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14 kwietnia Andrzej Jung Starosta 
Kozienicki spotkał się z Mercedes Szulen, 
która zajęła pierwsze miejsce w Mistrzo-
stwach Świata 2020 w tańcu sportowym 
w Hiszpanii, w kategorii taniec współcze-
sny. Ze względu na pandemię odbyły się 
one w formie online, a nagranie „Ninja”, 
w którym Mercedes zaprezentowała swo-
je niezwykłe umiejętności, w choreografi i 
Pawła Żołądka, zostało uznane za najlep-
sze w kategorii wiekowej Junior.

W spotkaniu uczestniczyli również 
rodzice tancerki Anna i Patryk Szulen 
oraz Arkadiusz Guba Wójt Gminy Sie-
ciechów i Mirosława Pachocka inspektor 
Urzędu Gminy. 

Podczas wizyty Mistrzyni otrzymała 
z rąk Starosty i Wójta listy gratulacyjne 
oraz upominki. Nie zabrakło także po-
dziękowań dla rodziców i wszystkich 
osób szczególnie zaangażowanych w re-
alizację tego sukcesu. 

...Ogromny zapał, zaangażowanie 
i poświęcenie, z jakim przygotowywałaś 
się do zawodów oraz umiejętność pogo-
dzenia wyczerpujących treningów z obo-
wiązkami szkolnymi, zasługują na wielki 
podziw i szacunek.

Niech Twoja determinacja i pasja, 
dopingowane przez wspierającą rodzinę 
i przyjaciół, nigdy nie maleją. Niech to 
osiągnięcie umocni Cię w podejmowaniu 
dalszych życiowych wyzwań i dążeniu do 
realizacji własnych marzeń... 

Dziękuję, że w tak piękny sposób 
promujesz Powiat Kozienicki. Jestem 
przekonany, że jeszcze nie raz usłyszymy 

Niech Twoja determinacja i pasja, o Twoich wyjątkowych osiągnięciach ta-
necznych...– w swoim liście napisał An-
drzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego.

SABINA SEMENIUK

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

Zarząd Województwa Mazowieckiego 
podjął decyzję o pozytywnym rozpatrze-
niu wniosku na projekt dotyczący termo-
modernizacji budynku D Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach. Jak poinfor-
mował 30 marca Rafał Rajkowski Wice-
marszałek Województwa Mazowieckie-
go, przyznane dofi nansowanie na projekt 
wynosi 1.228.000,00 zł.

To nie jedyne w marcu środki fi nansowe 
przyznane przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego na inwestycje realizowane 
na terenie powiatu kozienickiego. Przypo-
mnijmy, że w połowie marca Powiat otrzy-
mał wsparcie w kwocie 4 mln zł na budowę 
nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Kozienicach.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
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24 marca w Starostwie Powiato-
wym w Kozienicach odbyło się spotka-
nie dotyczące inwestycji firmy Citro-
nex, realizowanej na terenie powiatu 
kozienickiego, w Ryczywole. Rozmo-
wy skupiały się głównie wokół tema-
tu zatrudnienia pracowników w po-
wstającym kompleksie szklarniowym, 
współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy, Starostwem Powiatowym oraz 
Nadleśnictwem Kozienice.

W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej 
Jung Starosta Kozienicki, Małgorzata 
Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Kozienickiego, Jan Mazur 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, 
Tomasz Sot Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Kozienice, natomiast firmę Citro-
nex reprezentowali: Artur Toronowski 
i Rafał Zarzecki współwłaściciele fir-
my oraz Marcin Dymitruk i Szymon 
Ziembicki, którzy odpowiadać będą 
m.in. za zatrudnienie w powstającej 
inwestycji.

Jak informują przedstawiciele Ci-
tronexu w pierwszej fazie inwestycyj-
nej planowane jest zatrudnienie ok. 
250 osób, a rekrutacja rozpocznie się 
w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, 
natomiast sama produkcja w ryczywol-
skim kompleksie ruszyć ma, zgodnie 
z założeniami, we wrześniu 2021 roku.

SABINA SEMENIUK

7 kwietnia 1944 roku, pod Molen-
dami partyzanckie oddziały Batalionów 
Chłopskich i Armii Krajowej, dowodzone 
przez Zbigniewa Otwinowskiego „Gry-
fa” stoczyły bitwę z siłami niemieckimi, 
które otaczały wieś z każdej strony. Po 
kilku godzinach zaciętej walki, polskim 
partyzantom udało się wymknąć z okrą-
żenia. Życie w bitwie straciło jednak 
18 partyzantów, a 12 zostało rannych. 
Polegli pochowani zostali w mogile za 
wsią, a Pomnik, który w tym miejscu stoi, 
przypomina nam o heroicznych czynach 
naszych przodków.

W bieżącym roku, 7 kwietnia, obcho-
dziliśmy 77. rocznicę bitwy pod Molen-
dami, uznawanej za największą bitwę par-
tyzancką stoczoną na ziemi kozienickiej.

„Wdzięczność zależy od pamięci”

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Wydarzenia/Informacje
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Człowieka trzeba mierzyć miarą serca...
           Jan Paweł II

2 kwietnia, w 16. rocznicę śmier-
ci Wielkiego Polaka – Świętego Jana 
Pawła II, delegacje: samorządu Po-
wiatu Kozienickiego z Andrzejem Jun-
giem, Józefem Grzegorzem Małaśnic-
kim Starostą i Wicestarostą Powiatu 
i Tomaszem Trelą Przewodniczącym 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Tu-
rystyki i Promocji Rady Powiatu oraz 
samorządu Gminy Kozienice z Rafałem 
Suchermanem Przewodniczącym Rady 
Miejskiej, Piotrem Kozłowskim, Doro-
tą Stępień,  Mirosławem Pułkowskim 
Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza 
Gminy Kozienice oraz Sylwią Wąsik 
Sekretarzem Gminy, złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze przed pomnikiem pa-
pieskim przy Kościele pw. Św. Krzyża. 
Ksiądz kanonik Kazimierz Chojnac-
ki, proboszcz parafi i pw. Św. Krzyża, 
w kilku słowach nawiązał do pontyfi -
katu Jana Pawła II, odmówił również 
modlitwę okolicznościową.

Papież zmarł 2 kwietnia 2005 r. 
w wieku 84 lat. Pontyfikat 264. na-
stępcy św. Piotra był trzecim co do 
długości w historii papiestwa – po św. 
Piotrze i Piusie IX. W audiencjach ge-
neralnych Jana Pawła II uczestniczyło 

w sumie około 18 milionów osób.
Papież Polak pozostawił po sobie 

bogate dziedzictwo intelektualne i hi-
storyczne, jego pontyfi kat wywarł duży 
wpływ na historię zarówno Kościoła ka-
tolickiego, jak i samej Polski.

Niech nasza droga będzie wspólna. 
Niech nasza modlitwa będzie pokorna. 

Niech nasza miłość będzie potężna. 
Niech nasza nadzieja będzie większa

10 kwietnia, w 11. rocznicę katastrofy 
smoleńskiej i 81. zbrodni katyńskiej, aby 
upamiętnić te dramatyczne wydarzenia, 
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozie-
nickiego, Lidia Ligorowska Radna Rady 
Powiatu, Pełnomocnik PIS na Powiat 
Kozienicki i Marcin Zmitrowicz Radny 
Rady Powiatu oraz Piotr Kozłowski Bur-
mistrz Gminy Kozienice, Rafał Sucher-
man Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Sylwia Wąsik Sekretarz Gminy Kozieni-
ce i Stanisław Kuźnar Radny Rady Miej-
skiej, złożyli kwiaty i zapalili znicze przy 
Pomniku Niepodległości w Kozienicach. 
Tegoroczne obchody miały charakter 
skromny i symboliczny, ze względu na 
trudną sytuację epidemiologiczną, jaka 
obecnie panuje w naszym kraju.

SABINA SEMENIUK

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

w sumie około 18 milionów osób. od wszystkiego, co się tej nadziei 
może sprzeciwiać...

Jan Paweł II

SABINA SEMENIUK

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

Wydarzenia
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29 marca 2021 r. w sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego w Kozieni-
cach odbyła się XXIX Sesja Rady Powia-
tu Kozienickiego VI kadencji.

Po otwarciu obrad i stwierdzeniu qu-
orum, Andrzej Jung Starosta Powiatu 
Kozienickiego przedstawił sprawozdanie 
z prac Zarządu.

Następnie podjęte zostały uchwały 
w sprawie:
– delegowania Radnych do Komisji Bez-

pieczeństwa i Porządku,
– przyjęcia Programu Działań na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnościami 
w Powiecie Kozienickim na lata 
2021 – 2027,

– określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
w Powiecie Kozienickim na 2021 rok,

– pozbawienia kategorii powiatowej, dro-
gi 859 Stacja Kolejowa Zajezierze – 
droga 48 położonej na terenie Gminy 
Sieciechów.
W związku z tym, że Radni nie byli 

zgodni co do zapisu związanego z dota-
cją rządową na modernizację bloku ope-
racyjnego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach, Sesja została odroczona.

30 marca, po wznowieniu obrad XXIX 
Sesji Rady Powiatu Kozienickiego, Radni 
podjęli następujące uchwały:
– w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-

zy Finansowej powiatu kozienickiego 
na lata 2021 – 2032,

– w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie powiatu kozienickiego na 2021 r.,

– w sprawie udzielenia pomocy fi nanso-
wej Gminie Sieciechów,

– w sprawie udzielenia pomocy fi nanso-
wej Powiatowi Garwolińskiemu,

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – w sprawie wytypowania do składu komisji 
konkursowej przedstawiciela podmio-
tu tworzącego Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko Zastępcy Dy-
rektora ds. Lecznictwa,

– w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości będącej 
w użytkowaniu Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach.

KAROLINA URBAŃSKA

Od ostatniej zwyczajnej Sesji (3 lute-
go 2021 r.) Zarząd Powiatu obradował 8 
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 
2021 rok,

2. Zarząd podjął uchwały:
• w sprawie ogłoszenia otwartego kon-

kursu ofert na realizację zadań pu-
blicznych należących do właściwości 
Powiatu Kozienickiego na rok 2021.

Na realizację zadań z zakresu pożytku pu-
blicznego w 2021 r. przeznaczono kwotę 
20.000 zł. 
Konkurs ogłasza się na realizację zadań 
z zakresu:
– Ochrona i promocja zdrowia – 5.000 zł,
– Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym – 5.000 zł,
– Działalność na rzecz osób niepełno-

sprawnych – 5.000 zł,
– Turystyka i krajoznawstwo – 5.000 zł.

• w sprawie powołania komisji kon-
kursowej do oceny i wyboru ofert 

zgłoszonych na realizację zadań 
z Programu Współpracy Powiatu Ko-
zienickiego z organizacjami pozarzą-
dowymi na 2021 r.,

• w sprawie rozstrzygnięcia otwar-
tego konkursu ofert na realizację 
w 2021 r. zadań wspieranych przez 
samorząd powiatowy.

Wpłynęły 4 oferty, po 1 na każde zadanie. 
Wszystkie spełniały wymogi konkursu.
1. Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym.
Zadanie 1
Dofi nansowanie działań mających na celu 
poprawę sprawności fi zycznej i intelektual-
nej oraz aktywności życia ludzi starszych:
– Oddział Rejonowy Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Kozienicach – kwota 5.000 zł.

2. Działalność na rzecz osób niepełno-
sprawnych.

Zadanie 1
Dofi nansowanie działań mających na celu 
poprawę sprawności fi zycznej i intelektu-
alnej osób z dysfunkcją wzroku:
– Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją 

Wzroku i Ich Rodzin – kwota 5.000 zł.

3. Turystyki i krajoznawstwa.
Zadanie 1 
Krzewienie turystyki i krajoznawstwa 
oraz aktywnych form wypoczynku:
– Polskie Towarzystwo Turystyczno – 

Krajoznawcze Oddział Kozienice – 
kwota 5.000 zł.

4.Ochrona i promocja zdrowia.
Zadanie 1 
Dofi nansowanie działań mających na 
celu propagowanie idei zdrowia i życia 
w trzeźwości i abstynencji na terenie po-
wiatu kozienickiego:
– Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 

„CISZA” w Kozienicach – kwota 
5.000 zł,

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

• w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kozienicach,

Pełnomocnictwo dot. realizacji projektu 
„Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej” – edycja 2021, w tym do zaciągania 
zobowiązań i wydatkowania środków przy-
znanych Powiatowi – kwota 422.280 zł

Informacje
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• w sprawie wniesienia pod obrady Rady 
Powiatu Kozienickiego projektu 
uchwały Rady w sprawie pozbawienia 
kategorii powiatowej, drogi 859 Stacja 
Kolejowa Zajezierze – droga 48 poło-
żonej na terenie gminy Sieciechów,

Dot. odcinka 120 m w pobliżu stacji kole-
jowej. Droga przekazywana Gminie wraz 
z dotacją na realizację remontu. 
• w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia kategorii drogi gminnej 
Nr 170103 Molendy – granica gminy 
Garbatka-Letnisko – Stare Słowiki 
położonej na terenie gminy Garbatka-
-Letnisko, obręb geodezyjny Garbat-
ka-Letnisko Północ oraz wyłączenia 
jej z użytkowania,

Wniosek o zaopiniowanie złożyła Wójt Gmi-
ny Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz. 
• w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu 

Kozienickiego sprawozdania z reali-
zacji „Programu Współpracy Powiatu 
Kozienickiego z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w arty. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie za 2020 rok”,

• w sprawie przedłożenia Radzie Powia-
tu Kozienickiego i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie Zespół 
w Radomiu sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Powiatu Kozie-
nickiego za 2020 rok,

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie do 3 lat nieruchomości zlo-
kalizowanych na terenie SP ZZOZ  
w Kozienicach.

Dot. wynajmu pomieszczeń o pow. 39,37 m² 
(parter przy portierni głównej).
• w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 

darowizn przez SP ZZOZ w Kozieni-
cach.

Dot. aparatury i sprzętu medycznego  
o wartości 174.801,22 zł od darczyńców:
– Gmina Kozienice – sprzęt na kwotę 

113.292 zł,
– Województwo Mazowieckie – sprzęt na 

kwotę 23.900 zł,
– Caritas Polska – sprzęt na kwotę 

37.609,22 zł.
• w sprawie akceptacji biegłego re-

widenta, który przeprowadzi bada-
nie sprawozdania finansowego SP 
ZZOZ w Kozienicach za 2020 rok, 
zgodnie z określonymi wymogami.

Akceptacja dla firmy POL – TAX Sp. z o.o. 
w Warszawie.
3. Zarząd zajmował się sprawą budowy 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego.

Kwestia ta była przedmiotem interpela-
cji. Zarząd omawiał finansowanie inwe-
stycji oraz otrzymane dofinansowania ze 
środków rządowych i od samorządu Wo-

jewództwa Mazowieckiego. Planowane 
wydatkowanie środków w poszczególnych 
latach: 1 rok – 7,5 mln zł, 2 rok – 5 mln zł, 
3 rok – 6,5 mln zł. Zakończenie inwestycji 
planowane jest tak, aby uczniowie mogli 
1 września 2023 roku rozpocząć nowy rok 
szkolny w nowej placówce. Obecnie toczą 
się postępowania ze względu na wniesione 
protesty. Pierwszy dot. uchylenia decyzji 
pozwolenia na budowę, Nadzór Wojewody 
podtrzymał wydaną decyzję przez Powiat. 
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 
w dalszym ciągu toczy się postępowanie. 
O rozstrzygnięciu, Radni zostaną poinfor-
mowani niezwłocznie. Po zakończeniu po-
stępowań Powiat przystąpi do rozpoczęcia 
procedury przetargowej. Po otwarciu ofert 
będzie znany całkowity koszt inwestycji.  
4. Zarząd zajmował się sprawami  

SP ZZOZ w Kozienicach:
• Zarząd zapoznał się z pismem Dy-

rektora SP ZZOZ, w którym Dyrek-
tor informuje, że w związku z otrzy-
manym dofinansowaniem, Szpital 
rezygnuje z zakupu ze środków Po-
wiatu Kozienickiego ultrasonogra-
fu, natomiast Dyrektor zwraca się 
z prośbą o rozważenie możliwości 
zakupu Echokardiografu z przezna-
czeniem na Oddział Zakaźny. 

W piśmie Dyrektor szpitala wyja-
śnia, że podczas obrad XXVIII Se-
sji Rady Powiatu Kozienickiego  
(03.02.2021 r.) został złożony wnio-
sek Radnego o zakup ultrasonografu 
dla oddziału chirurgicznego. W dniu 
05.02.2021 roku Szpital otrzymał do-
finansowanie z Fundacji PERM w wy-
sokości 115.000 zł na zakup ww. ultra-
sonografu. 
Mając na uwadze powyższe, Dyrektor 
uważa, że zakup dwóch takich urządzeń 
nie jest zasadny, natomiast Echokardio-
graf jest urządzeniem niezbędnym do 
właściwego funkcjonowania Oddziału 
Zakaźnego, zwłaszcza w okresie pande-
mii.  
Zarząd jednogłośnie opowiedział się za 
zakupem ww. sprzętu.
W projekcie uchwały budżetowej za-
rezerwowana została kwota 150 tys. zł  
z przeznaczeniem na zakup sprzętu przez 
szpital. 
• Zarząd zapoznał się z informacją Dy-

rektora SP ZZOZ w Kozienicach dot. 
wykonania planu finansowego za 
2020 rok,

• Zarząd zapoznał się z pismem Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w sprawie zaopiniowania projektu 
aktualizacji Planu działania systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne 
dla województwa mazowieckiego,

Zarząd postanowił nie wnosić zmian do 

ww. Planu – pozostaje stacjonowanie 
ZRM w Świerżach Górnych.
5. Zarząd zatwierdził plan audytu na 

2021 rok. 
W ramach planu sprawdzone zostaną na-
stępujące zadania audytowe:

– Funkcjonowanie RODO w Staro-
stwie Powiatowym,

– Inwestycje oraz system zamówień 
publicznych (wydatki do 130.000 zł) 
oraz zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych.

6. Zarząd wyraził zgodę dla Spółki Zeto 
Lublin, z którą Powiat zawarł umowę 
na wdrożenie i eksploatację aplikacji 
do obsługi zamówień publicznych, na 
użycie herbu Powiatu i zamieszczenie 
informacji o nawiązanej współpracy 
na stronach internetowych.

7. Zarząd wyraził zgodę dla Dyrekto-
ra ZS Nr 1 im. Legionów Polskich  
w Kozienicach na złożenie wniosku  
w ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Infrastruktury Spor-
towej MAZOWSZE 2021”, którego 
celem jest poprawa jakości życia 
mieszkańców regionu w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej, spor-
tu i rekreacji.

Przedmiotem wniosku jest budowa siłow-
ni zewnętrznej, która będzie znajdowała 
się przy szkole – obok boiska Orlik oraz 
parkingu.
Wartość projektu – 120.000 zł,
Dofinansowanie w ramach projektu 
(75%) – 90.000 zł,
Wkład własny (25%) – 30.000 zł, będzie 
pokryty z własnych środków. 
8. Zarząd wyraził zgodę dla Dyrektora 

ZS Nr 1 na przekazanie w użyczenie 
Gminie Kozienice na okres 11 lat czę-
ści działki Nr 1514/10 o pow. około 
1,1 ha w celu realizacji przez Gminę 
Kozienice PROGRAMU BUDO-
WY ZADASZEŃ BOISK PIŁKAR-
SKICH – EDYCJA 2021. 

9. Zarząd, na wniosek Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Kozienicach 
wyraził zgodę na zakup 9-osobowego 
samochodu przystosowanego do prze-
wozu osób niepełnosprawnych.

Obecnie używany samochód jest niewy-
starczający dla potrzeb transportowych 
mieszkańców Domu. 
W DPS przebywa 108 mieszkańców. Są 
to osoby niepełnosprawne wymagające 
transportu na badania i konsultacje lekar-
skie. 
Ponadto, samochód będzie służył miesz-
kańcom do wyjazdów na turnusy rehabi-
litacyjne, wycieczki, zakupy itp.
10. Powiat przekazał do gmin Powiatu 

Dokończenie na str. 6
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Kozienickiego maseczki i płyny de-
zynfekujące dostarczone przez Wo-
jewodę Mazowieckiego. Dystrybucja 

w obrębach gmin pozwoli na szybsze 
dotarcie do mieszkańców. 

11. Zarząd zapoznał się z pismami 
w sprawie stanu dróg na terenie gminy 
Grabów n/Pilicą.

12. Zarząd przygotował i pozytywnie 
zaopiniował materiały na XXIX Se-
sję Rady Powiatu.

Biuro Rady i Zarządu 
Powiatu Kozienickiego

Zgodnie z §34 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kozienickiego w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszcza się treść interpe-
lacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania.

Nasz Powiat * 6

Dokończenie ze str 5
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Te słowa znanej pieśni przywołującej 
pamięć o Konstytucji 3 Maja napisał po-
eta, uczestnik Powstania Listopadowego 
Rajnold Suchodolski. Mazurek 3 Maja 
powstał na 40. rocznicę aktu Konstytucji 
z 1791 roku. W ówczesnej powstańczej 
Warszawie rocznica ta miała być uroczyście 
obchodzona. Zaplanowano msze za ojczy-
znę, jak również koncerty, parady wojsko-
we, ale wszystkie te wydarzenia odwołano, 
panowała epidemia cholery. Autor pieśni 
zmarł od ran po szturmie na Warszawę 
przez Rosjan we wrześniu 1831 roku. 

Już w dwa dni po uchwaleniu Konsty-
tucji w dniu 5 maja 1791 roku Sejm pod-
jął uchwałę o upamiętnieniu tego aktu, 
ogłaszając budowę świątyni Opatrzności. 
W 1792 roku w rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji, uroczyście obchodził król i wszyst-
kie stany mszą świętą w kościele św. Krzyża 
na Woli. Po południu król Stanisław August 
uroczyście wmurował kamień węgielny pod 
kościół Opatrzności. Jednak obchody były 
zakłócone pogłoskami o szykowanym w tym 
dniu przez agentów rosyjskich zamachu na  
króla. Wprowadzono do Warszawy ochronę 
wojskową. W Teatrze Narodowym zagrano 
sztukę Juliana Ursyna Niemcewicza „Kazi-
mierz Wielki”. Dzień ten 3 maja 1792 roku 
zakończyły liczne zabawy ludowe i fajerwer-
ki nad Warszawą. Nastały wojny i rozbiory 
Polski, pamięć o akcie Konstytucji 3 Maja 
coraz bardziej gasła, pomimo, że na jej wzór 
powstawały podobne ustawy w innych pań-
stwach Europy. W okresie rozbioru Polski 
władze carskie całkowicie zakazały obcho-
dów patriotycznych, świąt i rocznic. Jedy-
nie emigracja starała się pamiętać o święcie 
3 Maja. Również w zaborach pruskim i au-
striackim w sposób ograniczony, główne 
w formie odczytów i wykładów pozwolono 
na celebrację święta 3 Maja. Obchody trze-
ciomajowe w Warszawie, mimo zakazów 
policji carskiej, odbyły się 3 maja 1861 r., 
w czasie powstania styczniowego. W kościo-
łach katolickich i żydowskich bożnicach od-

prawiono uroczyste nabożeństwa, śpiewano 
pieśni religijno-patriotyczne. Carska policja 
aresztowała z ulic przechodniów ubranych 
w dawne stroje polskie lub z wpiętymi bia-
ło-czerwonymi kokardami.  

W roku 1891 przypadło stulecie powsta-
nia Konstytucji 3 Maja. Najokazalej świę-
towano w zaborze austriackim, we Lwowie 
i Krakowie, odprawiano msze, wygłaszano 
odczyty. W zaborze rosyjskim policja carska 
starała się tłumić wszelkie objawy patrio-
tyzmu. Dzień 3 maja 1891 roku przypadł 
w niedzielę, władze carskie zdziwione były 
bardzo licznym tłumem w warszawskim 
Ogrodzie Botanicznym. Okazało się, że na 
terenie Ogrodu Botanicznego znajduje się 
kamień węgielny wmurowany przez króla 
Stanisława Augusta pod świątynie Opaczno-
ści i tam warszawiacy licznie składali kwia-
ty oddając hołd. Dopiero wieczorem poli-
cja zamknęła Ogród Botaniczny usuwając 
zwiedzających. Konsekwencje były dalsze, 
bo znaleziono ulotki o Konstytucji 3 Maja, 
ustalono autorów, w tym Romana Dmow-
skiego i trafi li oni na kilka miesięcy więzie-
nia do warszawskiej Cytadeli. Za granicą 
obchody trzeciomajowe w 1891 roku były 
bardzo uroczyste m.in. w Ameryce, ulicami 
Nowego Jorku przeszedł 10 tysięczny polski 
pochód. Szczególne obchody trzeciomajo-
we wypadły w okresie I wojny światowej 
w 125. rocznicę w 1916 roku. Trwała woj-
na i początkowo władze okupacyjne au-
striackie i niemieckie nie chciały pozwolić 
na uroczystości i przemarsze. Zgodzono się 
w końcu uznając, że mają charakter anty-
rosyjski. Były liczne zgromadzenia i prze-
marsze w całym kraju. W Kozienicach 
uroczyste obchody zorganizowały Legio-
ny Polskie, przy licznym współudziale 
mieszkańców. Na tę okazję poeta sierżant 
legionów Leopold Kronenberg wygłosił 
wiersz „Do mieszkańców Kozienic” dzię-
kując im i życząc wszystkim wolnej Polski. 
W 1917 roku obchody trzeciomajowe 
w licznym pochodzie zgromadziły już 

mieszkańców całego powiatu kozienickie-
go. Wówczas zmieniono nazwę jednej z ulic 
na „3 Maja”. Po odzyskaniu niepodległości 
Sejm ustanowił w 1919 roku dzień 3 maja 
świętem narodowym dla upamiętnienia 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. 
W ówczesne obchody mocno włączyło się 
Wojsko Polskie oraz oświata, organizując 
apele i wieczornice w szkołach. W II Rzecz-
pospolitej uroczystości trzeciomajowe stały 
się świętem łączącym nie tylko Polaków, 
ale i inne narodowości. Podstawą były uni-
wersalne wartości jakie niosła Konstytucja 
3-Majowa. W 1925 r. rangę religijnych ob-
chodów trzeciomajowych zwiększyło usta-
nowienie tego dnia Świętem Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski. W okresie II 
wojny pamiętano o święcie majowym orga-
nizując obchody i na emigracji, konspiracyj-
ne w okupowanym kraju, jak i w oddziałach 
partyzanckich. Uroczysty wymiar miały te 
w 150. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
maja w 1941 r. Radiowe przemówienia wy-
głosili tego dnia premierzy Władysław Si-
korski i Winston Churchill. W PRL-u władze 
komunistyczne niechętne były świętu trzecio-
majowemu, które kolidowało z obchodami 
1 maja. Zniesiono je w 1951 roku. Powstanie 
„Solidarności”, sprawiło, że 3 maja 1981 r. 
odbyły się  państwowe obchody uchwalenia 
Konstytucji. Po wprowadzeniu stanu wojen-
nego, opozycja organizowała w dzień 3 maja 
protesty, które kończyły się interwencjami 
ZOMO. Święto przywrócono w 1990 roku 
na wniosek Senatu RP, a rok później cały 
naród obchodził 200. rocznicę powstania 
Konstytucji 3 Maja. Uniwersalizm praw, na-
dzieja wolności, zrównanie stanów to warto-
ści, jakie dali nam twórcy aktu Konstytucji 
z 1791 roku. W 230. rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3-Majowej – Vivat maj, 
3 Maj…

Opracował: Marek Gozdera 
Sekretarz Związku Piłsudczyków 

Oddział Kozienice
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Nasza szkoła jest zespołem publicz-
nych szkół ponadgimnazjalnych o ponad 
czterdziestoletniej tradycji. 

Uczniowie szkoły uzyskują bardzo 
dobre wyniki na egzaminie maturalnym 
i egzaminach zawodowych, dzięki temu 
zdecydowanie wzrastają ich szanse na 
zdobycie indeksów wyższych uczelni.

Placówka cieszy się bardzo dobrą opi-
nią i zdobywa wyróżnienia. W roku 2021 
po raz kolejny została nagrodzona w Ogól-
nopolskim Rankingu Szkół Ponadgimna-
zjalnych „Perspektywy”, awansując do ty-
tułu „Srebrnej Szkoły”. Szkoła dysponuje 
nowoczesną bazą dydaktyczną, laborato-
riami, w tym pięcioma pracowniami kom-
puterowymi, w których uczniowie mają 
dostęp do szybkiego Internetu. 

Posiadamy bardzo dobrze wyposa-
żoną bibliotekę i czytelnię z centrum 
multimedialnym, siłownię, boiska Or-
lik 2012, a także syntetyczną bieżnię 
lekkoatletyczną. Uczniowie mają moż-
liwość korzystania z opieki stomatolo-
gicznej, psychologiczno-pedagogicznej 
i logopedycznej. Szkoła jest chroniona 
i stale monitorowana, dzięki temu wszy-
scy czują się w niej bezpiecznie.

Kadra nauczycielska wdraża nowo-
czesne metody nauczania. W szkole pręż-

nie działają organizacje uczniowskie. 
Zajęcia językowe, komputerowe i labora-
toria prowadzone są w małych grupach. 
Szkoła realizuje międzynarodowe projek-
ty Erasmus+, które umożliwiają zdobycie 
doświadczenia zawodowego za granicą 
oraz wszechstronny rozwój. 

Szkoła posiada umowę patronacką 
z fi rmą Enea, która stwarza olbrzymie 
możliwości naszym uczniom.

Nasi uczniowie razem z kolegami 
z Lens, Eisenberg, Budapesztu i Wiednia 
uczestniczą w realizacji międzynarodo-
wego programu edukacyjnego Erasmus+ 
„EUPENU20” (2018-2020 http://eupe-
nu20.eu), dzięki czemu wspólnie roz-
wijają swoje zainteresowania z biologii, 
chemii i nauk o żywieniu, uczestniczą 
w zagranicznych szkoleniach i rozwijają 
swoje umiejętności językowe.

Mogą też wziąć udział w kolejnych 
edycjach projektów Polsko-Włoskiej Wy-
miany Młodzieży i Polsko-Francuskiej 
Wymiany Młodzieży. W ramach tych 
programów uczniowie mają możliwość 
wyjazdów zagranicznych na międzynaro-
dowe warsztaty.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ-
CE 4 – LETNIE klasy z rozszerzonym 
programem nauczania:
– matematyki, informatyki i j. angiel-
skiego,
– matematyki, fi zyki j. angielskiego,
– języka polskiego, historii i j. angiel-
skiego,
– biologii, chemii j. angielskiego,
– matematyki, geografi i j. angielskiego,

Zgodnie z wyborem uczniów zwykle 
trzecim rozszerzeniem jest język angielski. 
(klasy z językiem angielskim oraz francu-
skim – od podstaw lub niemieckim – kon-
tynuacja).

Oferujemy naukę przedmiotów uzu-
pełniających: geoinformatyka oraz grafi -
ka inżynierska. 
TECHNIKUM 5 – LETNIE
– technik żywienia i usług gastrono-

micznych (rozszerzenie angielskiego)
– technik mechanik (rozszerzenie mate-

matyki i informatyki)
– technik elektryk (rozszerzenie mate-

matyki i fi zyki)
– technik ekonomista (rozszerzenie ma-

tematyki i geografi i)
– technik rachunkowości (rozszerzenie 

matematyki i geografi i)
(klasy z j. angielskim i j. niemieckim)
SZKOŁA BRANŻOWA (I st.) 3-LET-
NIA
ślusarz, elektryk, klasa wielozawodowa 
(klasa z j. niemieckim)

Zapraszamy kandydatów, by sko-
rzystali z naszej bogatej oferty.

 

Wspólnie ze szkołami z Poitiers we 
Francji, Fürstenfeldbruck w Bawarii, 
Padwy we Włoszech i Povoa de Varzim 
w Portugalii w latach 2019 – 2022 re-
alizujemy projekt Erasmus+ „EUPAN-
TEC2019” (http://eupantec2019.eu) 
z myślą o uczniach interesujących się fi -
zyką i nowymi technologiami (sensory, 
mikrokontrolery, Python, Raspberry Pi, 
sprzęt laboratoryjny Vernier) oraz studia-
mi na kierunkach technicznych. Zakłada-
my wsparcie tego projektu przez Uniwer-
sytety w Poitiers i Porto.

Szkoła przygotowała też projekt prak-
tyk zagranicznych dla uczniów Techni-
kum w Hiszpanii.Nasza szkoła jest zespołem publicz- nie działają organizacje uczniowskie. 
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Pomimo trwającej pandemii i nauki zdalnej, uczniowie 
i nauczyciele naszej szkoły nie zwalniają tempa. Poniżej przed-
stawiamy informacje o ostatnich osiągnięciach i inicjatywach 
naszych uczniów.

HOLOCAUST ART & WRITING CONTEST
„Holocaust Art & Writing Contest” to międzynarodowy 

konkurs organizowany przez Uniwersytet Chapmana w Orange 
(Stany Zjednoczone). Organizatorzy konkursu zwracają uwa-
gę młodych ludzi z całego świata na kwestie związane z jedną 
z największych tragedii w historii ludzkości – Holokaustem. Ha-
słem 22. edycji konkursu było: ,,Dzielenie się siłą. Podtrzymy-
wanie człowieczeństwa”(,,Sharing strength. Sustaining humani-

ty”). Uczestnicy mieli za zadanie wykonać prace w kategoriach 
poezji, prozy, sztuki lub fi lmu, które będą oparte na opowie-
ściach osób ocalałych z Holokaustu lub tych, którzy ratowali 
życie prześladowanych. Zainspirowani szczególnym słowem, 
frazą lub zdaniem usłyszanym w materiałach archiwalnych, 
udostępnionych przez organizatorów konkursu, uczniowie mieli 
za zadanie wykonać takie prace, którymi wyrażą przesłanie tych 
słów w kontekście własnego rozumienia Holokaustu, a także 
poszukiwania wewnętrznej siły, którą ludzie powinni się dzielić 
w czasach pandemii Covid-19.

W tegorocznej edycji uczestniczyły szkoły m.in. z: Ka-
nady, Danii, Niemiec, Indii, Meksyku, Chin, Rumunii, RPA, 
Korei Południowej, Turcji, Stanów Zjednoczonych oraz 
Polski. W 22. edycji konkursu po raz pierwszy wzięli udział 
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach: Natalia Rutkowska z klasy 2pc 
i Łukasz Wójtowicz z klasy 2pb, których zainspirowała do 
pracy Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek. Młodzież z na-
szego Liceum co prawda nie znalazła się w ścisłym gronie 
finalistów konkursu, ale samym sukcesem była prezentacja 
I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach na uroczy-
stej Galii, która odbyła się wirtualnie 12 marca 2021 r. na 
Uniwersytecie Chapmana w Orange w Stanach Zjednoczo-
nych. Polska ustanowiła w tym roku nowy rekord – w te-
gorocznej rywalizacji wzięło udział aż trzynaście polskich 
szkół (jest to największa liczba uczestniczących szkół spoza 
Stanów Zjednoczonych w historii ,,Holocaust Art & Writing 
Contest”). Do ustanowienia międzynarodowego rekordu 
przyczyniła się również nasza szkoła.

„BOSKA KOMEDIA” DANTEGO 
CZYTANA PO WŁOSKU

Z okazji przypadającej w tym roku 700. Rocznicy śmierci 
Dantego Alighieri, Instytut Romanistyki Uniwersytetu Łódzkie-
go podjął inicjatywę „Lectura Dantis” mającą na celu populary-
zację spuścizny wielkiego poety.

Uczennica naszej szkoły Julia Solecka, pod opieką Moniki 
Marczewskiej, przygotowała i nagrała materiał video, w którym 
podjęła się przeczytania fragmentu „Boskiej Komedii” w języku 
włoskim. Jej praca pokazuje, że język włoski w naszej szkole 
jest na wysokim poziomie, a uczniowie chętnie angażują się 
w działania kulturalno-artystyczne.

WARSZTATY Z EDUKACJI ZDROWOTNEJ
W ostatnim czasie uczniowie z klas, nad którymi opiekę 

sprawuje Paulina Kłos, w ramach lekcji wychowania fi zycznego 
uczestniczyli w warsztatach z edukacji zdrowotnej. Uczniowie 
wraz z nauczycielką poprzez łączenie na platformie Teams przy-
gotowywali wspólnie zdrowe posiłki wykazując się przy tym 
talentem kulinarnym oraz znajomością zasad zdrowego odży-
wiania.

Młodzież wymieniła się przepisami, co umożliwi im wyko-
nanie i wypróbowanie każdego z prezentowanych dań. Lekcja 
miała na celu rozwijanie świadomości prawidłowego odżywia-
nia, rozbudzanie potrzeb dbania o własne zdrowie i odpowie-
dzialności za zdrowie najbliższych, uczenie zachowań prozdro-
wotnych.

Jak wiemy najskuteczniejsza edukacja to zdobywanie wie-
dzy przez odkrywanie, eksperymentowanie i zabawę.

Red. I LO

Marczewskiej, przygotowała i nagrała materiał video, w którym 
podjęła się przeczytania fragmentu „Boskiej Komedii” w języku 
włoskim. Jej praca pokazuje, że język włoski w naszej szkole 
jest na wysokim poziomie, a uczniowie chętnie angażują się 

Uczennica naszej szkoły Julia Solecka, pod opieką Moniki 
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Trwa kampania dopłat 2021 – przypominamy: wnioski tylko 

przez internet.
15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW 

za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 
Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych 

z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w sto-
sunku do roku ubiegłego. 

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie poradzą sobie z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na 
pomoc pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości związane z naborem można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer 
infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7.00 – 19.00 oraz w sobotę 10.00 – 16.00). Ponadto w placówkach Agencji 
znajdują się specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. 
Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19, uprzejmie prosimy, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić 
nasze biura powiatowe, najpierw umówili się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kolejek przed naszymi 
placówkami i zadbać o bezpieczeństwo zarówno benefi cjentów, jak i pracowników ARiMR. 

W tym roku rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja (ze względu na to, że 15 maja przypada w sobotę). Możliwe 
jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021 r., jednak spowoduje to sankcje w postaci 
obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki. 

Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie 
płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

II. Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – 
wystartowały nabory.
31 marca w ARiMR rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z bu-

dżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane re-
strukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 
2021 roku. 

Premie dla młodych rolników 
To już kolejny – 7. nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie 

do rozwijania rolniczego biznesu. Wysokość fi nansowej pomocy to 150 tys. zł.
Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posia-
dają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem 
złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo 
o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący roz-
woju gospodarstwa. 

Środki będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika:
• I rata: 120 tys. zł wypłacana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
• II rata: 30 tys. zł wypłacana po realizacji biznesplanu.

Restrukturyzacja małych gospodarstw 
Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie fi nansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące 

co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produk-
cji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. 

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia 
działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. 
całości dochodów lub przychodów). 

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko 
jedno, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno.

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rol-
nych”; „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020. 

Rolnik, starający się o pomoc fi nansową na restrukturyzację gospodarstwa, może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona 
wypłacana w dwóch ratach na wniosek rolnika: 

• 48 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
• 12 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu.  

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 13

Czym w ogóle jest zaparcie? Dla 
jednych będzie to już jedna twarda 
kupa, dla innych kilka dni bez kupy. 
A co jeśli częstym objawem zaparcia 
u dzieci jest... biegunka? Nie każde 
zaparcia są nawykowe. Stawiając dia-
gnozę, lekarz będzie sprawdzał, czy 
zaparcia nie mają przyczyny organicz-
nej, czyli nie wynikają, np. z choro-
by układu pokarmowego. Gdy nie ma 
przyczyny organicznej o zaparciach 
mówi się, że są czynnościowe lub – 
potocznie – nawykowe.

Zaparcie czynnościowe jest skutkiem 
powtarzalnego powstrzymywania odda-
nia stolca, występuje u 3% dzieci poniżej 
1 r.ż., u 10% dzieci w 2 r.ż., a w niektó-
rych populacjach nawet ponad 1/4 dwu-
latków cierpi na zaparcie.

Czynnikami zagrażającymi/przy-
czyniającymi się do powstawania za-
parć mogą być: zbyt wczesne lub ry-
gorystyczne odpieluchowanie, często 
połączone z karaniem w razie niepo-
wodzenia; toaleta niedostosowana do 
korzystania z niej przez dziecko; na-
pięcie, stres, trauma; przekaz dotyczą-
cy wypróżniania i ciała; duże zmiany 
wymagające adaptacji (np. narodziny 
rodzeństwa, zmiana miejsca zamiesz-

kania); problemy rodzinne; choroba 
członka rodziny; rozpoczęcie uczęsz-
czania do żłobka/przedszkola/szkoły; 
traumatyczne wydarzenia związane  
z toaletą. Czynnikami wtórnie trauma-
tyzującymi, utrudniającymi rozwią-
zanie problemu mogą być: ocenianie  
i krytyka dziecka; nieustanna obecność 
rodzica przy wypróżnieniach; inwazyj-
ne procedury medyczne; omawianie 
dolegliwości dziecka w jego obecności 
(!); odcinanie czasu wspólnego czy po-
zytywnych interakcji w odpowiedzi na 
brak „sukcesu”; przerywanie zabawy 
dziecka z rówieśnikami i ciągłe dopy-
tywanie o wypróżnienia; sposób wpro-
wadzania zmian żywieniowych.

Istnieje jeszcze zjawisko zwane 
„toilet refusal”, czyli odmowa dziec-
ka korzystania z toalety i wypróżnianie 
się jedynie w pieluszkę lub pielucho-
majtki przy normalnym pasażu stolca. 
Występuje najczęściej między 3 a 5 r.ż. 
Ok. 22% dzieci ma przynajmniej 1 taki 
epizod w miesiącu.

Kto powinien zajmować się zapar-
ciem u dziecka? Zawsze zaczynamy od 
lekarza pediatry. Może on skierować 
nas na dodatkowe badania lub do ga-
strologa dziecięcego. Czy psycholog 

jest potrzebny? Nie 
zawsze. Jeśli lecze-
nie medyczne działa, dziecko prawi-
dłowo się rozwija, a rodzina jest w sta-
nie prowadzić normalne życie – nie ma 
potrzeby takiej konsultacji. 

Rodzicu jeśli uznasz, że Twoje 
dziecko ma problem z wypróżnianiem 
się – udaj się do pediatry. Jego zada-
niem jest zebranie dokładnego wy-
wiadu (również pod kątem objawów 
alarmowych), zbadanie dziecka i... 
ustalenie z rodzicem co dalej. Jeżeli 
napięcie w rodzinie jest bardzo duże, 
wszystko kręci się „wokół kupy”, 
różne metody zachęcania do wypróż-
nień nie działają, leki nie likwidują 
objawów albo dziecko zaczyna mieć 
trudności z samooceną czy emocjami, 
to zdecydowanie warto się zgłosić do 
psychologa dziecięcego. 

Więcej informacji znajdziecie Pań-
stwo w pełnym artykule znajdującym 
się na stronie internetowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Ko-
zienicach, w zakładce O nas →Artyku-
ły. Zainteresowanych zapraszamy do 
konsultacji w naszej Poradni. 

ANNA ZYNEK 
psycholog

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach z dniem 12 kwietnia 2021 roku uruchomiła Telefon Wsparcia – po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej - dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kozienickiego.
W każdy poniedziałek i wtorek, w godzinach 18.00 – 20.00, dyżur telefoniczny pełnić będą pracownicy Poradni.
Numer telefonu 511 652 812.
Zapraszamy do korzystania z tej formy kontaktu.

EWA JAROSZ
Dyrektor Poradni, psycholog

Wspólny mianownik obu naborów 
Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim 

produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 proc. dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe, natomiast 
w przypadku właścicieli małych gospodarstw – minimum 80 proc. Katalog takich inwestycji jest bardzo szeroki. Przyznane przez ARiMR 
pieniądze można przeznaczyć np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Wsparcie można wykorzystać na zakup 
gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat. 

Spośród poddziałań finansowanych z PROW 2014-2020 „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospo-
darstw” cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem beneficjentów. W przypadku pierwszego z wymienionych, do tej pory 
niemal 25 tys. młodym adeptom rolnictwa przyznano prawie 3 mld zł wsparcia. Jeśli zaś chodzi o drugie – ponad 45 tys. właścicieli 
małych gospodarstw otrzymało ok. 2,7 mld zł. 

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na 
miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce 
Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

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

Informacje
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Co trzeba wiedzieć o oszustwach na 
rynku Forex i kryptowalut?

Inwestycje w kryptowaluty lub na ryn-
kach Forex co do zasady są legalne. Zauwa-
żamy jednak coraz więcej przestępstw, które 
polegają na oszukańczym działaniu podmio-
tów pośredniczących w inwestowaniu. 

Wariantów wyłudzeń związanych z in-
westowaniem w kryptowaluty jest wiele. 
Przyszli poszkodowani mogą być kuszeni 
np. udziałem w ekskluzywnych szkoleniach 
dotyczących inwestowania czy możliwo-
ścią odbioru fikcyjnej „wygranej” wygene-
rowanej przez „jakiś” system inwestujący 
w kryptowaluty lub na rynku Forex. Za-
miennie, zamiast inwestycji bezpośrednio 
w kryptowaluty mogą pojawić się zachęty 
do inwestowania w rynki Forex, czy też za-
kupy udziałów w nieruchomościach. Zda-
rzają się również „oferty” pracy związanej 
z obrotem kryptowalutami. Na rachunki ta-
kich osób wpływają skradzione środki, któ-
re następnie mogą być przetransferowane 
poprzez założone na ich dane konta, w kan-
torach czy giełdach kryptowalut lub Forex.

Przestępcy często działają w zorganizowa-
nej grupie przestępczej. Wykorzystują okres 
pandemii i kreują nowe scenariusze oszustw, 
często oparte na strachu przed bezpośrednimi 
skutkami pandemii, które pogarszają sytuację 
ekonomiczną ludzi. Najczęściej przestępcy 
oferują klientom pomoc w inwestowaniu. 
Proponują na przykład, że będą:
• świadczyć doradztwo inwestycyjne, 

czyli rekomendować realizację trans-
akcji na rynku Forex za pośrednic-
twem platform inwestycyjnych, 

• zarządzać portfelami klientów, czyli po-
dejmować i realizować decyzje inwe-
stycyjne na ich rachunek. 
Niestety skala oszustw jest coraz 

większa, a pojedyncze transakcje opiewa-
ją na coraz wyższe sumy. 

Jeżeli rozważasz inwestycje, zwróć 
szczególną uwagę czy podmiot, który 
prowadzi platformę inwestycyjną lub po-
średniczy w nabywaniu i obrocie walutami 
wirtualnymi (w tym kryptowalutami) ma:
• wymagane zezwolenia w zakresie obro-

tu instrumentami finansowymi,
• swoją siedzibę w Polsce lub innym pań-

stwie członkowskim UE oferującym 
takie usługi. 
Jeśli tak nie jest, działalność tych pod-

miotów nie jest uregulowana i nadzorowana 
w Polsce ani w innym kraju UE. Te podmio-
ty nie mają obowiązku sprawozdawczego 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 mar-
ca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pie-
niędzy oraz finansowaniu terroryzmu i nie 
podlegają pod przepisy tej ustawy. 

Dlatego, zanim zaczniesz inwesto-
wać, zapoznaj się ze wszystkim zasada-
mi, jakie dotyczą tego typu działalności, 
a szczególnie z zasadami i regulaminami 
podmiotów pośredniczących w inwe-
stowaniu. Twoje podejrzenia powinno 
wzbudzić, jeśli w regulaminie znajdziesz: 
bardzo wysokie kwoty prowizji, warunek 
dokonywania ciągłych wpłat na rzecz ko-
lejnych produktów, obowiązek uiszczania 
wysokich składek członkowskich.

Niekiedy wypowiedzenie takiej 
współpracy jest całkowicie niemożliwe,  
a chęć inwestycji przeobraża się w wal-
kę o zachowanie ostatnich oszczędności. 
Właśnie dlatego warto upewnić się, czy 
dany podmiot ma zezwolenie KNF. 

Inwestując, zachowaj zdrowy rozsą-
dek! Twoją niewiedzę wykorzystują prze-
stępcy, proponując rzekome ułatwienia  
w inwestowaniu na tych rynkach.

Na co zwracać szczególną uwagę?
Różne scenariusze tego typu wyłu-

dzeń łączą wspólne elementy, które mają 
zachęcić do szybkiego zarobku. Szcze-
gólnie ostrożnie podchodź do ofert „bro-
kerów” w ogłoszeniach i materiałach 
reklamowych lub kontaktach, zwłaszcza 
jeśli przeczytasz lub usłyszysz o:
• możliwości szybkich i wysokich zy-

sków dzięki inwestycji w kryptowalu-
ty lub na rynku Forex;

• gwarancji zysku dla „każdego”, bez 
względu na poziom wiedzy o rynkach 
finansowych;

• pomocy „brokera” i konieczności pierw-
szej wpłaty (tzw. opłaty rejestracyjnej);

• konieczności instalacji aplikacji (na 
komputerze lub telefonie), która 
umożliwia automatyzację operacji 
związanej z kupnem i sprzedażą kryp-
towaluty lub operacji na rynku Forex;

• wsparciu telefonicznym analityków w za-
kresie inwestycji i obsłudze aplikacji;

• konieczności przesłania „brokerowi” 
skanów (zdjęć) dokumentu tożsamo-
ści, selfie z dokumentem tożsamości 
czy bieżącego rachunku w celu po-
twierdzenia tożsamości.
Pamiętaj, nie bagatelizuj telefonów  

i wiadomości z Twojego banku, który 
próbuje uniemożliwić transakcje powią-
zane z wyłudzeniami. 

Zachowaj czujność. Zastanów się 
chwilę. Nie ulegaj presji, uważaj na po-
zornie atrakcyjne oferty – bezwzględnie 
nie działaj pod wpływem chwili. Miej 
świadomość, co robisz.

Jak wygląda atak?
– ZACHĘCANIE –

Wyłudzeń dokonują osoby podające się 
za tzw. „brokerów” inwestycyjnych – pra-
cowników firm zajmujących się pośrednic-
twem i doradztwem inwestycyjnym. 

Działa to w poniższy sposób:
• Oszukańcze firmy ogłaszają swoje usłu-

gi za pomocą reklam w mediach spo-
łecznościowych, serwisach interneto-
wych oraz aplikacjach mobilnych.

• Osoba zwabiona tymi komunikatami 
udostępnia w tych mediach swoje 
dane kontaktowe, które przestępcy 
wykorzystują następnie do nawiąza-
nia kontaktu z przyszłym poszkodo-
wanym. 

• Dla przyciągnięcia uwagi i uwiarygod-
nienia treści w reklamach wykorzy-
stują wizerunki:
– „przeciętnego Kowalskiego”, któ-

ry szybko zyskał dzięki współpracy  
z „pośrednikiem”, lub: 

– powszechnie znanych i rozpozna-
walnych osób, (sportowców, poli-
tyków, aktorów, dziennikarzy, ce-
lebrytów) bez ich wiedzy i zgody,  
a przekaz jest zmanipulowany. 

• Dzięki współpracy z „brokerem” klienci 
mają rzekomo osiągać w prosty spo-
sób bardzo szybkie i duże zyski. Znane 
osoby „ujawniają” to przypadkowo np. 
podczas programów telewizyjnych czy 
wywiadów. Opisują to sfabrykowane 
artykuły wykorzystujące wizerunki zna-
nych osób skopiowane z prawdziwych 
audycji, dotyczących zupełnie innych 
tematów. Same artykuły podszywają się 
pod poczytne tytuły prasowe czy serwi-
sy informacyjne. 

• Czasami „broker”, reklamując swoje usługi, 
powołuje się również na rzekomą współ-
pracę z konkretną instytucją finansową. 
Takie artykuły mogą być później masowo 
propagowane i udostępniane w serwisach 
społecznościowych, np. na Facebook-u. 
Informacje tego typu są często niepraw-
dziwe i manipulują odbiorcami. 
Cel tych działań jest jeden – zwabić 

przyszłego pokrzywdzonego, klienta ban-
ku, wizją szybkiego zarobku i zachęcić do 
wypełnienia formularza kontaktowego. 

Informacje
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– MANIPULACJA KLIENTEM I 
PROWADZENIE ATAKU –

W kolejnym kroku, z pokrzywdzo-
nym kontaktuje się telefonicznie przed-
stawiciel „brokera”, podający się za „ana-
lityka”. Mogą to być osoby posługujące 
się „wschodnim akcentem”. 
W trakcie kontaktu:
• „Analityk” namawia klienta, aby przeka-

zał opłatę rejestracyjną np. w wysoko-
ści 250 EUR, często rozbitą na transze.

• Aby zwiększyć swoją skuteczność, „ana-
litycy” namawiają również do instalacji 
programów umożliwiających dzwonią-
cej osobie zdalny dostęp do urządzenia 
pokrzywdzonego. Ma to rzekomo pomóc 
w wyjaśnieniu i pokazaniu, jak działa 
aplikacja do inwestowania oraz w obsłu-
dze zleceń. W rzeczywistości instalowa-
ne jest oprogramowanie umożliwiające 
zdalną kontrolę urządzenia pokrzywdzo-
nego. Pod pozorem tej pomocy pseudo 
„analitycy” pozyskują od klientów wraż-
liwe dane, między innymi dotyczące kart 
płatniczych czy umożliwiające dostęp do 
bankowości elektronicznej.

• Przestępcy mogą również informować, 
że będą wypłacać zwrot z inwestycji 
bezpośrednio na kartę klienta. Proszą 
pod tym pretekstem o podanie szcze-
gółowych danych karty. 

• Bardzo często dochodzi do sytuacji, 
gdy przestępcy – przy akceptacji po-
krzywdzonego – sami inicjują opera-
cje kartami, logują się do bankowości 
elektronicznej, zrywają lokaty, biorą 
kredyty i wykonują płatności. 

• W początkowym okresie przyszły poszko-
dowany może obserwować niewielkie 
„wirtualne zyski” od przekazanej kwoty. 
Z czasem „analitycy” zaczynają nama-
wiać do zainwestowania większej kwoty. 
Może to być np. „super” okazja związa-
na ze zmienną sytuacją na rynku krypto-
walut lub Forex.

• Potem może się okazać, że inwestycja 
była nietrafiona, przy czym „broker” 
daje szansę na szybkie odrobienie strat  
i np. proponuje dofinansowanie inwesty-
cji z własnych środków, co ma uwiary-
godnić przyszłe zyski z inwestycji. Przy 
okazji „analitycy” wykorzystują różne 
techniki manipulacji klientami, np.:
– Stosują zasadę ekskluzywności – za-

strzegają, że oferta jest ograniczona cza-
sowo i tylko dla specjalnych klientów.

– Używają metody zastraszania – dzia-
łają nachalnie, dzwonią po kilka razy. 
Stosują przy tym socjotechnikę po-
legającą na zaangażowaniu i konse-
kwencji. Wzbudzają poczucie, że trze-
ba zrealizować wcześniejszą decyzję. 

Mimo tego, że wszystkie opisane dzia-
łania doprowadzają do sytuacji, gdy po-

szkodowany traci wszystkie oszczędności, 
przestępcy nie zaprzestają ataków. Nama-
wiają do brania pożyczek i kredytów, aby 
odrobić straty. Jest coraz więcej przypad-
ków, w których przestępcy zawierają umo-
wy kredytów np. przez internet, na rzecz 
niczego nieświadomych klientów.
– WŁĄCZENIE POSZKODOWANEGO 
W DZIAŁALNOŚĆ PRZESTĘPCZĄ –

Podczas niektórych ataków przestępcy 
wykorzystują pokrzywdzonego do proce-
deru prania pieniędzy pochodzących z prze-
stępstw (w transferze środków pochodzą-
cych z oszustw u innego poszkodowanego):
• Nakłaniają do przelania inwestowanych 

środków na konta innych osób. Ma to 
im ułatwić kontynuację inwestowania 
w związku z rzekomymi działaniami 
prewencyjnymi podejmowanymi przez 
niektóre banki. 

• W tym samym celu uzgadniają z niektóry-
mi klientami, że na ich rachunek w ban-
ku wpłyną środki od innej osoby dla póź-
niejszego przekazania ich dalej. Dzięki 
temu pokrzywdzony rzekomo będzie 
mógł łatwiej uzyskać zysk ze swoich 
„inwestycji” lub odrobić straty. 

– ZAKOŃCZENIE „WSPÓŁPRACY” 
Z „BROKEREM” –

Próby wycofania się od współpracy  
z „brokerem” lub starania o zwrot jakiejkol-
wiek części zainwestowanej kwoty najczę-
ściej kończą się całkowitym niepowodze-
niem. Jeśli poszkodowany chce to zrobić, 
dowiaduje się, że nie spełniła zapisów regula-
minu. Przykładowo może nie spełnić warun-
ków odnoszących się do aktywności, liczby 
zleceń, wielkości wpłaconej kwoty, itp. 

– FINAŁ –
Koniec jest prawie zawsze ten sam: 

poszkodowany traci wszystkie oszczęd-
ności, niejednokrotnie na jego dane brany 
jest kredyt lub pożyczka, a nawet czasem 
nieświadomie zostaje włączony w dzia-
łalność przestępczą.
Co robić w przypadku podejrzenia 
oszustwa?

Najważniejsze jest zachować scepty-
cyzm i nie ulegać emocjom. Przed pod-
jęciem jakichkolwiek decyzji związanych  
z inwestowaniem na rynkach Forex  
i kryptowalut zadaj sobie pytania: 
• Co wiem o ryzyku inwestowania na tych 

rynkach? 
• Czy rozumiem, na czym polegają inwe-

stycje tego typu? 
• Czy mogę samodzielnie – z zachowaniem 

poufności moich danych – realizować 
operacje na rynkach Forex i kryptowalut?
Odpowiedzi na te pytania powinny 

ostudzić emocje i przestrzec przed pod-
jęciem zbyt pochopnych działań, na ogół 
nieodwracalnych.

Komenda Główna Policji i FinCERT.

pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeń-
stwa ZBP zalecają między innymi, aby:
• Zapoznać się z informacjami KNF  

i NBP dotyczącym inwestowania  
w kryptowaluty;

• Sprawdzać, np. w internecie, wiarygod-
ność instytucji oferującej możliwość in-
westowania i osiągania dużych zysków;

• Poszukać informacji w Internecie, czy 
instytucja zajmująca się tego typu 
działalnością ma licencję wydaną 
przez organ nadzoru jednego z krajów 
Unii Europejskiej;

• Sprawdzić, czy instytucja znajduje się 
na liście ostrzeżeń KNF – link: https://
www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/
ostrzezenia_publiczne;

• Sprawdzić opinie o instytucji w internecie, 
np. w połączeniu z terminami „oszu-
stwo” lub „sam”. Nie poprzestawaj po 
znalezieniu jednej strony z opiniami, 
znajdź kilka. Przestępcy mogą wykorzy-
stywać specjalnie przygotowane dla nich 
serwisy zawierające jedynie przychylne 
dla nich, zrównoważone opinie; 

• Zapoznać się z Regulaminem usług 
świadczonych przez „brokera”. 
Zwróć uwagę na to, w jakim kraju jest 
jego siedziba i gdzie ma siedzibę sąd 
właściwy w przypadku sporów, jak są 
ustalane prowizje i opłaty, jak wyglą-
da proces wypłaty środków;

• Nie udostępniać nikomu danych do lo-
gowania w bankowości elektronicznej 
i mobilnej;

• Nie udostępniać nikomu danych poufnych 
dotyczących swoich kart płatniczych;

• Nie instalować dodatkowego oprogra-
mowania, na urządzeniach, z których 
następuje logowanie do bankowości 
internetowej; 

• Uważnie zapoznawać się z opisem ko-
dów autoryzacyjnych, które wysyłają 
banki, aby zatwierdzić operację;

• Zachować czujność, gdyby pojawiły się 
jakiekolwiek propozycje związane  
z transferem środków pochodzących 
od innych osób, aby nie współdziałać 
w przestępstwie;

• Chronić poufność swoich dokumentów 
oraz wizerunku;

• Pamiętać, że inwestycje wykorzystujące 
„dźwignię finansową” są zawsze obar-
czone dużym ryzykiem. Informacja  
o wysokim ryzyku powinna być przed-
stawiona w sposób jasny i zrozumiały.
Klienci banków w sytuacjach nietypo-

wych zawsze mają prawo skontaktować się 
ze swoim bankiem, a w przypadku, gdy po-
dejrzewają, że doszło do popełnienia prze-
stępstwa, powinni zgłosić to na Policji. 

Komenda Główna Policji
FinCERT.pl – Bankowe Centrum 

Cyberbezpieczeństwa ZBP

Informacje
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