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25 stycznia w Starostwie Powia-
towym w Garwolinie odbyła się kon-
ferencja prasowa, podczas której 
podpisana została umowa pomiędzy Po-
wiatem Garwolińskim – liderem inwestycji 
a przedsiębiorstwem MOST-PROJEKT 
Sp. z o.o., na wykonanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. „Budowa 
mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Anto-
niówka Świerżowska a m. Świerże Gór-
ne wraz z drogami dojazdowymi” oraz 
świadczenie usług  nadzoru autorskiego 
dla ww. zadania. Umowę podpisali: Ma-
rek Jonczak – Dyrektor Powiatowego Za-
rządu Dróg w Garwolinie, na podstawie 
pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Gar-
wolińskiego oraz Jakub Bartosz Kozłow-
ski Prezes Zarządu MOST-PROJEKT 
Sp. z o.o. Całkowita wartość opracowania 
dokumentacji to kwota 5.264.289,30 zł.

W spotkaniu wzięli udział także 
Starosta Powiatu Garwolińskiego Miro-
sław Walicki, Starosta Powiatu Kozie-
nickiego Andrzej Jung, Burmistrz Gmi-
ny Kozienice Piotr Kozłowski, Wójt 
Gminy Maciejowice Tomasz Kwiat-
kowski. Gościem specjalnym była Se-
nator RP Maria Koc.

Dodać należy, że 2021 roku Powiat 
Kozienicki przekaże dotację celową 
w kwocie 300.000,00 zł dla Powiatu 
Garwolińskiego na realizację zada-
nia pn. „Budowa mostu na rzece Wi-
śle pomiędzy m. Antoniówka Świer-
żowska a m. Świerże Górne wraz 
z drogami dojazdowymi”.

Andrzej Jung Starosta Kozienicki 
od 2016 roku, na wniosek mieszkańców 

Dodać należy, że 2021 roku Powiat i Związków Zawodowych Elektrowni Ko-
zienice, czynił starania dotyczące budowy 
przedmiotowej przeprawy mostowej.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

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

5 lutego u Starosty Powiatu Kozienic-
kiego Andrzeja Junga gościły Małgorzata 
Cieślak-Kopyt oraz Dorota Pogodzińska 
z Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu. Podczas spotkania, w po-
dziękowaniu za współpracę przekazały 
Staroście książkę swojego autorstwa „Że-
lazna Nowa Stanowisko 2. Cmentarzysko 
kultury przeworskiej z Zapilcza na połu-
dniowym Mazowszu”, a także kalendarz 
archeologiczny. Zarówno publikacja, 
jak i kalendarz są efektem badań arche-
ologicznych prowadzonych w zakresie 
realizacji projektu naukowego „Śladami 
Celtów. Cmentarzysko ciałopalne kultu-
ry przeworskiej w Żelaznej Nowej, pow. 
Kozienice, woj. mazowieckie”. Powiat 
Kozienicki współpracował w tym zakre-
sie z Muzeum im. Jacka Malczewskiego 

w ramach porozumienia o współpracy. 
Badania zakończyły się w roku 2017.
w ramach porozumienia o współpracy. MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
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3 lutego 2021 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Kozienicach odbyła się 
XXVIII Sesja Rady Powiatu Kozienic-
kiego VI kadencji.

Po otwarciu obrad i stwierdzeniu qu-
orum, Andrzej Jung Starosta Powiatu 
Kozienickiego przedstawił sprawozdanie 
z prac Zarządu, po czym przyjęty został 
Plan Pracy Rady Powiatu Kozienickiego 
na 2021 rok. Następnie podjęte zostały 
uchwały w sprawach:
a) zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Powiatu na 2021 rok,
b) przyjęcia sprawozdania z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
za 2020 rok,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Powiatu Kozienickiego na lata 
2021 – 2032,

d) wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2021 rok.

KAROLINA URBAŃSKA

Od ostatniej zwyczajnej Sesji (30 
grudnia 2020 r.) Zarząd Powiatu obrado-
wał 6 razy. 
1. Zarząd Powiatu zajmował się spra-

wami budżetowymi Starostwa i jed-
nostek organizacyjnych.
• Podjął uchwałę w sprawie wprowa-

dzenia zmian w budżecie Powiatu na 
2020 rok.

2. Zarząd zapoznał się z opiniami 
Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 12 stycznia 2021 r. w spra-
wach:
– opinii o planowanej kwocie długu, 

przyjętej przez Radę Powiatu Kozie-
nickiego w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2021 – 2023,

Opinia pozytywna, bez uwag.
– opinii o możliwości sfi nansowania 

planowanego defi cytu przez Radę 
Powiatu Kozienickiego w Uchwale 
Budżetowej na rok 2021.

Opinia pozytywna, bez uwag.
3. Zarząd podjął uchwały:

• w sprawie udzielenia pożyczki ze 
środków budżetu Powiatu Kozie-
nickiego dla SP ZZOZ w Kozie-
nicach,

Dot. udzielenia nieoprocentowanej po-
życzki w kwocie 1.5 mln zł, z przeznacze-
niem na spłatę wymagalnych zobowiązań 
bieżących z tyt. dostaw i usług.

• w sprawie opracowania planu fi nan-
sowego zadań z zakresu administra-
cji rządowej oraz innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami i planu 

dochodów związanych z realizacją 
tych zadań dla Powiatu Kozienickie-
go na 2021 rok,

• w sprawie upoważnienia Marcina 
Łopuszańskiego Dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych w Kozienicach 
do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego.

Dot. zadania „Przebudowa parkingu przy 
ul. Zdziczów w m. Kozienice – teren ZS Nr 
1 im. Legionów Polskich w Kozienicach”.

• w sprawie upoważnienia Marcina 
Łopuszańskiego Dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych w Kozienicach 
do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego,

Dot. zadania „Wykonanie chodników 
i parkingu na terenie Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej w Kozienicach”.

• w sprawie zatwierdzenia projektu 
w ramach Osi priorytetowej VIII 
Rozwój rynku pracy, Działanie 
8.1 Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych przez PUP i prze-
ciwdziałanie skutkom epidemii 
COVID-19 – projekty pozakon-
kursowe, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014 – 2020, 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego,

Dot. projektu „Aktywizacja osób w wieku 
30 lat i więcej pozostających bez pracy 
w powiecie kozienickim”.

• w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Placówki Socjali-
zacyjnej „PANDA” w Kozienicach, 

• w sprawie likwidacji pojazdu, który 
stał się własnością Powiatu na pod-
stawie orzeczenia sądu o jego prze-
padku – 2 uchwały.

4. Zarząd zajmował się sprawami 
SP ZZOZ w Kozienicach:
• Zarząd analizował sytuację fi nanso-

wą, kadrową i organizacyjną Szpita-
la Powiatowego w Kozienicach,

• Zarząd zapoznał się z pismem Dy-
rektora SP ZZOZ w Kozienicach 
skierowanym do Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego dot. 
wsparcia rzeczowego Szpitala 
w związku z utrzymującą się II falą 
zakażeń koronawirusem. Dyrektor 
wnioskuje o zakup:
– ultrasonografu za kwotę 

115.000,00 zł,
– echokardiografu za kwotę 

120.000,00 zł.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopinio-
wał przedłożony wniosek, który został 
przesłany do Urzędu Marszałkowskiego. 
Z przesłanej korespondencji wynika, że 
wniosek oczekuje na zaopiniowanie. 
5. Zarząd podjął decyzję w sprawie od-

dania Zarządowi Dróg Powiatowych 
w trwały zarząd nieruchomości grun-
towej niezabudowanej położonej przy 
ul. Serdecznej w Aleksandrówce gmi-
na Kozienice, oznaczonej jako działka 
gruntu nr 229/5. 

Nieruchomość będzie wykorzystana na 

Informacje
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cele statutowe ZDP oraz przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg publicznych. 
6. Zarząd zapoznał się z wnioskami 

mieszkańców Gminy Kozienice, 
zgłoszonymi na zebraniach sołectw 
i komitetów osiedlowych.

Wnioski dotyczyły głównie spraw drogo-
wych, będą realizowane (w miarę możli-
wości) przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Kozienicach.
7. Zarząd zapoznał się z pismem prze-

słanym do wiadomości przez Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie skierowanym do 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach 
w sprawie rozważenia możliwości 
dokonania rozbudowy skrzyżo-
wania drogi wojewódzkiej nr 737 
z drogą powiatową nr 1711W w m. 
Aleksandrówka.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich zauważa, że odcinek drogi obej-
mujący skrzyżowanie, o którym mowa 
został rozbudowany w zakresie budo-
wy drogi pieszo-rowerowej, chodni-
ka, drogi dojazdowej oraz oświetlenia 
w roku 2019. 
Ponadto, inwestycja objęta jest rękojmią 
do dnia 31.10.2024 r.
Skrzyżowanie jest w dobrym stanie tech-
nicznym. Ponadto, dla poprawy widocz-
ności ustawiono lustro.
W ocenie Mazowieckiego Zarządu 
Dróg nie zachodzi konieczność przy-
stąpienia do czynności związanych 
z docelową rozbudową przedmiotowe-
go skrzyżowania. 
Natomiast, jeśli Gmina Kozienice 
w porozumieniu z Zarządem Dróg Po-
wiatowych w Kozienicach przedstawi 
korzystne rozwiązanie projektowe dla 
poprawy widoczności na skrzyżowaniu, 

to MZDW poprze realizację inwestycji 
– jednak z zaznaczeniem, że koszty po-
niesie zarządca drogi, który wystąpił 
z inicjatywą budowy lub przebudowy 
skrzyżowania.
8. Zarząd Powiatu wsparł akcję po-

bierania krwi – wyraził zgodę dla 
Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Rado-
miu na użyczenie pomieszczenia, 
w celu prowadzenia tak ważnego 
w obecnym czasie przedsięwzięcia.

Pomieszczenie jest zlokalizowane w bu-
dynku przy ul. Kochanowskiego 15.
Pobieranie krwi odbywa się w każdy 
czwartek w godz. 8.00 – 12.00.
9. Zarząd przyjął do wiadomości spra-

wozdanie z wysokości średnich wy-
nagrodzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez Po-
wiat Kozienicki.

10. Zarząd przyjął średni miesięczny 
koszt utrzymania mieszkańca na 2021 
rok: 

– Kwota 4.309,72 zł – Dom Pomocy 
Społecznej w Kozienicach,

– Kwota 6.782,73 zł – Placówka Socja-
lizacyjna „PANDA” w Kozienicach.

11. Zarząd, na wniosek Euronet War-
szawa, wyraził zgodę na obniżenie 
czynszu z tyt. najmu pomieszczenia 
pod bankomat przez okres 3 miesięcy 
– w związku z negatywnym wpływem 
pandemii na liczbę transakcji realizo-
wanych przez bankomat.

12. Zarząd przyjął do wiadomości 
Sprawozdanie nr 4/2020 z działal-
ności Społecznej Straży Rybackiej 
w Powiecie Kozienickim za okres od 
01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. 

13. Zarząd przygotował i pozytywnie 

zaopiniował materiały na XXVIII 
Sesję Rady Powiatu.

14. Zarząd zapoznał się ze stanowiskami 
Rad przesłanymi do wiadomości:
• w sprawie zamiaru podziału woje-

wództwa mazowieckiego,
(Stanowisko Rady Gminy Mokobody, Sta-
nowisko Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, 
Stanowisko Rady Gminy Jaktorów, Stano-
wisko Rady Gminy Kowala),

• w sprawie utrzymania wsparcia 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2021 – 2027 
dla regionu warszawskiego sto-
łecznego,

(Stanowisko Rady Miasta Mińsk Mazo-
wiecki),

• w sprawie niepomijania Mińska Ma-
zowieckiego przy podziale środków 
fi nansowych z programów rządo-
wych,

(Stanowisko Rady Miasta Mińsk Mazo-
wiecki),

• w sprawie przyjęcia stanowiska 
dotyczącego podjęcia niezwłocz-
nych działań zapewniających 
utrzymanie płynności finansowej, 
w szczególności w zakresie finan-
sowania oświaty, 

(Stanowisko Rady Miejskiej w Bieżuniu),
• w sprawie wskazania preferowa-

nego przebiegu korytarza nowej 
linii kolejowej na odcinku War-
szawa Wschodnia – Nasielsk/
Kątne/Świercze na terenie Gminy 
Wieliszew.

(Stanowisko Rady Gminy Wieliszew).

Biuro Rady i Zarządu 
Powiatu Kozienickiego

22 stycznia obchodziliśmy 158. roczni-
cę wybuchu Powstania Styczniowego. 

Na terenie powiatu kozienickiego 
znajduje się wiele miejsc upamięt-
niających powstańców i dowódców 
powstania: mogiły na cmentarzach 
parafialnych w Rozniszewie, Grabo-
wie nad Pilicą, Głowaczowie, Olekso-
wie, w Kozienicach, a także pomniki 
w Anielinie Kępie, Lipie oraz krzyż 
w Molendach. Upamiętniają one tere-
ny walk, miejsca przebywania, postoju 
organizacji powstańczych, znanych, 
a także anonimowych uczestników po-
wstania – poległych w boju, straconych 
za udział w zrywie narodowościowym 
oraz tych niewielu, którym udało się 
przeżyć i uniknąć represji. 

Aby wyrazić hołd poświęceniu 

i ofi erze uczestników wydarzeń sprzed 
158 lat, delegacja Powiatu Kozienic-
kiego zapaliła symboliczny znicz przed 
krzyżem w Molendach, który okoliczna 
ludność postawiła w miejscu egzekucji 
powstańców.

Boś ty nie przyszedł jako klątwa nieba 
Ani nie spadłeś jak grom niespodzianie,

Lecz jak duchowa narodu potrzeba
W krwawej wypadków wypłynąłeś pianie

– Aby ostatnim orężnym protestem 
Zapisać w dziejach nieśmiertelne: 

Jestem! 

Adam Asnyk „W dwudziestopięcioletnią 
rocznicę powstania 1863 roku”

SABINA SEMENIUK

Nasz Powiat * 3Nasz Powiat * 3Nasz Powiat * 3

Informacje/Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 4

W związku z wieloma pytaniami do-
tyczącymi stanu zatrudnienia w Staro-
stwie Powiatowym w Kozienicach przed-
stawiam następującą informację:

Stan zatrudnienia utrzymywany jest 
na minimalnym poziomie w związku 
z zapewnieniem stabilnej realizacji za-
dań statutowych. W przypadku wydzia-
łów statutowych – Komunikacji i Trans-
portu, Geodezji, Kartografi i, Katastru 
i Nieruchomości, Budownictwa i Archi-
tektury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska oraz Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografi cz-

nej nie jest możliwe pozostawienie wol-
nego stanowiska i redukcji zatrudnienia 
(w przypadku np. odejścia pracownika na 
emeryturę), ponieważ musi zostać zapew-
niona obsługa interesantów na co najmniej 
dotychczasowym poziomie. W Wydziale 
Budżetowo-Finansowym w okresie ostat-
nich kilku lat zmniejszono stan zatrudnie-
nia o 5 osób, w Wydziale Organizacyjnym 
o 4 osoby, Wydziale Promocji i Kultury 
o 3 osoby. Zmiany stanów zatrudnienia 
w Starostwie Powiatowym w przeciągu 
ostatnich lat związane są z zatrudnianiem 
osób na roboty publiczne, prace inter-

wencyjne, umowy zastępstwa, nabory 
w wydziałach statutowych (związane 
z odejściem pracowników na emeryturę), 
umowy 1-miesięczne po stażach.

W okresie 01.01.2016 r. – 01.02.2021 r. 
rozwiązano m.in. umowy o pracę w związ-
ku z przejściem na emeryturę z 22 osobami 
oraz umowę o pracę z 2 osobami, które pra-
cując posiadały prawo do emerytury/renty.

Nadmieniam również, iż w 2021 r. fun-
dusz płac jest zmniejszony o 150.000 zł. 
w stosunku do 2020 r. mimo wzrostu płacy 
minimalnej.

Data Ilość osób zatrudnionych Ilość osób 
zatrudnionych na czas

 nieokreślony

Ilość osób zatrudnionych 
na stanowiskiach 

urzędniczych

16.12.2015 r. (dzień rozpoczęcia przeze mnie kadencji) 127 117 105

01.01.2017 r. 122 109 102

01.01.2021 r. 122, w tym:
– 2 osoby urlop bezpłatny
– 3 osoby urlop rodzicielski
– 2 osoby długotrwałe zwolnienie lekarskie
– 1 osoba urlop rehabilitacyjny
– 2 osoby umowa na zastępstwo

109 99

Pełna informacja dotycząca zatrud-
nienia w latach 2017 – 2021 dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

w zakładce Rejestry, Ewidencje, Archiwa 
– Rejestr Wniosków o udostępnienie in-
formacji publicznej – 2021 r.

ANDRZEJ JUNG
Starosta Powiatu Kozienickiego

Dr Stanisław Krzysztof Kowalski uro-

dził się w 1936 r. w Łojach gm. Sieciechów 
w powiecie kozienickim. W 1952 r. ukończył 
Publiczną Szkołę Zawodową w Kozienicach 
o kierunku handlowym. Naukę kontynuował 
w Technikum Finansowym w Przemyślu na 
kierunku fi nanse państwa. W 1957 r. zdał 
maturę z wyróżnieniem i rozpoczął studia 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
w Lublinie na Wydziale Humanistycznym 
kierunek Historia. W 1961 r. przeniósł się 
do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, w następnym roku obronił magi-
sterium. W okresie studiów aktywnie działał 
w Zrzeszeniu Studentów Polskich oraz kole 
Młodych Historyków KUL.

Pracę zawodową rozpoczął w 1962 r. 
w Technikum Ekonomicznym i Zawodo-
wej Szkole Handlowej w Kozienicach jako 
nauczyciel historii i przedmiotów zawodo-
wych. Od tego czasu do 1983 r. związany był 
ze szkolnictwem w powiecie kozienickim, 
pracował m.in. jako kierownik Biblioteki 
Pedagogicznej oraz podinspektor szkolny. 
W 1972 r. powołany został na stanowisko 
dyrektora Liceum Ekonomicznego, Zasad-
niczej Szkoły Handlowej i Dokształcającej 
w Kozienicach. W 1970 r. rozpoczął studia 
doktoranckie na UMCS w Lublinie, które 
ukończył w 1976 r. i uzyskał tytuł doktora 
nauk humanistycznych. W latach 1976-1980 
pracował jako inspektor szkolny w Kozieni-
cach. Dzięki jego staraniom i bezpośrednie-
mu nadzorowi zostało wybudowanych kilka 
nowych gmachów szkolnych na terenie po-
wiatu kozienickiego. W latach 1983-2007 
pracował w Zespole Szkół Zawodowych 
w Dęblinie jako dyrektor i nauczyciel. 
W 2007 r. przeszedł na emeryturę. 

Na emeryturze czynnie angażował się 
w lokalne życie społeczne inicjując i orga-

nizując wydarzenia rocznicowe związane 
z kozienicką oświatą. Skupił się również na 
pracy naukowej działając w Towarzystwie 
Miłośników Ziemi Kozienickiej, w którym 
od 2013 r. był Członkiem Zarządu. Efektem 
jego dociekań naukowych jest wiele arty-
kułów popularno-naukowych opublikowa-
nych w Biuletynie Informacyjnym „Nasz 
Powiat” i „Zeszytach Ziemia Kozienicka” 
oraz publikacji, m.in. „Preparanda nauczy-
cielska w Sieciechowie (1922-1926)”, 
„Rozwój oświaty w powiecie kozienickim 
w latach 1918-1975”, „Reforma rolna w po-
wiecie kozienickim w latach 1944-1948”, 
czy „Szkice do dziejów oświaty i szkolnic-
twa na terenie gminy Sieciechów”. Chętnie 
dzielił się swoimi wspomnieniami, przemy-
śleniami i zdobyczami archiwalno-nauko-
wymi, co w istotny sposób wzbogaciło re-
gionalną historiografi ę. 

Był wielokrotnie odznaczany i ho-
norowany odznaczeniami branżowymi 
i państwowymi, m.in. Złotą Odznaką 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zło-
tym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 30 czerwca 2018 r. Spoczął na 
cmentarzu parafi alnym w Kozienicach. 
W lutym br. skończyłby 85 lat. 

KRZYSZTOF ZAJĄC

dził się w 1936 r. w Łojach gm. Sieciechów 
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4 lutego br. w sali konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się 
inaugurujące posiedzenie nowo powołanej 
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kozie-
nicach kadencji 2021 – 2023. Jest to organ 
opiniodawczo-doradczy Starosty Powiatu 
Kozienickiego w sprawach polityki rynku 
pracy. W jej skład wchodzą osoby powołane 
przez Starostę spośród działających na terenie 
powiatu terenowych struktur każdej organi-
zacji związkowej i organizacji pracodawców, 
społeczno-zawodowych organizacji rolników, 
w tym związków zawodowych rolników in-
dywidualnych i izb rolniczych oraz organiza-
cji pozarządowych zajmujących się statutowo 
problematyką rynku pracy. 

Posiedzenie otworzył Andrzej Jung Sta-
rosta Kozienicki, który powitał wszystkich 
zebranych, po czym dokonał wręczenia ak-
tów nominacji dla członków Rady. Starosta 
Kozienicki Zarządzeniem nr 1/2021 powo-
łał w skład nowej Rady następujące osoby: 
– Bogdana Ciesielskiego – przedstawiciela 

Rady Powiatowej Ogólnopolskiego Po-
rozumienia Związków Zawodowych;

– Igora Czerwińskiego – przedstawiciela 
Powiatu Kozienickiego;

– Marka Drapałę – przedstawiciela Gmi-
ny Magnuszew;

– Artura Gac – przedstawiciela Związku 
Producentów Rolnych w Kozienicach;

– Marcina Gac – przedstawiciela Gminy 
Gniewoszów;

– Mirosława Górkę – przedstawiciela 
Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby 
Rolniczej Powiatu Kozienickiego;

– Arkadiusza Nowakowskiego – przed-
stawiciela organizacji pozarządowej: 
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
Rynku Pracy „S-to-S”;

– Mariusza Prawdę – przedstawiciela 
Cechu Rzemiosł Różnych i Małych 
Przedsiębiorców w Kozienicach;

– Jacka Rafę – przedstawiciela Związku 
Zawodowego NSZZ „Solidarność” 
w Enea Wytwarzanie;

– Annę Wesołowską – przedstawicielkę 
Międzyzakładowego Związku Zawo-
dowego Pracowników Zmianowych 
w Enea Wytwarzanie;

– Piotra Zielińskiego – przedstawiciela 
Związku Sadowników Rzeczypospo-
litej Polskiej.
Podczas kolejnego punktu spotkania wy-

brano Przewodniczącego i Wiceprzewodni-
czącego Rady. Przewodniczącym Powiato-
wej Rady Rynku Pracy w Kozienicach został 
jednogłośnie Igor Czerwiński. Zaproponował 
on na funkcję Wiceprzewodniczącego Arka-
diusza Nowakowskiego, którego kandydatura 
również jednogłośnie została zaakceptowana. 

W dalszej części obrad Jan Mazur Dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ko-
zienicach zapoznał członków Rady z za-
daniami i zakresem działalności organu, 
po czym omówił sytuację na rynku pracy 
w powiecie kozienickim oraz podsumo-
wał zadania i działania Urzędu Pracy, zre-
alizowane w 2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Kozienicach

W związku z panującą pandemią i wprowadzonymi obostrze-
niami tegoroczny 29. fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy odbył się, nie jak co roku w pierwszą, ale w ostatnią niedzielę  
stycznia i przybrał formę głównie internetowej aktywności: chary-
tatywne aukcje on-line, wpłaty do eSkarbonek, charytatywne SMS-y 
oraz wiele innych. Nie zabrakło oczywiście wolontariuszy, którzy 
z oddaniem kwestowali, stosując się do reżimu sanitarnego. 

W tym roku hasłem przewodnim zbiórki były słowa: Finał 
z Głową – zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzę-
tu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 

Na terenie powiatu kozienickiego zorganizowane zostały 
dwa sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: w Ko-
zienicach i w Garbatce-Letnisku, w których łącznie zebrano 
67.084,24 zł, w tym sztab w Kozienicach – 55.974,43 zł, nato-
miast sztab w Garbatce-Letnisku 11.109,81 zł. 

W ciągu dotychczasowych 28 Finałów WOŚP, Orkiestra ze-
brała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 
1,3 MLD złotych i zakupiła ponad 65 200 urządzeń.

Na dzień 22 lutego 2021 r. kwota zebrana podczas 29. Finału 
WOŚP to 127.495.626 zł. 

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com
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12 lutego w sali konferencyjnej Ko-
zienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, 
odbyło się pożegnanie insp. Tomasza Cy-
bulskiego, który po 30 latach służby roz-
stał się z policyjnym mundurem.

W imieniu mazowieckich policjantów 
oraz kierownictwa Komendy Wojewódz-
kiej Policji zs. w Radomiu, insp. Tomasza 
Cybulskiego, pożegnał Komendant Wo-
jewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. 
Michał Ledzion, który podziękował od-
chodzącemu na emeryturę za lata rzetelnej 
i profesjonalnej służby, niejednokrotnie 
wymagającej wielu wyrzeczeń. W dowód 
uznania i wdzięczności za długoletnią 
służbę w policyjnym mundurze nadinsp. 
Michał Ledzion wręczył insp. Tomaszowi 
Cybulskiemu pamiątkową szablę ofi cerską.

Przewodniczący NSZZ Policjantów 
Województwa Mazowieckiego w Radomiu 
mł. insp. Dariusz Brzezicki w imieniu poli-
cyjnych związkowców wręczył insp. Cybul-
skiemu pamiątkowy medal z okazji 30-lecia 
Powstania Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Policjantów.

W imieniu zgromadzonych samorzą-
dowców głos zabrał Andrzej Jung Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego oraz Piotr 
Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice, 
którzy podziękowali insp. Tomaszowi 
Cybulskiemu za troskę i zaangażowanie 
w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie 
powiatu kozienickiego.

Podczas uroczystości insp. Tomasz 
Cybulski pożegnał się ze sztandarem Ko-
mendy Powiatowej Policji w Kozienicach. 
Podziękował samorządowcom i przedsta-
wicielom służb oraz instytucji za udzielo-
ne wsparcie i owocną współpracę na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ko-
zienickiego. Insp. Tomasz Cybulski podzię-
kował także kozienickim funkcjonariuszom 
i pracownikom cywilnym Policji, z którymi 

współpracował przez ostatnie pięć lat. Jak 
podkreślał, była to praca z profesjonalną 
kadrą, która przynosiła ogromne zadowo-
lenie, satysfakcję i dumę. Na zakończenie 
wystąpienia podkreślił, że „gdyby cofnął 
się w czasie o 30 lat, to ponownie podjąłby 
decyzję o założeniu policyjnego munduru”.

Żegnający się z mundurem Komendant 
Powiatowy Policji w Kozienicach insp. 
Tomasz Cybulski służbę w Policji rozpo-
czął w 1990 roku w Komisariacie Policji 
w Pionkach. Rok później został starszym 
asystentem Wydziału Kryminalnego. 
W 1995 roku trafi ł do pionu prewencji, 
gdzie w późniejszym czasie zajmował sta-
nowisko dyżurnego Komisariatu Policji 
w Pionkach. Cztery lata później rozpoczął 
służbę w Wydziale Prewencji Komen-
dy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, 
gdzie w maju 2001 roku został Zastępcą 
Naczelnika Wydziału Prewencji, a w paź-
dzierniku tego samego roku Naczelnikiem 
Wydziału. Funkcję tę sprawował przez 14 

lat. W lipcu 2016 roku wrócił na Ziemię 
Kozienicką, gdzie wypełniał obowiązki 
na stanowisku Komendanta Powiatowego 
Policji w Kozienicach.

Ze sztandarem jednostki przywitał 
się insp. Sławomir Rek, któremu zosta-
ły powierzone obowiązki na stanowisku 
Komendanta Powiatowego Policji w Ko-
zienicach.

Życzymy insp. Tomaszowi Cybul-
skiemu, by jego dalsza droga życiowa, już 
poza służbą, przyniosła spełnienie i reali-
zację pasji i marzeń, które do tej pory od-
kładane były na później. Natomiast insp. 
Sławomirowi Rekowi życzymy wytrwa-
łości i wiele satysfakcji ze służby na rzecz 
mieszkańców powiatu kozienickiego.

asp. ILONA TARCZYŃSKA
KPP Kozienice

współpracował przez ostatnie pięć lat. Jak lat. W lipcu 2016 roku wrócił na Ziemię 

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

22 lutego w sali konferencyjnej Ko-
zienickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
w Kozienicach odbyło się pożegnanie 
nadkom. Dariusza Szewca, który po 
22 latach służby rozstał się z policyjnym 
mundurem. Służbę pełnił w komórkach 
prewencji, ruchu drogowego i służby kry-
minalnej. W 2004 roku otrzymał Krzyż 
Zasługi za Dzielność za uratowanie ko-
biety z płonącego domu.

Komendant Wojewódzki Policji 
zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion 

w imieniu mazowieckich policjantów 
oraz kierownictwa KWP zs. w Rado-
miu pożegnał nadkom. Dariusza Szewca 
i podziękował mu za lata rzetelnej i pro-
fesjonalnej służby, która nieraz wymagała 
wielu wyrzeczeń.

W imieniu zgromadzonych samo-
rządowców głos zabrał Józef Grzegorz 
Małaśnicki Wicestarosta Powiatu Kozie-
nickiego oraz Piotr Kozłowski Burmistrz 
Gminy Kozienice, którzy podziękowali 
nadkom. Dariuszowi Szewcowi za troskę 

i zaangażowanie w zapewnienie bezpie-
czeństwa.

Podczas uroczystości nadkom. Da-
riusz Szewc podziękował samorządow-
com i przedstawicielom służb i instytucji 
za udzielone wsparcie i owocną współ-
pracę na rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców powiatu kozienickiego. Nadkom. 
Dariusz Szewc podziękował także kozie-
nickim funkcjonariuszom i pracownikom 
cywilnym Policji, z którymi współpraco-
wał. Jak podkreślał, była to praca z profe-

Wydarzenia
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sjonalną kadrą, która przynosiła ogromne 
zadowolenie, satysfakcję i dumę.

Powiedział, że miał ogromne szczę-
ście, ponieważ spotkał na swojej drodze 
ludzi, którzy będą przywoływały tylko 
pozytywne wspomnienia.

Życzymy nadkom. Dariuszowi Szew-
cowi, by jego dalsza droga życiowa, już 
poza służbą, przyniosła spełnienie oraz 
realizację pasji i marzeń, które do tej pory 
odkładane były na później.

Obowiązki na stanowisku I Zastęp-
cy Komendanta Powiatowego Policji 
w Kozienicach zostaną powierzone 
mł. insp. Jackowi Hebdzie, który peł-
ni funkcję Naczelnika Sztabu Policji 
w KWP zs. w Radomiu.

asp. ILONA TARCZYŃSKA
KPP Kozienice

14 lutego w Kościele pw. Świętego 
Jakuba Apostoła w Świerżach Górnych 
odprawiona została uroczysta msza świę-
ta w związku z obchodzoną w tym roku 
190. rocznicą zwycięskiej Bitwy pod 
Nową Wsią, która miała miejsce 19 lute-
go 1831 roku. Mszy Świętej przewodni-
czył proboszcz parafi i ksiądz Andrzej Mi-
zak. W nabożeństwie wzięli udział m.in. 
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozie-
nickiego, Marian Śledź Prezes Związku 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej 
Oddział w Kozienicach oraz przedstawi-
ciele Rady Powiatu Kozienickiego, Gmi-
ny Kozienice, sołectwa Nowa Wieś oraz 
Rady Rycerzy Kolumba w Kozienicach 
i Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Koło nr 1 w Kozienicach – ini-
cjatorzy trwałego upamiętnienia wyda-
rzeń sprzed 190 lat.

Mszę Świętą uświetnili rekonstruk-
torzy z Grupy Rekonstrukcyjnej War-
ka, którzy w mundurach z okresu Po-
wstania Listopadowego pełnili wartę 
podczas całego nabożeństwa.

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy 
otrzymali foldery dotyczące bitwy pod 
Nową Wsią i planów trwałego upamięt-
nienia tego wydarzenia.

SABINA SEMENIUK

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy 
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

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

Po wybuchu powstania listopadowego 
w 1830 roku, Rosjanie próbowali zdobyć 
Warszawę i zgnieść polski zryw. Główne 
działania wojenne miały miejsce w roku 
1831. To wtedy polskie wojsko stoczyło 
szereg zwycięskich bitew. Wśród nich 
była bitwa pod Nową Wsią, która roze-
grała się 19 lutego. 

Rosjanie próbowali zbliżyć się do sto-
licy z kilku stron, w tym od strony połu-
dniowo-wschodniej. Generał Dwernicki 
początkowo wraz ze swoim korpusem 
miał udać się na Podole w celu wzniece-

nia powstania. Najpierw jednak otrzymał 
zadanie zniszczenia oddziałów rosyjskich 
w okolicy Warszawy. Pokonał wroga pod 
Stoczkiem 14 lutego. Po dołączeniu do 
niego sił gen. Sierawskiego skierował się 
na ziemię kozienicką. Jego korpus liczył 
ok. 13 tys. żołnierzy kawalerii i piecho-
ty, z czego w całości bitwy wzięła udział 
tylko część korpusu. Na stanie było także 
11 dział. 

Pod Nową Wieś od strony Ryczywołu 
wiodły dwie drogi. Stary trakt pocztowy 
oraz nowy trakt, czyli dzisiejsza droga nr 

79, która w 1831 roku, kończyła się przed  
zakrętem w okolicy kolonii Chinów, gdzie 
znajdowała się jedna z polan, na której to-
czyły się później walki. Główny plac boju 
to polana na południe od Nowej Wsi. 

Przeciwnikiem gen. Dwernickiego był 
Cyprian baron Belzig von Kreutz, który 
w sile ok. 3600 żołnierzy, (głównie ka-
waleria i artyleria) pojawił się w Kozieni-
cach. Część swoich oddziałów wysłał pod 
Nową Wieś. Taki sam cel mieli Polacy. 

Dokończenie na str. 8
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Między godziną 14.00 a 15.00 do miej-
scowości dotarli przede wszystkim konni, 
w tym 1 Pułk Jazdy Krakowskiej. Uda-
ło im się przepędzić ze wsi kozaków po 
czym udali się za nimi w pościg wprost 
pod rosyjskie działa ppłk Butowicza, 
ustawione na polanie pod kolonią Chi-
nów. W wyniku ostrzału krakusi ponieśli 
znaczące straty po czym wycofali się na 
polanę pod Nową Wsią, a część z nich 
poza linie polskiego wojska, które zajmo-
wało już stanowiska pod miejscowością. 

Rosyjscy artylerzyści zachęceni suk-
cesem, idąc traktem pocztowym, osłonię-
ci lasem przenieśli się z polany pod kolo-
nią Chinów na polanę pod Nową Wsią, nie 
wiedząc, że oprócz krakusów będą mieli 
do czynienia z większymi siłami pol-
skimi. Po wyjściu z lasu, ustawili swoją 
czterodziałową baterię po środku polany, 

a po bokach asekurowali się szwadrona-
mi dragonów. Zaczął się ostrzał polskich 
pozycji. Polacy nie atakowali i czekali na 
własną artylerię pod dowództwem ppor. 
Antoniego Frölicha. Gdy tylko się zjawili 
związali ogniem baterię rosyjską i utoro-
wali drogę dla polskiego natarcia. Po raz 
kolejny do ataku ruszyli krakusi, a za nimi 
dywizjony ułanów z 1 i 3 pułku ułanów 
oraz 5 pułk Strzelców Konnych. Działa 
i karabiny dragonów zrobiły spustosze-
nie wśród krakusów i ponownie musieli 
się wycofać. Dopiero po podciągnięciu 
bliżej dział Antoniego Frölicha do ataku 
ruszyły szwadrony pierwszego i trzeciego 
Pułku Ułanów i w bohaterskiej  szarży, 
pod ostrzałem – zdobyły działa. Kanonie-
rzy zostali zabici lub wzięci do niewoli, 
a obstawa dragońska zaczęła uciekać. 
Wtedy  krakusi po raz kolejny udali się 
w pościg za Rosjanami i ponownie „wpa-
kowali się” pod pozostawione w odwo-
dzie działa rosyjskie znajdujące się na po-

Dokończenie ze str. 7

Rosyjscy artylerzyści zachęceni suk-

a po bokach asekurowali się szwadrona- lanie pod kolonią Chinów oraz karabiny 
dragonów. Tu znów ponieśli straty, a na 
dodatek zostali wyparci przez kontratak 
rosyjskiej jazdy. Szarża Rosjan była na 
tyle skuteczna, że dotarli pod Nową Wieś 
i odbili 2 działa. Tu jednak przywitał ich 
celny ogień polskiej piechoty. Kontratak- 
tym razem polskiej jazdy, głównie 2 Pułk 
Ułanów z kapitanem Lewińskim na czele, 
doprowadził w końcu do wyparcia dra-
gonów rosyjskich za mostek pod kolonią 
Chinów. Widok nadciągających posiłków 
rosyjskich i zapadający zmrok powstrzy-
mał Polaków od dalszej walki. Straty 
trudne są do oszacowania, ale przyjmuje 
się, że z szeregów jednej i drugiej strony 
ubyło po około 400 ludzi zabitych, ran-
nych  i zaginionych. Pomimo strat, udało 
się powstrzymać marsz korpusu Kreutza 
na Warszawę. 

Opracował: GRZEGORZ KOCYK  

W dniach 8 i 15 lutego 2021 r. z ini-
cjatywy Starosty Andrzeja Junga w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Kozienicach odbyły się spotka-
nia, w których udział wzięli: Starosta 
Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta 
Kozienicki Józef Grzegorz Małaśnicki, 
Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice 
ds. Technicznych Mirosław Pułkowski, 
Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa 
Fryszkiewicz, Wójt Gminy Głowaczów 
Hubert Czubaj, Wójt Gminy Grabów 
nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk, Wójt 
Gminy Gniewoszów Marcin Gac, Wójt 
Gminy Magnuszew Marek Drapała, 
Wójt Gminy Sieciechów Arkadiusz 

Guba oraz pracownicy merytoryczni: 
Krzysztof Wolski, Rafał Amanowicz, 
Olga Jasek-Siwecka, Jolanta Kuchar-
ska i Katarzyna Zając.

Uczestniczący w spotkaniu Wój-
towie i Zastępca Burmistrza ds. Tech-
nicznych przedstawili problemy, 
z jakimi borykają się poszczególne 
samorządy. W trakcie spotkania omó-
wiono kwestie związane z rozwojem 
naszego regionu. Przedstawiono naj-
ważniejsze wyzwania jakie stoją przed 
samorządami oraz możliwości, z któ-
rych mogą skorzystać w nowym okre-
sie programowania Funduszy Europej-
skich na lata 2021 – 2027. Dyskusja 

pozwoliła na przybliżenie możliwych 
do realizacji wspólnych przedsięwzięć 
na terenie powiatu kozienickiego. 

Obecni na spotkaniu samorządowcy 
z powiatu kozienickiego wyrazili chęć 
włączenia się w działania, których efek-
tem będzie możliwość korzystania ze 
środków zewnętrznych.

Starosta zaproponował kolejne spo-
tkania w gronie przedstawicieli wszyst-
kich samorządów w celu wzajemnej 
współpracy dotyczącej nowej perspekty-
wy unijnej.

Stanowisko ds. Funduszy Europejskich 
i Rozwoju Powiatu

Informacje
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Do szpitali i ośrodków leczniczych 
w całej Polsce trafi ło kolejne wsparcie fi -
nansowe od Grupy Enea. Przekazywane 
za pośrednictwem Fundacji Enea środki 
są przeznaczane m.in. na zakup sprzętu 
medycznego oraz potrzebnych środków 
higieny i ochrony osobistej. W 2020 r. do 
51 ośrodków trafi ło ponad 5 mln zł. Enea 
Wytwarzanie aktywnie wspiera szpitale 
funkcjonujące w otoczeniu spółki niosąc 
pomoc fi nansową i materialną.

Fundacja Enea, za pośrednictwem 
której przekazywane są środki fi nanso-
we kierowane do placówek medycznych, 
pozyskuje je od darczyńców – spółek 
z Grupy Enea, które solidarnie przekazują 
środki pomocowe. To wyraz ich dbałości 
i odpowiedzialności za społeczności lokalne, 
w których działają. Na pomoc ofi arowaną 
w 2020 r. darowizny celowe w dużym stop-
niu przekazała Enea Wytwarzanie, która od 
marca 2020 r. aktywnie działa na rzecz ogra-
niczenia rozprzestrzeniania się koronawiru-
sa, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo 
energetyczne kraju i odbiorców.
– Od niemal roku szpitale pracują w trud-

nych, szczególnych warunkach. Cały 
czas wspieramy ich działania, by w naj-
trudniejszych chwilach zapewnić wszyst-
kim potrzebującym niezbędną pomoc 
i opiekę. Jednocześnie z zaangażowa-
niem i odpowiedzialnie pracujemy na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju – podkreślił Antoni 
Józwowicz, prezes Enei Wytwarzanie.
Wiosną 2020 r. pierwsza pomoc fi -

nansowa od Enei Wytwarzanie trafi ła do:
– Radomskiego Szpitala Specjalistyczne-

go im. dr. Tytusa Chałubińskiego,
– Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ko-

zienicach,
– Powiatowego Centrum Medycznego 

w Grójcu Sp. z o.o.,
– Samodzielnego Publicznego Zespołu Za-

kładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach,
– Samodzielnego Publicznego Zespołu Za-

kładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu,
– Mazowieckiego Szpitala Specjalistycz-

nego Sp. z o.o. w Radomiu,
– Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Nowym Mie-
ście nad Pilicą.
W listopadzie i grudniu ubiegłego 

roku następne dofi nansowanie trafi ło do 
13 ośrodków medycznych w całej Polsce. 
Wśród placówek, które otrzymały kolejne 
wsparcie fi nansowe od Enei Wytwarzanie 
znalazły się:
– Samodzielny Publiczny Zespół Zakła-

dów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu,
– Radomski Szpital Specjalistyczny im. 

dr. Tytusa Chałubińskiego,
– Samodzielny Wojewódzki Publiczny 

Zespół Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary 

Borzym w Radomiu,
– Samodzielny Publiczny Zespół Zakła-

dów Opieki Zdrowotnej w Pionkach,
– Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Nowym Mieście nad 
Pilicą.
Nasza Spółka zakupiła również dla 

szpitala w Kozienicach zapasy wody mi-
neralnej, maseczek chirurgicznych, ręka-
wic nitrylowych, mydeł w płynie, żeli do 
rąk i ręczników jednorazowych.

Enea Wytwarzanie zaangażowała się 
w koleją inicjatywę, mającą na celu wy-
posażenie izolatorium przy oddziale cho-
rób zakaźnych szpitala w Kozienicach.

Aby zapewnić opiekę w izolatorium, 
w którym udzielane są stacjonarne i ca-
łodobowe świadczenia zdrowotne, inne 
niż szpitalne, zakwalifi kowanym do tego 
osobom, niezbędne jest zapewnienie od-
powiednich do tego warunków. Właści-
wie wyposażone izolatorium powinno po-
siadać m.in. łóżka, telewizory, odbiorniki 
radiowe, kuchenki mikrofalowe, czajniki. 
Takie elementy to podstawa, by zapewnić 
komfort przyszłym pensjonariuszom.

Enea Wytwarzanie w tym celu zaku-
piła powyższe sprzęty i w ten sposób wy-
posażyła kilkanaście pomieszczeń. Spółka 
po raz kolejny wspomogła szpital w Ko-
zienicach, a odpowiednio wyposażone 
izolatorium być może okaże się miejscem, 
gdzie pracownicy spółki i ich rodziny będą 
mogli korzystać podczas przechodzenia 
choroby zakaźnej COVID-19.

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

zienicach, Borzym w Radomiu,

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com
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Ostatnie lata cechował pozytywny 
trend zarówno na krajowym, jak i lo-
kalnym rynku pracy. Od roku 2014 po-
ziom bezrobocia w powiecie kozienic-
kim systematycznie spadał. Na koniec  
2013 r. liczba bezrobotnych wynosiła 
4974 osoby, zaś na koniec 2019 r. było 
to już 2372 osoby. W ciągu sześciu lat 
nastąpił więc spadek liczby bezrobot-
nych o 2602 osoby, czyli o 52,31%.

W 2020 r. cała gospodarka musiała 
zmierzyć się z problemami gospodar-
czymi wywołanymi przez pandemię CO-
VID-19. Rok 2020 był pod tym względem 
bardzo trudny i wymagający. Mimo to 
sytuacja na lokalnym rynku pracy wy-
gląda na stabilną, ponieważ w statystyce 
bezrobocia PUP w Kozienicach na koniec  
2020 r. widniało 2583 osoby. Stabil-
ną sytuację potwierdza również stopa 
bezrobocia rejestrowanego. Na koniec  
2019 r. stopa bezrobocia w powiecie ko-
zienickim wynosiła 10 % (w kraju było to 
5,2%, a w województwie mazowieckim 
4,4%). Natomiast z końcem 2020 r. sto-
pa bezrobocia w powiecie kozienickim 
wynosiła 10,8% (w kraju było to 6,2%, 
w województwie mazowieckim 5,2%). 
Utrzymanie względnie stabilnej sytu-
acji na rynku pracy możliwe było dzięki 
sprawnej realizacji aktywizacji zawodo-
wej osób bezrobotnych oraz działań osło-
nowych w ramach tarczy antykryzysowej. 

Podstawowym wyzwaniem dla pra-
cowników PUP w Kozienicach stała się 
realizacja różnego rodzaju wsparcia dla 
firm, organizacji pozarządowych, czy też 
kościelnych osób prawnych. Wsparcie 
to, znane szerzej jako tarcza antykryzy-
sowa, reguluje Ustawa z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych. Na po-
wyższe wsparcie składały się: pożyczki 
dla mikroprzedsiębiorców i organizacji 
pozarządowych, dofinansowanie części 
kosztów prowadzenia działalności go-
spodarczej dla przedsiębiorców samo-
zatrudnionych, dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od nich składek na ubez-
pieczenia społeczne dla mikroprzedsię-
biorców, małych i średnich przedsię-
biorców, dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz należ-
nych od nich składek na ubezpieczenia 
społeczne dla organizacji pozarządo-
wych (analogiczny instrument skierowa-

no do kościelnych osób prawnych). 
Na realizację powyższych instru-

mentów PUP pozyskał środki w kwocie 
16.920.000,00 złotych. Były to głównie 
środki rezerwy Funduszu Pracy oraz czę-
ściowo środki w ramach projektów unij-
nych realizowanych przez nasz urząd. 
Z pozyskanych środków wydatkowano 
15.245.712,92 zł. Na kwotę tę złożyło się 
zapotrzebowanie płynące z 2278 wnio-
sków pozytywnie rozpatrzonych i sfinan-
sowanych złożonych przez uprawnione 
podmioty, czyli firmy jednoosobowe, jak 
i pracodawców zatrudniających po kilku 
czy kilkudziesięciu pracowników. Sza-
cunkowo można przyjąć, że dzięki re-
alizacji tarczy antykryzysowej udało się 
uratować co najmniej 3290 miejsc pracy 
w powiecie kozienickim. Dominującą 
formą wsparcia były pożyczki dla mi-
kroprzedsiębiorców, których zrealizowa-
no aż 1749.

Łączna liczba złożonych wniosków 
była większa o około 180. Wnioski te 
jednak były wycofane, bądź też składane 
omyłkowo, dlatego też nie zostały rozpa-
trzone pozytywnie. Pod koniec roku 2020 
uruchomiony został kolejny instrument 
tarczy antykryzysowej, czyli dotacja na 
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikroprzedsię-
biorcy i małego przedsiębiorcy określo-
nych branż (realizacja tego instrumentu 
rozpoczęła się w drugiej połowie grud-
nia). 

Realizowane przez PUP w Kozieni-
cach instrumenty tarczy antykryzysowej 
mają charakter wsparcia bezzwrotnego 
lub też podlegającego umorzeniu pod 
warunkiem dochowania przez wniosko-
dawcę warunków umowy (utrzymanie 
działalności lub miejsc pracy przez wy-
magany okres zależny od otrzymanego 
wsparcia – najczęściej trzy miesiące). 

Niezależnie od wdrażania tarczy anty-
kryzysowej PUP w Kozienicach realizo-
wał dotychczasowe usługi i instrumenty 
rynku pracy. Na te cele w 2020 r. Powiato-
wy Urząd Pracy w Kozienicach posiadał 
środki w kwocie 6.140.100,00 zł, z czego 
wydatkowano 5.717.422,72 zł. Środki te 
pochodziły z kilku źródeł: Fundusz Pracy 
Algorytm, Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014 – 2020, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 
Program Regionalny Mazowsze 2020  
i program aktywizacji zawodowej bezro-
botnych będących dłużnikami alimenta-
cyjnymi. Dzięki tym środkom sfinanso-

wano wsparcie dla 682 osób. Tradycyjnie 
największą popularnością cieszyły się sta-
że, w dalszej kolejności roboty publiczne, 
prace interwencyjne oraz jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodar-
czej. Realizację form aktywnych w takim 
stopniu należy ocenić pozytywnie biorąc 
pod uwagę realia roku 2020. 

W ramach poradnictwa zawodowego 
zrealizowano 650 porad indywidualnych 
dla 562 osób, udzielono 1311 indywidu-
alnych informacji zawodowych, 8 osób 
skorzystało z informacji grupowych.  
W roku ubiegłym zrealizowano 827 usług 
pośrednictwa pracy, przeprowadzono 
1012 wizyt marketingowych, ze względu 
na pandemię nie realizowano giełd pracy. 

Analogicznie do lat poprzednich  
w roku 2020 PUP w Kozienicach reali-
zował wsparcie dla pracodawców i pra-
cowników w ramach Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego. Na ten cel PUP 
posiadał środki Funduszu Pracy w kwocie  
408.300,00 zł. Dzięki tym środkom Po-
wiatowy Urząd Pracy w Kozienicach dofi-
nansował koszty kształcenia ustawicznego 
159 osób (pracodawców i pracowników). 
Należy podkreślić, że czas pandemii był 
i jest okresem ponadprzeciętnych działań 
pracowników PUP w Kozienicach, którzy 
musieli łączyć dotychczasowe obowiązki 
z nowymi wynikającymi z tarczy anty-
kryzysowej. Można powiedzieć, że przez 
4 miesiące roku 2020 pracownicy PUP 
w Kozienicach zrealizowali dwukrotnie 
więcej umów, niż w innych latach w cią-
gu całego roku kalendarzowego. Urząd 
niemalże bez przerwy funkcjonował  
w tradycyjny, otwarty sposób. By zapew-
nić bezproblemową, ciągłą obsługę klien-
tów urzędu niezbędne było wyposażenie 
poszczególnych stanowisk pracy w środ-
ki ochrony i dezynfekcji. Dzięki zakupie-
niu kilkudziesięciu ścianek pleksowych,  
a także dozowników bezdotykowych, 
płynów dezynfekujących zwiększyło się 
bezpieczeństwo naszych klientów oraz 
pracowników. 

W zakresie czynności związanych  
z legalnością zatrudnienia cudzoziemców 
w 2020 r. w sprawie pracy sezonowej: 
złożono 5857 wniosków o wydanie ze-
zwolenia na pracę sezonową, wpisano do 
ewidencji 2039 wniosków, umorzonych 
zostało 2570 wniosków, anulowano 71 
wniosków, pozostawiono bez rozpoznania 
2 wnioski, wydano 2223 zezwoleń na pra-
cę sezonową, wydano 55 odmów wydania 
zezwolenia w sprawie pracy sezonowej, 
uchylono 10 zezwoleń na pracę sezono-
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wą. W sprawie prac pozasezonowych: 
złożono 437 oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy, wpisano do ewiden-
cji 415 oświadczeń o powierzeniu wyko-
nywania pracy, anulowano 7 oświadczeń, 
pozostawiono bez rozpoznania 4. 

Przed rozpoczęciem pandemii pracow-
nicy Urzędu Pracy w Kozienicach odbyli 
również spotkania z młodzieżą klas ma-
turalnych trzech szkół średnich na terenie 
powiatu kozienickiego (I Liceum Ogólno-
kształcące im. S. Czarnieckiego w Kozie-
nicach, Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach, Zespół Szkół 
Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanow-
skiego w Garbatce-Letnisku). Spotkania te 
przybliżyły młodym osobom możliwości 
korzystania ze wsparcia PUP dla rozwoju 
indywidualnej ścieżki kariery zawodowej 
oraz odnalezienia się w realiach rynku pra-
cy. W spotkaniach tych wzięło udział 185 
osób.

PUP wspierał również realizację pro-
jektów adresowanych do osób bezrobot-
nych i poszukujących pracy, realizowa-
nych przez fi rmy prywatne. W podobnym 
zakresie Urząd Pracy współpracował 
również z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie.

Niezależnie od wyjątkowo trudnej 
sytuacji pandemii, Powiatowy Urząd 
Pracy w Kozienicach sprawnie wdrażał 
wszelkie zadania, których realizacja była 
konieczna dla utrzymania korzystnej sy-
tuacji na lokalnym rynku pracy. Działania 
te zostały docenione m.in. przez Mini-
stra Rozwoju, Pracy i Technologii, który 
w styczniu br. wyróżnił dyplomem uzna-
nia Powiatowy Urząd Pracy za wdrażanie 
tarczy antykryzysowej na terenie powiatu 
kozienickiego w 2020 r. 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Kozienicach

KRUS zaprasza 
dzieci do udziału w 11. 
edycji Ogólnopolskie-

go Konkursu Plastycznego „Bezpiecz-
nie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS 
wypadkom zapobiegamy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego organizuje XI Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który 
w 2021 roku przebiega pod hasłem 
„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat 
z KRUS wypadkom zapobiegamy” 
skierowany do uczniów szkół podsta-
wowych z terenów wiejskich. Patronat 
honorowy nad konkursem sprawuje Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Celem Konkursu jest promowanie 
pozytywnych zachowań związanych 
z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa 
rolnego oraz popularyzowanie Wykazu 
czynności szczególnie niebezpiecznych 
związanych z prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego, których nie wolno powie-

rzać dzieciom poniżej 16 lat.  
Uczestnik Konkursu wykonuje pracę 

plastyczną w formacie A3 (dwuwymia-
rową), w dowolnej technice, obrazującą 
sposoby zapobiegania wypadkom przy 
pracy w gospodarstwie rolnym oraz rol-
niczym chorobom zawodowym, od 30 lat 
upowszechniane przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Na każdym 
etapie konkursu zgłoszone prace oceniane 
będą w podziale na dwie kategorie wieko-
we (kl. 0 – III i IV – VIII), według nastę-
pujących kryteriów: zgodność z tematyką 
konkursu i jej trafne przedstawienie, ory-
ginalność, pomysłowość w zobrazowaniu 
przesłania konkursu oraz walory estetycz-
ne pracy. Uczestnik może zgłosić tylko 
jedną pracę plastyczną. 

Termin nadsyłania prac konkurso-
wych do PT KRUS w Kozienicach za 
pośrednictwem szkół upływa z dniem 
31 marca 2021 r.

Na stronie internetowej www.krus.

gov.pl w zakładce „Bezpieczne dziecko 
w gospodarstwie rolnym” znaleźć można 
źródło wiedzy, z której dzieci dowiedzą 
się co można zrobić, żeby wspomóc ro-
dziców w dbaniu o własne bezpieczeń-
stwo. Tu znajdują się m.in.: fi lm pt.: „Gra 
o zdrowie i bezpieczeństwo”, który zabie-
rze dzieci na wirtualny spacer po gospo-
darstwie oraz szkolenie e-learningowe: 
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom 
zapobiegamy”, w którym wraz z trojgiem 
sympatycznych dzieci poznać  można naj-
częściej występujące w gospodarstwach 
sytuacje niebezpieczne. 

Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na temat konkursu 

udzieli Placówka Terenowa KRUS w Ko-
zienicach ul. Sławna 31 (tel. 48 383 37 50 
e-mail: kozienice@krus.gov.pl ). 

Placówka Terenowa KRUS 
w Kozienicach
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• 15 lutego br. rozpoczął się okres rozli-
czeń PIT za rok 2020. 

• Krajowa Administracja Skarbowa 
(KAS) przygotowała dla podatni-
ków rozliczenia roczne w usłudze 
Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą 
wysłać PIT poprzez system e-De-
klaracje.

• Na złożenie zeznania i rozliczenie się 
z fi skusem, jest czas do 30 kwietnia 
2021 r.
„Usługę Twój e-PIT udostępniamy 

podatnikom już po raz trzeci, ale w tym 
roku jest ona częścią e-Urzędu Skarbowe-
go, czyli internetowego serwisu Minister-
stwa Finansów i Krajowej Administracji 
Skarbowej. To rozwinięcie idei Twoje-
go e-PITa – wygodnych, bezpiecznych 
i łatwo dostępnych usług ułatwiających 
życie naszym klientom” – wskazuje mi-
nister fi nansów, funduszy i polityki regio-
nalnej Tadeusz Kościński. 

„1 lutego br. uruchomiliśmy e-Urząd 
Skarbowy, który cieszy się dużą popular-
nością. Zalogowało się do niego już blisko 
pół miliona podatników. Złożono ponad 3,2 
tys. różnych pism. 35 tys. osób skorzystało 
z możliwości obejrzenia swojego mandatu, 
a 32 tys. osób zapłaciło elektronicznie podat-
ki” – mówi szefowa Krajowej Administracji 
Skarbowej Magdalena Rzeczkowska. 

Twój e-PIT to jedna z najpopular-
niejszych e-usług polskiej administracji. 
W ubiegłym roku blisko połowa 
z 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT 
została przez nią złożonych.

„Liczymy, że w 2021 r. pobijemy 
ten rekord. Dzięki Twój e-PIT podatni-
cy mają możliwość rozliczenia podatku 
w dogodnym miejscu i czasie, bez ko-
nieczności wizyty w urzędzie skarbo-
wym” – podkreśla minister Kościński.
KAS pomaga podatnikom

„Podatnicy, którzy skorzystają z usłu-
gi Twój e-PIT, mogą liczyć na łatwiejsze 
rozliczenie rocznego podatku. Przygo-
towane przez KAS deklaracje PIT będą 
uwzględniać ulgę na dzieci czy zwol-
nienie z PIT dla osób do 26. roku życia. 
Wszyscy, którzy złożą PIT elektronicznie, 
w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzyma-
ją zwrot podatku w skróconym czasie 45 
dni” – mówi wiceminister Rzeczkowska. 

Krajowa Administracja Skarbowa przy-
gotowała podatnikom ich zeznania roczne na 
podstawie posiadanych przez siebie danych. 
W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wypeł-
niane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38.

Osoby, które nie prowadzą działal-
ności gospodarczej, mogą skorzystać 
z zeznań przygotowanych na formularzach 
PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione 

w usłudze trzeba jednak samemu będzie 
uzupełnić o dane dotyczących przycho-
dów z działalności gospodarczej oraz dzia-
łów specjalnych produkcji rolnej). 

Dostępne będzie również oświadcze-
nie o przekazaniu 1% podatku organizacji 
pożytku publicznego, czyli PIT-OP.

Ważne terminy
Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy 

mogą zweryfi kować i zmodyfi kować lub 
zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze 
Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie 
zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, 
które przygotowała na podstawie podsia-
danych danych. Dzięki temu PIT będzie 
złożony w terminie nawet, jeżeli podatnik 
nie podejmie żadnych działań.

Zeznanie PIT-28 za 2020 r. można 
składać w usłudze Twój e-PIT do 1 marca 
2021 r. 

Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 
(w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-
37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie 
zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 
2021 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić 
i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je 
zaakceptować i pobrać Urzędowe Po-
świadczenie Odbioru (UPO).
Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wy-
łącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stro-
nie podatki.gov.pl.

Zalogowanie do e-Urzędu Skarbo-
wego (e-US) Profi lem Zaufanym (PZ), 
e-Dowodem lub poprzez bankowość 
elektroniczną, umożliwia korzystanie 
z usługi Twój e-PIT. 

Do samej usługi będzie można zalo-
gować się także danymi podatkowymi 
podając:
• PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
• kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.,
• kwotę przychodu z jednej z informacji 

od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 
od pracodawcy) i potwierdzając kwo-

tą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozli-
czenia na 2019 r. 
Podatnicy, którzy otrzymali infor-

mację od organu rentowego (PIT-40A) 
i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, 
powinni podać kwotę nadpłaty/do zapłaty 
z PIT-40A.

W niedalekiej przyszłości planowane 
jest uruchomienie logowania do e-Urzędu 
Skarbowego i usługi Twój e-PIT też przez 
aplikację mObywatel.

Podatnik korzystający z usługi może 
uzupełnić zeznanie przygotowane dla 
niego przez KAS i uwzględnić przysługu-
jące mu odliczenia np. darowizny, w tym 
te związane z COVID-19, ulgę rehabilita-
cyjną, ulgę na Internet, ulgę termomoder-
nizacyjną, wpłaty na indywidualne konto 
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), czy 
odliczenie wydatków mieszkaniowych. 

Może też zadeklarować przekazanie 
1% swojego podatku dla dowolnie wy-
branej Organizacji Pożytku Publicznego.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, któ-
rym z rozliczenia PIT wyniknie podatek 
do zapłaty, będą mieli wskazany swój mi-
krorachunek podatkowy tak, by wygod-
nie dokonać płatności online. 

W przypadku, gdy zeznanie z którego 
wynika podatek do zapłaty zostanie zaak-
ceptowane automatycznie, urząd skarbo-
wy do 31 maja 2021 r. wyśle podatnikowi 
informacje o kwocie podatku do zapłaty.

Twój e-PIT działa przez całą dobę 
i można z niego korzystać na dowolnym 
urządzeniu podłączonym do internetu.

Oprócz rozliczenia rocznego PIT 
w usłudze Twój e-PIT, podatnicy mogą 
korzystać również z systemu e-Deklaracje.

Wszelkie informacje związane z roz-
liczeniem podatku PIT za 2020 r., po-
datnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl 
w dedykowanej zakładce: Twój e-PIT

Urząd Skarbowy w Kozienicach

Informacje
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Wybiórczość pokarmowa związa-
na jest z nieprawidłowościami doty-
czącymi spożywania posiłków, które 
nie należą do grupy posiłków prefero-
wanej przez dziecko. Najczęściej jest 
to związane z niejedzeniem określo-
nej grupy pokarmów ze względu na: 
fakturę pokarmu (nietolerowanie np. 
chrupiących, twardych rzeczy czy pa-
pek), wygląd pokarmu (np. kolor, czy 
kształt), typ pokarmu (dziecko nie je 
określonych potraw), smak pokarmu 
(np. unikanie potraw mocno przypra-
wionych), markę lub producenta.

Przy wybiórczości pokarmowej 
możemy zaobserwować pewne cha-
rakterystyczne zachowania takie jak 
opór przed samodzielnym jedzeniem, 
zbyt długie przeżuwanie i przetrzymy-
wanie jedzenia w ustach, wypluwanie 
jedzenia czy dławienie się. Poważnym 
utrudnieniem jest niechęć dziecka do 
spożywania grudek w pokarmie, pro-
duktów spożywczych składających się 
z dwóch konsystencji np. jogurt z ka-
wałkami owoców.

Wyróżniamy dwa podłoża wybiór-
czości pokarmowych:
Motoryczne – dziecko ma motoryczny 
problem z gryzieniem, odgryzaniem, żu-
ciem lub połykaniem pokarmu, może się 
także krztusić pokarmem. Jeśli tak się 
dzieje, dziecko wymaga terapii u logope-
dy – terapeuty karmienia, celem nabycia 
tych umiejętności.
Sensoryczne – dziecko ma niezbędne 
do jedzenia umiejętności, jednak wystę-
pujące u niego zaburzenia integracji sen-
sorycznej utrudniają mu jedzenie wybra-
nych konsystencji, smaków lub kolorów. 
Dziecko wymaga diagnozy oraz inten-
sywnej, dostosowanej do swoich potrzeb 
terapii integracji sensorycznej.

Należy pamiętać, że nie wolno po-
zostawiać bez interwencji problemów 

związanych z jedzeniem, ponieważ 
w długoterminowej perspektywie mogą 
one skutkować nieprawidłowościami roz-
wojowymi dziecka np. niska waga czy 
wzrost. Wiadomo, że dziecko do prawi-
dłowego rozwoju potrzebuje urozmaico-
nej diety bogatej w składniki odżywcze 
i minerały. Ich brak może skutkować 
trudnościami w nauce lub być przyczyną 
różnych chorób.

Aby stwierdzić czy mamy do czynie-
nia z wybiórczością pokarmową najpierw 
należy wykluczyć inne przyczyny nieje-
dzenia takie jak: nieprawidłowo rozwi-
nięta baza anatomiczno-fi zjologiczna, do 
której zaliczamy m.in.: nieprawidłowo 
wykształcone podniebienie, nieprawi-
dłowości w budowie wędzidełka jamy 
ustnej, nieprawidłowe funkcjonowanie 
mięśni języka, mięśnia okrężnego warg, 
podniebienia miękkiego i żuchwy, ane-
mia, słaby apetyt, alergie, infekcje, cho-
roby pasożytnicze, czy zła dieta dziecka 
– za dużo niezdrowych przekąsek, bunt 
dziecka, jego przeżycia emocjonalne lub 
brak czasu u rodziców.

Zasady, które pomogą rodzicom 
w rozszerzeniu diety dziecka:
– rodzic powinien mieć plan na zmianę 

nawyków żywieniowych dziecka. 
Nie działaj pochopnie, zastanów się 
na czym Ci zależy, jaki aspekt zwią-
zany z jedzeniem najbardziej utrudnia 
dziecku codzienne funkcjonowanie. 
Zastanów się czy treningu jedzenia 
nie należy zacząć od nauki spokojne-
go siedzenia przy stole, tolerowaniu 
faktu, że jedzenie znajduje się w po-
bliżu dziecka. Jeżeli rodzic ma odpo-
wiednią wiedzę i umiejętności może 
samodzielnie taki plan ułożyć. Jeżeli 
jednak nie czuje się kompetentny, 
powinien zasięgnąć rady specjalisty 
i poprosić o ułożenie programu posze-
rzania diety dziecka;

– należy pomyśleć o zmianach środowi-
skowych (np. zorganizowanie odpo-
wiedniego miejsca do jedzenia czy 
wprowadzenie wspierających dziecko 

schematów i ruty-
nowych czynności 
w porze posiłku), które pomogą dziec-
ku w pokonywaniu kolejnych trudno-
ści związanych z jedzeniem;

– rodzic musi przemyśleć i najprawdo-
podobniej zmienić swoje dotychcza-
sowe działania. Oczekiwana zmiana 
zachowań u dziecka zwykle musi być 
poprzedzona zmianą zachowań rodzi-
ców i innych osób odpowiedzialnych 
za karmienie dzieci;

– podczas pracy z dzieckiem z wy-
biórczością pokarmową nie może 
zabraknąć wyczulenia na potrzeby 
dziecka. Jeżeli w którymkolwiek 
momencie terapii dziecko staje się 
spięte i rodzic poczuje, że działa 
wbrew niemu, należy zwolnić i po-
nownie przeanalizować sytuację. 
Najprawdopodobniej dziecko pró-
buje przekazać otoczeniu informa-
cję, że ma pewne trudności z opano-
waniem kolejnego kroku i wymaga 
w tym momencie dodatkowej po-
mocy. Rodzic musi nauczyć się za-
uważać małe postępy, wzmacniać je 
i płynnie przechodzić do kolejnych 
etapów treningu. Nagradzanie wy-
siłku dziecka w procesie oswaja-
nia się z kolejnymi potrawami jest 
w programie terapii karmienia klu-
czowe! Pamiętaj, że jedzenie ma być 
przyjemnością, a nie przykrym obo-
wiązkiem;

– uważnie obserwuj dziecko – kiedy nie 
jest ono w stanie samo zauważyć lub 
powiedzieć, że nie lubi np. czerwo-
nych potraw albo zblendowanych 
dań, uważna obserwacja jest punktem 
wyjścia do zaplanowania skutecznego 
treningu. Jeśli to możliwe rób notat-
ki, w których zapisuj pory i wielkość 
posiłków oraz reakcje dziecka na po-
szczególne produkty. Analiza notatek 
pozwoli na wyciągnięcie wartościo-
wych wniosków. Być może odkryjesz 
co łączy nielubiane przez dziecko po-
trawy lub zauważysz, że krótkie prze-
rwy między posiłkami powodują, że 
dziecko po prostu nie jest głodne.
Wybiórczość pokarmowa dziecka 

stanowi wyzwanie dla każdego rodzica. 
Często powoduje lęk o jego zdrowie i ży-
cie. Wiedza, spokój i konsultacje ze spe-
cjalistami skutecznie pomagają przejść 
przez ten trudny okres w życiu malucha.

MAŁGORZATA CHLEBOWSKA
pedagog, terapeuta SI

związanych z jedzeniem, ponieważ 

Informacje
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Kto może skorzystać z nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego
1. Nieodpłatna pomoc prawna przysłu-

guje każdej osobie, która nie jest  
w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem 
nieodpłatnej pomocy prawnej skła-
da pisemne oświadczenie, że nie jest  
w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej. Oświadczenie skła-
da się osobie udzielającej nieodpłatnej 
pomocy prawnej.

3. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się 
osobie uprawnionej osobiście w Punk-
cie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 

4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy praw-
nej odbywa się według kolejności 
zgłoszeń, po wcześniejszym umówie-
niu terminu wizyty.

5. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomo-
cy prawnej prawnik może zażądać od 
osoby uprawnionej okazania dowo-
du osobistego lub innego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość.

6. Osobom ze znaczną niepełnosprawno-
ścią ruchową (obowiązkowe posiada-
nie orzeczenia o niepełnosprawności  
w stopniu znacznym z symbolem R), 
które nie mogą stawić się w punkcie 
osobiście oraz osobom doświadcza-
jącym trudności w komunikowaniu 
się, o których mowa w ustawie z dnia  
19 sierpnia 2011r. o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się 
(Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być 
udzielana nieodpłatna pomoc prawna 
także poza punktem albo za pośrednic-
twem środków porozumiewania się na 
odległość.
W związku z koniecznością prze-

ciwdziałania zagrożeniom związanym 
z COVID-19, o których mowa w art. 
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 374) Starostwo Powiato-
we w Kozienicach informuje, że świad-
czenie nieodpłatnej pomocy prawnej 
odbywać się będzie drogą telefoniczną 
od dnia 16.03.2020 r. do odwołania. Na 
czas obowiązywania stanu epidemii, 
został zniesiony obowiązek składania 
oświadczeń o braku możliwości po-
niesienia kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej. W celu uzyskania nieodpłat-
nej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego za pośred-
nictwem środków komunikacji na odle-
głość, należy zwrócić się o poradę pod 
numerem telefonu 48 611 73 48.
Zasady i zakres udzielania nieodpłat-
nej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i nieod-

płatnej mediacji
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby fizycznej, zwa-

nej dalej „osobą uprawnioną”, o obo-
wiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach 
lub spoczywających na niej obowiąz-
kach, w tym w związku z toczącym 
się postępowaniem przygotowaw-
czym, administracyjnym, sądowym 
lub sądowo-administracyjnym, 

• wskazanie osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu prawnego, 

• sporządzenie projektu pisma w spra-
wach, o których mowa w pkt 1 i 2, 
z wyłączeniem pism procesowych  
w toczącym się postępowaniu przy-
gotowawczym lub sądowym i pism  
w toczącym się postępowaniu sądo-
wo-administracyjnym, lub

• sporządzenie projektu pisma o zwolnie-
nie od kosztów sądowych lub ustano-
wienie pełnomocnika z urzędu w po-
stępowaniu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patento-
wego w postępowaniu sądowo-admi-
nistracyjnym oraz poinformowanie  
o kosztach postępowania i ryzyku fi-
nansowym związanym ze skierowa-
niem sprawy na drogę sądową.
Poradnictwo obywatelskie obejmu-

je działania dostosowane do indywidual-
nej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza 
do podniesienia świadomości tej osoby 
o przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach 
oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązy-
waniu problemu. W razie potrzeby, spo-
rządza się wspólnie z osobą uprawnioną 
plan działania i wspomaga jego realiza-
cję. Nieodpłatne poradnictwo obywa-
telskie obejmuje między innymi porady 
dla osób zadłużonych i porady z zakresu 
spraw mieszkaniowych oraz zabezpiecze-
nia społecznego. W zakres poradnictwa 
obywatelskiego może wchodzić również 
nieodpłatna mediacja.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
obejmuje wsparcie dotyczące:

– porady dla osób zadłużonych,
– porady z zakresu spraw mieszkanio-

wych,
– porady z zakresu zabezpieczenia spo-

łecznego.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje 
wsparcie w zakresie:
• prawa pracy,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• ubezpieczenia społecznego,
• prawa rodzinnego i opiekuńczego,
• prawa celnego, dewizowego i handlowego,
• prowadzonej działalności gospodarczej 

(przysługuje osobie fizycznej pro-
wadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą niezatrudniającą innych 
osób w ciągu ostatniego roku),

• prawa podatkowego.
Nieodpłatna mediacja dotyczy:
• poinformowania osoby uprawnionej  

o możliwościach skorzystania z polu-
bownych metod rozwiązywania spo-
rów, w szczególności mediacji oraz 
korzyściach z tego wynikających,

• przygotowania projektu umowy o me-
diację lub wniosku o przeprowadzenie 
mediacji,

• przygotowania projektu wniosku o prze-
prowadzenie postępowania mediacyj-
nego w sprawie karnej,

• przeprowadzenia mediacji,
• udzielenia pomocy w sporządzeniu do 

sądu wniosku o zatwierdzenie ugody 
zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatną mediacją nie są objęte 
sprawy, w których:
• sąd lub inny organ wydały postanowie-

nie o skierowaniu sprawy do mediacji 
lub postępowania mediacyjnego,

• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że  
w relacji stron występuje przemoc.

Pomoc DE MINIMIS
Nieodpłatna pomoc prawna dla osób 

fizycznych prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 708) od dnia 26 sierpnia 
2020 r. nieodpłatna pomoc prawna udzie-
lana osobom fizycznym prowadzącym 
jednoosobową działalność gospodar-
czą niezatrudniającą w ciągu ostatniego 
roku osób jest pomocą de minimis. Oso-
ba fizyczna prowadząca jednoosobową 
działalność gospodarczą, ubiegająca się  
o pomoc de minimis zgodnie z treścią art. 

Informacje
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37 ust. 1 ww. ustawy, przed udzieleniem 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego 
jest zobowiązana przestawić podmiotowi 
udzielającemu następujące dokumenty: 
1. wszystkie zaświadczenia o pomocy 
de minimis i zaświadczenia o pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołów-
stwie, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych, 

2. oświadczenia o wielkości otrzymanej 
pomocy/nieotrzymaniu pomocy de mini-
mis. 3. informacji niezbędnych do udzie-
lenia pomocy, określonych w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca  
2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot ubiegają-
cy się o pomoc inną niż pomoc de mini-
mis lub pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 
poz. 311) dotyczących w szczególności 

wnioskodawcy i prowadzonej przez nie-
go działalności gospodarczej oraz wiel-
kości i przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą, na pokrycie których ma być 
przeznaczona pomoc de minimis.

JUSTYNA CZARNECKA-WYSZOMIRSKA
Wydział Organizacyjny

Starostwa Powiatowego 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

Radca Prawny

Adwokat

Radca Prawny /Adwokat

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

Informacje
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