niach uczniowie z niepełnosprawnością 
intelektualną mają możliwość kształto-
wania właściwych zachowań, rozwija-
nia kompetencji komunikacyjnych oraz 
społecznych. Udział w takich zaaran-
żowanych sytuacjach jest formą terapii 
i rewalidacji naszych uczniów. Enea Wy-
twarzanie jak zawsze chętnie włącza się 
w te przedsięwzięcia, a dzięki hojności 
i współpracy z wolontariatem Enei Wy-
twarzanie, realizowane są marzenia 
uczniów, spełniane oczekiwania rodzi-
ców oraz nauczycieli. 

Nauczyciele SOS-W w Opactwie

instytucji otwiera na świat i na nowych bai” pt. „Dlaczego zwierzaki mieszkają 

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

Wydarzenia
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22 stycznia Andrzej Jung Starosta Po-
wiatu Kozienickiego i Małgorzata Bebel-
ska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
wzięli udział w posiedzeniu Rady Po-
wiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 
w Kozienicach, której przewodniczył Mi-
rosław Górka Przewodniczący MIR. Po-
siedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy 
Magnuszew i połączone zostało z Naradą 
Sołecką.

Głównymi punktami obrad były za-
sady przyznawania płatności bezpośred-
nich w bieżącym roku i planowane środki 
wsparcia dla rolnictwa, które przybliżył 
Zbigniew Sitkowski Kierownik Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Kozieni-
cach. O aktualnych zaleceniach dotyczą-
cych ASF i ptasiej grypy opowiedziała 
Agnieszka Dymon starszy inspektor 
weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt 
i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
w Kozienicach. Dużym zainteresowa-

niem wśród zebranych cieszył się temat 
związany z możliwościami skorzystania 
przez rolników z dofi nansowania do in-
stalacji fotowoltaicznych, który w szcze-
gółowej prezentacji, przedstawił Marcin 
Zubrycki z fi rmy AnywhereTo, działają-
cej w tym zakresie.

Posiedzenie zakończyła konstruk-

niem wśród zebranych cieszył się temat tywna dyskusja dotycząca poruszanych 
w trakcie spotkania tematów.

SABINA SEMENIUK

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

29 stycznia w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Głowaczowie odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej pracowni językowej. 
Inwestycja zrealizowana została w ra-
mach Mazowieckiego Programu Do-
finansowania Pracowni Informatycz-
nych i Językowych, na mocy umowy 
zawartej pomiędzy Gminą Głowaczów 
a Samorządem Województwa Mazo-
wieckiego.

Spotkanie rozpoczęło się od po-
święcenia nowej sali, którego doko-
nał ksiądz Marcin Jarząbek wikariusz 
Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Głowa-
czowie. Następnie odbyło się oficjalne 
przecięcie wstęgi. Nie zabrakło rów-
nież wielu słów podziękowań skiero-
wanych do wszystkich osób zaangażo-
wanych w realizację projektu. Obecny 
tego dnia Rafał Rajkowski Wicemar-
szałek Województwa Mazowieckiego 
podkreślał duże znaczenie inwestycji, 
które wpływają na rozwój kompetencji 
niezbędnych na współczesnym rynku 
pracy, zwrócił się także do uczniów: 
(...) życzę, aby warunki, które zostały 
stworzone w tej pracowni rzeczywiście 
spowodowały, że znajomość języków 
obcych będzie dla Was motorem dzia-
łań, które w przyszłości zaowocują 
znalezieniem dobrej pracy i otwarciem 
na całą Europę i cały świat (...)

Podczas spotkania przeprowadzona 
została lekcja pokazowa języka angiel-
skiego, do udziału w której zaproszeni 
zostali zebrani goście, wśród których 
oprócz Wicemarszałka Rajkowskiego, 
znaleźli się także Tomasz Śmietanka 
i Leszek Przybytniak Radni Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, Mi-
rosław Górka Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Kozienickiego, władze 
Gminy Głowaczów z Wójtem Huber-
tem Czubajem na czele oraz dyrekcja, 
uczniowie i pracownicy głowaczow-
skiej szkoły wraz z przedstawicielami 
rodziców.

Całkowity koszt zadania: „Utwo-
rzenie nowej pracowni językowej 
w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Głowaczowie” wyniósł 
68.361,00 zł, w tym kwota dofi nan-
sowania to 47.500,00 zł, natomiast 
wkład własny Gminy Głowaczów 
20.861,00 zł.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Jeśli chcesz robić w życiu coś po-
żytecznego, nieść pomoc mieszkańcom 
powiatu kozienickiego i codziennie 
dbać o ich bezpieczeństwo, zapraszamy 
do wstąpienia w nasze szeregi. Nabór 
do służby cały czas trwa.

Służba w Policji nie jest łatwa. Wy-
maga dużego poświęcenia, ale też dużo 
daje od siebie. Zanim założysz mundur, 
musisz jednak przejść przez kilka eta-
pów rekrutacji. Nie wszystkim się to uda. 
Spróbuj jednak, bo naprawdę warto!

Pod koniec ubiegłego roku, Komendant 
Wojewódzki Policji z/s w Radomiu ogłosił 
rozpoczęcie procedury rekrutacji kandy-
datów do służby w 2020 roku na terenie 
garnizonu mazowieckiego, w następują-
cych jednostkach: Samodzielny Pododdział 
Prewencji Policji w Płocku, Samodzielny 
Pododdział Prewencji Policji w Radomiu 
oraz komendach miejskich i powiatowych. 
Mamy jednak nadzieję, że wybierzesz Ko-
mendę Powiatową Policji w Kozienicach.

Planowane przyjęcia do służby 
w Policji w 2020 roku:

• 27 lutego,
• 21 kwietnia,
• 13 lipca,
• 16 września,
• 5 listopada,
• 30 grudnia.
Kto ma szansę na służbę w Policji?
Każdy, kto chciałby wstąpić w szere-

gi tej formacji musi spełnić następujące 
wymagania:
– posiadać polskie obywatelstwo,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– nie być skazanym prawomocnym wy-

rokiem sądu za przestępstwo lub prze-
stępstwo skarbowe,

– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać co najmniej średnie wykształ-

cenie,
– posiadać odpowiednią zdolność fi zycz-

ną i psychiczną do służby w forma-
cjach uzbrojonych, podległych szcze-
gólnej dyscyplinie służbowej, której 
gotów jest się podporządkować,

- dawać rękojmię zachowania tajemnicy 
stosownie do wymogów określonych 
w przepisach o ochronie informacji 
niejawnych,

– osoby podlegające kwalifi kacji wojsko-
wej powinny posiadać uregulowany 
stosunek do służby wojskowej.
Jeśli już zdecydowałeś się na wstąpie-

nie do naszej służby, zgłoś się do Zespołu 
Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej 
Policji w Kozienicach przy ul. Radomskiej 
1. Pracownicy czekają na Ciebie od ponie-
działku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

Złóż niezbędne dokumenty:
– podanie o przyjęcie do służby w Policji,
– wypełniony kwestionariusz osobowy 

(część A i B),
– kserokopie dokumentów potwierdza-

jących wykształcenie i kwalifi kacje 
zawodowe – oryginały dokumentów 
do wglądu na każdorazowe żądanie 
pracownika doboru,

– kserokopie świadectw pracy lub służby 
z poprzednich miejsc pracy lub służby, 
jeżeli wcześniej kandydat pozostawał 
w stosunku pracy lub służby – orygina-
ły dokumentów do wglądu na każdora-
zowe żądanie pracownika doboru,

– kserokopie innych dokumentów, jeżeli 
ich obowiązek wynika z odrębnych 
przepisów,

– pisemną zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fi zycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(Dz.Urz. UE L z dnia 4 maja 2016 r.).
Pamiętaj, że w trakcie rekrutacji bę-

dziesz musiał okazać dowód osobisty 
i książeczkę wojskową (jeśli jesteś obję-
ty ewidencją wojskową) na każdorazowe 
żądanie pracownika zajmującego się do-
borem do służby.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa 
złożysz w jednostce Policji właściwej dla 
Twojego miejsca zamieszkania.

Formularz kwestionariusza osobowe-
go i ankiety bezpieczeństwa osobowego 
można pobrać w Komendzie Powiatowej 
Policji w Kozienicach, na naszej stronie 

internetowej lub ze stron komend woje-
wódzkich i Komendy Głównej Policji.

Preferencje dotyczące kandyda-
tów do służby w Policji w zakresie wy-
kształcenia:
– wykształcenie wyższe magisterskie, 

o kierunku: prawo, ekonomia, admini-
stracja, bezpieczeństwo narodowe lub 
bezpieczeństwo wewnętrzne,

– wykształcenie średnie – ukończenie li-
ceum ogólnokształcącego lub techni-
kum w klasie, w której nauczane były 
przedmioty dotyczące funkcjonowa-
nia Policji, dla których zostały opra-
cowane w szkole programy nauczania 
włączone do szkolnego zestawu pro-
gramów nauczania.
Preferencje dotyczące kandydatów 

do służby w Policji w zakresie posiada-
nych umiejętności:
– tytuł ratownika lub ratownika medycz-

nego,
– uprawnienia instruktora sportów walki, 

strzelectwa sportowego, ratownictwa 
wodnego, nurkowania oraz sportów 
motorowodnych,

– uprawnienia ratownika wodnego, 
uprawnienia w dziedzinie nurkowania 
wydane przez licencjonowaną orga-
nizację nurkową działającą na terenie 
Polski oraz uprawnienia do prowadze-
nia łodzi motorowej,

– prawo jazy kat. „A” lub „C”.
W momencie złożenia dokumentów 

machina rusza! Rozpoczyna się Twój 
proces rekrutacji. Pamiętaj, że na każdym 
etapie postępowania kwalifi kacyjnego 
musisz legitymować się dowodem osobi-
stym – brak tego dokumentu nie pozwoli 
Ci na dalszy udział w procedurze.

asp. ILONA TARCZYŃSKA

Złóż niezbędne dokumenty: internetowej lub ze stron komend woje-

Informacje
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30 stycznia w Starostwie Powiato-
wym w Kozienicach odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli władz Powiatu 
Kozienickiego z Posłem na Sejm RP 
Konradem Frysztakiem.

Podczas spotkania poruszone zo-
stały istotne dla mieszkańców na-
szego powiatu tematy, m.in. sytuacja 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ko-
zienicach, budowa nowej siedziby dla 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego. Mowa była również 
o zabezpieczeniach przeciwpowodzio-
wych na terenie powiatu oraz zapobie-
ganiu skutkom ASF.

MONIKA WIRASZKA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zaprasza mieszkańców z obszaru objętego LSR na warsztaty 
animacyjne, zgodnie z Planem Komunikacji LSR 2014 – 2020.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerami telefonów 
– 793 864 252, (48) 366 18 99. Zapisów można również dokonywać w biurze stowarzyszenia – Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17, 
w godzinach 9.00 – 17.00. Liczba miejsc ograniczona.

Nazwa Termin i miejsce warsztatów
MARZEC

Warsztaty „Kwiaty z bibuły” gmina Głowaczów
Warsztaty ceramiczne dla dzieci gmina Kozienice, 4 spotkania x 2 h
Warsztaty ceramiczne dla dzieci gmina Kozienice, 4 spotkania x 2 h
Warsztaty ceramiczne dla dorosłych gmina Kozienice, 4 spotkania x 2 h

KWIECIEŃ
Warsztaty wielkanocne „Palmy z bibuły” gmina Grabów nad Pilicą
Warsztaty fl orystyczne – „Ogród w słoiku” gmina Kozienice
Warsztaty „Kwiaty z bibuły” gmina Garbatka-Letnisko

MAJ
Warsztaty wokalne gmina Sieciechów
Warsztaty „Makrama” gmina Gniewoszów

CZERWIEC
Warsztaty tworzenia witraży gmina Magnuszew

ALEKSANDRA WIECZOREK
Specjalista ds. promocji

Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”

Wydarzenia/Informacje
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Słowa te, autorstwa jednej z naszych 
członkiń, towarzyszyły nam podczas spo-
tkania noworocznego, zorganizowanego 
30 stycznia w siedzibie naszego Koła. 
Wzięli w nim udział m.in. Monika Twar-
dowska Prezes Polskiego Związku Nie-
widomych Okręg Mazowiecki, Dorota 
Stępień Zastępca Burmistrza Gminy Ko-
zienice ds. Społecznych oraz Marcin Styś 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach.

Na wstępie mogliśmy wysłuchać krót-
kiej prelekcji Sylwii Kuczyńskiej, star-
szego bibliotekarza Mediateki w Kozie-
nicach, na temat oferty placówki, która 
w ramach współpracy ze Stowarzysze-
niem Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Larix” posiada w swojej ofercie 
w pełni udźwiękowione odtwarzacze cyfro-
we książek mówionych – czytaki – wypo-
sażone w głośnik i doskonale wyczuwalną 
klawiaturę, przyjazne dla osób z dysfunkcją 
narządu wzroku oraz dla seniorów. 

W kolejnym punkcie spotkania przed-
stawiłyśmy sprawozdanie z działań na-
szego koła na przestrzeni 2019 roku oraz 

omówiłyśmy plany i przedsięwzięcia, 
które realizowane będą w roku bieżącym.

Na zakończenie spotkania, w związku 
z niedawno obchodzonym Dniem Babci 
i Dziadka, nasza członkini Elżbieta Ko-
peć wyrecytowała trzy wiersze własnego 
autorstwa, dotyczące życia seniora. 

Biuro PZN Koło Terenowe w Kozie-
nicach czynne jest: w poniedziałek 11:00 

– 13:00, środa, czwartek 9:00 – 14:00. Te-
lefon kontaktowy: 512 131 033.

Zapraszamy w nasze progi!
TERESA KURZEPA

Gmina Sieciechów złożyła w 2019 
roku do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie wniosek i otrzy-
mała dotację na transport i unieszko-
dliwienie materiałów zawierających 
azbest zgromadzonych na nieruchomo-
ściach na terenie Gminy Sieciechów. 
Dotacja w wysokości 13.215,30 zł 
stanowi 100% kosztów poniesionych 
na realizację zadania. Prace polegały 
na odbiorze, załadunku, transporcie 
i unieszkodliwianiu wyrobów za-
wierających azbest z terenu Gminy. 
Masa całkowita odpadów odebra-
nych i unieszkodliwionych wyniosła 
55,62 ton. 

Gmina już po raz drugi wzięła 
udział w programie: „Ogólnopolski 
program finansowania usuwania wy-
robów zawierających azbest na terenie 

województwa mazowieckiego”.
W kolejnych latach Gmina Siecie-

chów również będzie starała się pozyskać 
dofi nansowanie na odbiór i unieszkodli-
wienie azbestu z terenu gminy. 

województwa mazowieckiego”. Dofinansowanie nie obejmuje de-
montażu płyt azbestowych z dachu, 
zakupu i montażu nowych pokryć da-
chowych. 

KOMOREK EWA

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

Wydarzenia/Informacje
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Konsekwencja, determinacja i pra-
ca zatriumfowały w sferze inwestycyj-
nej gminy Garbatka-Letnisko. Po wielu 
latach starań udało nam się rozpocząć 
2 ważne inwestycje służące poprawie 
życia naszych mieszkańców. Plany, 
które jeszcze niedawno wydawały się 
tak dalekosiężne i w sferze marzeń, 
właśnie stały się faktem. To oczywiście 
budowa hali sportowej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Garbatce-Let-
nisku oraz przebudowa drogi ul. Hanki 
Lewandowicz. Obie te inwestycje są 
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców 
oraz preludium do kolejnych dużych 
inwestycji planowanych przez gminę 
– mówi Teresa Fryszkiewicz – Wójt 
Gminy Garbatka-Letnisko.

Obecnie trwają zaawansowane prace 
nad budową hali sportowej. Inwestycja 
jest wynikiem wieloletnich starań władz 
samorządowych oraz dobrej współpra-
cy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, 
z którego gmina pozyskała bardzo duże 
dofi nansowanie na ten cel. 

Budowa Hali Sportowej w Garbat-
ce-Letnisku jest niezwykle istotna dla 
Gminy i jej mieszkańców. Ogólnodo-
stępny obiekt o europejskim standar-
dzie stworzy prawidłowe warunki do 
upowszechniania kultury fizycznej 
oraz uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych, niezależnie od statusu 
mieszkańców. To również szansa na 
promocję gminy poprzez organiza-
cję imprez sportowych i kulturalnych 
w skali ponadlokalnej. Umożliwi rów-
nież wprowadzenie nowej, ciekawej 
oferty sportowej dla mieszkańców.

Parterowy budynek hali powstaje 

w miejscu boiska przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Garbatce-Let-
nisku. Będzie to pierwszy w gminie 
całoroczny obiekt wykorzystywany 
na cele sportowe. W hali znajdować 
się będą boiska do gry w piłkę ręczną 
o wymiarach 20x40 m, koszykówkę 
14x28 m i siatkówkę 9x18 m. Ponadto 
obiekt będzie wyposażony w szatnię 
ogólną, przebieralnie, sanitariaty, si-
łownię, pokój instruktorów, magazyny 
sprzętu sportowego i gimnastycznego 
oraz pomieszczenia techniczne. Obiekt 
przewidziany jest dla 50 osób ćwiczą-
cych jednocześnie w hali sportowej 
i siłowni oraz okresowo dla 180 osób 
na widowni. Koszt inwestycji opiewa 
na kwotę niespełna 6 mln, z czego aż 
70 % stanowi dofi nansowanie z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Za-
kończenie inwestycji planowane jest na 
początek 2021 r. 

Wiele się dzieje również w branży 
drogowej. Sukcesywnie poprawiamy 
komfort użytkowników poprzez prze-
budowy oraz remonty dróg gminnych 
i chodników, a przy współpracy z Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich oraz Urzędem 
Marszałkowskim, możemy realizować 
większe inwestycje, które posłużą nie tyl-
ko mieszkańcom naszej gminy. 

I tak jeszcze w tym roku zakończy 
się przebudowa ul. Hanki Lewando-
wicz obejmująca prawie 3-kilometro-
wy odcinek drogi – od ul. 15 stycznia 
w stronę Bąkowca. W ramach zadania 
zostanie poszerzona istniejąca dro-
ga na odcinku od skrzyżowania z ul. 
15 stycznia do skrzyżowania z ul. Sło-
neczną do szerokości 6,00 m, a w dal-
szej części do szerokości 5,00 m. Po-
nadto zakres prac obejmuje regulację 
wysokościową istniejącego chodnika 
oraz jego poszerzenie do szerokości 
1,50 m. Na dalszym odcinku zapla-
nowano nowy chodnik o szerokości 
1,50 m, będący kontynuacją wcześniej-
szego, a za skrzyżowaniem z ul. Fa-
bryczną budowę nowego prawostron-
nego chodnika o szerokości 2,00 m, 
przyległego do krawężnika. Inwestycja 
obejmować będzie korektę łuków na 
skrzyżowaniach, budowę zjazdów do 
posesji oraz budowę oświetlenia ulicz-
nego. Środki na ten cel w wysokości 
2.772.369,00 zł gmina pozyskała w ra-
mach operacji typu „Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020. Zakończenie 
robót budowlanych planowane jest na 
pierwszą połowę 2020 r.

OLGA JASEK-SIWECKA

Informacje
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Dane statystyczne
W Powiecie Kozienickim zarejestro-

wanych jest ogółem 71.290 pojazdów. 
Najliczniejszą grupę spośród nich stanowią 
samochody osobowe 43.803, następnie sa-
mochody ciężarowe 7.608 i ciągniki rol-
nicze 7.217. W roku 2019 zarejestrowano 
ogółem 5.578 pojazdów, w tym między in-
nymi samochodów osobowych 3.975, cię-
żarowych 407 i ciągników rolniczych 256. 
W roku 2018 zarejestrowano ogółem 5.489 
pojazdów, w tym między innymi samocho-
dów osobowych 3.969, ciężarowych 399, 
ciągników rolniczych 249. Z przytoczone-
go zestawienia widać, iż tendencja jest ro-
snąca w każdym rodzaju pojazdów. W roku 
2019 zarejestowano o 89 pojazdów więcej 
niż w roku 2018.
Od 01.01.2020 r. kary za nieprzereje-
strowanie pojazdu i nie zgłoszenie na-
bycia/zbycia w terminie.

Kary w wysokości od 200 zł do 1000 zł 
będą nakładane na właścicieli pojazdów, któ-
rzy w wymaganym terminie 30 dni nie zgło-
szą w swoim wydziale komunikacji (właści-
wym ze względu na miejsce zamieszkania) 
sprzedaży lub zakupu pojazdu zarejestro-
wanego, oraz nie zarejestrują pojazdu spro-
wadzonego z Unii Europejskiej (UE). Takie 
zmiany przepisów  wprowadzono noweliza-
cją ustawy Prawo o ruchu drogowym, przy-
gotowaną przez Ministerstwo Środowiska.
Co będzie podlegać karze:

1. Niezgłoszenie zbycia pojazdu zare-
jestrowanego w kraju w ciągu 30 od 

daty sprzedaży.
Każdy, kto sprzeda pojazd zarejestrowa-

ny w kraju, ma obowiązek przyjść do swo-
jego (właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania) wydziału komunikacji i tam 
zgłosić sprzedaż pojazdu. Do zgłoszenia 
trzeba dołączyć dokument potwierdzający 
sprzedaż (umowa, faktura, darowizna itp.). 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy każdego ze 
współwłaścicieli. Zgłosić sprzedaż powinny 
również te osoby (fi rmy), które są pośredni-
kami, tzn. kupiły pojazd, nie zarejestrowały 
na siebie i sprzedają kolejnemu nabywcy. 
Zgłoszenie zbycia obejmuje także przedsię-
biorców prowadzących handel pojazdami 
używanymi. Jeżeli przedsiębiorca sprzeda 
klientowi samochód, który jest jego własno-
ścią, musi powiadomić o tym właściwy wy-
dział komunikacji w ciągu 30 dni.

2. Niezgłoszenie nabycia pojazdu za-
rejestrowanego w kraju w ciągu 30 

dni od daty zakupu.
Podobnie jak przy sprzedaży, każdy kto 

kupi pojazd zarejestrowany w kraju, ma 
obowiązek przyjść do swojego (właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania, a nie 
rejestracji pojazdu) wydziału komunikacji 

i zgłosić kupno pojazdu. Obowiązek zgło-
szenia dotyczy każdego ze współwłaścicieli. 
Zgłoszenie kupna powinno się wiązać z re-
jestracją pojazdu na nowego właściciela, ale 
w sytuacji kiedy z różnych powodów nie 
można w ciągu 30 dni od daty zakupu zare-
jestrować pojazdu na siebie (np. zakupiony 
pojazd jest uszkodzony i nie ma ważnych 
badań technicznych), żeby uniknąć kary wy-
starczy tylko zgłosić zakup pojazdu. 

Zgłoszenie nabycia pojazdu dotyczy 
również tych osób, bądź fi rm, które są po-
średnikami. Zatem, jeśli ktoś kupił pojazd, 
nie zarejestrował go na siebie i sprzedał ko-
lejnemu nabywcy, to powinien zgłosić do 
wydziału komunikacji dwa zdarzenia – fakt 
zakupu pojazdu (w ciągu 30 dni od daty 
zakupu) i fakt sprzedaży tego pojazdu ko-
lejnemu nabywcy (w ciągu 30 dni od daty 
sprzedaży). Jeśli tego nie zrobi, podlega 
podwójnej karze: za niezgłoszenie nabycia 
i niezgłoszenie zbycia pojazdu. Zgłosze-
nie nabycia dotyczy także przedsiębiorców 
prowadzących handel pojazdami używany-
mi w sytuacji, gdy kupią od klienta pojazd. 
Natomiast obowiązku zgłaszania nie mają ci 
przedsiębiorcy, którzy przyjmą pojazd do ko-
misu, na podstawie umowy komisowej (taki 
dokument nie przenosi prawa własności).

3. Niezarejestrowanie pojazdu spro-
wadzonego z terytorium państwa 

członkowskiego UE, w ciągu 30 dni od 
dnia jego sprowadzenia do kraju.

Aby właściciel nie zapłacił kary, musi 
zarejestrować pojazd sprowadzony z te-
rytorium państwa członkowskiego UE, 
w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia 
do kraju. Termin ten jest liczony łącznie 
i dotyczy wszystkich kolejnych nabyw-
ców. Tak więc data sprowadzenia będzie 
datą ustalaną na podstawie deklaracji 
sprowadzającego.

Jeśli osoba (fi rma), która sprowadziła po-
jazd z terytorium państwa członkowskiego 
UE, nie rejestruje go na siebie tylko sprzeda-

je w kraju kolejnemu nabywcy, to od 1 stycz-
nia 2020 r. będzie mieć obowiązek wpisania 
do dokumentu sprzedaży datę sprowadzenia 
tego pojazdu z zagranicy. Jeśli takiej informa-
cji nie będzie na dokumencie przenoszącym 
własność pojazdu, sprowadzający powinien 
przekazać nabywcy odrębne oświadczenie 
o dacie sprowadzenia. Data sprowadze-
nia pojazdu będzie wpisywana do wniosku 
o rejestrację i każdy kto był właścicielem po-
jazdu i nie zarejestrował go w ciągu 30 dni 
od daty sprowadzenia będzie podlegał karze. 
Obowiązek rejestracji pojazdów sprowadzo-
nych z terytorium państwa członkowskiego 
UE w ciągu 30 dni dotyczy również przed-
siębiorców prowadzących handel pojazdami 
używanymi.

W przypadku pojazdów sprowa-
dzanych z zagranicy należy pa-

miętać, że:
• jeśli sprowadzamy zarejestrowany pojazd 

z terytorium państwa członkowskiego 
UE, to mamy obowiązek zarejestrować 
go w kraju w ciągu 30 dni od daty spro-
wadzenia. Datę sprowadzenia wpisuje-
my do wniosku o rejestrację. Jest to data 
deklarowana przez sprowadzającego 
i ma to być ten dzień, w którym pojazd 
zakupiony za granicą dotarł do miejsca 
przeznaczenia na terytorium naszego 
kraju.

• jeśli kupujemy w kraju pojazd sprowadzo-
ny z terytorium państwa członkowskiego 
UE przez inną osobę (fi rmę), to musimy 
od niej otrzymać na piśmie informację 
o dacie sprowadzenia. Jeśli z informacji 
od sprzedającego będzie wynikać, że 
pojazd został sprowadzony wcześniej 
niż 30 dni od daty zakupu, musimy się 
liczyć z tym, że wydział komunikacji, 
w którym będzie ten pojazd rejestrowa-
ny, nałoży na nas karę fi nansową.

BOŻENA JAWORSKA
Naczelnik Wydziału Komunikacji 

i Transportu

i zgłosić kupno pojazdu. Obowiązek zgło- je w kraju kolejnemu nabywcy, to od 1 stycz-
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1 lutego 2020 roku uczniowie klas III 
z I LO im. Stefana Czarnieckiego w Ko-
zienicach przeżywali wspólnie z rodzicami 
i wychowawcami bal studniówkowy. Ten 
bardzo ważny moment w życiu każdego 
młodego człowieka to tradycyjnie już ostat-
nia chwila wielkiej, wspólnej zabawy, która 
za moment wprowadzi uczniów w prawdzi-
wie dorosłe życie i obowiązki.

Studniówka to niezwykłe przeżycie 
– to czas zabawy i radości poprzedzo-
ny przygotowaniami nie tylko samych 
uczestników balu, ale także ich rodziców. 
Tego niezapomnianego wieczoru  rado-
sny nastrój udzielił się wszystkim uczest-
nikom uroczystości. 

Punktualnie o godzinie 19.00 w sali 
balowej „Jagiellonka”, dyrektor I LO im. 
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 
Ewa Malec wraz z wychowawcami klas 
trzecich poprowadziła tradycyjnego po-
loneza, który rozpoczął wielki studniów-
kowy bal. Podniosła atmosfera zapano-
wała wśród zgromadzonych i przejętych 
uczniów, ich rodziców, wychowawców 
i nauczycieli oraz wszystkich zaproszo-
nych gości. Piękne stroje podkreślały 
dostojny charakter tańca i dodały niezwy-
kłej dystynkcji naszym wychowankom. 

Kiedy ucichły ostatnie takty polone-
za przyszła pora na gratulacje i życzenia 
skierowane do młodych Pań i Panów – 
niezaprzeczalnych bohaterów wieczoru. 

Jako pierwsza głos zabrała dyrektor 
Ewa Malec, kierując serdeczne słowa 
i życzenia do uczniów klas trzecich. Pod-
kreśliła, że to ważny moment dla całej 

społeczności szkolnej, a bal z pewnością 
pozostanie w pamięci tegorocznych ma-
turzystów na długo, tak jak cały rok 2020, 
który zapewne będzie przełomowym 
w ich życiu. Matura, opuszczenie domu 
rodzinnego, studia, może praca to nowy 
etap, który właśnie rozpoczynają. Pani 
dyrektor zwróciła się do młodzieży jako 
przyszłych fachowców i specjalistów 
różnych dziedzin – lekarzy, prawników, 
polityków, może senatorów, posłów bądź 
burmistrzów, zauważając, że wszystko 
przed nimi, jeśli będą odważni w realiza-
cji wymarzonych celów. Na zakończenie 
dyrektor placówki wyraziła nadzieję, że 
wszyscy będą mogli cieszyć się z sukce-
sów młodzieży już wkrótce, a bal niech 
będzie okazją do beztroskiej i radosnej 
zabawy. Podczas uroczystości, w imie-
niu Starosty Kozienickiego głos zabrał 
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzi-
mierz Stysiak, który odczytał list Sta-
rosty Andrzeja Junga, w którym życzył  
maturzystom niezapomnianej zabawy 
i sukcesów podczas egzaminów, osobiście 
dołączając się do gratulacji. Następnie 
głos zabrała Zastępca Burmistrza Gminy 
Kozienice Dorota Stępień, która życzy-
ła maturzystom wspaniałego wieczoru 
i udanej zabawy oraz odczytała list Bur-
mistrza Piotra Kozłowskiego skierowany 
do młodzieży z serdecznymi życzeniami 
na przyszłość. Młodzież otrzymała w pre-
zencie pamiątkowe długopisy. Kolejno 
życzenia i gratulacje dla bohaterów tego 
wieczoru złożyła przedstawicielka Rady 
Rodziców Iwona Kozińska oraz Wicedy-

rektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich Paweł Boryczka. Nie zabrakło 
także życzeń i serdecznych wspomnień 
przekazanych w imieniu społeczności 
uczniowskiej liceum oraz Samorządu 
Uczniowskiego, które przekazała Nikola 
Dziuba, życząc kolegom spełnienia ma-
rzeń i realizacji wymarzonych celów. 

Przejęci przedstawiciele maturzystów 
– Zuzanna Rokita i Marcin Świątkowski 
w serdecznych słowach podziękowali Dy-
rekcji Szkoły – Ewie Malec i Annie Liwo-
sze, wychowawcom – Joannie Piwońskiej, 
Joannie Kuźmińskiej, Tomaszowi Urbano-
wi i innym nauczycielom, a także rodzicom 
za  trud włożony w ich naukę i wychowa-
nie, za wspólnie przeżyte chwile radosne 
i smutne, a symboliczne bukiety kwiatów 
były skromnym wyrazem ich wdzięczności. 

Uczniowie bawili się wspaniale do 
białego rana, a radosny nastrój udzielił 
się wszystkim uczestnikom balu. Szam-
pański humor dopisywał i dopiero brzask 
nowego dnia zakończył studniówkowe 
szaleństwo. 

Naszej młodzieży życzymy, aby nad-
chodzące 100 dni ciężkiej pracy przy-
niosły oczekiwane efekty na maturze 
i pozwoliły wkroczyć w równie rado-
snych nastrojach w dorosłe życie już ze 
świadectwem dojrzałości w ręku.

Red. I LO

1 lutego 2020 roku uczniowie klas III społeczności szkolnej, a bal z pewnością rektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów 

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

Wydarzenia
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W procesie nauki czytania podsta-
wową rolę odgrywa narząd wzroku  
i percepcja wzrokowa, czyli zdolność 
do rozpoznawania i różnicowania 
bodźców wzrokowych oraz interpre-
towania ich w oparciu o wcześniejsze 
doświadczenia.  

Przebieg wzrokowego spostrze-
gania jest zależny przede wszystkim 
od prawidłowej ostrości widzenia 
i ruchów gałek ocznych. Praktycz-
nie każdy rodzaj nieprawidłowości  
w funkcjonowaniu narządu wzroku za-
burza proces kształtowania się percep-
cji wzrokowej.  

Podczas czytania oko wykonuje 
szybkie ruchy skokowe (sakadowe) 
z litery na literę i pozostaje tam do 
czasu rozpoznania danego znaku. Jest 
to tzw. czas fiksacji wzroku. W sytu-
acji, kiedy nie nastąpiła identyfikacja 
znaku literowego, oko wykonuje ruch 
wsteczny, tzw. sakadę regresywną. Ru-
chy wsteczne oczu znacznie wydłużają 
tempo czytania oraz powodują większą 
męczliwość oczu.

Wady wzroku powinny być wy-
krywane jak najszybciej, najlepiej  
w pierwszych latach życia, ponieważ 
wtedy jest największa szansa na całko-
wite ich wyleczenie. Tymczasem bar-
dzo często zdarza się, że rodzice i na-
uczyciele zauważają problemy dziecka 
ze wzrokiem dopiero, gdy zaczyna-
ją się jego kłopoty z nauką. Sygnały 
świadczące o wadach wzroku pojawia-
ją się dużo wcześniej. U dzieci poni-
żej szóstego roku życia, najczęściej 
występuje nadwzroczność – wszystkie 
dzieci lepiej widzą na odległość, niż  
z bliska.

Stosunkowo często obserwuje się 
u dzieci młodszych, zwłaszcza tych  
z opóźnionym rozwojem psychorucho-
wym, nieprawidłowości w zakresie ru-
chów gałek ocznych tj. brak płynności, 
słabą konwergencję (zbieżność oczu)  
i akomodację. W ruchach gałek ocznych 
należy ocenić, czy oczy nie gubią celu 
i jak szybko potrafią go odnaleźć (np. 
linijkę tekstu), jak zachowują się przy 
przekraczaniu linii środkowej ciała, 
czy są płynne i skoordynowane. Sła-
ba konwergencja manifestuje się po-
dwójnym widzeniem, bólami głowy  
i oczu. Od jej poziomu zależy ostrość 
widzenia z bliska. Akomodacja z kolei 
to inaczej, tzw. nastawność oka, czyli 
zdolność aparatu optycznego oka do 

ostrego widzenia z różnych odległości 
(blisko – daleko). Problemy z akomo-
dacją są przede wszystkim przyczyną 
wolnego tempa przepisywania z ta-
blicy, pomijania drobnych elementów 
graficznych i problemów grafomoto-
rycznych.  

Dzieci z niskim zakresem akomoda-
cji odczuwają bóle głowy i sygnalizu-
ją gorszą ostrość widzenia po dłuższej 
pracy wzrokowej. Takie dolegliwości 
sygnalizowane są przez dzieci szcze-
gólnie podczas czytania. Zdarza się, że 
są niesłusznie bagatelizowane, zarów-
no przez rodziców, jak i nauczycieli. 
U 6, 7-latków zaczynających uczyć się 
czytać i pisać może pojawić się krót-
kowzroczność lub astygmatyzm (znie-
kształcone widzenie). Nierozpoznany 
astygmatyzm powoduje u dziecka m.in. 
problemy z utrzymaniem równowagi,  
a także trudności w ocenie odległości. 
Widziane przedmioty w zależności 
od rodzaju astygmatyzmu ulegają de-
formacjom, np. w obrazie graficznym 
znaku plus „+”, dziecko widzi jedno 
ramię, pionowe lub poziome. Pojawia-
ją się poważne problemy w koordyna-
cji wzrokowo-ruchowej, podstawowej 
funkcji w nauce czytania i pisania. 

Zez, zarówno zez jawny jak i ukry-
ty, bardzo utrudnia naukę czytania 
i pisania. Dziecko z zezem jawnym 
widzi obraz podwójnie i nieostro, nie 
ma prawidłowego widzenia obuocz-
nego, co oznacza brak zdolności wi-
dzenia trójwymiarowego, tj. widzenia 
głębi. Dziecko takie jest nadwrażliwe 
na światło, ma kłopoty z samoobsługą 
np. z zapinaniem guzików, wiązaniem 
sznurowadeł, unika rysowania, wyci-
nania i gier ruchowych, ponieważ ma 
problemy w ocenie odległości.  

Gdy zaobserwujemy u dziecka wy-
stępowanie któregokolwiek z opisa-
nych objawów, w pierwszej kolejno-
ści należy sprawdzić ostrość wzroku 
i wykluczyć tzw. wady refrakcji, tj. 
krótkowzroczność, dalekowzroczność 
lub astygmatyzm. Właściwa korekcja 
wady szkłami, niekiedy dwuognisko-
wymi, może całkowicie wyeliminować 
u dziecka również problemy w czyta-
niu. Jednak dla pełnego obrazu funk-
cji wzrokowych niezbędna jest także 
ocena pozostałych aspektów widzenia, 
takich jak ustawienie i ruchy gałek 
ocznych, konwergencja, akomodacja, 
widzenie obuoczne oraz trójwymiaro-

we. Badaniem tych 
aspektów zajmuje się 
ortoptyka (dział oku-
listyki). Odpowiednio wczesne badanie 
ortoptyczne, przeprowadzone pod ką-
tem profilaktyki trudności szkolnych, 
właściwa diagnoza i rehabilitacja na 
specjalistycznym sprzęcie, pozwala na 
wyrównanie startu szkolnego dzieci. 

Drodzy rodzice,
jeśli niepokoją się Państwo tym, że 
dziecko ma trudności ze starannym 
pisaniem np. z utrzymaniem się  
w liniaturze, słabo wykonuje czyn-
ności grafomotoryczne lub słabo 
przerysowuje, narzeka na ból oczu, 
to zapraszamy do wzięcia udziału  
w programie „WIDZI-MI-SIĘ”, czy-
li w przesiewowych badaniach or-
toptycznych!!!

Badania odbędą się w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Kozieni-
cach.

Zapisy telefoniczne na badania rozpo-
częły się 3 lutego.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń 
możliwe jest zorganizowanie dodatkowe-
go terminu badań.

Terminy badań:
1. 30 marca 2020 roku – dzieci w wieku 

przedszkolnym.
2. 6 kwietnia 2020 roku – dzieci w wieku 

szkolnym kl. 1 – 3.
ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZO-
NA!!!
Osoba do kontaktu: Aleksandra Strąg.
Przypominamy, że każda forma udziela-
nej przez Naszą placówkę pomocy jest 
bezpłatna!
Zapraszamy serdecznie.

ALEKSANDRA STRĄG
Pedagog

Terapeuta Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Kozienicach
Al. Gen. Wł. Sikorskiego 8 a
26-900 Kozienice
tel.: 48 611 04 90
fax: 48 614 89 36
e-mail: poradnia.psych.ped@kozienice-
powiat.pl

Informacje
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14 lutego w gminie Głowaczów upły-
nął pod znakiem obchodów 156. rocznicy 
bitwy stoczonej w okolicach miejscowo-
ści Lipa. Tam też przy Pomniku Powstań-
ców Styczniowych odbyły się główne 
uroczystości upamiętniające to historycz-
ne wydarzenie. Obchody prowadził Hu-
bert Czubaj Wójt Gminy Głowaczów. 
Okolicznościową modlitwę za pole-
głych Powstańców i Ojczyznę odmówił 
Ksiądz Marcin Jarząbek wikariusz parafi i 
pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie.

Historię walk pod Lipą przybliżył Jan 
Chryzostom Czachowski potomek wybit-
nego dowódcy Powstania Styczniowego 
płk. Dionizego Feliksa Czachowskiego.

Głównym punktem obchodów było 
złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie 
zniczy przed Pomnikiem przez delegacje: 
Posła na Sejm RP Dariusza Bąka, w imie-
niu którego wiązankę złożył Sławomir 
Szymczyk Dyrektor Biura Poselskiego 
Posła, Samorządu Powiatu Kozienickie-
go, który reprezentował Józef Grzegorz 
Małaśnicki Wicestarosta Powiatu, Sa-
morządu Gminy Głowaczów z Huber-

tem Czubajem Wójtem i Krzysztofem 
Wolskim Sekretarzem Gminy na czele, 
Nadleśnictwa Dobieszyn, Związku Pił-
sudczyków Rzeczypospolitej Polskiej To-
warzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego 
Koło w Głowaczowie, sołectwa Lipy oraz 
szkół z terenu gminy Głowaczów.

Tradycyjnie na uroczystościach w Li-
pie nie zabrakło występu mieszkańców 

tego sołectwa i gminy Głowaczów, którzy 
zaprezentowali zgromadzonym wiązankę 
pieśni patriotycznych.

SABINA SEMENIUK

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

12 stycznia odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy pod hasłem „Wiatr w Żagle”. Wśród 

70 wolontariuszy z Kozienic biorących udział w tegorocz-
nej akcji, nie zabrakło również członków naszego szkolnego 
wolontariatu Szansa. Wolontariusze przeszli odpowiednie 
przeszkolenie, które odbyło się w piątek w sztabie Orkie-
stry znajdującym się w OPP Ogród Jordanowski. Wolonta-
riusze, kwestujący na ulicach od wczesnych godzin poran-
nych razem ze swoimi pomocnikami, wytrwale prowadzili 
zbiórkę pomimo chłodu,  przyklejając darczyńcom czerwo-
ne serduszka. Młodzież zaangażowana w kwestę zgodnie 
podkreślała życzliwość Kozieniczan, którzy oprócz wspar-
cia finansowego dla Orkiestry, nie szczędzili miłych słów 
wolontariuszom. Tegoroczna orkiestra zagrała na rzecz 
dziecięcej medycyny zabiegowej. Celem zbiórki jest za-
kup sprzętu medycznego głównie dla oddziałów neurochi-
rurgicznych, chirurgii ogólnej i kardiochirurgii dziecięcej. 
Ufamy, ze w tym roku padnie kolejny rekord zebranych na 
ten szczytny cel środków. Wszystkim zaangażowanym ser-
decznie dziękujemy.

20 stycznia uczniowie klas drugich i trzecich realizujący 
przedmiot – Wiedza o Społeczeństwie w zakresie roz-

szerzonym, udali się wraz z nauczycielami: Joanną Kuźmińską 
i Małgorzatą Kuśmierczyk-Balcerek na wycieczkę do Warsza-
wy. Celem wyprawy było zwiedzanie Parlamentu Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz spotkanie z parlamentarzystami. Po otrzy-
maniu przepustek i przejściu przez sejmowe bramki zostaliśmy 
powitani przez panią przewodnik, która oprowadziła nas po 

budynku Sejmu i Senatu. Na samym początku mogliśmy obej-
rzeć makietę budynków sejmowych oraz zapoznać się z histo-
rią polskiego parlamentu. Największym zainteresowaniem cie-
szyły się sale obrad Sejmu i Senatu. Młodzież dowiedziała się, 
gdzie zasiadają poszczególne kluby oraz najważniejsze osoby 
w Parlamencie, jak wygląda codzienna praca posłów i senato-
rów oraz ich udział w wielu komisjach. Pani przewodnik z zado-
woleniem stwierdziła, ze nasi uczniowie są dobrze zorientowani 
w kwestiach struktury i funkcji parlamentu oraz trójpodziału 
władzy, bowiem bezbłędnie odpowiadali na zadawane im pyta-
nia. W czasie zwiedzania uczniowie mogli spotkać się również 
z posłami na Sejm IX kadencji m.in. przywitał nas poseł Miro-
sław Maliszewski i poseł Adrian Zandberg. Podczas dalszego 
zwiedzania młodzież mogła poznać także miejsce przebywania 
dziennikarzy oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Red. I LO

Wydarzenia
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Dopłaty do materiału siewnego: nabór wniosków od 25 maja.

Zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materia-
łu siewnego kategorii elitarny lub kwalifi kowany. Do tej pory przyjmowane były one od 15 stycznia. Te-
raz, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski będzie można składać 
w biurach powiatowych ARiMR w terminie od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.

II. Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na 
obszarach wiejskich objętych ASF.

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej fi nansowanej z PROW 2014 – 2020. Ten nabór przeznaczony jest dla tych rolniczych 
rodzin, które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować. 

O premię może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS 
w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy. Ponadto rolnik musi mieć przyznaną jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład 
gospodarstwa za 2019 r., a jeżeli jej nie otrzymał, musi mieć przyznaną taką płatność za 2020 r. W tym drugim przypadku 
dokument potwierdzający przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2020 r. można dostarczyć na etapie składania 
wniosku o wypłatę premii. 

Od ubiegłego roku o pomoc z tego działania PROW 2014 – 2020 mogą ubiegać się również te osoby, które przez 24 miesiące 
poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną pozarolniczą działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes 
na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. 

Katalog działalności gospodarczych objętych wsparciem jest szeroki i obejmuje usługi, produkcję, czy sprzedaż różnych pro-
duktów niezwiązanych z rolnictwem. 

Wysokość pomocy zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. W przypadku utworzenia jednego miejsca pracy moż-
na liczyć na otrzymanie bezzwrotnej premii w wysokości 150 tys. zł, przy dwóch nowych miejscach pracy premia wzrasta do 
200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł. 

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni 
warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). 
Pozostałe 20 proc. premii wpłynie na jego konto po rozliczeniu realizacji biznesplanu. Na złożenie wniosku o płatność drugiej raty 
pomocy przewidziano maksymalnie dwa lata (liczone od dnia wypłaty pierwszej części premii) i nie później niż do 31 sierpnia 
2023 r. 

Co ważne: 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków 
transportu, czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem działalności. 
Benefi cjent po zarejestrowaniu działalności gospodarczej może pozostać w KRUS do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty 
premii.     

III. ARiMR: do 10 mln zł na inwestycje w przetwórstwo.
Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski o wsparcie finansowe 

dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową. W tym naborze pre-
ferowane będą inwestycje w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich z surowców niemodyfikowanych 
genetycznie. 

O pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” fi nansowanego 
z PROW 2014 – 2020 mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa lub handlu 
hurtowego produktami rolnymi, jeżeli wykonują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych.   

Wysokość dofi nansowania, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, zależy od tego, kim jest be-
nefi cjent. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, wysokość 
wsparcia wyniesie do 10 mln zł. Natomiast, jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów 
rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może liczyć maksymalne na 15 mln zł. Minimalna wysokość wsparcia 
wynosi natomiast 100 tys. zł. 

Pieniądze są wypłacane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifi kowanych poniesionych na realizację inwestycji. 
Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; zakup 
(wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, 
kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji. 

W ramach jednego naboru można złożyć jeden wniosek dotyczący danego przedsiębiorstwa albo jego wyodrębnionej organi-
zacyjnie części. Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Najwięcej punktów będzie można otrzymać za realizację 
inwestycji związanych z produkcją pasz z surowców wolnych od GMO. 

Na podstawie liczby otrzymanych punktów zostanie przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania wsparcia. ARiMR, 
nie później niż 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, poda do publicznej wiadomości na swoim portalu interneto-
wym informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. 
W przypadku pozytywnego wyniku oceny merytorycznej wniosku Agencja zawiera z benefi cjentem umowę o przyznaniu pomocy, 
a dotacja jest przekazywana na jego rachunek bankowy. 

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 15

IV. Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację.
Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać 

się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. 
O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014 – 2020, może wystą-

pić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać 
na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany  przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy 
w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości 
dodanej brutto (GVA). 

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powięk-
szające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. 

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności 
wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego 
oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub 
podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej 
niż dobry – wykazać ponadto faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć 
zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody. 

Pomoc fi nansowa na jednego benefi cjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji 
podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom 
kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie 
realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyzna-
niu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r. 

Rolnicy mogą sfi nansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazyno-
wania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych. 
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 
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i Kultury Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach

Lp. Powiat/Gmina Lokalizacja Harmonogram pracy Udzielający nieodpłatnej 
pomocy prawnej

1. Kozienice

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Kozienicach
ul. M.C. Skłodowskiej 3

26-900 Kozienice

Poniedziałek
800 – 1200

Wtorek
800 – 1200

Środa
800 – 1200

Czwartek
800 – 1200

Piątek
800 – 1200

Adwokat

Radca Prawny

Adwokat

Radca Prawny

Radca Prawny /Adwokat

Pomoc prawna świadczona przez 
Adwokata 

wyznaczonego przez 
Okręgową Radę Adwokacką  

w Radomiu

Pomoc prawna świadczona
przez Radcę Prawnego
wyznaczonego przez 

Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Kielcach

2. Sieciechów
Urząd Gminy 

w Sieciechowie
ul. Rynek 16

26-922 Sieciechów

Poniedziałek
800 – 1200

(I i III poniedziałek 
miesiąca)

Pomoc prawna świadczona 
przez osobę, o której mowa  

w art. 11 ust. 3 ustawy  
o nieodpłatnej pomocy praw-

nej, nieodpłatnym poradnictwie 
prawnym  

i edukacji prawnej

Pomoc świadczona przez 
organizację pozarządową: 

Fundacja TOGATUS PRO BONO

3. Grabów nad 
Pilicą

Urząd Gminy 
w Grabowie nad Pilicą
ul. K. Pułaskiego 51

26-902 Grabów nad Pilicą

Poniedziałek
800 – 1200

(II i IV poniedziałek 
miesiąca)

Pomoc prawna świadczona 
przez osobę, o której mowa  

w art. 11 ust. 3 ustawy  
o nieodpłatnej pomocy praw-

nej, nieodpłatnym poradnictwie 
prawnym  

i edukacji prawnej

Pomoc świadczona przez 
organizację pozarządową: 

Fundacja TOGATUS PRO BONO

4. Gniewoszów
Urząd Gminy 

w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16

26-920 Gniewoszów

Wtorek
800 – 1200

Pomoc prawna świadczona 
przez osobę, o której mowa  

w art. 11 ust. 3 ustawy  
o nieodpłatnej pomocy praw-

nej, nieodpłatnym poradnictwie 
prawnym  

i edukacji prawnej

Pomoc świadczona przez 
organizację pozarządową: 

Fundacja TOGATUS PRO BONO

5. Magnuszew
Urząd Gminy 

w Magnuszewie
ul. Saperów 24

26-910 Magnuszew

Środa
800 – 1200

Pomoc prawna świadczona 
przez osobę, o której mowa  

w art. 11 ust. 3 ustawy  
o nieodpłatnej pomocy praw-

nej, nieodpłatnym poradnictwie 
prawnym  

i edukacji prawnej

Pomoc świadczona przez 
organizację pozarządową: 

Fundacja TOGATUS PRO BONO

6. Głowaczów
Urząd Gminy 

w Głowaczowie
ul. Rynek 35

26-903 Głowaczów

Czwartek
800 – 1200

Pomoc prawna świadczona 
przez osobę, o której mowa  

w art. 11 ust. 3 ustawy  
o nieodpłatnej pomocy praw-

nej, nieodpłatnym poradnictwie 
prawnym  

i edukacji prawnej

Pomoc świadczona przez 
organizację pozarządową: 

Fundacja TOGATUS PRO BONO

7.
Garbatka
-Letnisko

Urząd Gminy
w Garbatce-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1
26-930 Garbatka-Letnisko

Piątek
800 – 1200

Pomoc prawna świadczona 
przez osobę, o której mowa  

w art. 11 ust. 3 ustawy  
o nieodpłatnej pomocy praw-

nej, nieodpłatnym poradnictwie 
prawnym  

i edukacji prawnej

Pomoc świadczona przez 
organizację pozarządową: 

Fundacja TOGATUS PRO BONO
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