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DODATEK SPECJALNY

ROLA I ZADANIA POWIATU
Powiaty są jednostkami samorządu terytorialnego. Każ-

dy powiat tworzą z mocy prawa jego mieszkańcy (stanowiąc 
lokalną wspólnotę). Powiaty rozpoczęły funkcjonowanie 
1 stycznia 1999 roku, przejęły odpowiedzialność za sprawy 
publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym do-
tąd do administracji rządowej.

Organem ustawodawczym i kontrolnym jest rada powiatu. 
Zarząd powiatu jest organem wykonawczym.

Powiat wykonuje zadania publiczne w zakresie m.in.: 
• edukacji publicznej, 
• promocji i ochrony zdrowia, 

Organem ustawodawczym i kontrolnym jest rada powiatu. 
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• pomocy społecznej,
• polityki prorodzinnej, 
• wspierania osób niepełnosprawnych,
• dróg publicznych,
• kultury i ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
• kultury fi zycznej i turystyki,
• geodezji, kartografi i i katastru,
• gospodarki nieruchomościami,
• budownictwa,
• gospodarki wodnej i ochrony środowiska,
• rolnictwa, leśnictwa,
• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
• ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczaj-

nym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
• przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy,
• ochrony praw konsumenta,
• utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych,
• obronności, promocji powiatu oraz współpracy z organizacja-

mi pozarządowymi. 
Zadania te wykonują pracownicy poszczególnych wydzia-

łów Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
W skład powiatu kozienickiego wchodzi 7 gmin, 6 wiejskich: 

Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pili-
cą, Magnuszew, Sieciechów i miejsko-wiejska Kozienice.

Powiat nie jest organem nadrzędnym gmin. Wszystkie gmi-
ny współpracują ze sobą, a także z powiatem w różnych dzie-
dzinach, m.in. oświaty, ekologii, budowie oczyszczalni ścieków, 
wodociągów i kanalizacji, wspólnie podejmują działania inwe-
stycyjne, organizują przedsięwzięcia kulturalne, sportowe oraz 
patriotyczne. Powiat i gminy uczestniczą w inwestycjach dro-
gowych, w dofi nansowywaniu zakupu sprzętu medycznego dla 
Szpitala Powiatowego w Kozienicach.

Dla prawidłowego wykonywania zadań każdego powiatu 
niezbędne są jednostki organizacyjne. W powiecie kozienickim 
funkcjonują: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiato-
wy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Spo-
łecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej, Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Opactwie, Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna, Placówka Socjalizacyjna „PANDA”.

Powiat Kozienicki jest organem prowadzącym dla Ze-
społu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, 
I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego, a do 
31 grudnia 2017 r. był także Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, któ-
rą przejął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Ponadto do wykonywania ustawowych zadań działają 
służby, inspekcje i straże: Komenda Powiatowa Policji, Ko-
menda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowla-
nego. Wszystkie te instytucje, a także Sąd Rejonowy i Pro-
kuratura Rejonowa oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
a także KRUS i Urząd Skarbowy są niezbędne dla istnienia 
i funkcjonowania powiatu.

Wszystkie instytucje, jednostki organizacyjne oraz służby, 
straż i inspekcje umożliwiają i ułatwiają mieszkańcom powiatu 
załatwianie ważnych spraw w pobliżu miejsca zamieszkania.
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Działania powiatu i wykonywanie zadań pod względem 
prawnym są kontrolowane przez Urząd Wojewódzki, w dziedzi-
nie fi nansów przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Przez niemal 20 lat istnienia Powiatu możemy zauważyć 
ciągły jego rozwój, a co za tym idzie wykonano wiele inwesty-
cji mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. 
Obecnie Starostą Powiatu Kozienickiego jest od 16 grudnia 
2015 roku Andrzej Jung, wybrany po śmierci Janusza Stapóra, 
ówczesnego Starosty.
INWESTYCJE DROGOWE

Jednym z priorytetowych zadań samorządu jest poprawa 
jakości systemu komunikacyjnego, a więc warunków ruchu 
drogowego i bezpieczeństwa pieszych. Tylko w ostatnich 
czterech latach wykonano łącznie prawie 16,5 km dróg (tj. 
5,61 % stanu dróg powiatowych), m.in. drogę Ryczywół – 
Brzóza. Wybudowano ponad 9 km ścieżek rowerowych 
i chodników w miejscowościach: Głowaczów, Brzóza, 
Chmielew, Janów, Śmietanki, Bogucin, Sieciechów, Borek, 

Mniszew, Grabów nad Pilicą, Grabina, Molendy, Rozniszew, 
Regów Nowy, na odcinku Ryczywół – Wola Chodkowska, 
Świerże Górne – Nowa Wieś, Stanisławice – Aleksandrów-
ka. W roku 2017 wybudowano nowy most w miejsce starego 
w miejscowości Holendry Piotrkowskie. Łączna wartość wy-
konanych inwestycji drogowych w latach 2015 do 10 wrze-
śnia 2018 wynosi ponad 13 milionów 700 tysięcy zł. Obecnie 
trwają prace przy przebudowie drogi Ryczywół – Brzóza na 
odcinku Wola Chodkowska – Brzóza na długości 6,120 km, 
dł chodników 900 m, na wartość prawie 5 milionów 730 ty-
sięcy złotych, oraz przy budowie chodnika w miejscowości 
Sieciechów przy drodze Sieciechów – Gniewoszów. Dane te 
nie zostały ujęte w zestawieniu robót już wykonanych i ode-
branych. Dodać należy, że na terenie powiatu kozienickiego 

znajduje się prawie 300 km dróg powiatowych.
SŁUŻBA ZDROWIA

W latach 2015 – 2018 wykonano wiele inwestycji 
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Kozienicach – Szpitalu Powiatowym. 
W 2015 roku zakupiony został sprzęt medyczny z dotacji 
Premiera RP na kwotę ponad 4 milionów złotych (80% 
dotacja Premiera, 20% dotacja Powiatu). Zakupiono m.in. 
ambulans sanitarny, kardiomonitory z centralą monitoru-
jącą, stoły operacyjne i stoły zabiegowe, łóżka szpitalne, 
aparat USG oraz wiele innego cennego sprzętu medyczne-
go.  A w latach 2016 – 2018 na zakup sprzętu oraz remon-
ty wydatkowano prawie 3.600.000 zł, w tym za 2.000.000 
zł (dotacja Enei Wytwarzanie) utworzono Zespół Poradni 
Specjalistycznych. Wykonano nową rejestrację dla pacjen-
tów obsługującą wszystkie dwanaście poradni szpitala oraz 
przygotowano 4 gabinety lekarskie i 3 zabiegowe. Do no-

wych pomieszczeń przeniesiono Poradnię Ortopedyczną 
i Chirurgiczną oraz szereg mniejszych poradni. Na zakup 
sprzętu i wykonanie prac remontowych przeznaczone zosta-
ły także środki z budżetu Powiatu Kozienickiego oraz gmin. 
We wrześniu tego roku SP ZZOZ w Kozienicach podpisał 
umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na re-
alizację projektu pn. „Zwiększenie możliwości leczniczych 
SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób układu krąże-
nia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i ukła-
du oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, 
centralizację AOS i współpracę z POZ oraz uruchomienie 
pracowni endoskopii”. Wartość projektu opiewa na kwotę 
ponad 2,5 mln zł. W trakcie realizacji jest również projekt 
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pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udo-
stępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozieni-
cach”, którego całkowita wartość wynosi 6.014.731,80 zł, 
w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego – 4.764.144,00 zł.
ROZWÓJ OŚWIATY

Niezwykle ważną sprawą są inwestycje poprawiające warun-
ki nauczania i rozwoju młodzieży w szkołach. W placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kozienicki dokonano 
szereg remontów i modernizacji.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach, które w tym roku obchodzi Jubileusz 100-le-
cia istnienia, ma na swoim koncie wiele sukcesów i plasuje się 
w czołówce najlepszych liceów na Mazowszu, w ostatnich la-
tach przeprowadzono m.in. generalny remont biblioteki szkol-
nej, remont instalacji elektrycznej, schodów, instalacji odgromo-
wej, wymieniono drzwi wejściowe. Wszystko to składa się na 
pozytywny wizerunek szkoły nie tylko na rynku lokalnym, ale 
i ogólnopolskim.

W Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach od 2010 roku działa 
wielofunkcyjny obiekt „Orlik”, w kolejnych latach powstały: 
stadion lekkoatletyczny, boisko do piłki ręcznej oraz pełnowy-
miarowe boisko piłkarskie z pełnym oświetleniem. W ostatnim 

czasie w placówce wykonano m.in. remont małej sali gimna-
stycznej oraz pracowni mechanicznej i elektrycznej, a także 
świetlicy w Internacie Szkoły. W rezultacie Placówka posiada 
bogate i nowoczesne wyposażenie – pomoce dydaktyczne, pra-
cownie, a młodzież zamiejscowa ma możliwość zamieszkania 
w Internacie.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opac-
twie w roku szkolnym 2015/2016 powstały dwie pracownie 

i Sala Doświadczania Świata. Powstała także nowa pracownia 
komputerowo-biurowa, doposażono stołówkę i kuchnię szkol-
ną, przeprowadzono remont gabinetu pielęgniarki, zakupiono 
również nowe wyposażenie. Mimo specyfi ki szkoły, uczniowie 
mogą poszczycić się ogromnymi osiągnięciami sportowymi. 
Wielokrotnie odnosili sukcesy w zawodach rozgrywanych pod-
czas Olimpiad Specjalnych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Duże zmiany zaszły także w Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Kozienicach np. urządzony został gabinet tera-
peutyczny – Sala Doświadczania Świata. W latach 2015 – 2016 
została wykonana termomodernizacja budynku, ogrodzenie 
działki i urządzenie terenów zieleni na łączną  kwotę ponad 110 
tys. zł. Ponadto sukcesywnie i na bieżąco gabinety terapeutycz-
ne doposażane są w nowe narzędzia i metody diagnostyczne.

POMOC RODZINOM
Poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiat re-

alizuje zadania związane z pomocą rodzinie i osobom niepeł-
nosprawnym. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych otrzymano w latach 2014 – 2018 kwotę prawie 5 mln zł. 
W latach 2016 – 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
realizowało projekt pn. „Bliżej samodzielności”, na co pozyska-
ło kwotę ponad 420 tys. zł ze środków europejskich, natomiast 
wkład własny Powiatu wynosił ponad 105 tys. zł.

Na uwagę zasługuje dobre funkcjonowanie Domu Pomo-
cy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach, 
w którym obecnie przebywa ponad 100 mieszkańców. 
W 2017 roku wykonano kapitalny remont budynku nr 1 na kwo-
tę prawie 200 tys. zł, co ma duże znaczenie dla poprawy wa-
runków mieszkalnych w DPS. Mieszkańcami Domu Pomocy 
Społecznej w Kozienicach są osoby z powiatu kozienickiego, 
ale także z różnych krańców Polski.
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SZANSE DLA BEZROBOTNYCH
W latach 2015 – 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Kozieni-

cach intensywnie realizował zadania na rzecz aktywizacji za-
wodowej osób bezrobotnych, na realizacje których pozyskano 
kwotę prawie 37 milionów złotych, z czego niemal 40% sta-
nowiły projekty współfi nansowane z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Dzięki wyżej wymienionym środkom udało 
się objąć wsparciem ponad 4200 osób. W latach 2015 – 2018 
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskano po-
nad 560 tys. zł., dzięki temu możliwe było sfi nansowanie szko-
leń dla 228 pracujących osób. W 2018 roku PUP w Kozienicach 
realizuje cykl konferencji lokalnego ożywienia gospodarczego 
– „Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018”. Celem konferencji 

jest wypracowanie propozycji projektów społecznych i gospo-
darczych, które będą przyczyniać się do rozwoju lokalnej go-
spodarki oraz do rozwoju lokalnego rynku pracy. Prowadzone 
przez PUP działania przyczyniły się do poprawy sytuacji na lo-
kalnym rynku pracy. Na koniec 2014 roku w statystykach urzę-
du bezrobotnych było 4218 osób, a stopa bezrobocia w powiecie 
kozienickim kształtowała się na poziomie 16,6%. Natomiast na 
koniec czerwca 2018 roku liczba bezrobotnych w powiecie wy-
nosiła 2469 osób, a stopa bezrobocia 10%.

Powiatowy Urząd Pracy sukcesywnie, w miarę możliwości 
fi nansowych przeprowadził szereg remontów i inwestycji mają-
cych na celu poprawę obsługi interesantów, a także warunków 
pracy pracowników urzędu. W 2014 roku ruszyła Samorządowa 
Elektroniczna Platforma Informacyjna umożliwiająca dwukie-
runkową wymianę danych o wspólnych benefi cjantach PUP, 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek orga-
nizacyjnych obsługujących świadczenia rodzinne. W 2016 roku 
przeprowadzona została modernizacja parkingu przy Urzędzie, 
dzięki czemu pozyskano dodatkowe miejsca parkingowe dla 
interesantów. Rokrocznie urząd doposażany jest w meble oraz 
nowoczesny sprzęt komputerowy spełniający wymagania no-
woczesnych systemów teleinformatycznych Publicznych Służb 
Zatrudnienia.
UDOGODNIENIA DLA INTERESANTÓW

Powiat zobowiązany jest wykonywać szereg zadań publicz-
nych. Nie byłoby to możliwe bez wykwalifi kowanych pracow-
ników i urzędu, w którym przyjmują interesantów.

W budynku Starostwa, wyposażonym w windę dla osób 
niepełnosprawnych istnieje wiele udogodnień dla interesantów. 
Wymienić tu należy m.in.: punkt informacyjny, czy kasę. W celu 
poprawy warunków obsługi interesantów od lipca 2018 roku 
można dokonywać w Starostwie płatności bezgotówkowych – 
kartą płatniczą i telefonem. W 2015 roku Starostwo Powiato-
we w Kozienicach, w ramach likwidacji barier transportowych 

w Powiecie Kozienickim zakupiło 9-osobowy samochód typu 
mikrobus, przystosowany do przewozu osób niepełnospraw-
nych, w tym na wózkach inwalidzkich.

W 2015 roku w Starostwie został uruchomiony system tele-
informatyczny Geoportal, za pomocą którego udostępniane są 

podstawowe dane referencyjne jakimi są działki, kontury, użytki 
i budynki, czyli dane geometryczne ewidencji gruntów i budyn-
ków. Za pomocą Geoportalu klienci urzędu mogą przeglądać 
na ekranie swojego monitora mapy, wyszukiwać dane po atry-
butach, mierzyć odległości na mapie, pozyskiwać informacje 
o wskazanym na mapie obiekcie, drukować aktualny widok z za-
chowaniem skali mapy. Cały obszar powiatu kozienickiego po-
siada pokrycie mapami cyfrowymi, operaty techniczne zostały 
przetworzone do postaci numerycznej. Z bazy danych ewidencji 
gruntów i budynków korzysta szereg instytucji i obywateli do 
różnych celów. Zasób geodezyjny i kartografi czny niewątpliwie 
stał się bardziej dostępny i nowoczesny, dzięki cyfryzacji wzrósł 
prestiż urzędu.

Powiat realizuje zadanie zlecone administracji rządowej 
z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. 
W 2017 roku na terenie powiatu istniały cztery punkty nieodpłat-
nej pomocy prawnej: w Głowaczowie, Magnuszewie, Grabowie 
nad Pilicą oraz Kozienicach. Natomiast w 2018 roku punkty 
takie działają na terenie wszystkich gmin. Wydział Organiza-
cyjny prowadzi koordynację wdrażania Projektu „Regionalne 
partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeń-
stwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinforma-
cji (ASI)”. Realizacja projektu stworzy warunki efektywnego 
stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni 
kontakty urząd – przedsiębiorca – obywatel. Projekt ma istot-
ne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wy-
pracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji 
w województwie mazowieckim. 

Zgodnie z Ustawą o rzeczach znalezionych w Starostwie Po-
wiatowym znajduje się Punkt Rzeczy Znalezionych.

W Starostwie przyjmuje także Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów, wykonując zadania samorządu powiatowego w zakre-
sie ochrony praw konsumentów. Z jego porad korzysta bardzo 
duża liczba mieszkańców powiatu.

W 2017 roku została wykonana termomodernizacja budyn-
ku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach. 
W ramach inwestycji wykonano wymianę stolarki okiennej, 
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drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wen-
tylowanego, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, 
a także budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi 
instalacjami elektrycznymi na dachu budynku, montaż neuro-
regulatora. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyno-
siła ponad 1 milion 800 tys. zł. Głównym celem projektu pn. 
„Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach” była poprawa stanu i efektywności 
energetycznej budynku Starostwa Powiatowego.
WSPÓŁPRACA

Współpraca z Radnymi Rady Powiatu, Burmistrzem i Wój-
tami Gmin, Wojewodą, samorządem wojewódzkim, organiza-

cjami pozarządowymi, dobra praca jednostek organizacyjnych 
powiatu, służb i pracowników Starostwa – to wszystko przekła-
da się na wspólny sukces. Niezwykle istotny jest również dostęp 
mieszkańców do informacji o działaniach Powiatu, co stanowi 
o otwartości samorządu na oczekiwania i wsłuchiwanie się 
w potrzeby społeczeństwa. W związku z powyższym Powiat 
prowadzi stronę internetową, która w ostatnim czasie przysto-
sowana została do potrzeb osób niedowidzących. W strukturach 
Starostwa działają również media powiatowe: Biuletyn oraz Te-
lewizja Nasz Powiat.
KULTURA, SPORT I WYPOCZYNEK

Powiat Kozienicki ze względu na swoje położenie i walory kra-
jobrazowe jest miejscem atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, 
inwestorów, jak i turystów. Na wszystkich czeka tu wiele imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych, patriotycznych, nie tylko o zasięgu 
lokalnym, ale i ogólnopolskim. Puszcze: Kozienicka i Stromiecka, 
Dolina Środkowej Wisły, pięknie meandrująca Radomka, czy Pilica 
przyciągają miłośników wypoczynku na łonie natury. Powiat Ko-
zienicki może poszczycić się także dobrze rozwiniętą bazą sporto-

wą (korty tenisowe, orliki, basen, siłownie zewnętrzne, kąpieliska), 
a także noclegową. Powiat Kozienicki ma bogatą historię, o czym 
świadczą liczne zabytki świeckie i sakralne oraz miejsca pamięci 
narodowej. O tym wszystkim można przeczytać w wydanych przez 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach publikacjach książkowych 
i folderach oraz na stronie www.kozienicepowiat.pl. Pod koniec 
roku ukaże się kolejna pozycja książkowa, dotycząca 20-lecia Po-
wiatu. Dobiegają końca prace nad II wydaniem Mapy Turystyczno-
-Administracyjnej Powiatu Kozienickiego.
IMPREZY CYKLICZNE

Starostwo Powiatowe w Kozienicach jest organizatorem 
wielu imprez cyklicznych. Nie sposób nie wymienić Powiato-
wych Rajdów Rowerowych „Śladami Historii”, które odbywają 
się każdego roku w maju, począwszy od 2011 roku. Pasjona-

ci turystyki rowerowej oprócz czerpnia przyjemności z jazdy 
rowerem poznają zabytki, miejsca pamięci narodowej zlokali-
zowane na terenie powiatu oraz podziwiają miejsca o wyjątko-
wych walorach krajobrazowych.

Dla melomanów z powiatu kozienickiego wyjątkową 

Dokończenie ze str. 5
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atrakcją są Koncerty z Cyklu „Mazowsze w Koronie” orga-
nizowane wspólnie przez Mazowiecki Instytut Kultury oraz 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Koncerty odbywają 
się w zabytkowych świątyniach na terenie powiatu kozie-
nickiego.

Miłośnicy kolarstwa szosowego oraz górskiego mogą 
wziąć udział w licznych wyścigach. Każdego roku pod koniec 
lipca do Kozienic przyjeżdża czołówka polskiego, a nawet 
światowego kolarstwa. Profesjonalni zawodnicy ścigają się 
w kolejnych edycjach Międzynarodowego Wyścigu Kolar-
skiego „Dookoła Mazowsza”. We wrześniu z kolei odbywają 
się Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w Kolarstwie Gór-
skim, organizowane w ramach cyklu wyścigów Legia MTB 
Maraton. W tym roku odbyła się już VI edycja Mistrzostw.

Niezwykle ważnym przedsięwzięciem są organizowane 
pod koniec wakacji Dożynki Powiatu Kozienickiego. Uro-
czystość organizowana przez Starostwo Powiatowe w Ko-
zienicach oraz co roku inną gminę powiatu jest ukoronowa-
niem trudu rolników z terenu całego powiatu.

Ważną rolę odgrywają również organizowane przez 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach obchody ważnych 
rocznic historycznych, takie jak uroczyste obchody kolej-
nych rocznic Bitwy pod Studziankami.
ROZPOCZĘTE DZIAŁANIA

Rok 2018 to również czas intensywnych rozmów dotyczą-
cych budowy przeprawy mostowej w okolicy miejscowości 
Świerże Górne – Maciejowice. Budowa powyższego mostu 
znalazła się na liście Programu Mosty Plus na lata 2018 – 
2025, ogłoszonego przez Premiera Mateusza Morawieckiego. 
Ostatnie spotkanie w tej sprawie, zwołane na wniosek Starosty 

Kozienickiego Andrzeja Junga, odbyło się we wrześniu tego 
roku. 10 września została podjęta Uchwała Rady Powiatu Ko-
zienickiego w sprawie intencji podjęcia współpracy z Samorzą-

dem Województwa Mazowieckiego, Powiatem Garwolińskim, 
Gminą Maciejowice i Gminą Kozienice w przedmiocie przy-
gotowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach Rządowego 
Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 
Drogowej – Mosty dla Regionów.

Kolejnymi bardzo ważnymi kwestiami do realizacji w naj-
bliższym czasie są m.in.:
– Modernizacja wałów przeciwpowodziowych. Na terenie powiatu 

kozienickiego znajduje się bowiem ponad 80 km wałów. Stale 
prowadzone są rozmowy m.in. z Wojewodą Mazowieckim.

– Zapewnienie regularnego przewozu osób, w tym uczniów na 
terenie powiatu kozienickiego w odniesieniu do sytuacji po-
wstałej po likwidacji PKS Kozienice. Trwają rozmowy z prze-
woźnikami.

– Stworzenie lepszych warunków do nauki i warunków miesz-
kaniowych dla dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Opactwie.

Materiał opracowano w Wydziale Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach

dem Województwa Mazowieckiego, Powiatem Garwolińskim, 

– Zapewnienie regularnego przewozu osób, w tym uczniów na 

POWIAT KOZIENICKI W LATACH 2014 – 2018



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 8

Mapa Turystyczno-Administracyjna wykonana przez DTP System na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kozienicach, 
w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
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