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TO BYŁ ROK PRZEPLATANY

S

ą w życiu takie sytuacje, gdy nawet nieśmiertelny żart
o “nowej świeckiej tradycji” staje się po prostu stwierdzeniem faktu, toteż naszej dzielonej z Koleżankami i Kolegami z Kroniki Kozienickiej świeckiej tradycji publikowania
na początku roku obszernego wywiadu z Burmistrzem Gminy
Kozienice nie będziemy tym razem odmieniać przez humorystyczne przypadki, zapraszając za to wszystkich do lektury,
z której dowiedzieć można się naprawdę sporo o tym, co działo się u nas w roku ubiegłym i co wydarzy się w bieżącym.
Renata Jasek, Kronika Kozienicka: Panie burmistrzu, spotykamy się na początku nowego
roku. Myślę, że to dobry czas
aby podsumować ten miniony 2021. Jaki to był rok dla
gminy Kozienice i z czego pan
jako burmistrz jest najbardziej
zadowolony?
Piotr Kozłowski, Burmistrz
Gminy Kozienice: To był rok tak
dla nas, jak i dla naszych mieszkańców przeplatany, z momentami dobrymi I słabszymi. Mieliśmy na początku roku trzecią falę
pandemii, więc i niepewność.
Mieszkańcy zastanawiali się na
pewno jak to będzie się rozwijało, jak wpłynie na miejsca pracy,
na funkcjonowanie przedsiębiorstw. My również martwiliśmy
się o nasze jednostki, o działania
inwestycyjne, które prowadzimy,
jak to będzie wyglądało… Pod koniec roku - kolejna fala, tym niemniej myślę, że bardzo dużo udało się zrealizować. Mówię tutaj o
inwestycjach gminnych z których
ogromnie się cieszę, bo z jednej
strony zakończyliśmy wiele inwestycji, tak jak chociażby inwestycje drogowe - ulica Langiewicza,
ulica Armii Krajowej - ale także
inwestycje w Samwodziu, w Chinowie, na Aleksandrówce czy w
Ryczywole, gdzie przebudowywany był chodnik lub droga w
Łuczynowie. To były duże inwestycje. Także inwestycje, które
realizowaliśmy na terenie miasta, jak Centrum Usług Społecznych, które otworzyliśmy chyba
jako pierwsze w Polsce. Piękny
budynek, który świadczy usługi
dla mieszkańców, ale też podnosi
jakość i warunki pracy pracowników. Remontowaliśmy targ miejski, pod koniec roku oddaliśmy
też skateparki w Kozienicach i
w Świerżach. Warto też wspomnieć, że w Ryczywole powstała
w zasadzie nowa oczyszczalnia

ścieków za 7 mln, realizowała to
Kozienicka Gospodarka Komunalna. Co ważne: to były 2 mln
dotacji ze środków unijnych i ponad 3 mln preferencyjnej pożyczki z zakresu ochrony środowiska.
Wiele, wiele inwestycji, które
zakończyliśmy, ale też wiele
ważnych nowych, które przecież
rozpoczęliśmy. Na pewno mieszkańcy zauważyli, że w Kociołkach
powstaje Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe, Środowiskowy
Dom Samopomocy w Nowej Wsi,
zaczęliśmy też budowę remizy w
Nowej Wsi no i przede wszystkim
przedszkola integracyjnego tutaj,
na terenie Kozienic.
Co mnie też cieszy? Myślę, że
działalność urzędu w zakresie aktywnego poszukiwania funduszy
zewnętrznych, bo te inwestycje
wymagają takich działań. Oczywiście największa dotacja w historii jaką otrzymaliśmy, czyli 15
mln na drogi z Polskiego Ładu, to
był taki duży element, który był
widoczny, ale też pierwszy raz
w historii gminy sięgnęliśmy po
fundusze norweskie - 2,7 mln,
a więc też duże pieniądze. Na
te inwestycje, o których mówiłem wcześniej, też pozyskaliśmy
przecież środki - na COM w Kociołkach ponad 2 mln, na Środowiskowy Dom Samopomocy 2,5
mln. Myślę też, że warto wskazać
Kozienickie Błonia. Przez kilkadziesiąt lat się to nie udawało,
a teraz pozyskaliśmy pierwsze
trzy hektary prawie przy kozienickim jeziorze - nieodpłatnie,
od Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa - i myślę, że kolejne 5
ha w tej kadencji uda się pozyskać. Rozpoczęliśmy procedurę
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, która
jest w tym przypadku niezbędna. Myślę, że też ważne było to,
o co zabiegaliśmy, czyli rozpoczęcie przebudowy dróg krajowych.

Największa jest realizowana,
a więc ulica Radomska, w zasadzie od Kozienic do Aleksandrówki.
Będzie
nowa
droga, nowy wiadukt, nowa
infrastruktura, więc to też jest
bardzo ważne.
Edmund Kordas, Tygodnik
OKO: W nowy rok wchodzimy z nowym budżetem. Rok
temu, kiedy rozmawialiśmy o
budżecie na rok 2021, mówił
Pan, że wiele zależy od sytuacji związanej z pandemią. Jak
pan ocenia budżet tegoroczny
i czy ta pandemia, po doświadczeniach
ubiegłorocznych,
będzie miała tu wpływ?
P.K.: Jeśli chodzi o budżet na
2021 i ten, który uchwaliliśmy
teraz na rok 2022, one się znacząco różnią i te różnice mają
różne swoje przyczyny. Przede
wszystkim, jak Państwo zapewne słyszeliście, 500+, które było
do tej pory obsługiwane przez
gminę, będzie przechodziło do
ZUS-u. Mamy teraz tylko do maja
obsługę 500+, a co za tym idzie
duża część pieniędzy odchodzi z
tego roku do ZUS-u. Ogólnie to
była kwota około 30 mln. W tym
roku tracimy 16 mln z dochodów.
Jeżeli pamiętacie państwo: w zeszłym roku dochody były na poziomie około 194 mln, a wydatki
około 201 mln. Teraz mimo, że
straciliśmy 16 milionów dochodów i biorąc matematycznie powinno być 178, u nas jest teraz
187 mln i wydatki 205 mln. Co
ważne, robimy to ze środków
albo pozyskanych albo zaoszczędzonych, czyli się nie zadłużamy,
a dodatkowo jeszcze kilkaset
tysięcy spłacimy. Staramy się inwestować tutaj i wspierać przez
to też przedsiębiorców. Nie tylko
oferować usługi społeczne, ale
także działać jako aktywny inwestor na rynku.
R.J.: Proszę kilka słów powiedzieć nam o inwestycjach, które

w tym roku mają się rozpocząć.
P.K.: Rzeczywiście, ten budżet
jest dość ambitny. Wydatki majątkowe w chwili uchwalania były
na poziomie około 37 mln. Warto
wspomnieć, że w zeszłym roku,
kiedy uchwalaliśmy te wydatki
majątkowe, były na poziomie 22
mln, więc już tutaj widzimy znaczącą różnicę in plus. Natomiast
budżet był uchwalany jeszcze
bez Polskiego Ładu, czyli myślę,
że rekordowo 40 mln w jednym
roku Gmina Kozienice jeszcze
nigdy nie wydawała na inwestycje i że ten próg spokojnie
przekroczymy. Prawdopodobnie
w lutym wprowadzimy te drogi z
Polskiego Ładu, to będzie około
30 projektów drogowych. Dodatkowo będziemy realizowali
drogi z innych działań. Myślę, że
przez te dwa lata zrealizujemy
około 40 projektów drogowych
- to mniej więcej tyle, ile realizowano przez dwie kadencje,
więc myślę, że skok jest znaczący. Oczywiście będziemy realizowali także inne wydatki. Z jednej strony wprowadzamy nowe
zadania, czyli np. budowa parku
wodnego, którą rozpoczynamy
w tym roku. To jest ogólnie zagospodarowanie tego centrum,
gdzie był kiedyś napis KOZIENICE - chcemy w ciągu dwóch lat
stworzyć tam miejsce rodzinnej
rekreacji i wypoczynku dla naszych mieszkańców, ale także
dla turystów. W tym roku zainwestujemy około 4,5 mln - taki
jest plan. Pozyskaliśmy prawie 3
300 000 zł z dotacji rządowych,
więc myślę, że pozostałe środki
albo pozyskamy, albo dołożymy
z własnego budżetu. Na tym etapie kolejne duże inwestycje to
oczywiście Kozienickie Błonia. W
tym roku także planujemy wydać
około 4,5 mln na inwestycje nad
jeziorem. Powstaną nowoczesne domki, zastąpią te stare z lat
80. Powstanie do tego za 1 mln
zł duży nowoczesny plac zabaw

dla dzieci. Mam nadzieję, że uda
się go otworzyć jako atrakcję na
Dzień Dziecka.
Zagospodarujemy także częściowo pozyskane tereny, więc
myślę, że powstanie nowy Run
Track. Do tego planujemy inwestycje też bezpośrednio przy jeziorze, więc dużo atrakcji nas tutaj czeka. Ruszy chyba blok, czyli
mieszkania na osiedlu Polesie.
Myślę, że zaczniemy pierwszy
etap. Planujemy wydać około 3,5
mln w tym roku i kolejne 3-3,5
mln w roku przyszłym. Oczywiście oprócz inwestycji z Polskiego
Ładu będziemy przebudowywali
skrzyżowania, przy basenie ulice Legionów i Piłsudskiego, ale
także Wiślana i Maciejowicka.
Myślę też, że czymś wartym zauważenia jest inwestycja zadaszenia boiska przy Zespole Szkół.
Otrzymaliśmy 1,5 mln dotacji,
inwestycja będzie warta około 3
miliony - mamy zamiar ją skończyć w tym roku. Dla mieszkańców osiedla Piaski na pewno
będzie ciekawe powstanie nowego skwerku, który wspólnie
ze spółdzielnią będziemy chcieli
zrealizować za około 1-1,5 mln,
ponieważ ten, który zrobiliśmy
na osiedlu Energetyki, cieszy się
dużą popularnością i mieszkańcy
kolejnych osiedli też o to prosili.
Taki obiekt powstanie właśnie
tam, przy skrzyżowaniu przy figurce - myślę, że mieszkańcy
osiedla wiedzą gdzie.
Zainwestujemy też w przedszkola. Każde przedszkole dostało po 80 tys. tysięcy na zakup
zabawek, na odnowienie tego
parku. Myślę też, że duża inwestycja, około 300-400 tys. będzie
na Ogródku Jordanowskim. Wymienimy tutaj główny zestaw zabawek, który już ma swoje lata.
Tych inwestycji będzie więc naprawdę dużo. Będziemy też kontynuowali te, które zaczęliśmy.
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• OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES
MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

MOTORYZACJA
• SPRZEDAM opony zimowe
Uniroyal 175x65x14 przebieg
około 3 tys, km. Stan bardzo
dobry. Cen a400 zł do uzgodnienia. Felgi 14 do Renault Megane stalowe 4 szt, szt. 25 zł.
Tel. 662-134-575
lub 606-706-318
• SPRZEDAM komplet opon letnich KLEBER 195/55/R15 i jedną oponę MICHELIN 195/55/
R15. Cena do uzgodnienia.
Tel. 604 420 756
• Sprzedam samochód osobowy Fiat Seicento, silnik 1.1
rok produkcji 2002, stan dobry. Cena 23000 zł. Kozienice,
Tel. 603 724 562
• Sprzedam ciągnik Ursus C-330
używany. Wiadomość - Brzeźnica
29 k/Kozienic.
• Sprzedam samochód osobowy
CHEVROLET AVEO silnik 1,2, rok
produkcji 2004, stan dobry, cena
2400.
Tel. 694-193-904 (Kozienice)
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI
PO NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, motorowery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SAMOCHODY wsk, mz, simson, motorynka itp FIAT, POLONEZ. Ciągniki rolnicze. Tel. 721 029 688
• Sprzedam rozrusznik oraz siłownik tylny do koparki CASE,
cena 2000 zł. Tel. 784-783-757

Działki pod zabudowę rekreacyjną lub mieszkalną
(od 800 m2 do 1,84 ha), dom murowany z działką.
SPRZEDAM stodołę drewnianą 10x7m, kryta blachą trapezówką. Rok budowy 2003 Ruda k/Kozienic.
Tel. 882 126 601

RÓŻNE
• Korepetycje z matematyki (szkoła podstawowa i średnia) - dojeżdżam na terenie Kozienic, Radomia, Pionek… Tel. 798-851-194
• Sprzedam wersalkę, stan
b.dobry (cena 120 zł), drzwi
drewniane, stan dobry (200 zł),
beczkę dębową 130 l. (200 zł) Tel. 501-566-168
• Sprzedam 2 niwelatory geodezyjne Ni020 i Ni025 firmy Zeiss
Jena. Łaty gratis. Tel. 604-420-756
• Sprzedam radiotelefony Motorola z zasilaczami, zasięg do
100 m, cena 100 zł za komplet.
Tel. 604-420-756
• Sprzedam antyki.
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam 2 sedesy poznańskie,
150 zł szt. Tel. 668-803- 997
• Sprzedam kompletną szafkę
łazienkową z umywalką, 160 zł.
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam klimę stojącą.
Tel. 668-803- 997

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę budowlano-rolną z domem i sadem , pow.
4800m2, gmina Przysucha. Więcej informacji udzielę telefonicznie. Tel. 798-851-194
• Kupię działkę rolno-budowlaną
lub gospodarstwo w Kozienicach
lub okolicy, mój tel. 690-509-802

Gienek, nie Eugeniusz.
Po prostu: Gienek.
Przez blisko 25 lat dzielił nas płot,
nie taki znany z kultowych filmów,
ale płot zgody. Piszę dzielił, bo
w ostatnią sobotę strażacka trąbka
zagrała dla niego po raz ostatni.
Był zawodowym strażakiem, był moim
fachowym wsparciem przy tworzeniu
20 lat temu OSP w Rudzie,
ale przede wszystkim
był dobrym sąsiadem. Człowiekiem nie
pozbawionym wad, ale skromnym,
dobrym człowiekiem.
Żegnaj Gienek,
Twój sąsiad Mundek
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• Sprzedam działkę budowlaną w
Bogucinie. Tel. 668-803-997
Kupię działkę rolno-budowlaną
lub gospodarstwo w Kozienicach
lub okolicy. Tel. 690-509-802
• Kupię działkę budowlaną w
miejscowości Majdany lub okolice. Tel. 739-075-275
• Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie dwupokojowe w
bloku działkę rekreacyjno-budowlaną o pow. 2,6 ha. Działka
zabudowana, w pełni uzbrojona
w media, położona 10 km od Kozienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę budowlaną
w Chinowie, 2000m². Cena do
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam hektar ziemi w
Brzózie klasa 3 cena 40.000.
Tel. 604-181-478
• Sprzedam działki budowlane w Janikowie 1200m².
Tel. 604-181-478 lub 503-124-381
• Kupię działkę rolno-budowlaną
lub gospodarstwo w Kozienicach
lub okolicy, mój Tel. 690-509-802
• Sprzedam gospodarstwo w
Gminie Policzna.
Tel. 530-080-510
• Sprzedam działkę budowlaną w
Bogucinie. Tel. 668-803-997
• Kupię działkę rolno-budowlaną
lub gospodarstwo w Kozienicach
lub okolicy. Tel. 690-509-802
• Sprzedam działkę rekreacyjną
nr 48 na ROD „USTRONIE” w Kozienicach. Działka zabudowana –
altanka murowana z poddaszem,

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA zatrudnią:

KIEROWNIKA WARSZTATU

wymagania:
• wykształcenie minimum średnie;
• doświadczenie mechaniczne.

Tel. kontaktowy 600 030 838

KASY FISKALNE ON-LINE
1470 brutto LAN
1639 brutto WI-FI
1720 brutto GSM
Spółdzielnia Socjalna

"PRZYSTANEK KOZIENICE"

Tel. 503 057 533

Punkt serwisowania kas mieści się
przy ul. Konstytucji 3 Maja 3
(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)

• Przystojny i zadbany zamożny
wdowiec pozna Panią w wieku
50-60 lat na dalsze lata życia.
Tel. 609-972-576

PRACOWNICY
Z UKRAINY
Agencja pracy dostarczy pracowników produkcyjnych
liniowych/magazynowych
do pracy przy uprawach
owoców, warzyw oraz do
prostych procesów produkcyjnych z Ukrainy, Mołdawii.
Indywidualne warunki
współpracy

redakcja@tygodnikoko.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 512 495 193,

www.tygodnikoko.pl

Tel. kontaktowy 600 030 838
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TO BYŁ ROK PRZEPLATANY
dokończenie ze strony 1
E.K.: Sądząc po tym jak Pan
Burmistrz operuje liczbami nie
będzie miał problemu z odpowiedzią na pytanie o pomoc
dla powiatu kozienickiego. Jakie to będą kwoty i na co będą
przeznaczone?

P.K.: Kwoty są znaczne.
W 2021 roku powiat i jednostki
powiatowe otrzymały pomoc
mniej więcej na poziomie miliona trzystu tysięcy. W tej chwili
to, co było uchwalone w budżecie dla powiatu i jednostek
powiatowych, a także służb powiatowych, to jest ponad 600
tysięcy. Mówię tu o pomocy
zarówno dla szkół, jak i na inwestycje drogowe, ale także
dla Policji czy Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko jest na
etapie uchwalania. Z doświadczenia wiem, że później dochodzi jeszcze pomoc dla szpitala,
więc myślę, że spokojnie ponad
milion zł również w 2022 roku
przekroczymy. Jest to mniej
więcej pułap, który regularnie
utrzymujemy. Cieszy mnie to,
bo jest konstruktywna rozmowa i współpraca i ze starostą,
i z Radą Powiatu, za co dziękuję
i dzięki czemumożemy wspólnie realizować wiele działań na
terenie gminy Kozienice.
E.K.: Gmina dużo inwestuje w
infrastrukturę techniczną, drogową... Realizowany jest też
duży projekt w sferze społecznej, czyli Środowiskowy Dom
Samopomocy. Na jakim etapie
ta inwestycja się w tej chwili
znajduje?
P.K.: Tutaj musieliśmy mocno
przyspieszyć. Składaliśmy wniosek o dotację w zeszłym roku i
otrzymaliśmy ją, ale niestety
rozstrzygnięcia były dość późno, bo w drugiej połowie roku.
Rozpoczęliśmy prace,
koszt
inwestycji wyniesie 2 mln 700
tys. (tu otrzymaliśmy dotację
2,5 mln.zł.) i chcemy ją zakończyć do końca pierwszego kwartału tego roku, więc myślę, że
w ciągu kilku miesięcy obiekt
będzie dostosowany. Docelowo umożliwi to pobyt dzienny
30 osób z różnymi zaburzeniami, głównie intelektualnymi,
będą więc tam osoby także z
autyzmem, z zespołem Downa,
różne schorzenia sprzężone, a
więc to, co do tej pory u nas nie
było świadczone, bo pamiętajmy że na terenie województwa
mazowieckiego zostały takie
dwie białe plamy, czyli powiat
kozienicki i powiat zwoleński,
gdzie takich obiektów nie było.
Co ważne: oprócz tego, że pozyskaliśmy 2,5 mln dotacji na budowę, wpłynęło już też chyba
prawie 600 tys. dotacji na funkcjonowanie, które również pozyskaliśmy właśnie na ten ŚDS.
R.J.: Gmina Kozienice jest
ostatnio dostrzegana w prestiżowych rankingach ogólnopolskich, w których do tej pory nie
była dostrzegana. Proszę powiedzieć dlaczego tak się dzieje, jak Pan burmistrz sądzi?
P.K.: Myślę, że na to wpływ
mają różne czynniki. Przede
wszystkim skala działań i tych
środków, które pozyskujemy,
ale i to, że pozyskujemy je też
na różne działania prospołeczne. To nie jest tak, że pozyskamy 30 czy 40 milionów na jed-

P.K.: Jak najbardziej, tylko
musimy wiedzieć, że muzea,
tak jak wszystkie jednostki kultury, z uwagi na czas pandemii
mają swoje ograniczenia i nie
mogą w pełni rozwinąć skrzydeł
tak, jakby chciały, ale miejmy
nadzieję, że powoli od tych różnych pandemicznych problemów będziemy odchodzili.

ną inwestycję, tylko staramy
się zaspokajać różne potrzeby
społeczne. W zeszłym roku też
byliśmy doceniani, w różnych
dziedzinach: dostaliśmy lidera
regionu w edukacji, mural zajął trzecie miejsce w kraju, ale
mieliśmy też trzecie miejsce
jako Perły Samorządu, był też
taki “Samorządowy Oskar” Symbol Polskiej Samorządności. Prowadzimy różne działania
i mam nadzieję, że mieszkańcy
to widzą, więc tak samo cieszę
się, że widzi to również pewne
grono ekspertów na zewnątrz,
w skali ogólnopolskiej.
E.K.: Chciałbym zapytać
o źródło pochodzenia tych
właśnie różnego rodzaju funduszy. Inwestycji jest bardzo dużo i pojawiają się komentarze, że głównie są to
inwestycje ze środków rządowych, a mało pozyskuje
gmina chociażby z urzędu
marszałkowskiego. Może pan
burmistrz skomentować tego
typu doniesienia?
PK.: Mnie jako burmistrza
mało interesuje z jakich źródeł pochodzą fundusze, mnie
interesuje, żeby to nie było z
kieszeni naszych mieszkańców.
Czy one będą ze środków krajowych czy zewnętrznych, czy od
marszałka, czy od wojewody…
To ma drugorzędne znaczenie. Mijają teraz trzy lata mojej pierwszej kadencji, w ciągu
tych trzech lat na teren gminy,
do jednostek gminnych z budżetu marszałka wpłynęło około 7 mln. Natomiast w trakcie
trzech pierwszych kadencji mojego poprzednika czyli w ciągu
12 lat wpłynęło około 3 miliony 700 tys. zł. Ale rzeczywiście,
ze strony rządowej wpłynęło
dużo więcej, bo myślę że około
czterdziestu milionów. Głównie
dlatego, że znacząco zwiększyła
się oferta środków rządowych z
różnych dziedzin. Powiem więcej, ja nawet się cieszę, jeżeli
one przez nasz budżet bezpośrednio nie przechodzą, bo to
nie jest celem, żeby mieć pieniądze w budżecie, tylko żeby
realizowane inwestycje służyły
naszym mieszkańcom. I tak np.
drogi krajowe - gdy zabiegamy
o te pieniądze, to nie wpływa-

ją one do budżetu gminy, ale
wpływają na teren naszych
gmin jako inwestycja. Do tej
pory już prawie 70 milionów
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zainwestowała w nasze drogi, mam nadzieję na dobre rozstrzygnięcie w
prawie ulicy Lubelskiej. To by
znaczyło że 110 milionów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zainwestuje
w gminę Kozienice w ciągu tej
jednej kadencji czego nie było
do tej pory.
E.K.: Na jakim etapie mamy
dwie bardzo duże ponad regionalne inwestycje jakimi są kolej i most na Wiśle?.
P.K.: Myślę, że obie na razie
zmierzają w dobrym kierunku,
zgodnie z harmonogramami.
Zgodnie z tym co podpisaliśmy
projekt mostu ma być gotowy
w 2024 roku.
Jeśli chodzi o kolej - czekamy.
Złożyliśmy jako pierwsi w Polsce wniosek w kolejnym etapie
programu. Zobaczymy. Do końca lutego PKP ma ogłosić, które
inwestycje zostały wybrane. Pamiętajmy, że program ma trwać
do 2027 roku.
R.J.: Wszystkie inwestycje,
to co się dzieje robione jest
z myślą o mieszkańcach ale i
my mamy mieszkańców odnoszących sukcesy na arenach
sportowych, naukowych czy z
zakresu kultury.
P.K.: Tak jak najbardziej. Cieszę się i dziękuję mieszkańcom
za to, że angażują się w swój
rozwój, ale też promocję gminy.
Staramy się to docenić w różny
sposób. Zapraszamy na sesje,
nagradzany. Warto wspomnieć,
że przyznajemy też stypendia
naukowe, artystyczne i sportowe. Otrzymuje je ok. 250 osób
na terenie gminy, przeznaczamy na nie średnio 500/600
tys. zł. rocznie. Mamy się czym
pochwalić: mamy medalistów
mistrzostw Polski i to w różnych dziedzinach. Strzelectwo,
lekkoatletyka, wspieramy także
siatkarzy, piłkarzy, tenis stołowy. Jest dużo dyscyplin, więc
myślę, że w gminie Kozienice
ktoś, kto chce, może rozwijać

się w różnych kierunkach, również tych sportowych i na pewno jego osiągnięcia przez nas
zauważane i zauważane.
R.J: Panie burmistrzu, ja
mam jeszcze jedno pytanie,
ponieważ jest jedna kwestia
moim zdaniem warta wyjaśnienia. Wraz z końcem grudnia
wieloletni dyrektor Muzeum
Regionalnego Krzysztof Raczek przeszedł na emeryturę i
w jego miejsce na pełniącego
obowiązki został powołany
doktor historii, muzealnik Maciej Kordas. Ta nominacja wywołała pewien szum medialny.
Jak burmistrz to skomentuje.
P.K.: Ja myślę, że to dobry
szum, pozytywny. Tyle opinii
dobrych o nowym dyrektorze
czy kierowniku dawno nie słyszałem. Tak jak pani redaktor
powiedziała: ma stopień doktora, jest historykiem z wykształcenia, pracował też w muzeach
innych niż kozienickie, więc ma
doświadczenie w tym zakresie,
ma dorobek naukowy. Chodzi
mi o to, żebyśmy do Kozienic
ściągali ludzi młodych, wykształconych, doświadczonych,
perspektywicznych. To jest osoba z Kozienicami związana, która opuściła je z uwagi na swoje
jakieś plany zawodowe, teraz
natomiast udało się porozmawiać i ustalić pewne kwestie w
zakresie rozwoju naszego muzeum i prowadzenia go. Mam
nadzieję, że sobie poradzi, został dobrze przyjęty przez pracowników i rzeczywiście ma
kwalifikacje, które rokują nam
dobrze jako muzeum - a to ważna jednostka, bo jedyna tutaj w
naszym powiecie tego typu jako
muzeum regionalne. Mam nadzieję, że ta nasza współpraca
będzie się rozwijała i będzie dobrze oceniana przez mieszkańców. Na razie ludzie, że tak powiem z branży, czyli muzealnicy
są bardzo dobrze nastawieni do
tej osoby i ja też myślę, że sobie
poradzi, ale zobaczymy co przyszłość przyniesie.
R.J.: Mam nadzieję że w
muzeum będą teraz wspaniałe wystawy. Jedna już została
niedawno otwarta, wiemy że
w planach są kolejne…

R.J.: A propos wydarzeń:
czy zdradzi burmistrz naszym
mieszkańcom co jest planowane na ten rok jeśli chodzi o
takie duże wydarzenia. w których mieszkańcy będą mogli
wziąć udział?
P.K.: Myślę, że będziemy kontynuowali to, co już przyjęło się
w Kozienicach, czyli Festiwal
Klimczuka, Pożegnanie Lata czy
Dni Puszczy. Oczywiście zaproponujemy może inne gwiazdy,
inny scenariusz pewnych rozwiązań np. Dni Puszczy będzie
obsługiwało nowe radio RMF
Max, do tej pory było to Radio dla Ciebie, więc też będą
inne działania w tym zakresie.
Będziemy też kontynuowali te
imprezy, które się przyjęły, ale
w mniejszej skali jak np. Bieg
Wilczym Tropem, który zrobił
się dość popularny jeśli chodzi
o udział naszych mieszkańców,
więc tutaj chcielibyśmy już oficjalnie uczestniczyć jako gmina
w tym wydarzeniu. Również
kiermasz świąteczny - myślę, że
jest coraz bardziej popularny no i taka duża, chyba największą w regionie impreza biegowa
jaką jest Hunt Run. Pamiętajmy,
że dwa tysiące osób z całej Polski wzięło w niej udział i miała
dość pozytywny i szeroki odzew
medialny.
R.J.: Wszyscy byli zmarznięci
ale zadowoleni…
P.K.: Tak, pogoda nie przeszkodziła. Pamiętajmy, że skala
jest duża, bo największy półmaraton radomski ma chyba chyba
800 osób. Tu mieliśmy 2000, a
w tym roku planujemy ponad
5000, więc to będzie duże wydarzenie, duża promocja też,
bo zjeżdżają się rodziny z całej
Polski i będziemy chcieli, żeby
te Kozienice zapadły im na dłużej w pamięć. Imprezy sportowe, które mieliśmy lub mamy,
czyli Triathlon czy inne tego
typu wydarzenia też będą realizowane.
E.K.: Czyli to może być taka
generalna próba przed zlotem
caravaningowym?
P.K.: Może tak być, chociaż
wiemy że zlot campingu i caravaningu będzie miał troszeczkę
inny charakter, ale też będzie
duża liczba osób uczestników.
Mamy nadzieję, że w tym 2023
roku już nic nam nie przeszkodzi w tym zakresie.
E.K.: Cóż, teraz pozostaje
nam już tylko życzyć i panu
burmistrzowi i mieszkańcom,
żeby te wszystkie zamierzenia
się udały, żeby nam pandemia
akurat tych planów nie pokrzyżowała.
Dziękujemy za rozmowę.
P.K.: Ja również dziękuję.
Zdrówka przede wszystkim życzę, a resztę myślę, że będziemy sami starali się zrealizować.
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Super Festiwal Piłki Ręcznej „Enea Cup”

D

wa dni, kilka spotkań, kilkudziesięciu zawodników i ogromna dawka emocji – to wszystko
działo się podczas Festiwalu Piłki Ręcznej „Enea Cup”. Organizatorem przeprowadzonego
w Kozienicach i Zwoleniu turnieju był Klub Sportowy Orlęta Zwoleń, a partnerem tego
wydarzenia Enea Wytwarzanie.
Turniej odbył się w dniach 1415 stycznia 2022 roku, wzięły w
nim udział zespoły na co dzień
rywalizujące w PGNiG Superlidze, Lidze Centralnej i I Lidze
Regionalnej – Piotrkowianin
Piotrków Trybunalski, KPR Legionowo i MKS Padwa Zamość oraz
gospodarz – Enea Orlęta Zwoleń. Mecze rozgrywane były w
dwóch halach, tj. w Kozienicach
w hali Kozienickiego Centrum
Rekreacji i Sportu oraz w Zwoleniu w obiekcie Zespołu Szkół
Rolniczo-Technicznych. O prawidłowy przebieg zawodów dbali sędziowie prowadzący mecze
na poziomie Superligi oraz zespoły ratownictwa medycznego.
Mecze były niezwykle emocjonujące, zwłaszcza te rozegrane
pierwszego dnia. Zakończyły się
one jednobramkowymi zwycięstwami. Najpierw Piotrkowianin
Piotrków Trybunalski pokonał
KPR Legionowo w stosunku 2726, następnie Enea Orlęta Zwo-

leń wygrały z zamojską Padwą
33-32. W drugim dniu festiwalu
licznie zgromadzona w zwoleńskiej hali publiczność mogła
oglądać popisowe zagrania zespołów, szybkie kontry oraz parady czołowych polskich bramkarzy. Mecze były doskonałą
okazją do sprawdzenia nowych

zawodników, w przypadku zespołu Enea Orlęta Zwoleń szansę
debiutu otrzymali dwaj wychowankowie ENEA - Akademii Piłki
Ręcznej. Niespełna 15 letni Igor
Domagała i Michał Sałbut swoją
ciężką pracą i zaangażowaniem
udowodnili, że niewiele dzieli
ich od rozpoczęcia prawdziwej

przygody z piłką ręczną. Festiwal zakończył się zwycięstwem
Piotrkowianina, drugie miejsce
zajęła drużyna KPR Legionowo,
na 3 pozycji uplasował się zespół
Enea Orlęta Zwoleń, a 4 miejsce
przypadło MKS Padwa Zamość.
Na zakończenie festiwalu wręczone zostały puchary oraz licz-

ne nagrody indywidualne. W ceremonii zamknięcia udział wzięli
Jan Mazurkiewicz – Wiceprezes
Zarządu Enei Wytwarzanie, Arkadiusz Sulima – Burmistrz Zwolenia oraz Paweł Drobek – dyrektor mazowieckiego oddziału
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pierwszy mecz klubu E.Leclerc Moya Energię mamy we krwi!
Radomka Radom w hali RCS w Radomiu
W
poniedziałek, 17 stycznia rozegrany został mecz pomiędzy klubami E.Leclerc Moya
Radomka Radom a UNI Opole. Miejscem spotkania była nowo wybudowana
i oddana do użytku hala RCS, przy ul. Struga w Radomiu.
Był to pierwszy mecz siatkówki w tym miejscu. Spotkanie
odbyło się w ramach rozgrywek
TAURON Ligi. Enea Wytwarzanie
jest sponsorem radomskiego
klubu, dlatego też spółka objęła
funkcję patrona meczu. Mimo
niekorzystnego dla nas wyniku
spotkania emocje były ogromne
a atmosfera wspaniała. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki
meczu odebrała reprezentantka
opolskiego klubu, Gabriela Makarowska. Najlepszą siatkarką
z „Radomki” została Katarzyna
Zaroślińska-Król. Zawodniczkom
nagrody wręczyli Jan Mazurkiewicz, Wiceprezes Enei Wytwarzanie ds. Korporacyjnych oraz
Marek Suski, przewodniczący
Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa. Relację z wydarzenia
można było oglądać na kanale
Polsat Sport. Podczas wydarzenia nie zabrakło również stoiska
Enei Wytwarzanie, w ramach
którego promowano markę
Enea. Zachęcamy do wspólnego
kibicowania podczas kolejnych
sportowych zmagań.

Prawie 17 litrów krwi oddali w środę, 5 stycznia w Elektrowni Kozienice honorowi krwiodawcy. Była to pierwsza akcja zorganizowana
na terenie spółki w tym roku w ramach programu „Energię mamy we
krwi”, w który zaangażowana jest cała Grupa Enea.
Specjalny punkt medyczny
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Radomiu zorganizowany został
w sali konferencyjnej budynku
administracji. Na apel organizatorów odpowiedziało 40 chętnych pracowników Elektrowni.
Po badaniach do oddania krwi
zakwalifikowano 37 osób. Zebrano łącznie 37 jednostek krwi,
czyli aż 16,65 litra życiodajnego
płynu. Projekt każdorazowo cieszy się dużym zainteresowaniem.
Tym razem zbiórka zadedykowana była 7-letniemu Czarkowi Paradowskiemu, który choruje na

ostrą białaczkę limfoblastyczną.
Mimo panującej epidemii koronawirusa wydarzenie udało
się przeprowadzić w sposób
bezpieczny dla krwiodawców i
personelu medycznego. Akcję
zorganizowano wspólnie z aktywnie działającym przy Enei
Wytwarzanie Klubem Honorowych Dawców Krwi. Do inicjatywy włączyły się również Związki
Zawodowe działające przy Enei
Wytwarzanie.
Kolejna akcja krwiodawstwa
na terenie elektrowni zaplanowana jest już w pierwszej połowie marca.
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SP ZZOZ KOZIENICE: NA BIEŻĄCO MIMO TRUDNOŚCI
C
zytelnikom Tygodnika OKO kwestia finansowych
trudności kozienickiego szpitala z pewnością nie jest
obca. Temat ten regularnie pojawia się w naszych relacjach z sesji Rady Powiatu, z drugiej strony natomiast
na naszej stronie www regularnie publikujemy oficjalne
informacje na temat bieżącej kondycji kozienickiej placówki. Chcielibyśmy, by niniejszy artykuł stanowił swoiste zbiorcze opracowanie i podsumowanie tych kwestii,
przedstawiając przy okazji nie tylko bieżące trudności,
ale i sukcesy naszego szpitala.
Najpierw o trudnościach…
Najpierw krótko o stanie finansów w momencie zmiany dyrekcji
kozienickiego SP ZZOZ: według
oficjalnych informacji obecny dyrektor Roman Wysocki przejął po
swoich poprzednikach jednostkę,
której zobowiązania sięgały (na koniec I kwartału roku 2019) kwoty
68 mln PLN. Co gorsza, obok przeterminowanych faktur na łączną
kwotę 13 mln, blisko połowę ogólnej sumy (około 30 mln) stanowiły
wyjątkowo uciążliwe zobowiązania krótkoterminowe, wielu zaś zawiedzionych kontrahentów skierowało już sprawy do sądu. Spośród
sześciu banków, z którymi dyrekcja
prowadziła rozmowy w celu uzyskania środków na spłatę tych zobowiązań, tylko jeden zdecydował
się zaufać naszej jednostce. Udało
się jednak zamienić zobowiązania
krótkoterminowe na łatwiejsze do
zarządzania nimi długoterminowe
oraz spłacić tych kontrahentów,
którzy złożyli pozwy. Można było
dzięki temu zmniejszyć przeterminowane zobowiązania i ze wspomnianych wyżej ok. 13 mln pozostało do spłaty ok. 4 mln. W 2019
roku strata do pokrycia wyniosła 8
116 403,22 PLN, natomiast w 2020
roku 2 801 969,64 PLN. Mówimy
zatem wciąż o kwotach bardzo
dużych, biorąc jednak pod uwagę
proporcje zaległości przed i po ich
redukcji nie można zaprzeczyć, że
został wykonany ruch w dobrym
kierunku.
Niestety, spłacając kredyty z odsetkami, SP ZZOZ Kozienice nie jest
w stanie w pełni pokryć bieżących
kosztów swojej działalności — i to
również trzeba podkreślić. Odczuwają to pracownicy, dla których
zabrakło środków z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych,
co obejmuje tzw. „wczasy pod gruszą” za lata 2019 i 2020 oraz na
jednorazowe nagrody w związku z
odejściem na emeryturę. Na zbyt
niskim poziomie, co szpital przyznaje otwarcie, pozostają także
ich pensje, czego efektem jest odchodzenie pracowników do innych
jednostek. Realnie patrząc nie ma
raczej szans — tu znów odnosimy
się do oficjalnego stanowiska dyrekcji — by kondycja finansowa
SP ZZOZ Kozienice poprawiła się
bez zaangażowania Zarządu i Rady
Powiatu Kozienickiego, której decyzja o spłacie straty finansowej
wskazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 z przychodów
z działalności bieżącej SP ZZOZ za
rok 2020 pogłębiła zresztą trudną
sytuację finansową szpitala.
Oprócz zadłużenia wobec pracowników i niemożności zaspokojenia ich uzasadnionych oczekiwań
płacowych, szpital zalega również ZUS-owi z racji zobowiązań,
które nie były regulowane przez
poprzednie władze i są spłacane
dopiero od 2012 roku oraz spłaca
raty kredytu wraz z odsetkami w
wysokości ok. 4 mln PLN. Łącznie
o mówimy o kwocie rzędu około 6
240 000 PLN rocznie.
…następnie o nowych możliwościach mimo czasu pandemii
Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że rok 2020 był wyjątkowo

trudny tak dla pacjentów, jak dla
pracowników służby zdrowia - w
tym dla zarządzających placówkami takimi jak szpitale, którzy z jednej strony stanęli wobec nagłego
wzrostu kosztów urządzeń i aparatury medycznej oraz środków
ochrony indywidualnej, a z drugiej
wobec konieczności przeprowadzania remontów niezbędnych
do dostosowania pomieszczeń SP
ZZOZ do wymogów Wojewody
Mazowieckiego w zakresie przygotowania łóżek dla pacjentów z
COVID-19. W takiej sytuacji zasada
mierz siły na zamiary sugeruje, że
samo utrzymanie codziennej działalności szpitala uznać należy za
sukces - a to się właśnie udało.
1 grudnia 2019 r. SP ZZOZ Kozienice rozpoczął udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
ramach umowy z NFZ. Z czasem,
włączając się w walkę z pandemią,
uruchomił Punkt Szczepień Węzłowych, Punkt Szczepień Populacyjnych, Punkt Szczepień Powszechnych oraz Punkt Pobrań badań
wymazowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Od 01
czerwca 2021 roku działa Poradnia
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży. Pewne wyobrażenie
o wkładzie SP ZZOZ Kozienice w
ogólny wysiłek w walce z pandemią daje informacja, że szacunkowo za około 60-70% szczepień na
terenie powiatu kozienickiego odpowiada właśnie ta jednostka.
Przez większość czasu i w większości przypadków udawało się
utrzymać ciągłą działalność oddziałów, ograniczenia zaś w ich
funkcjonowaniu rzadziej za przyczynę miały sytuację epidemiologiczną, częściej zaś związane były
z szeregiem przeprowadzonych w
ostatnim czasie remontów i prac
modernizacyjnych, które w większości finansowane były ze środków własnych szpitala, a mówimy
o kwocie 856 695 PLN. Wiele z
dokonanych modernizacji, jak np.
rozbudowa centralnej instalacji
tlenowej oraz pozyskanie urządzeń do prowadzenia wysokoprzepływowej tlenoterapii ma istotne
znaczenie dla skutecznego niesienia pomocy chorym na COVID-19.
Niestety, szpitalowi nie udało się
uzyskać kontraktu z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji dla pacjentów po
przebyciu COVID-19, co związane
jest z niefortunną decyzją podjętą
przez Dyrekcję SP ZZOZ w latach
2011 – 2012 o przekazaniu praw i
obowiązków na świadczenie usług
zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej prywatnej firmie
REHA-COMPLEX s. c. Radom.

Fot. SP ZZOZ Kozienice

Dużym osiągnięciem SP ZZOZ w
Kozienicach jest odnowienie i rozszerzenie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według normy
ISO PN-EN 9001:2015 w zakresie:
leczenie szpitalne, ambulatoryjna
opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,
nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka
laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka
psychiatryczna i leczenie uzależnień. Firma TUV NORD Polska Sp.
z o.o. przeprowadzająca wymagany do odnowienia certyfikatu Audit Recertyfikacyjny stwierdziła, że
świadczenia medyczne realizowane przez SP ZZOZ Kozienice są na
wysokim poziomie, a tym samym
spełniają wymagania normy ISO
PN-EN 9001:2015. Uzyskany Certyfikat ważny jest do 10 października 2024 roku.
Pomoc jest zawsze potrzebna, a
dobra współpraca popłaca
Nawet dobre zarządzanie nie
jest w stanie zdziałać cudów, toteż
o perspektywie finansowej samodzielności szpitala długo jeszcze
nie będziemy mogli mówić serio.
Niezbędna jest zatem pomoc i
współpraca ze strony samorządów, fundacji i innych podmiotów.
Na szczęście podmiotów takich,
poczuwających się do odpowiedzialności społecznej i rozumiejących znaczenie niezakłóconego
funkcjonowania szpitala dla mieszkańców powiatu jest coraz więcej
i dzięki ich wsparciu udaje się nie
tylko wykonywać wszystkie istotne
świadczenia na bieżąco, ale i rozwijać bazę sprzętową szpitala.
Dzięki pieniądzom przekazanym
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego możliwy był zakup aparatu do leczenia nerkozastępczego
(koszt 102 tys. PLN) dla Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, mobilnego aparatu RTG (300
tys. PLN), ambulansu typu C (638
tys. PLN) oraz wózka hydraulicznego, komór do przechowywania
zwłok i wózków do ich transportu
(271 tys. PLN). Aż 2 089 000 PLN
wyniósł koszt zakupu i instalacji
64-rzędowego aparatu do tomografii komputerowej wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń.
Ważnym źródłem wsparcia po-

zostają środki Powiatu Kozienickiego oraz jego gmin, z których
najwięcej przekazała Gmina Kozienice. Gminy przekazały 81 tys. na
wyposażenie stanowisk respiratorowych, Gmina Kozienice i Powiat
Kozienicki przekazały wspólnie
100 tys. PLN na zakup kolumny
artroskopowej dla Bloku Operacyjnego, sama zaś gmina Kozienice przeznaczyła 190 tys. na zakup
sprzętu medycznego do walki z
COVID-19.
Sprzęt tego rodzaju szczodrze
finansowały również fundacje.
Na zakup sprzętu medycznego
do walki z COVID-19 100 000 PLN
przekazała Fundacja ENEA, Fundacja Orlen 468 889 PLN, zaś fundacja PERM 328 000 PLN.
Inne bardzo istotne inwestycje
i dotacje to m.in. dostosowanie
pomieszczeń Traktu Porodowego,
Oddziału Ginekologiczno–Położniczego i Oddziału Neonatologii SP
ZZOZ w Kozienicach do wymogów
sanitarnych i modernizacja podłóg
(200 tys. PLN), modernizacja Bloku
Operacyjnego i pomieszczeń pooperacyjnych (220 tys. PLN), modernizacja kotłowni – remont dachu wraz z niezbędnymi pracami
(8500 PLN), termomodernizacja
budynków A, B i Z (4 200 000 PLN),
budynku D (2 700 000 PLN), modernizacja aptek szpitalnych (2 200
000 PLN) i informatyzacja szpitala
(6 200 000 PLN).
Łącznie na realizację zakupów i
inwestycji szpital pozyskał kwotę
ok. 27 906 389 PLN. Niezależnie
od tego, czy uznamy ją za wysoką
czy niską, wiemy również, że wciąż
w ocenie dyrekcji szpitala — niezbędne jest wykonanie zakupów i
inwestycji na kwotę ok. 3 434 000
PLN, ogółem zaś koszt przeprowadzonych i planowanych inwestycji
oraz zakupów opiewa na kwotę
ok. 31 340 389 PLN.
Co udało się zrobić?
W okresie od 01 stycznia 2021
roku do dnia 31 grudnia 2021
roku w Zespole Poradni Specjalistycznych udzielono ponad 28
366 porad medycznych. W POZ
udzielono 6349 porad medycznych, w tym ponad 2300 w gabinecie lekarza, w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (NPL)
ponad 5237 porad medycznych.
Ogółem hospitalizowano 15 697
pacjentów, w tym pacjentów za-

JAK WESPRZEĆ SP ZZOZ W KOZIENICACH?
Bezpośrednia wpłata na konto:
Getin Noble Bank SA – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach:
56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule należy wpisać: „darowizna” z ewentualną
informacją na co ma być przeznaczona.
Przekazanie 1% podatku:
Można również wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach wpisując w zeznaniu podatkowym PIT
Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko), cel szczegółowy – Szpital Kozienicki (1%)

każonych wirusem SARS-CoV-2
było 789, w okresie wzrostu zakażeń SARS-CoV-2 w oddziałach
szpitalnych hospitalizowano od
40 do ponad 110 pacjentów z
COVID-19, wykonano 2330 znieczuleń (w tym dotchawicze, dożylne, przewodowe), wykonano
ponad 2100 zabiegów operacyjnych (w tym Blok Operacyjny –
1356 oraz Trakt Porodowy – 162,
sala operacyjna w Oddziale Otolaryngologii – 530
i inne). Przyjęto 502 porody, zmarło 437 osób, zrealizowano 3277 wyjazdów karetek
pogotowia.
Pracownia Radiologii i USG wykonała ok 22 000 badań, w tym
6379 tomografii komputerowej,
w LAC pobrano 12844 badań
wymazowych PCR, w tym 556
komercyjnych. Szybkich testów
antygenowych wykonano 14
464, w tym komercyjnych 2389.
Badań laboratoryjnych w kierunku oznaczenia przeciwciał anty
SARS-CoV-2 wykonano 1383.
Kolejnym sukcesem Szpitala
jest leczenie pacjentów w pełnym zakresie w Oddziale Urologii. Obecnie Urologia działa
w lepszym nowym standardzie,
wykonuje dużo nowoczesnych
zabiegów operacyjnych.
Podsumowując…
Dzięki usilnym staraniom dyrekcji i pracowników, udało się
uzyskać wynik finansowy za rok
2020 wyraźnie korzystniejszy niż
miało to miejsce w latach ubiegłych. Gdyby nie konieczność
spłaty kredytów i regulowania
zobowiązań wobec załogi, szpital
mógłby być już w tym momencie na przysłowiowym plusie. W
obecnej sytuacji sukcesem jest
samo niezakłócone prowadzenie
bieżącej działalności.
Dla ogółu mieszkańców ważniejsze od bilansów finansowych
zawsze będą jednak efekty leczenia, zakres oferty oraz jakość
świadczeń medycznych dostępnych w jednostce, te zaś — jak
widzimy — wciąż mogą rosnąć,
gdy pozyskane środki inwestowane są w tych najważniejszych,
mających realny wpływ na nasze
zdrowie sferach.
Wiele jest jeszcze do zrobienia
i naprawienia, bo problemów
narastających przez dekady nie
da się rozwiązać w ciągu roku
czy dwóch, niemniej umiarkowany optymizm wydaje się być
całkiem na miejscu. Szpital będzie nam służył tak długo, jak
długo i my będziemy go wspierać. Jako mieszkańcy macie Państwo możliwość sygnalizowania
samorządowcom i firmom, że
wsparcie dla SP ZZOZ Kozienice jest dla Was ważne i zaskarbi
im Waszą wdzięczność - warto
o tym pamiętać.
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JEST DOBRZE, BĘDZIE JESZCZE LEPIEJ!
Rok 2021, choć nie był łatwym rokiem ze względu chociażby na wciąż panującą pandemię, nie zatrzymał Gminy
Głowaczów dążącej do finalizacji rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcia zupełnie nowych. Zadania te przyczyniły
się m.in. do poprawy jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, czy poprawy infrastruktury naszej gminy.
Zdecydowanie jednymi z największych inwestycji w 2021 roku
były przebudowy i budowy dróg
gminnych:
• Budowa drogi gminnej w
miejscowości Brzóza ul. Wąska, koszt zadania 99.074,40 zł
w pełni sfinansowany z budżetu
gminy;
• w m. Michałów - zadanie to
zrealizowano dzięki pozyskanemu
dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł. Wartość zadania to 389.643,46 zł;
• w m. Lipa-Mała Wieś, etap III
– zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w
wysokości 515.515,00 zł. Wartość
zadania to 730.000,00 zł;
• w m. Studnie – Zieleniec - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w
wysokości 217.140,00 zł. Wartość
zadania to 307.000,00 zł;
• budowa drogi w m. Miejska
Dąbrowa – Kosny – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w
wysokości 900.000,00 zł. Jest to
inwestycja w trakcie realizacji.
Dzięki bardzo dobrej współpracy
z Powiatem Kozienickim w trakcie
realizacji jest budowa chodnika
w miejscowości Brzóza przy ulicy
Pionkowskiej. Na realizację tego
zadania Gmina Głowaczów przeznaczyła środki własne w wysokości 150.000,00 zł. W m. Przejazd
również powstanie chodnik, wykonano już dokumentację projektową (50.000,00 zł). Są to długo
wyczekiwane inwestycje przez
mieszkańców, które z całą pewnością poprawią bezpieczeństwo
pieszych.
Wraz z nadchodzącym 2021
rokiem dobiegały końca prace
inwestycyjne rozpoczęte w roku
2020 związane z infrastrukturą
kulturalną w naszej Gminie. Dzięki dofinansowaniu z Samorządu
Województwa Mazowieckiego w
ramach zadania Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury
Sportowej w kwocie 80.000,00 zł
wybudowano nową trybunę na
stadionie sportowym w Głowaczowie, zmodernizowano nawodnie-

nie oraz zakupiono traktorek kosiarkę. Wartość całkowita zadania
to 269.367,42 zł.
Wśród funduszy inwestycyjnych
znalazły się również środki dla
zdecydowanie najodważniejszych
mieszkańców naszej Gminy, mowa
tu o strażakach. Dzięki staraniom
Wójta Gminy oraz merytorycznie
odpowiedzialnych pracowników
możemy się pochwalić najlepiej wyposażonymi jednostkami
Ochotniczych Straży Pożarnych w
powiecie kozienickim. Elewacje
wszystkich budynków strażnic są
odnowione, zamontowano panele fotowoltaiczne, strażacy wyposażeni są w niezbędny sprzęt i
odzież specjalistyczną. Warto tu
podkreślić duże wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego
oraz Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
bez których z pewnością trudniej
byłoby wykonać wszystkie zaplanowane zadania:
-OSP Głowaczów – dofinansowanie z budżetu Województwa
Mazowieckiego 20.000,00 zł na
zakup sprzętu specjalistycznego,
kompletów odzieży ochrony indywidualnej;
-OSP Brzóza - dofinansowanie
z budżetu Województwa Mazowieckiego 19.981,00 zł na zakup
sprzętu specjalistycznego, kompletów odzieży ochrony indywidualnej;
-OSP Głowaczów - dofinansowanie z budżetu Województwa
Mazowieckiego 80.000,00 zł na
rozbudowę boksów garażowych;
-OSP Bobrowniki - dofinansowanie z budżetu Województwa
Mazowieckiego 25.000,00 zł na
remont dachu strażnicy;
-OSP Brzóza - dofinansowanie z
budżetu Województwa Mazowieckiego 4.835,00 zł;
-OSP Mariampol – dofinansowanie z WFOŚiGW 12.036,60 zł na
modernizację budynku strażnicy
poprzez wymianę bramy garażowej (koszt całkowity 13.374,01 zł);
-OSP Cecylówka-Brzózka dofinansowanie z WFOŚiGW

13.500,00 zł na modernizację budynku strażnicy poprzez wymianę
bramy garażowej (koszt całkowity
15.164,80 zł);
-OSP Głowaczów - dofinansowanie z WFOŚiGW 30.000,00 zł
na termomodernizację budynku
strażnicy;
-OSP Miejska Dąbrowa - dofinansowanie z WFOŚiGW 19.892,55 zł
na zakup specjalistycznego sprzętu
i wyposażenia;
-OSP Lipa - dofinansowanie z
WFOŚiGW 14.370,00 zł na wyposażenie młodzieżowej drużyny
pożarniczej w specjalistyczne komplety ubrań;
-OSP Brzóza – dofinansowanie z
FSUSR 5.500,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu;
-OSP Cecylówka-Brzózka - dofinansowanie z FSUSR 5.500,00 zł
na zakup specjalistycznego sprzętu
do realizacji działań ratowniczych;
-OSP Bobrowniki - dofinansowanie z FSUSR 5.300,00 zł na zakup
specjalistycznego sprzętu do realizacji działań ratowniczych ;
-OSP Mariampol - dofinansowanie z FSUSR 5.500,00 zł na zakup
specjalistycznego sprzętu do realizacji działań ratowniczych ;
-OSP Miejska Dąbrowa - dofinansowanie z FSUSR 5.500,00 zł
na zakup specjalistycznego sprzętu
do realizacji działań ratowniczych.
Ważnym aspektem była budowa i modernizacja oświetlenia
drogowego, na który łącznie wydatkowano 403.361,00zł. Dzięki
pozyskanym dofinansowaniom w
ramach Mazowieckich Instrumentów Aktywizacji Sołectw na łączną
kwotę 90.000,00 zł wykonano:
-budowę oświetlenia w miejscowościach Marianów, Mariampol i
Miejska Dąbrowa
-zmodernizowano
oświetlenie w miejscowościach: Cecylówka Głowaczowska, Adamów,
Józefów, Rogożek, Studnie oraz
Łukawska Wola.
W ramach środków własnych
wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego przy ul. Przecinka
w m. Brzóza (7.995,00 zł), przy
ul. Wareckiej w m. Głowaczów
(12.054,00 zł) oraz w m. Maciejowice (14.238,00 zł).
Wykonano budowę oświetlenia przy boisku szkolnym w
Brzózie – dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 99.750,00 zł, koszt całkowity 133.000,00 zł. Uczniowie
tejże szkoły już niedługo będą mogli korzystać z nowej infrastruktury
sportowej, ponieważ w ramach
programu Sportowa Polska finansowanego z Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
wykonana zostanie przebudowa
obiektów sportowych. Kwota dofinansowania to 409.339,44 zł,
a przewidywany całkowity koszt
wykonania 990.900,00 zł. Również szkolna stołówka w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzózie
zyskała nowe wyposażenie (stoły,
zamrażalka, zmywarko-wyparzarka, pojemniki termoizolacyjne,
sprzęt kuchenny) dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 53.482,96 zł (koszt całkowity
67.579,15 zł).
W ramach programu „Maluch+” Gminny Żłobek „Słoneczny
Zakątek” otrzymał wsparcie na

utworzenie 26 miejsc w kwocie
24.960,00 zł.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Gminy Głowaczów dzieci ze szkół
z terenu naszej gminy mogły korzystać z darmowych lekcji nauki
pływania w ramach programu
„Umiem pływać”. Program finansowany jest z Ministerstwa Sportu
i Turystyki, na który Gmina Głowaczów otrzymała wsparcie w kwocie 10.000,00 zł (całkowity koszt
25.650,00 zł) natomiast Stowarzyszenie – 15.000,00 zł (całkowity
koszt 24.450,00 zł).
To nie koniec atrakcji dla dzieci –
uczniów z jakich mogły korzystać.
Dzięki Fundacji Lotto zorganizowano zajęcia sportowo-fitnesowe
(dofinansowanie 6.000,00 zł,
koszt całkowity 7.200,00 zł), natomiast PZU w ramach projektu „Nie
ma jak wakacje” dofinansowało
półkolonie z których skorzystali
uczniowie PSP w Głowaczowie.
Szkoła w Głowaczowie przystąpiła
również do projektu „Poznaj Polskę” na realizację którego otrzymała dofinansowanie w kwocie
19.568,00 zł. Ministerstwo Obrony
Narodowej sfinansowało lekcje,
warsztaty oraz wycieczki w ramach projektu Wiele dróg – jeden
cel. Głowaczów dla Niepodległej”
w kwocie 6.500,00 zł (całkowity
koszt 8.125,00 zł) z którego skorzystali uczniowie szkół w Brzózie
i Głowaczowie. Najmłodsi czytelnicy - podopieczni Publicznego
Przedszkola w Brzózie i w Głowaczowie mogą korzystać z nowości
wydawniczych, które pozyskano
w ramach Narodowego Programu
Czytelnictwa (5000,00 zł).
Zrealizowano prace związane
z modernizacją stacji uzdatniania wody. W miejscowościach
Marianów i Sewerynów wymieniono układy sterowania, były to
niezbędne prace zapewniające
niezawodność działania hydroforni. Na to zadanie przeznaczono
środki własne w kwocie 90.000,00
zł. W ramach dofinansowania z
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 660.000,00 zł
na modernizację stacji uzdatniania wody w Głowaczowie. Jest
to inwestycja już rozpoczęta, a
przewidywany całkowity koszt
opiewa na kwotę 1.892.800,00 zł.
Rozbudowano sieć wodociągową
w m. Sewerynów – koszt zadania
23.400,00 zł (środki własne).
Patrząc już w przyszłość w m.
Brzóza zrealizowana zostanie inwestycja polegająca na budowie
dwóch studni dla zasilania istniejących stacji uzdatniania wody.
Inwestycja będzie polegała na
odwiercie na głębokości około 90

m, a uzyskana wydajność to ok.
30 m3/h z jednej studni. Wykonano już dokumentacją projektową.
Na to zadania Gmina Głowaczów
otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.
W
ramach
dofinansowań
z Samorządu Województwa Mazowieckiego (18.00,00 zł) oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (18.200,00
zł) wykonano prace konserwatorskie przy pomniku misyjnym
w Brzózie. Łączny koszt zadania
to 36.552,48 zł.
Dzięki programowi „Cyfrowa
Gmina” Urząd Gminy w pełni
będzie mógł wykorzystać technologię cyfrową. Otrzymane
wsparcie finansowe w kwocie
211.800,00 zł przeznaczone zostanie przede wszystkim na utworzenie serwerowni, rozbudowy
wewnętrznej sieci LAN, zakup
komputerów, zakup niezbędnych
licencji do realizacji e-usług, zapewnienie cyberbezpieczeństwa
systemom informatycznym poprzez zakup specjalistycznych
oprogramowań.
Rok 2021 to czas dbania o wizytówkę naszej Gminy czyli o park
w Głowaczowie. Inwestycja ta
podzielona została na dwa etapy.
Pierwszy z nich polegał na wykonaniu niwelacji terenu, wytyczeniu i wykonaniu nowych alejek
oraz nasadzeniu drzew, krzewów
i kwiatów. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie
z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 25.324,00
zł. Koszt całkowity 52.600,00 zł.
W upiększaniu terenu zaangażowali się również mieszkańcy, którzy zareagowali na zaproszenie
Wójta Gminy i wspólnie dokonali
nasadzeń roślin.
Nowością jest podjęcie bardzo ważnego tematu jakim jest
ochrona zwierząt - w tym zakresie
Gmina Głowaczów wprowadziła dofinansowania do sterylizacji
i kastracji psów i kotów. Mamy
nadzieję, iż przyczyni się to do

GMINA GŁOWACZÓW

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl
zniwelowania problemu bezdomności zwierząt, co jest kwestią
bardzo kosztowną. Przypominamy
więc i zachęcamy mieszkańców do
skorzystania z możliwości dofinansowania powyższych zabiegów.
Ponadto Gmina Głowaczów
przeprowadziła szereg inwestycji
zakupowych, tj. zakup: ciągnika
DEUTZ FAHR 219.555,00 zł, kosiarki wysięgnikowa 88.860,00 zł,
przyczepy 45.000,00 oraz szambiarki 62.000,00 zł. Zakupiony
sprzęt ułatwi i usprawni wykonywanie wielu prac w terenie.
Wszyscy z nadzieją patrzymy w
przyszłość i liczymy, że nadchodzący Nowy Rok pozwoli na fina-

lizację już rozpoczętych projektów i otworzy szereg możliwości
dążenia do rozwoju naszej Gminy. Taką szansą jest niewątpliwie
program Polski Ład, w ramach
którego Gmina Głowaczów otrzymała rekordowe wsparcie ponad
10 mln. Przeznaczone ono zostanie przede wszystkim na budowę
dróg w miejscowościach: Brzóza,
Ignacówka Bobrowska, Ignacówka
Grabnowolska, Józefów, Zieleniec,
Maciejowice, Studnie, Rogożek,
Helenów.
Suma środków zewnętrznych
pozyskanych w roku 2021 na realizację zadań w latach 2021- 2023
to blisko 23 mln zł.
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Mamy nadzieję, że inwestycje
zrealizowane w 2021 roku ułatwiły
życie mieszkańcom i będą cieszyć
jeszcze przez długi czas. Budżet
Gminy jest stosunkowo niewielki,
dlatego zrealizowanie wszystkich
potrzeb mieszkańców jest bardzo
trudne, jednak wsłuchując się w
głosy mieszkańców staramy się
reagować jak najszybciej. Nie zawsze wszystko udaje się zrobić
od razu, proces inwestycyjny ma
swoje wymagania - tak dokumentacyjne jak i finansowe, czego nie
można pominąć.
Hubert Czubaj
Wójt Gminy Głowaczów

WÓJT GMINY GŁOWACZÓW OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Lp.

1

Księga wieczysta,nr działki
i jej powierzchnia

Księga wieczysta
Nr RA1K/00060007/5
Nieruchomość nr: 423/1,
422,443/1,421/3,442/1
Łączna pow. 0,9515 ha
Obręb - 0024 Mariampol

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości ( w zł)

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Mariampolu gmina Głowaczów,
powiat kozienicki woj. Mazowieckie. Nieruchomość położona przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej
i terenów upraw rolnych. Zabudowana jest budynkiem byłej Szkoły Podstawowej o konstrukcji murowanej, II kondygnacyjnym w części podpiwniczonym o pow. zabudowy 398 m2
i pow. użytkowej 639 m2 w złym stanie technicznym. Wyposażona jest w wodociąg gminny,
kanalizację własną, energię elektryczną, c.o.- własne, przyłącze telefoniczne. Brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren oznacza symbolem 26.1.Uo- istniejąca
szkoła podstawowa do adaptacji.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Głowaczów, ul. Rynek 35,
26-903 Głowaczów w sali konferencyjnej o godz. 10.00 w dniu 03.03.2022r.
1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, potwierdzenie wpłacenia
wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. W
przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału
jednego z nich przedłożenie stosownej pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu
w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego
rozdzielność. Firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez
pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne).
2. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu należy wpłacić najpóźniej do dnia
01.03.2022r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Głowaczów: Bank Spółdzielczy w Głowaczowie nr
57 9125 0000 0374 2000 0080. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty
na wskazane konto gminy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Przetarg II–
działka 423/1, 422, 443/1, 421/3, 442/1 Mariampol”.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny

100 000,00 zł Wadium: 10 000,00 zł Min.
Postąpienie 1 000,00 zł

nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał od zawarcia umowy.
5. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium wpłacone przelewem zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1)odwołania przetargu; 2)zamknięcia przetargu; 3)unieważnienia przetargu; 4)zakończenia przetargu
wynikiem negatywnym
6. O terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie.
7. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca ( m.in.
koszty notarialne oraz opłaty wieczystoksięgowe itd.)
8. Cudzoziemcy /w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/ w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są, przed zawarciem umowy notarialnej
uzyskać stosowną zgodę na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.
9. Wójt Gminy Głowaczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej
przyczyny.
10. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym
z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i
staraniem nabywcy Gmina Głowaczów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na stronach
internetowych www.glowaczow.pl, www.bip.glowaczow.pl oraz w prasie lokalnej.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w pok. nr 12 tel. 48/6231075

SESJA BUDŻETOWA Będzie nowa strażnica dla OSP w Brzózie

W

20

Plan budżetu na rok 2022 wygląda następująco:
• Plan dochodów, łączna kwota 38 159 552 zł, w
tym dochody bieżące 30 150
213 zł i dochody majątkowe
8 009 339 zł
• Plan wydatków, łączna kwota 42 718 427 zł, w tym wydatki
bieżące 29 341 727 zł i wydatki
majątkowe (inwestycyjne) 13
376 700 zł
Najważniejszymi zadaniami
inwestycyjnymi jakie zamieszczono w planie na przyszły
rok to:
-budowa dróg gminnych, modernizacja stacji uzdatniania
wody w Głowaczowie, budowa
boiska wielofunkcyjnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej
w Brzózie, budowa dwóch ujęć
wody dla SUW w Brzózie.

Podpisanie umowy o dofinansowanie jest zwieńczeniem procesu ubiegania się o przyznanie
wsparcia w ramach programu
Mazowieckiego
Instrumentu
Wsparcia Zadań Ważnych dla
Równoważnego Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Jest to
pierwsza dotacja z tego typu instrumentu. Trwają już prace przy
dokumentacji projektowej.
Podczas uroczystego podpisania
obecni byli: Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego –Leszek
Przybytniak oraz Tomasz Śmietanka, Sekretarz Gminy Andrzej Łuczycki, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Marek oraz Prezes OSP
Brzóza Tomasz Rębiś.
Wójt Hubert Czubaj podkreślił,
że Województwo Mazowieckie
aktywnie wspiera jednostki OSP z
terenu gminy Głowaczów, wyposażając je w nowoczesny i profesjonalny sprzęt czy modernizując
strażnice. Zaznaczył, że mająca powstać inwestycja to przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego
zaplecza dla druhów, co przełoży
się na komfort użytkowania oraz
przyspieszy przygotowanie wyjazdu do akcji ratunkowych, jak
również spełni oczekiwania mieszkańców umożliwiając organizację
imprez kulturalno-rekreacyjnych.
Wicemarszałek Rafał Rajkowski pogratulował dobrze napisanego wniosku, który został następnie pozytywnie rozpatrzony

dniu 21 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Głowaczów odbyła się XXXII sesja VIII kadencji
Rady Gminy Głowaczów. Sesja była okazją do podsumowań
kończącego się roku i planów na nadchodzący 2022 rok. Najważniejszym punktem spotkania było jednogłośne podjęcie
przez radnych uchwały budżetowej, która pozwoli realizować
jej założenia już od pierwszych dni 2022 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu
realizacji zadań inwestycyjnych. Wójt Gminy Hubert Czubaj
przedstawił także sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
i informację z wykonania uchwał.

Za zgodą radnych udzielona zostanie również pomoc
finansowa Powiatowi Kozienickiemu, dzięki której wsparte
zostaną inwestycje zrealizowane na terenie naszej gminy, tj.:
budowa chodników w miejsco-

wościach Przejazd (100 000 zł) i
Ursynów (150 000 zł).
- Rok 2022 zapowiada się
bardzo pracowicie. Oprócz zaplanowanych prac będziemy
realizować, przy udziale Wojska Polskiego, remont mostu w
miejscowości Chodków. Kwota zadań inwestycyjnych jest
ogromna i rekordowa. Jestem
przekonany, że w trakcie roku
będzie jeszcze rosła, również z
uwagi na to, że będziemy aplikować i szukać zewnętrznych
źródeł finansowania.
- Warto podkreślić, iż zadłużenie Gminy zmniejsza się, wynosi
około 3 460 000 zł, co stanowi
9,6% kwoty do planowanych
dochodów i jest najmniejsze
od kilkunastu lat. Świadczy to
przede wszystkim o racjonalnej i oszczędnej gospodarce
finansowej.
Dziękuję wszystkim Radnym za jednogłośne uchwalenie budżetu Gminy na
2022 rok – podkreślił Wójt
Gminy – Hubert Czubaj.

stycznia 2022 r. Wójt Gminy Głowaczów – Hubert Czubaj, przy kontrasygnacie Skarbnik
Gminy – Grażyny Rybarczyk, podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego – Rafałem Rajkowskim umowę o dofinansowanie budowy Strażnicy OSP w Brzózie wraz
infrastrukturą towarzyszącą na niebagatelną kwotę 3 900 000,00 zł.

podczas posiedzenia Sejmiku
Województwa Mazowieckiego.
Cieszy go bardzo dobrze układająca się współpraca z Wójtem
Gminy Głowaczów, co przekłada
się na coraz większe kwoty dofinansowań i realizację dużych
przedsięwzięć.
Radni Sejmiku – Tomasz Śmietanka i Leszek Przybytniak, pogratulowali odwagi na podjęcie
tak dużej inwestycji, która z całą
pewnością posłuży mieszkańcom
i głównym adresatom czyli strażakom z OSP Brzóza. Podkreślili
widoczny rozwój Gminy Głowaczów dzięki ogromnemu zaangażowaniu Wójta Gminy i dobrej
współpracy z Radą.
Głos zabrali również Przewodniczący Rady Gminy Piotr Marek

oraz Prezes OSP Brzóza, którzy
przede wszystkim jako mieszkańcy miejscowości Brzóza, serdecznie podziękowali za przychylność
obecnym gościom i wymierne finansowe wsparcie. To spełnienie
oczekiwań mieszkańców, prężnie
działających pań z Koła Gospodyń Wiejskich, jak i samych strażaków OSP Brzóza.
Bezpieczeństwo jest dla władz
gminy najważniejsze, dlatego od
samego początku Wójt Gminy Głowaczów wspiera działania Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Stara się
pozyskiwać i przekazywać im takie
środki, które pozwalają działać jak
najsprawniej, aby wszyscy mieszkańcy gminy Głowaczów mogli
czuć się bezpiecznie.
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ul .Warszawska 4, lok. 7
dawny dworzec PKS,
obok stanowiska nr 1

Tel. 666-664-401
Godziny otwarcia:
12:00 - 19:00

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA WSZYSTKICH:
pizzę i zapiekanki włoskie z PRZYSTANKU PIZZA zamawiać można także
w Kawiarni Kulturalnej (Kozienice, ul. Warszawska 29)!

SPACER KULTURALNO-GASTRONOMICZNY

J

ako że Gmina Kozienice otwarcie i z niejakim zresztą powodzeniem aspiruje do miasta przyjaznego turystyce i kulturze, my także chcielibyśmy zaproponować mały spacer po
niewielkim co prawda, ale bogatym we wrażenia smakowe
i duchowe wycinku naszego miasta…

Historia zamknięta w skarbonkach” to nowa, przeciekawa
wystawa dostępna w Muzeum
Regionalnym w Kozienicach.
Niecodzienne zbiory pochodzą
z kolekcji p. Szczepana Ignaczyńskiego. Gdybyście zdecydowali
się Państwo ją odwiedzić, idąc
od ulicy Kochanowskiego dawnym dworcem PKS zupełnym
przypadkiem zawadzić możecie

o Przystanek Pizza, gdzie właśnie od dnia, gdy ten numer ukaże się w druku, do firmowego
zestawu włoskich zapiekanek
i pizz dołączy imponująca gabarytem pizza rodzinna, którą
można samemu skomponować,
godząc tym samym czasem
mocno różne gusta i podniebienia. Muzeum warto odwiedzić
tym bardziej, że od piątku oglą-

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
“PRZYSTANEK KOZIENICE”
zaprasza firmy, seniorów
i wszystkich zainteresowanych
do korzystania z oferowanych
przez nas z kursów i usług www

prowadzimy kursy z zakresu:
• podstawowej obsługi komputera czy smartfona
• obsługi komunikatorów internetowych
• konkretnych zagadnień interesujących
kursantów (jesteśmy bardzo elastyczni!)
• pracy z programami biurowymi
(MS Word, MS Excel)
Tworzymy na zamówienie profesjonalne strony internetowe, w tym sklepy (Woocommerce, Prestashop),
wedle życzenia będziemy administrować Twoją stroną lub nauczymy Cię samodzielnie ją obsługiwać.

Zadzwoń

przyjdź
zapytaj co możemy
dla Ciebie zrobić!

503 057 533

dać będzie można tam także wystawę fotografii Jacka Herman-Iżyckiego pt. “Sokotra wyspa
smoczej krwi”.
Gdyby natomiast wygodniej
komuś było konsumować nieco
bliżej głównego ośrodka kozienickiej kultury, jakim jest CK-A…
nic prostszego, pizza i zapiekanki przywędrują tam do Państwa
same, wystarczy szepnąć słówko
na ten temat w Kawiarni Kulturalna! Sam Kozienicki Dom
Kultury natomiast ma do zaproponowania w międzyczasie
naprawde wiele: już 10 lutego
(czwartek) o godz. 18.00 wy-

stąpi Sławek Uniatowski - śpiewający barytonem wokalista,
kompozytor, autor tekstów i
multiinstrumentalista. The best
of to wyjątkowy projekt, podczas którego usłyszymy zarówno autorskie utwory Sławka,
jak i nadzwyczajne aranżacje
piosenek jego największych
idoli: Zbigniewa Wodeckiego,
Andrzeja Zauchy i Franka Sinatry. Miłośników mocniejszych,
rockowych brzmień zelektryzuje
z pewnością wieść o koncercie
zespołu OLD BREAKOUT pt. „Tribute to Nalepa & Kubasińska”,
który odbędzie się w dniu 24

lutego 2022r. (czwartek) o godz.
18.00 w sali koncertowo-kinowej. Z zespołem gościnnie wystąpi Patrycja Wołos – solistka
z Młodzieżowej Estrady Piosenki KDK, zaś jako support zagra
kozienicko-pionkowski zespół
Power&Blues.
W samej Kawiarni Kulturalna
natomiast już w piątek, 28 stycznia o godzinie 18 z programem
pt. “Żeńskie granie i cygańska
niespodzianka” wystąpią absolwentki ze Szkoły Muzycznej
I st. w Kozienicach - szczegóły na
plakacie poniżej.

