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Sezon studniówkowy w pełni!

Janików 44A, 26-900 Kozienice

www.polmax.com.pl
Tel.: +48 48 332 02 81

 Czynne:  Poniedziałek – piątek 8-18,  Sobota 8-18

„100 dni do matury” winno może brzmieć jak napomnienie, by na serio brać się do nauki… na razie jednak 
oznacza jedno: że sezon studniówek uznać należy za otwarty, a w tym pierwszym w życiu poważnym balu 
wezmą udział setki uczniów ostatnich klas szkół średnich - w tym uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach. 
Zapraszamy na ostatnią stronę!
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28. Finał WOŚP 
w naszym regionie
12 stycznia 2020 r. na całym świecie po raz kolejny zagrała 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem 28. Fina-
łu WOŚP było zebranie jak największej kwoty i przeznaczenie 
jej na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych  
i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

W naszym regionie jak zwykle 
nie zawiedli ani organizatorzy, ani 
darczyńcy. W sztabach padły ko-
lejne rekordy:
• w Garbatce-Letnisko udało się 
zebrać 13 011,42 zł
• w Grójcu - 117 508,03 zł
• w Kozienicach - 74.733 tys. 
• w Pionkach - 42.558 zł 
• w Zwoleniu - 95 431 zł

Trzeba pamiętać, że finał WOŚP 
to nie tylko kwesta  uliczna i pełna 
poświęcenia praca młodych  wo-

lontariuszy,  ale też zbiórki stacjo-
narne, aukcje, dary od sponsorów, 
koncerty i wiele innych atrakcji, 
takich jak kozienicka inicjatywa 
„Serce Kozienic bije dla WOŚP”, 
podczas której pond 200 miesz-
kańców tego miasta utworzyło 
żywe serce, które zostało następ-
nie sfotografowane z powietrza 
przy pomocy dronów.

Wszystkim zaangażowanym 
gratulujemy!
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Po prologu (OKO nr 23/2019) i części poświęconej stricte profilaktyce (OKO nr 24/2019) 
kontynuujemy nasz cykl, tym razem rozmawiając z policjantami z Zespołu Do Spraw Nieletnich.

POlicja: Nie jeSteŚmy lekiem Na całe złO

OKO: W jakich działania pro-
filaktycznych brała udział ko-
zienicka policja w roku 2019 i 
w jakich planuje uczestniczyć?

Asp. Ilona Tarczyńska, Oficer 
Prasowy KPP w Kozienicach: 
Funkcjonariusze Komendy Po-
wiatowej Policji w Kozienicach 
w ubiegłym roku przeprowadzi-
li niemal 700 spotkań z dziećmi, 
młodzieżą, pedagogami oraz 
rodzicami. To m.in. działania w 
ramach kampanii przygotowa-
nej przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
pt. „Narkotyki i dopalacze za-
bijają”, ale również bezpiecz-
ne ferie, bezpieczne wakacje, 
bezpieczna woda, bezpieczna 
droga do szkoły, bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym, któ-
re były realizowane na terenie 
wszystkich gmin powiatu ko-
zienickiego. Funkcjonariusze 
naszej jednostki, zwłaszcza 
policjanci z Zespołu ds. Nielet-
nich oraz dzielnicowi, wspólnie 
jeździli do szkół, gdzie prowa-
dzili takie spotkania m.in. na 
temat szkodliwości zażywania 
substancji psychoaktywnych, 
narkotyków czy dopalaczy. Te 
wszystkie działania będą konty-
nuowane również w roku 2020 
r.. Prowadzone były również 
szkolenia dla nauczycieli z tzw. 
walizką narkotykową.

OKO: Czy możemy zrobić 
zdjęcie tej walizki?

I.T.: Walizka nie jest przezna-
czona do wglądu dla dzieci czy 
młodzieży, nie chcemy, żeby 
uczniowie wiedzieli, w jaki do-
kładnie sposób przekazujemy 
wiedzę ich rodzicom. W walizce 
są umieszczone różne przed-
mioty, które mogą posłużyć jako 
schowki na narkotyki, różne ak-
cesoria oraz przedmioty, które 
mogą świadczyć o tym, że dzie-
cko zażywa takie substancje. 
Informujemy rodziców, że jeśli 
podobne przedmioty znajdą u 
swojego dziecka, może być to 
pierwszym sygnałem czy wska-
zówką, żeby zwrócić uwagę na 
dziecko, czy nie bywa pod wpły-
wem jakiś środków, czy nie jest 
narażone na kontakt z nimi. Pro-
wadzone spotkania z nauczycie-
lami z wykorzystaniem „walizki” 
cieszą się bardzo dużym zainte-
resowaniem na całym terenie 
powiatu kozienickiego.

OKO: Jesteśmy więc w mo-
mencie, gdy rodzic znajduje 
narkotyki lub przedmioty, któ-
re mogą być z nimi związane. 
Co powinien zrobić?

I.T.:  Od razu należy przypo-
mnieć tu fakt, że prawo pol-
skie zabrania posiadania ja-
kichkolwiek ilości narkotyków. 
Czy jest to osoba nieletnia, czy 
pełnoletnia, każdy odpowiada 
w świetle przepisów karnych, 
przy czym uczniowie od 13 do 
17 roku życia odpowiadają jako 
osoby nieletnie. W następstwie 
tego, ujawnienia faktu posia-
dania przez osobę nieletnią ta-
kich substancji na naszym tere-
nie wiąże się ze skierowaniem 

wniosku do Sądu Rejonowego 
w Kozienicach do Wydziału Ro-
dzinnego i Nieletnich. My, jako 
policjanci, nie stosujemy wo-
bec nieletnich żadnych kar, w 
każdym przypadku decyduje o 
tym sąd.

A co powinien zrobić rodzic? 
Przede wszystkim zareagować. 
Każda sytuacja, gdy zostają zna-
lezione narkotyki, dopalacze czy 
inne środki odurzające, powinna 
zostać zgłoszona do instytucji, 
które zajmują się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej. Są 
też oczywiście instytucje pomo-
cowe, które świadczą pomoc np. 
pedagogiczno-psychologiczną, 
bo sami nigdy nie wiemy, kie-
dy dziecko jest już uzależnione, 
a znalezienie takiej substancji 
może nam już pokazywać, że 
dziecko potrzebuje wsparcia, po-
mocy, czy np. leczenia.

OKO: Dlaczego o to pytamy: 
przeglądając te ogólnopolskie 
akcje, w których uczestniczy 
policja, możemy znaleźć wy-
tyczne dla rodziców co zrobić 
w takiej sytuacji, to była chyba 
akcja „Szkoda Ciebie na takie 
patoklimaty”…

I.T.:  To jest właśnie ta akcja 
MSWiA, w której uczestniczyli-
śmy. Nazywa się ona „Narkotyki 
i dopalacze zabijają”, a „Szkoda 
Ciebie na takie patoklimaty”  
to jej hasło.

OKO: I tam właśnie, w sek-
cji z zaleceniami dla rodziców, 
była sugestia kontaktu m.in. 
z Inspektorem Sanitarnym w 
celu identyfikacji substancji, z 
Telefonem Zaufania - nie było 
jednak mowy o kontakcie z 
samą policją. Czy istnieje praw-
ny obowiązek zgłoszenia takie-
go zdarzenia? Ze zrozumiałych 
względów rodzice mogą mieć 
przed tym opory, gdy chodzi  
o ich dziecko...

Asp. Tomasz Mazur: Może 
tak być. Pytanie tylko, czy ro-
dzice dbają bardziej o bezpie-
czeństwo swoich dzieci, czy o 
to, by schować temat pod dy-
wan. Tyle, że tu kij ma zawsze 
dwa końce, i albo w którymś 
momencie dojdzie do tragedii, 
związanej z używaniem przez 
dziecko tych substancji, albo 
do takiego stadium, że rodzice 

będą musieli przyznać, że sami 
nie są sobie w stanie z tym 
problemem poradzić.

Z mocy ustawy o postępo-
waniu w sprawach nieletnich 
każda osoba, która jest w po-
siadaniu informacji o nieletnim, 
który przejawia demoralizację 
lub popełnia czyny karalne, 
ma społeczny obowiązek poin-
formowania o tym właściwych 
służb. Społeczny, czyli niby nie 
jest to narzucone, ale powinno 
się, to zrobić, jest to kwestia 
obywatelskiej postawy. Nato-
miast każda instytucja – szkoła, 
policja, szpital, MOPS – ma w 
tym zakresie obowiązek praw-
ny. Oznacza to, że musi ona po-
informować organy ścigania o 
czynach karalnych.

OKO: W statystykach KPP 
Kozienice za rok 2017 i 2018 
cytowanych przez OPU w ich 
sprawozdaniu za rok 2018 
znajdujemy informację, że 
mimo wzrastającej liczby wy-
krytych przestępstw narkoty-
kowych nie było w tych latach 
ani jednego, w którym spraw-
cą byłaby osoba nieletnia. Czy 
ta tendencja utrzymała się w 
roku 2019?

T.M.: Dane, które pan przyta-
cza, być może bazują na jakichś 
informacjach zaczerpniętych 
od nas, ale nie są przez nas 
opracowane. W roku 2019 po-
licjanci zatrzymali trzy osoby 
nieletnie posiadające przy so-
bie środki odurzające, a w 2018 
były dwa takie przypadki.

OKO: Dziękuję w takim razie 
za skorygowanie tych danych. 
Kolejne pytanie o statystyki: 

czy istnieją takowe dla udo-
stępniania  i sprzedaży alko-
holu nieletnim? Jak wygląda u 
nas ten problem?

T.M.: Nie, nie prowadzimy ta-
kich statystyk, natomiast takie 
sytuacje jak najbardziej się zda-
rzają, a my wówczas na pewno 
każdorazowo reagujemy.

Trzeba pamiętać, że sprzedaż 
jakiegokolwiek rodzaju alkoholu 
osobie nieletniej jest zabroniona 
zgodnie z ustawą „O wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi”. W razie 
wystąpienia takiej sytuacji sta-
nowczo reagujemy. Wykonujemy 
wówczas czynności od A do Z, 
zarówno wobec sprzedającego 
jak i nieletniego. Ten pierwszy 
popełnia przestępstwo, spoży-
wanie alkoholu przez nieletniego 
traktowane jest natomiast jako 
wskazujące na jego demorali-
zację. Jeśli posiadamy wiedzę o 
tym, że w organizmie nieletniego 
znajdował się alkohol czy jaka-
kolwiek inna substancja odurza-
jąca, kierowana jest w związku z 
tym sprawa do Sądu Rodzinnego.

Asp. Ilona Tarczyńska, Oficer 
Prasowy KPP w Kozienicach: 
Co roku, szczególnie podczas 
wakacji, zdarzają się sytuacje, 
gdy rodzice nie sprawują nale-
żytej opieki, zdarza się więc na-
sza interwencja i stwierdzenie, 
że obecny na miejscu nieletni 
sprawia wrażenie odurzone-
go. Przewożony jest wówczas 
do KPP w Kozienicach, gdzie 
przeprowadzane jest badania 
na zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, powiada-
miani są oczywiście rodzice lub 
opiekun prawny dziecka, który 
za pisemnym poświadczeniem 
odbiera dziecko z komendy, my 
natomiast informujemy o po-
wyższym fakcie Sąd  Rejonowy 
w Kozienicach Wydział Rodzin-
ny i Nieletnich.

Uczulamy, by reagować w ta-
kich sytuacjach, przypominamy 
też, że istnieje Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, któ-
ra pozwala anonimowo zgłosić 
np. miejsca, o których wiemy, 
że gromadzi się tam młodzież, 
by spożywać alkohol lub zaży-
wać narkotyki. Zawsze takie 
zgłoszenia weryfikujemy.

OKO: Mamy czasy, gdy rynek 
narkotyków zmienił się mocno 
za sprawą nowych technologii. 
Mamy Internet, paczkomaty, 

możliwość płacenia w sieci bez 
posiadania konta, techniki ano-
nimizujące... Jak policja radzi 
sobie z tymi wyzwaniami? To są 
rzeczy, o których często nie ma 
pojęcia starsze pokolenie, więc 
teoretycznie młody człowiek 
może przy użyciu smartfona ku-
pić narkotyki siedząc obok swo-
jego rodzica.

Asp. Mariusz Warmijak: Cóż, 
to nam przyniósł XXI wiek ze 
sobą. Musimy jednak zacząć od 
początku, czyli od przypomnie-
nia, że za wychowanie młode-
go człowieka odpowiedzialni 
są przede wszystkim rodzice. 
Ja sam też jestem rodzicem, w 
dodatku dzieci w bardzo wraż-
liwym w tym momencie wieku 
i nie wyobrażam sobie, żebym 
od czasu do czasu, za ich zgo-
dą – bo taka jest między nami 
umowa –  nie sprawdził, co w 
Internecie robią, nie miał wie-
dzy, na jakie strony wchodzą. 
Na to trzeba położyć główny 
nacisk i starać się uświadamiać 
społeczeństwo, że my jako po-
licjanci nie jesteśmy i nigdy 
nie będziemy lekiem na całe 
zło. Nie ma się co łudzić, bo 
gdy dziecko jest już w wysokim 
stopniu zdemoralizowane, to 
pogadanka w niczym nie pomo-
że, jeśli ono w domu w rodzi-
cach nie ma oparcia.

Rzeczywiście, z upływem cza-
su wchodzą coraz to nowe moż-
liwości, dzięki którym młodzież 
może popełniać czyny zabro-
nione. Jednak czynem zabronio-
nym, jeśli chodzi o nieletniego, 
jest samo odurzanie się. Wcale 
nie musi to być substancja nie-
dozwolona. Całkiem niedawno 
na terenie kraju były przypadki, 
gdy dzieci odurzały się – z fatal-
nymi skutkami  – dezodoran-
tem. Problem leży zatem tak na-
prawdę w demoralizacji i samej 
chęci odurzenia się, a kwestia 
rodzaju i sposobu pozyskiwania 
środków odurzających jest wo-
bec niego wtórna.

I.T.:  Bardzo ważną kwestią jest 
przede wszystkim uświadamia-
nie dzieci o konsekwencjach, 
zarówno tych zdrowotnych jak 
i prawnych. Jak pokazują sta-
tystyki, dziecko najczęściej gdy 
ma problem zwierza się swoim 
rówieśnikom, rodzic jest dopie-
ro na kolejnym miejscu. Ważne 
jest żeby odwrócić tą kolejność. 
Wtedy każdy rodzic będzie miał 
możliwość szybkiego zareago-
wania.  Dzięki naszym wizytom 
w szkołach wiemy, że większość 
uczniów naprawdę nie wie, że 
od 13 roku życia za takie czy-
ny odpowiadają przed sądem. 
Wiedzą, że istnieje Policja i sąd, 
może jeszcze „poprawczak”, 
chociaż tu już raczej nie orien-
tują się, na czym to dokładnie 
polega, przeważnie nie wiedzą 
w ogóle, że istnieje prokuratu-
ra… Uświadamiamy zatem za-
równo ich, jak i rodziców. Nie-
stety, różnie bywa z frekwencją 
rodziców, często niestety nie-
obecni są właśnie ci, którzy 
szczególnie powinni tam być.

AlKo

Psychoaktywne Kozienice?

Fot. KPP Kozienice

Fot. KPP Kozienice
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GARBATKA-LETNISKO

Zdaniem Wójta Gminy Gar-
batka-Letnisko Teresy Fryszkie-
wicz całodobowa teleopieka 
stanowi ważny element gmin-
nej polityki senioralnej. Projekt 
skierowany jest do osób star-
szych wymagających wsparcia, 
których stan zdrowia wiąże się 
z zagrożeniem życia, zdrowia  
lub bezpieczeństwa.

- Głównym celem jest popra-
wa jakości życia osób w wie-
ku senioralnym. Wykorzystu-
jąc nowoczesne technologie 
informacyjno-komunikacyjne, 
chcemy umożliwić osobom star-
szym jak najdłuższe bezpieczne 

pozostawanie w najbliższym im 
domowym zaciszu. Takie ro-
zumienie opieki nad osobami 
niesamodzielnymi i starszymi 
wpisuje się w realizowaną przez  
nas politykę społeczną.

- To koordynowana usługa 
dla osób wymagających stałej 
kontroli i wsparcia, ale także dla 
tych, które są obciążone ryzy-
kiem zdrowotnym, a chcą zwięk-
szyć swoją niezależność. Daje po-
czucie bezpieczeństwa zarówno 
seniorowi, jak i jego najbliższym, 
którzy na co dzień z nim nie prze-
bywają. Pozwala nie tylko moni-
torować podstawowe czynności 

życiowe i zdarzenia alarmowe, 
upadek czy opuszczenie bez-
piecznej lokalizacji, ale też daje 
seniorowi możliwość komuniko-
wania się z Centrum.

Każdy uczestnik otrzymuje 
opaskę na nadgarstek wyposażo-
ną w przycisk SOS (alarmowy) z 

możliwością połączenia głosowe-
go z Centrum Teleopieki. Części 
opaski mające kontakt ze skórą 
są antyalergiczne i mają regula-
cję długości paska. Opaska służy 
do natychmiastowego wezwania 
pomocy w przypadku zagrożenia 
życia, zdrowia lub bezpieczeń-
stwa. Urządzenie łączy się z opie-
kunem/członkiem rodziny oraz 
w razie potrzeby z pracownika-
mi Centrum Teleopieki, którzy 
udzielają adekwatnej do sytuacji 
oraz możliwości pomocy, w tym: 
m.in. informują osoby wskazane 
do kontaktu o potrzebie udziele-
nia pomocy, wzywają pogotowie 
lub służby ratunkowe, jeśli sytua-
cja tego wymaga.

Opaskę może otrzy-
mać osoba, która spełnia  

następujące kryteria:
• zamieszkuje na terenie 

gminy Garbatka-Letnisko,
• jest w wieku 65+,
• jest osobą z niepełno-

sprawnością, niesamodzielną,
• ma trudności w wyko-

nywaniu czynności życia codzien-
nego.

Seniorzy opaski będą otrzymy-
wać za darmo, na czas określony 
w zawieranej umowie, oczywi-
ście z możliwością przedłużenia 
tego okresu.

Dokumenty zgłoszeniowe moż-
na składać w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej Garbatka-
-Letnisko ul. Spacerowa 2a, tel. 
48 6210314.

Marta Schabowska

25 wolontariuszy kwestowało 
na jej terenie oraz w okolicznych 
miejscowościach - Sieciechowie 
i Zajezierzu. Mieszkańcy naszej 
lokalnej społeczności już po raz 
18. okazali swoje wielkie serca 
i wsparli tak szczytny cel. Przy-
pomnijmy, że w tym roku środki 
zebrane podczas Wielkiego Fina-
łu WOŚP przeznaczone zostaną 
na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia i 
zdrowia dzieci potrzebujących 
różnego rodzaju operacji. 

Do międzynarodowej akcji 
włączyły się również lokalne fir-
my, które przekazały na aukcje 
bony i vouchery na świadczone 
przez siebie usługi. Tym sposo-
bem na aukcji odbywającej się w 
budynku ”świetlicy” gminnej w 
Garbatce-Letnisku wylicytować 
można było m.in. zabiegi fry-
zjerskie, kosmetyczne, voucher 
na zrobienie tatuażu czy wybra-
ne usługi w gabinecie wetery-
naryjnym. To tylko część usług 

i gadżetów, jakie przeznaczono 
na wsparcie akcji WOŚP. Jak na 
Wielki Finał przystało, nie mogło 
w tym dniu zabraknąć części ar-
tystycznej. W tym roku program 
rozpoczął się od iście aktorskiego 
nura do wody w wykonaniu na-
szych morsujących Niedźwiedzi 

Polarnych z Garbatki. I choć po-
godzie wiele brakowało do tej 
idealnej, udało im się przyciąg-
nąć sporą widownię.

Kolejna część programu od-
była się w budynku „świetlicy” 
gminnej w Garbatce-Letnisku, 

gdzie swoje talenty prezento-
wała na początku młodsza część 
garbateckiej społeczności, a był 
to występ zespołu tanecznego w 
wykonaniu uczestników warszta-
tów tanecznych odbywających 
się w naszej Gminie, prowadzo-
nych przez trenera i choreografa 
- Panią Lidię Żuchowską. Następ-
nym punktem programu był wy-
stęp chóru seniora Wrzos, który 
po raz kolejny udowodnił, że na 
śpiewanie nigdy nie jest za póź-
no, jeśli płynie ono z serca. W 
bluesowy nastrój wprowadził nas 
z kolei duet Marian Plażuk i An-
drzej Roczniak, którzy z niejedne-
go pieca chleb jedli i z niejednej 
gitary „darli struny”, ale o nich 
i o stowarzyszeniu Muzyk.com, 
którego są członkami, zapewne 
niebawem jeszcze usłyszymy. Wi-
sienką na torcie w artystycznym 
grafiku imprezy był koncert ze-
społu Młot Na Czarownice, który 
rozgrzał mury budynku „świet-
licy” i przybyłą publikę. Ciężką 
nutę ostrego brzmienia MNC z 
pewnością zapamiętają ci, którzy 
słyszeli ich po raz pierwszy, a ci, 
którzy przybyli specjalnie na ich 
koncert, myślę, że nie byli zawie-
dzeni. I tym heavy metalowym 
akcentem zakończył się w Gar-
batce-Letnisku 28. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Serdeczne podziękowania 
składamy zarówno tym, którzy 
do późnych godzin wieczornych 
pracowali w sztabie przy ul. Ko-
chanowskiego 135, w tym Pani 
Jadwidze Kutyle, pracownikom 
Urzędu Gminy w Garbatce-
-Letnisku oraz wolontariuszom, 
jak i osobom które brały udział 
w przygotowanym programie i 
niezawodnej prowadzącej Pani 
Barbarze Krakowiak, bez której 
licytacja przekazanych na au-
kcję przedmiotów nie byłaby tak 
owocna. W tym miejscu również 
chcielibyśmy podziękować spon-
sorom, którzy włożyli swoją ce-
giełkę do zbiórki WOŚP, w tym 
m.in. salonom fryzjerskim: Ja-
goda, pracowni trychologicznej 
Madam, Julicie Banaś, Justynie 
Wdowiak, salonom kosmetycz-
nym: Beauty–Wioletty Małysy, 
Atelier Cosmetic-Rene, Centrum 
Kompleksowej Rehabilitacji Fi-
zjomax, Michalinie Krakowiak 
„Boli Łapka”, Lilith Tattoo, sto-
warzyszeniom: Aktywni 50 plus, 
Rock Letnisko oraz Zespołowi 
Szkół Drzewnych i Leśnych z Gar-
batki-Letniska.

„Wiatr w żagle” powiał wszyst-
kim, którzy wspierali oraz uczest-
niczyli w zbiórce na rzecz fundacji 
WOŚP i niech im wieje cały rok.

Olga Jasek-Siwecka

morsy z Garbatki

teleOPieka w Garbatce-letnisko

WOŚP – mamy RekORD

Zimno, śnieg i lód to ekstremalne warunki do kąpieli? 
Nic bardziej mylnego – są idealne do morsowania. 

A wiedzą o tym doskonale garbateckie morsy, które 
właśnie stawiają swoje pierwsze „niedźwiedzie” kroczki, 
bo właśnie pod nazwą Niedźwiedzie Polarne z Garbatki 
uformowała się nowa, prężna grupa morsów.

Można ich spotkać  w każdą so-
botę o godzinie 15.30 w lodowa-
tym nurcie rzeki Brzeźniczki, na 
terenie Gminnego Ośrodka Wy-
poczynkowego POLANKA, gdzie 
zażywają kąpieli w iście lodowa-
tych warunkach. Oczywiście tyl-
ko pogodowych, bo atmosfera 
panująca w wodzie jest bardzo 
gorąca. Dobre samopoczucie to 
zapewne jedna z wielu zalet przy-
pisywanych tak dobroczynnym 
właściwościom morsowania. 
Większa odporność, poprawa 
wydolności układu sercowo-na-
czyniowego, szybsza regeneracja 
i odżywienie organizmu to tylko 
początek długiej listy zalet pły-
nących z zimnych kąpieli. Tak 
mówią lokalne morsy i zapra-
szają wszystkie chętne osoby do 
przekonania się na własnej skó-

rze o leczniczych właściwościach 
morsowania. Aspekty zdrowot-
ne nie są wystarczającą zachętą 
do wstąpienia w szeregi grupy 
? Nowy Rok jest świetną okazją 
do stawiania sobie nowych ce-
lów, przełamywania barier i prób 
wnoszenia w swoje życie czegoś 
ciekawego i szalonego i właśnie 
morsowanie jest świetną okazją 
do spełnienia wszystkich tych 
rzeczy! Na wszystkie chętne oso-
by będą czekać w sobotnie po-
południe Niedźwiedzie Polarne 
z Garbatki, które chętnie wpro-
wadzą was w tajniki morsowa-
nia i pomogą przełamać pierw-
sze lody. Cudowne właściwości 
mrożącej krew w żyłach wody 
widoczne są już po pierwszej ką-
pieli. Przekonajcie się sami.

Olga Jasek-Siwecka

Gmina Garbatka–Letnisko przystępuje do pilotażowego programu TELEOPIEKA. 10  
Seniorów z gminy otrzyma specjalne opaski, dzięki którym będą mieć zapewnioną  

całodobową teleopiekę. Pilotażowy program potrwa do końca 2021 r. Rozpoczął się nabór  
osób chętnych do projektu.

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Zakończyliśmy go z ogromną 
satysfakcją i co ważniejsze - z pełnymi puszkami pieniędzy. W tym roku udało się zebrać 

kwotę 13 011,42 zł i był to absolutny rekord, jaki padł w sztabie Gminy Garbatki-Letniska od 
początku jej udziału w WOŚP.
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Kozienicki Zespół Szkół nr 1 pod patronatem Grupy Enea

Enea kontynuuje program pa-
tronacki, nawiązując współpra-
cę z terenu działalności Grupy. 
Od kilku lat wspiera finansowo 
doposażenie pracowni dydak-
tycznych, organizuje prakty-
ki dla uczniów i uczestniczy  
w targach edukacyjnych.

Umowa z Zespołem Szkół nr 
1 w Kozienicach  przewiduje 
m.in. udział Enei w rozwijaniu 
programów nauczania. Grupa 
zorganizuje praktyki, spotka-
nia i warsztaty z fachowcami,  
 a także wycieczki dydaktycz-
ne po obiektach własnej infra-
struktury. W planach są również 
szkolenia dla nauczycieli w za-
kresie nowych technologii oraz 
rozwoju kompetencji miękkich.

– Rozpoczęcie współpracy pa-
tronackiej z Zespołem Szkół nr 
1 w Kozienicach jest dla naszej 
Grupy niezwykle istotne. Wyso-
ki poziom kształcenia uczniów 
tej szkoły ma realny wpływ na 
rozwój Enei. Wielu absolwen-
tów tej szkoły to dzisiaj nasi 
pracownicy, świetni fachowcy 
i menedżerowie – mówi Jo-
anna Kamoś, dyrektor Pionu 
Strategii i Rozwoju Zasobów  
Ludzkich w Enei.

– Polska Energetyka po-
trzebuje nowoczesnych, pro-
fesjonalnie przeszkolonych 
kadr. Drogą do ich pozyskania 
jest m.in. podpisana właś-

nie umowa patronacka. Enea 
Wytwarzanie – jako spółka 
odpowiedzialna społecznie – 
inwestuje nie tylko w nowe 
technologie, lecz także stara 
się równolegle rozwijać kadry. 
Szkoły branżowe gwarantu-
ją przygotowanie przyszłych 
pracowników o unikalnych  
i wyjątkowych umiejętnościach 
do pracy w naszej elektrowni – 
podkreśla Marcin Łukasiewicz, 
wiceprezes Enei Wytwarzanie 
ds. pracowniczych.

Historia szkoły jest mocno 
związana z Elektrownią Kozie-
nice. Pierwsze zajęcia odbywa-
ły się w strażnicy elektrowni. 
Wielu absolwentów szkoły 
znalazło w niej później zatrud-
nienie. Objęcie szkoły patrona-
tem Enei daje szansę na kon-
tynuowanie wspólnych działań 
oraz rozszerzenie współpracy  
na nowe obszary.

– W całym kraju jest tylko 
piętnaście szkół objętych umo-
wą patronacką Enei. Dzięki tej 
umowie mamy szansę na ot-
warcie nowych, branżowych 
kierunków szkolenia. A dzięki 
możliwości doposażenia pra-
cowni technicznych podniesie-
my znacząco poziom kształce-
nia i nauczania w naszej szkole. 
Umowa ta przełoży się także 
na podjęcie współpracy z czo-
łowymi uczelniami wyższymi w 
naszym kraju – mówi Ryszard 
Zając, dyrektor Zespołu Szkół  

nr 1 w Kozienicach.

Dla Enei współpraca ze 
szkołami jest istotnym ele-
mentem budowania nowo-
czesnego, opartego o nowe 
technologie i współpracę z 
ekspertami, szkolnictwa bran-
żowego i technicznego. Dyna-

micznie rozwijający się rynek 
pracy wymaga od pracodaw-
ców aktywnego uczestnictwa 
w procesie kształcenia przy-
szłych specjalistów. Dlatego 
Enea aktywnie włącza się w 
rozwój kompetencji uczniów 
klas elektrycznych i energe-
tycznych w szkołach nale-

żących do jej sieci patrona-
ckiej. Jedną z najnowszych 
inicjatyw realizowanych z 
myślą o uczniach takich szkół 
jest konkurs „Moc na start”,  
w którym młodzi pasjonaci 
energetyki rozwijają swo-
je kompetencje i walczą  
o stypendia.

Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 
dołączył do grona szkół, które Grupa Enea objęła swoim 
patronatem. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się  

15 stycznia. Współpraca kadry pedagogicznej i uczniów  
z nowoczesną grupą energetyczną to dla szkoły szansa rozwoju, 
a dla Enei – jako odpowiedzialnego pracodawcy – inwestycja  
w przyszłość krajowej energetyki.  
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Gmina Kozienice w dniu 
22.08.2019 podpisała umowę 
na finansowanie opracowanie 
dokumentu „Strategia Rozwoju 
Elektromobilności Gminy Ko-
zienice na lata 2020-2035” w 
ramach programu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie pt. „GEPARD II - transport 
niskoemisyjny. Część 2) Strategia 
rozwoju elektromobilności”

Pozyskana dotacja w wysoko-
ści 50.000 zł pozwoliła zrealizo-
wać „Piknik elektromobilności” 
oraz opracować dokument bez 
zaangażowania środków z budże-
tu Gminy.  

„Strategia Rozwoju Elektromo-
bilności Gminy Kozienice na lata 
2020-2035” wskazuje szczegóło-
we cele rozwoju elektromobil-
ności w Gminie Kozienice na lata 
2020-2035, propozycję realizacji 
inwestycji służących ich osiągnię-
ciu, a także efekty jej wdrożenia.

Rozwój sektora elektromo-
bilności to jeden z flagowych 
projektów Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju. To też 
jeden z warunków ograniczenia 
negatywnego wpływu transpor-
tu na jakość powietrza zwłasz-
cza w aglomeracjach miejskich. 

Obowiązująca Strategia Rozwoju 
Gminy definiuje główne obszary 
problemów społecznych i gospo-
darczych w tym politykę rozwoju 
gminy.  Dysproporcje w sferze 
funkcjonalnej wpływają nieko-
rzystnie na mieszkańców

i w zauważalny sposób przyczy-
niają się do spadku jakości życia.

Głównym celem przedmioto-
wego dokumentu jest stworze-
nie warunków do rozwoju elek-
tromobilności na terenie Gminy 
Kozienice. Jako cele szczegółowe 
określono:

•rozwój transportu publiczne-
go w oparciu o technologie elek-
tromobilne,

• wdrożenie działań umożli-
wiających ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń do powietrza,

• rozwój infrastruktury rowe-
rowej i elektrorowerowej,

• wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
wspomagających interaktywność 
i wydajność infrastruktury lokal-
nej i jej komponentów składo-
wych – smart city.

„Strategia Rozwoju Elektromo-
bilności Gminy Kozienice na lata 
2020-2035” została opublikowa-
na na stronie Gminy Kozienice 
www.kozienice.pl .

Kozienice mają swoją 
Strategię elektromobilności

Oddolna inicjatywa 
kozienickich uczniów

W dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą NR XVI/189/2019 
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH została przyjęta 

„Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Kozienice na lata 
2020-2035”.

O tym co się dzieje ze środowiskiem, z klimatem, o rozmiarze 
problemu „śmieciowego” słyszymy niemalże każdego 

dnia. Jeśli nie zaczniemy od samych siebie, od własnych 
gospodarstw domowych, na nic będą ogólnoświatowe apele, 
strajki i manifestacje…

Kozienicki Finał WOŚP
28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przechodzi do historii. Wydarzenia 

cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. W Gminie Kozienice padł 
kolejny rekord – kozienicki sztab WOŚP zebrał aż 74.733,33 zł.

– Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy swoją szlachetną 
darowizną wsparli kozienickie 
działania realizowane na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym roku dzięki Pań-
stwa szczodrości lokalny Sztab 
WOŚP uzbierał rekordową sumę 
pieniędzy, ponad 70 tyś. zł – prze-
kazuje burmistrz Piotr Kozłow-
ski. Szczególne podziękowania 
kieruję do wolontariuszy, którzy  
z uśmiechem na twarzach przez 
cały dzień, bezinteresownie,  
z ogromnym zaangażowaniem 
kwestowali na naszych ulicach. 
Dziękuję także dyrektorom, pra-
cownikom i wychowankom Og-
niska Pracy Pozaszkolnej „Ogród 
Jordanowski”, Kozienickiego 
Domu Kultury im. Bogusława 
Klimczuka oraz Szkoły Muzycz-
nej I stopnia za zaangażowanie i 
koordynację działań, a funkcjo-
nariuszom Komendy Powiatowej 
Policji w Kozienicach za wsparcie 
i czuwanie nad bezpieczeństwem 
wolontariuszy.

Pieniądze do puszek zbiera-
ne były w Kozienicach, Piotrko-
wicach, Głowaczowie, Brzózie, 
Janikowie, Magnuszewie, Stani-
sławicach i Świerżach Górnych 
przez 70 wolontariuszy. Sztab 28 
finału znajdował się w budyn-

ku OPP „Ogród Jordanowski” 
w Kozienicach, a wydarzeniem 
towarzyszącym zbiórce był kon-
cert charytatywny w wykonaniu 
uczniów z kozienickiej Szkoły 
Muzycznej I stopnia oraz pod-

opiecznych KDK im. B. Klimczu-
ka. Miłymi akcentami WOŚP, 
do których chętnie włączyli się 
mieszkańcy były akcja „Serce 
Kozienic bije dla WOŚP” oraz 
„Światełko do nieba”.

Z tymi trudnymi tematami zmie-
rza się kozienicka młodzież, która 
realizując projekt „Zwolnieni z 
teorii” postanowiła działać i edu-
kować lokalnie. Na tapecie będą 
tworzywa sztuczne i zagrożenia 
wynikające z jego nadmiernej pro-
dukcji i wykorzystywania, a młodzi, 

odpowiedzialni Ludzie zadają py-
tanie „What about future?”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w 
spotkaniu – 30 stycznia (czwartek) 
godz. 18:00 CKA w Kozienicach.

Wydarzenie objął honorowym 
patronatem Burmistrz Gminy Ko-
zienice Piotr Kozłowski.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy !

 W związku z rozpoczętymi pracami projektowymi nad rozbudową drogi krajowej nr 48 

na odcinku od m. Janików do granic administracyjnych Gminy w m. Brzeźnica przez GDDKiA  

w Warszawie, serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanym spotkaniu 

informacyjnym i wyrażenia opinii w zakresie jej rozbudowy.

Spotkanie odbędzie się w dniu  28 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Kozienicach – sala konferencyjna – pok. nr 212  -  II piętro.

                  Piotr Kozłowski

        Burmistrz Gminy Kozienice
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Spotkanie z przedsiębiorcami w Um w kozienicach
We wtorek 21 stycznia odbyło się w Sali Konferencyjnej UM w Kozienicach spotkanie 

władz gminy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na remontowanych ulicach 
Radomskiej, Alei 1 Maja i Placu 15 Stycznia, dotyczące zakresu pomocy, jakiej gmina może im 
udzielić w związku z poniesionymi przez nich stratami.

Spotkanie było próbą wyj-
ścia władz gminy (obecny był 
Burmistrz Piotr Kozłowski z 
zastępcami oraz skarbnik gmi-
ny) naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców, których obroty 
zależą od ruchu w lokalach po-
łożonych przy remontowanych 
ulicach, ten zaś bez wątpienia 
spadł, gdy poruszanie się w tym 
rejonie stało się na długi czas 
utrudnione. Ponieważ gmina nie 
pobiera podatku VAT, władze za-
proponować mogły jedynie ulgi 

w podatku od nieruchomości, 
to zaś z kolei oznacza, że o po-
moc tego rodzaju mogą starać 
się jedynie płatnicy podatku od 
nieruchomości, a nie osoby je-
dynie prowadzące działalność 
w wynajmowanych od takiego  
płatnika lokalach.

Ze zrozumiałych względów taki 
stan rzeczy zrodził  pytań z sali. 
Zwracano uwagę, że to właśnie 
najemcy, a nie właściciele nie-
ruchomości, przeważają wśród 

zgromadzonych i że to oni ponie-
śli największe straty. Tutaj pani 
skarbnik udzieliła wyjaśnienia, 
że w takiej sytuacji właściciel 
może obniżyć najemcy czynsz, 
w związku z jego obniżonymi ob-
rotami, a następnie wykazać ten  
fakt w dokumentach.

Przedsiębiorcy pytali również 
o inne sprawy związane z trwa-
jącym remontem, niekoniecznie 
dotyczące spadku obrotów, ale 
również wyrządzonych przez wy-
konawcę szkód. Jedne z przed-
siębiorców twierdził np. że na 
skutek błędu wykonawcy w sieci 
elektrycznej wystąpiła odwró-
cona faza, czego konsekwencją 
miało być zniszczenie kasy skle-
powej oraz lady chłodniczej. Tu-
taj burmistrz mógł doradzić jedy-
nie staranie się o odszkodowanie 
u wykonawcy bądź wstąpienie 
na drogę sądową. Również pyta-
nie o to, czy Gmina Kozienic mo-
głaby niejako wydelegować swo-
jego prawnika do działania na 
rzecz poszkodowanych, spotkało 
się z odpowiedzią odmowną, po-
nieważ nie pozwala na to prawo.

Skarbnik gminy zwróciła rów-

nież uwagę, że organ podatkowy 
(czyli burmistrz) zobowiązany 
jest prawnie do ujawnienia faktu 
udzielenia komuś ulgi, toteż sta-
rający się o nią powinni mieć ten 
fakt na uwadze.

Przedsiębiorcy będą mogli 
składać wnioski w marcu, po 
dacie płatności I raty podatku 
od nieruchomości za rok 2020. 
Potrzebne będą dokumenty po-
datkowe z ostatnich trzech lat, 
raporty sklepowe i inne doku-
menty mogące posłużyć wykaza-
niu, że istotnie w czasie trwania 
remontów nastąpił spadek do-
chodów. Decyzja o ewentualnym 
umorzeniu podatku, odroczeniu 
lub rozłożeniu płatności  na raty 
w każdym przypadku podejmo-

wana będzie indywidualnie.
 
Czy przedsiębiorcy sprawiali 

wrażenie zadowolonych z tego, 
co usłyszeli podczas spotkania? 
Trzeba przyznać, że rozmowy, 
jakie toczyły się przed salą, su-
gerowałyby raczej rozczaro-
wanie, z drugiej strony jednak 
warto mieć na uwadze, że gdy 
mowa o działalności gminnych 
organów podatkowych przepisy 
są bardzo ścisłe i nie pozosta-
wiają władzom samorządowym 
zbyt szerokiego pola manewru,  
a samo zaproponowania pomo-
cy choćby w takiej formie nie jest 
działaniem wynikającym z narzu-
conego obowiązku, a własną po-
zytywną inicjatywą tychże władz.

AlKo

XVii Dyktando o złote Pióro 
Burmistrza Gminy kozienice
Prawie 100 uczniów rywalizowało w środę 22 stycz-

nia podczas XVII Konkursu Ortograficznego "Dyk-
tando o Złote Pióro Burmistrza Gminy Kozienice", któ-
re po raz kolejny przeprowadzono na terenie w OPP  
„Ogród Jordanowski” w Kozienicach

Do dyktand przystąpiło łącznie 
95 uczniów – 49 w grupie młod-
szej (klasy  IV-VI) i 46 w starszej 
(klasy VII-VIII), reprezentujących 
szkoły z Kozienic, Głowaczowa, 
Przydworzyc, Piotrkowic, Jani-
kowa, Garbatki-Letnisko, Ryczy-
wołu, Gniewoszowa, Cecylówki 
Brzózkiej, Mniszewa, Stanisławic, 
Grabowa nad Pilicą, Wólki Ty-
rzyńskiej, Rozniszewa, Świerży 
Górnych i Magnuszewa.

Dyktanda, które dzięki bardzo 
dobrej organizacji przebiegały 
bez zakłóceń, podyktowane zo-
stały przez członka jury, Leokadię 
Cieślik, doradcę metodycznego 
Mazowieckiego Samorządowego 
Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Kozienicach

Uroczyste ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród zaplanowano 
na 20 marca.

Z zielonym liceum pomagasz, 
ratujesz-zwierzęta-adoptujesz 
2019/2020
Uczniowie I LO im Stefana Czarnieckiego w Kozienicach po raz kolejny niosą pomoc bez-

domnym zwierzętom oraz uświadamiają mieszkańców powiatu kozienickiego o potrze-
bach i problemach z jakimi stykają się bezbronne stworzenia.

Na początku października roz-
poczęła się kolejna edycja olim-
piady ,, Zwolnieni z Teorii ", która 
polega na tworzeniu przez mło-
dzież projektów społecznych i 
ich realizowaniu. Cieszy nas fakt, 
że nasi uczniowie w tym roku 
również wzięli w niej udział i 
chętnie pracują. Jeden z naszych 
projektów ,, Z zielonym liceum 
pomagasz, ratujesz - zwierzę-
ta adoptujesz 2019/2020" ma 
na celu poprawienie warunków 
w miejscowych schroniskach, 
zwiększeniu liczby adopcji oraz 
uświadomieniu ludzi o krzywdzie 
zwierząt. Projektem tym zajęły 
się: Wiktoria Wierzbicka, Oliwia 
Rokita, Maja Strzelecka, Klaudia 
Grudzińska, Zuzanna Chrapek 
oraz nasi nauczyciele, a zarazem 
opiekunki dziewczynek: Edyta 
Tarczyńska i Renata Kowalska. 
Uczestniczki projektu regularnie 
odwiedzają schroniska, gdzie wy-

prowadzają psy i dostarczają kar-
mę, a także akcesoria i leki. Aby 
uzyskać te produkty prowadzą 
rozmaite zbiórki, organizują ak-
cję jak np. "Kawierenka", sprze-
daż samodzielnie wykonanych 
kalendarzy, a także pozyskują 
pieniądze od swoich partnerów-
-sponsorów, których na tą chwilę 
mają już dziesięciu. W okresie 
świątecznym w murach naszej 
szkoły dziewczynki zorganizowały 
"Świąteczną Paczkę" dla piesków 
ze schroniska, oprócz uczniów 
naszej szkoły w zbiórkę włączyły 
się również osoby zewnętrzne. 
Karmy i akcesoria, które zostały 
zebrane, powędrowały do ko-
zienickiego oraz pionkowskiego 
schroniska.

Dziewczyny biorące udział w 
projekcie odwiedzają pobliskie 
przedszkola, szkoły podstawowe 
i inne instytucję i propagują ad-
opcję. Ich celem jest znalezienie 
dla jak największej ilości zwierzą-
tek godny dom. Na wykładach 
prowadzonych przez dziewczynki 
możemy się dowiedzieć: więcej 
o formach pomocy zwierzętom, 
które jeszcze nie znalazły domu, 
o tym jak zapobiegać bezdomno-

ści, a także jak prawidłowo opie-
kować się swoimi pupilami.

Nie tylko uczymy, ale też sami 
poznajemy - przeprowadzamy 
wywiady z właścicielami schro-
nisk i weterynarzami, by nasza 
pomoc była jeszcze lepsza.

Olimpiada "Zwolnieni z Teorii" 
dobiega końca w marcu 2020, 
przed naszymi uczennicami, któ-
re biorą udział w projekcie jesz-
cze wiele zadań i trudności, ale 
wszyscy wierzymy, że dzięki nam 
choć jeden pies zostanie naj-
szczęśliwszym psem na świece, 
a ludzie zrozumieją swoje błędy,  
zmienią tok myślenia i zaczną 
dbać o zwierzęta.

Więcej o naszym projekcie mo-
żecie dowiedzieć się na naszych 
social mediach: facebook'u - zie-
lonym liceum pomagasz ratujesz 
zwierzęta adoptujesz, instagra-
mie - zzielonym_pomagasz, a 
także na snapchacie - zzielonym. 
Zachęcamy do śledzenia naszych 
poczynań i pomocy zwierzętom, 
bo to jest dla nas najważniejsze.

 
Tekst nadesłany z  I LO im. 

Stefana Czarnieckiego w Kozie-
nicach, oprac. AlKo
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GMINA JEDLIŃSK

PIONKI

Pożar składowiska odpadów w Pionkach
W nocy z 17 na 18 stycznia na terenie byłych zakładów 

Pronit w Pionkach wybuchł pożarł składowiska odpadów 
po nieistniejącej już firmie Bomax. W gaszeniu pożaru brało 
udział w kluczowym momencie blisko 50 jednostek straży 
pożarnej i ok. 200 strażaków państwowych i ochotników.

Przyczyna pożaru, to naj-
prawdopodobniej podpalenie 
do którego przyznał się 45-letni 
mieszkaniec Pionek, który ze-
znał, że wzniecił ogień przy uży-
ciu zapalniczki. Kiedy po godz. 
2:00 w nocy na miejscu poja-
wiły się pierwsze zastępy stra-
ży składowisko płonęło w kilku 
miejscach. Sztab kryzysowy na-
tychmiast utworzony przez bur-
mistrza Pionek oraz pracownicy 
zakładów Mesko podjęli decyzję 
aby w pierwszej kolejności gasić 
płonącą część od strony maga-
zynów tych zakładów w których 
znajdowało się kilkanaście ton 
różnego rodzaju materiałów 
wybuchowych. Władze miasta 
bardzo szybko zorganizowały 
transport, który umożliwiłby  
opróżnienie magazynów.

Dodatkowo postawiono w stan 
najwyższej gotowości placówki 
miejskie oraz pracowników. Przy-
gotowano miejsca dla mieszkań-
ców po ewentualnej ewakuacji z 
lokali mieszkalnych. Szpital oraz 
przychodnie czekały w gotowo-
ści na osoby poszkodowane. 
Prywatni przedsiębiorcy włączyli 
się ze swoim ciężkim sprzętem 
do przerzucania około 3 000 ton 
odpadów, głównie plastików, 
aby umożliwić strażakom wyga-
szenie każdego zarzewia ognia. 

W kulminacyjnym momencie 
gaszenia pożaru brało udział ok. 
50 jednostek straży pożarnej 
dla której zabrakło hydrantów 
dostępnych na terenie Pronitu,  
a ponieważ samą wodą nie dało 
się ugasić płomieni, strażacy 
podjęli natychmiastową decyzję 
o stłumieniu ognia aktywna pia-
na do której wygenerowania po-
trzebne są ogromne ilości wody. 
Najbliższym miejscem skąd moż-
na było bez ograniczeń czerpać 
wodę z pominięciem ujęcia wody 
pitnej dla mieszkańców, był Staw 
Górny w Pionkach. Strażacy przy 
użyciu półtorakilometrowego 
węża czerpali wodę prosto ze 
stawu, aby generować aktyw-
ną pianę. I choć był to najlepszy 
sposób na stłumienie ognia, to 
z hałdy tlących się odpadów do 
atmosfery trafiały lotne związki, 
które mogłyby skazić powietrze. 
Na miejscu pracowały już dwa 
laboratoria mobilne, jedno PSP 
z Warszawy, drugie należące do 
WIOŚ, które monitorowały stan 
powietrza przez wiele godzin 
na terenie miasta oraz gmin 
ościennych. Nie wystąpiło żadne 
skażenie powietrza, choć odór 
z płonącego składowiska śmie-
ci unosił się nad całą okolicą. 
Burmistrz miasta zalecił miesz-
kańcom pozostanie w domach i 
nieotwieranie okien. Media na 

bieżąco podawały komunikaty, 
a pracownicy ekoPionki (admi-
nistratora wspólnot mieszkanio-
wych) oraz pionkowskich spół-
dzielni mieszkaniowych ruszyli  
w teren, aby na każdej klatce scho-
dowej i na ulicach z posesjami 
prywatnymi wywiesić komunikat  
o zagrożeniu.

W chwili trwania pożaru, a 
także już po jego ugaszeniu w 
niedzielę ok. godz. 15:00 stan 

powietrza w Pionkach i okolicy 
nie zagrażał zdrowiu mieszkań-
ców. Nie zostało również ska-
żone ujęcie wody znajdujące 
się na terenie byłych zakładów 
Pronit. Pracownicy miejskiej 
spółki PWKC zabezpieczyli tak-
że sieć kanalizacyjną w rejonie 
pożaru, którą do oczyszczalni 
ścieków mogłyby trafić trujące  
związki chemiczne.

Akcja gaśnicza na terenie Pro-

nitu trwała od soboty w nocy do 
poniedziałkowego popołudnia, 
bo choć strażacy ogień ugasili, to 
na miejscu pozostała jednostka 
monitorująca bieżącą sytuację. 
Sprawca podpalenia składowi-
ska został zatrzymany w sobotę,  
w niedziele prokuratura posta-
wiła mu zarzuty umyślnego pod-
palenia, a w poniedziałek o godz. 
13:00 sąd zadecydował o zasto-
sowaniu wobec niego tymczaso-
wego aresztu.

GKS w Windoor Cup Kolejne zwycięstwo SPS RADMOT
Najmłodsi zawodnicy Drogowca wystartowali we wszyst-

kich kategoriach wiekowych ligi dziecięcej Windoor Cup. 
Wszystkie mecze zawodów piłkarze z Jedlińska rozegrali w 
sobotę 18 stycznia w Białobrzegach, Chynowie i Ludwikowie.

SPS RADMOT Jedlińsk po raz kolejny wygrywa, tym razem z SPS Konstancin. Jest to  
8 zwycięstwo, które zespół z Jedlińska odniósł w tym sezonie i z 24. punktami zajmuje 
drugie miejsce w tabeli IV ligi mazowieckiej.

Na swoich kibiców siatkarze SPS RADMOT Jedlińsk mogą zawsze liczyć.n 

fot. Nad Zagożdżonką/Kurier Pionkow-
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Kasy Fiskalne Online
Firma KORDAS

ul. Konstytucji 3 Maja 3 
(budynek SM)

26-900 Kozienice, 
Tel. 503 057 533

OGŁOSZENIA DROBNE
SMS o treści TC.OKO. + treść ogłoszenia na nr 72068 . Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: www.tygodnikoko.pl

makijaż: • wieczorowy • dzienny • ślubny
 • fotograficzny  • koktajlowy

Tel. 721 875 981

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam ciągnik Vladimirec 
T25 w bardzo dobrym stanie  
Tel. 530-901-113
• Sprzedam samochód Seat Leon 
1.4 Benzyna 2000r bardzo dobry 
stan Tel. 530-901-113

• Domek jednorodzinny 80m2 
na działce 1680m2 w miejsco-
wości Łuczynów  lub zamie-
nię za kawalarkę z dopłatą.  
Tel. 530-901-113
• Do wynajęcia: lokal do prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej, 36m2. Kozienice, ul. Sosno-
wa, obok CK-A. Tel. 888-151-764
• Sprzedam działkę rekreacyj-
no-budowlaną pow. 3ha, za-
budowana, w pełni uzbrojo-
na w media 10km od Kozienic  
Tel. 500-787-904
• Sprzedam ziemię rolną 1ha. 
Wólka Policka, Gm. Policzna.  
Tel. 515-619-043 

• Sprzedam ok, 200 kg (lub w 
porcjach) orzechów włoskich w 
łupinach w cenie do uzgodnie-
nia, Tel. 603-682-978
• Zaopiekuję się starszą osobą w 
Kozienicach lub Garbatce-Letni-
sko, Tel.539-941-992
• Sprzedam pługi 3-ki Grudziąc-
kie, sprężynówkę, brony, rozrzut-
nik do nawozu, Tel. 530-901-113
• Zabytkową krajalnicę do węd-
lin KUPIĘ Tel. 530-633-528
• Sprzedam używane meble po-
kojowe Tel. 608 790 207
• Sprzedam organy 5-oktawowe 
Technics KN650-PCM KEYBO-
ARD, duży klawisz. Nowy zasilacz 
do organów, cena do uzgodnie-
nia. Tel: 518-297-160, Kozienice

PRACA

TOWARZYSKIE

• Sprzątanie w domach 
Tel.539-941-992
• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach ok. Piaseczna. Pra-
ca stała Trasa Ryki Dęblin Kozie-
nice. INF. pod num 786 285 551 
od 10 do 15 
• Zatrudnimy operatorów ma-
szyn w branży metalowej. Praca 
w Zwoleniu. Zadzwoń lub napisz 
SMS 501 327 433 
• Zatrudnimy 50 osób na produk-
cję z książeczką Sanepid. Praca w 
Pionkach. Zadzwoń lub napisz 
SMS 501 327 433
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Samotny 69-letni emeryt po-
zna odpowiednią panią z rejonu 
Kozienic. Tel. 503 970 467RÓŻNE

KUPIĘ STARE MOTOROWERY I MOTOCYKLE

795-529-520
*uszkodzone * zdekompletowane 

* zardzewiałe * wybrakowane 
* również części i pozostałości po nich

• Sprzedam działkę 516m2 
w Kozienicach, ul. Przytulna  
Tel. 608 790 207

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NOWOROCZNEJ!

Musimy przyznać, że miło zaskoczyła nas liczba nadesłanych przez Państwa prawidło-
wych rozwiązań – mamy zatem nadzieję, że Państwa z kolei równie mile zaskoczy, 

że przygotowaliśmy  nie jedną, nie trzy, ale aż 15 nagród, które po losowaniu przypadły 
następującym osobom:

Mateusz Chac
Marzena Czerska
Tomasz Dziekan
Maria Gola
Mateusz Gregorczyk

Kamil Jaśkiewicz
Katarzyna Jęczyńska
Sławomir Kalina
Grażyna Kamińska
Jacek Malicki

Jerzy Małolepszy
Magdalena Przychodzień
Anna Rokita
Sylwia Tomczyk
Ksymena Włodarczyk

Hasło naszej  krzyżówki to oczywiście: NOWY ROK NASTAJE I KAŻDEMU OCHOTY DODAJE
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, w celu odbioru nagród ufundowanych przez firmę Polmax, 

portal Turystyczne Kozienice i Gminę Kozienice prosimy o kontakt pod numerem 512 495 193.

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach

przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3

INFORMUJE

że posiada do wynajęcia lokal użytkowy od 01.04.2020r.
 na działalność gospodarczą przy ul. Osiedle Pokoju 6

w Kozienicach o pow. 242,13 m2.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert 
w biurze  Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach

pokój nr 1, sekretariat tel. 48 614-58-74.
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Ferie i ciekawe zajęcia w kozienickim Muzeum!
Z ogromną przyjemnością pragniemy 

poinformować Państwa, iż Muzeum 
Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza 
Mikockiego na okres ferii zimowych 
przygotowało następujące zajęcia, kierowane 
zarówno do najmłodszych odbiorców, jak  
i młodzieży:

• od 10.02.2020r. do 14.02.2020r.
Patykiem po piasku- kreowanie obrazów 

imaginacyjnych na podstawie fotograficznych 
pejzaży pustynnych z obszaru Sahary. Uczestni-
cy zajęć wykorzystują wielobarwny piasek

• od 17.02.2020r. do 21.02.2020r.

Lalki motanki i kukiełki wykonane z drewnia-
nych łyżek, szmatek i kolorowych nici

Zajęcia prowadzone  w godz. 11.00- 13.00.
Udział w zajęciach bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest 
złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych 
oświadczenia zgody na udział w nich ich dzie-
cka. Oświadczenie to,  wraz z pełnym Regula-
minem, jest dostępne na stronie internetowej 
Muzeum  www.muzeum-kozienice.pl  (zakład-
ka „Aktualności”)  i w siedzibie Muzeum.
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DIETETYK RADZI

Jastrzębie podbijają 
nie tylko Górę Kalwarię

Kozienice. Czy powstanie kolejne rondo?

Udany początek roku drużyny młodych piłkarzy (rocznik 
2011) z Głowaczowa.

Podczas silnie obsadzonego 
turnieju w Górze Kalwarii trener 
Piotr Bolek wystawił dwie drużyny. 
Pierwszy zespół nie miał sobie rów-
nych i wygrał tzw. Ligę Mistrzów, 
drugi zespół składający się głownie 
z rocznika 2012, zajął miejsce piąte 
wygrywając w Lidze Europy. Obie 
drużyny pokazały spore już umie-
jętności, które potwierdzili podczas 

turnieju Windoor Cup w Brzózie 
(rocznik 2012 awansował do dal-
szych gier, rocznik 2011 swoje me-
cze rozgrywa w najbliższą sobotę 
w Radomiu) a także w wygranym 
w Głowaczowie sparingu z Królew-
skimi Jedlnia. UKS wygrał 11:8, przy 
czym warto dodać, że goście przy-
jechali w składzie złożonym z rocz-
ników 2010/11.

Gmina Kozienice zaprasza 
do współpracy w zakresie 
wybrania najlepszych roz-
wiązań dla mieszkańców 
Gminy Kozienice w ciągu 
przedmiotowego odcinka 
drogi krajowej nr 79 tj. od 
km 80+558 (skrzyżowanie o 
ruchu okrężnym ulic Nowy 
Świat, Radomska, Głowa-

czowska) do km 82+230 
(skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym ulic Zwoleńska, 
DW737, Familijna) - zgod-
nie z załączonym planem 
orientacyjnym (zał. nr 1). 
Jednocześnie prosimy o 
zapoznanie się z analizą 
możliwości zaprojektowa-
nia skrzyżowania o ruchu 

okrężnym na skrzyżowaniu 
ulic Wójcików oraz Radom-
skiej -zgodnie z załączoną 
analizą (zał. nr 2).

Państwa wnioski i propo-
zycje zostaną przekazane 
wykonawcy projektu tj. fir-
mie Certus Via Sp. z o.o., 
działającej na zlecenie Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Kra-

jowych i Autostrad w War-
szawie. Biuro projektowe 
dokona stosownej analizy 
zgodności przedłożonych 
propozycji z przepisami, 
po czym zostanie podjęta 
decyzja odnośnie uwzględ-
nienia proponowanych roz-
wiązań w projekcie.

Ze szczegółowymi roz-
wiązaniami można zapo-
znać się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach 
(pok. 11). Wszelkie wnioski 
w tej sprawie prosimy skła-
dać pisemnie w terminie do 
4 lutego 2020 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kozie-
nicach (pok. 10).
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WALCZĘ BO CHCĘ ŻYĆ
Nazywam się Tomek mam 42 

lata żonę, dwie córki… i raka. Tuż po 
urodzinach jednej z moich córeczek 
- 26 listopada 2019 trafiłem do szpi-
tala z podejrzeniem udaru mózgu, 
jednak po serii przeprowadzonych 
mi badań otrzymałem rozpoznanie 
- wtórny nowotwór złośliwy mózgu 
i opon mózgowych. Machina ruszy-
ła. Kolejne badania, kolejne nie naj-
lepsze informacje.

[...]
Teraz - miesiąc od diagnozy - stan 

jest ciężki nie chodzę, nie mam sił, 
wymagam pobytu w szpitalu i po-
mocy specjalistów i osób, które po-
mogą mi w codziennych czynnoś-
ciach. Płuca są mocno osłabione, są 
drenowane, mam podawany tlen. 
Przede mną ważna i bardzo ciężka 
operacja usunięcia guza z płuc… 
WALCZĘ BO CHCĘ ŻYĆ. Czeka mnie 
jeszcze długa droga, wierzę że się 
uda, dlatego już dziś proszę Was o 
pomoc. Będę potrzebował wózka 
inwalidzkiego, rehabilitacji, leków, 
konsultacji specjalistów, kosztow-
nych dojazdów…

PROSZĘ WAS O WSPARCIE!
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA KAŻDY 

GEST I DOBRĄ WOLĘ.
JAKIEGO ROZMIARU JEST TWO-

JE SERCE?
Darowizny na rzecz leczenia pana 

Tomka można przekazywać za po-
średnictwem serwisu skarbonka, 
gdzie znajdziecie Państwo również 
jego pełną historię, której fragment 
przytaczamy wyżej. Bezpośredni 

link do strony to https://skarbon-
ka.alivia.org.pl/tomasz-lesniak

Leczenie wesprzeć można przy 
użyciu płatności on-line, karty 
płatniczej, PayPal lub tradycyjne-
go przelewu. Wszelkie potrzebne 
instrukcje znajdziecie Państwo na 
miejscu. Gorąco zachęcamy rów-
nież do odwiedzenia sekcji komen-
tarzy i pozostawienia kilku ciepłych 
słów wsparcia.
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Klasa  3G LO
Patrycja Płatos 
Karolina Chałas 
Patrycja Traczyk 
Karolina Baczkowska 
Sabina Tankiewicz 
Kamila Kuźnia 
Paulina Boryczka 
Kornelia Tęcza 
Natalia Nowak 
Karolina Kocwa 
Magdalena Ziemska 
Iga Senderowska 
Daria Mazur 
Karolina Karsznia 
Martyna Gregorczyk 
Monika Puzianowska 
Natalia Barańska 
Natalia Waćkowska 
Oliwia Kamionka 
Piotr Matejko 
Weronika Czarnecka 
Sylwia Kłos 
Weronika Chojecka 
Weronika Kuźnia 
Magdalena Pawluczuk 
Kinga Nować 
Wychowawca klasy: 
Iwona Stępień

Klasa 3A LO
Julia Bąk 
Kristian Gollash 
Adam Nowak 
Kamil Jeżak 
Adrian Sieradzki 
Gerard Warok 
Sebastian Kowalczyk 
Adam Gorzkowski 
Bartłomiej Karaś 
Oliwia Kocyk 
Dominika Kudła 
Patryk Kulesza 
Mateusz Modzelewski 
Szymon Seremak 
Miłosz Strzelczyk 
Mateusz Styczyński 
Urszula Woźniak 
Wojciech Gugała 
Jakub Cytryniak 
Wychowawca Klasy: 
Beata Ośka

Klasa 4 Technikum Elektryczne
Sebastian Nyrek 
Kacper Molendowski 
Kacper Waśniewski 
Mateusz Grządziela 
Robert Wojtak 
Mateusz Śmetanka 
Albert Rzeszotek 
Filip Boryczka 
Oskar Syroka 
Bartłomiej Traczyk 
Wojtek Właźliński 
Damian Walachniak 
Kacper Likos 
Jędrzej Jankowski 
Hubert Matuśkiewicz 
Patryk Gregorczyk 
Piotrek Koprowski 
Szymon Pawluczuk 
Konrad Tynkowski 
Kamil Skrzyński 
Jakub Walendzik 
Adrian Mirka 
Wychowawca: 
Jarosław Głowacki

Klasa 4 
Technikum Gastronomiczne
Klaudia Kusio 
Patrycja Gajowiak 
Sandra Szot 
Karolina Padewska 
Cezary Kłos 
Karolina Sekuła 
Zuzanna Mycek 
Kacper Świątek 
Marcelina Wójcik 
Paulina Durajczyk 
Wioleta Prawda 
Izabela Sadura 
Karolina Sadura 
Weronika Prawda 
Wiktoria Molendowska 
Sylwia Spytek 
Aleksandra Banaszek 
Jakub Rafa 
Agata Stolarek 
Szymon Koniarczyk 
Milena Gadecka 
Natalia Gawłowska 
Anna Węsek 
Błażej Krupa 
Wychowawca klasy: Ewa Sot
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