
„To historia naszego Kozie-
nickiego Hospicjum” - mogą 
powiedzieć dziś Ci, którzy 
pierwsi powzięli zamysł jego 
utworzenia. I nie chodzi tu o 
jakąś prywatną satysfakcję, 
lecz radość, autentyczną ra-
dość, że dobro przyciąga do-
bro, szerzy się, zatacza coraz 
to bardziej rozległe kręgi.

Namacalnym tego dowo-
dem była  „Wielkopostna 
Niedziela” przygotowana w 
kościele Parafii Świętego Krzy-
ża w Kozienicach. Podczas 
tej, kolejnej już akcji chary-
tatywnej zainicjowanej przez 
Kozienickie Hospicjum, po 

każdej Mszy Świętej można 
było zaopatrzyć się w postny, 
lecz ze smakiem przyrządzony 
poczęstunek. A był on zasługą 
dzielnych pań z okolicznych 
Kół Gospodyń Wiejskich.

„Ziemniaki obrać, wypłukać 
i posiekać tasakiem...” - tak, 
sensacyjnie niemal, zaczyna 
się wstęp do sekretnego prze-
pisu na słynną kapustę dębo-
wą, specjalność naszych Stani-
sławic. Jego strażniczki z KGW 
„Nowoczesna Gospodyni”, jak 
widać, uchyliły nam rąbka ta-
jemnicy. Stanisławicom dziel-
nie wtórował Głusiec. Panie 
z tamtejszego Koła Gospodyń 

Wiejskich naprzeciw dębowej 
kapuście postawiły postne 
krokiety.  Kto nie próbował, 
niech wierzy na słowo - wybór 
był trudny - tym bardziej, że  
w konkurencji na najlepsze 
danie „Wielkopostnej Nie-
dzieli” z pierogami nieopi-
sanej dobroci dodatkowo 
stanęły  w szranki kozienicki 
„Bar pod Sosną” i „Tawerna  
Stawiska” z Garbatki.

Przed kościołem zaroiło się 
też od młodzieży. Wolonta-
riusze z PSP nr 1, pod opie-

ką pani Pauliny Zawadzkiej, 
pamiętając o Tych, którym 
chcemy służyć, zbierali środki 
na wielkanocny koszyczek dla 
chorego, oferując w zamian 
sympatyczne cegiełki w po-
staci cukierków z niespodzian-
ką. Przybyła też młodzież z I 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Czarnieckiego. Jej 
reprezentanci, wolontariusze 
z grupy projektowej „Zwolnie-
ni z Teorii”, przynieśli ze sobą 
pyszne domowe wypieki.

Ten pierwszy wiosenny 

dzień do ciepłych nie nale-
żał, a jednak rozgrzał nasze 
serca wewnętrznym żarem. 
Podobnie jak w trakcie minio-
nych „Słodkich Niedziel”, nie 
skąpiąc grosza, kozieniczanie 
szczodrobliwie odpowiedzieli 
na naszą propozycję. Dzięki 
ich wielkiemu zaangażowaniu 
udało się zebrać dokładnie 
3674 zł i 20 gr, tak bardzo po-
trzebnych na bieżącą, niesio-
ną przez hospicjum pomoc.

Krzysztof Reczek
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WIELKOPOSTNA NIEDZIELA
Na początku było  źródełko. Małe, lecz dzielne, biło 

wysoko w górach, tocząc krętą doliną swe wody. Po 
drodze dołączały doń inne strumyki, coraz liczniejsze.  
Aż stały się rzeką.

POGODNYCH, ZDROWYCH  I JESZCZE RAZ ZDROWYCH
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

ŻYCZY WSZYSTKIM
REDAKCJA TYGODNIKA OKO

Fot. Facebook Piotra Kozłowskiego
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• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI PO 
NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocy-
kle, motorowery, części.  
Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCY-
KLE I SAMOCHODY wsk, mz, 
simson, motorynka itp FIAT, 
POLONEZ. Ciągniki rolnicze.  
Tel. 721 029 688
• Sprzedam koparko-łado-
warkę 580P Case, rok 1998, 
cena 60 000, stan dobry.  
Tel. 784-783-757
• Sprzedam koparkę koło-
wą Case 688P, rok 1991, cena  
49 000. Tel. 784-783-757

• Sprzedam tanio piec CO marki 
DEFRO  350 KW na każdy opał, 
sterowany komputerowo,stan 
idealny używany trzy lata. Wymia-
na z powodu przejścia na instala-
cję gazową.Cena do uzgodnienia. 
Tel. 885 562 762
• Kupię stare meble, kredensy, 
maselnice, dzieże, beczki, wozy 
drabiniaste, niecki, kołowrotki, 
stoły stolarskie. Opróżniamy stare 
posesje, szopy, stodoły. Tel. 511-
088-148
• Kupię stare szkło - wazony, tale-
rze, sztućce, szklanki, podstawki, 
wszelakie stare ozdoby i wyposa-
żenie wnętrz, także kanki i bańki 
na mleko. Tel. 517-218-148
• Sprzedam stoisko w DH Casino 
w Pionkach z towarem bielizna 
upominki srebro wraz z wyposa-
żeniem i kontaktami handlowymi. 
Więcej informacji pod nr telefonu  
602-579-045
• Sprzedam akordeon niemiecki, 
72 basy. Cena 700  zł. Tel. 668-
803-997
• PRZYJMĘ stary lub zepsuty 
sprzęt komputerowy - komplet-
ny ( stacjonarne, laptopy), części 
(dyski, napędy, karty rozszerzeń), 
tablety. Kontakt 579-665-969
• Profile różne II gatunek 2 zł /kg 
Tel. 48 614 50 69
 • Profil 40x30x1,5 - 3 zł/mb Tel 
888 302 303

• Rura fi 14 1 zł/mb  
Tel. 48 614 50 69 lub 888 302 303
• Rura fi 114 x2,3 mm 15 zł/mb 
Tel. 48 614 50 69

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w 
bloku działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2,6 ha. Działka 
zabudowana, w pełni uzbrojona 
w media, położona 10 km od Ko-
zienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę rolną znajdu-
je się na niej las oraz łąka działka, 
ma powierzchnię 5000, znajduje 
się w miejscowości Aleksandrów 
gmina Magnuszew. Cena za 1m²  
to 29 zł oczywiście cena podlega 
negocjacji. Telefon 692 604 059 
(Sławomir)
• Sprzedam 15 ha ziemi rolnej.  
Tel. 668-803-997
• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cen ado 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam działkę budowlaną, 
900m². Bogucin, z pozwoleniem 
na budowę, wszystkie media.  
Tel. 668-803-997
• Działka 2,65ha wraz z domem 
w stanie surowym w rudzie, na 
działce woda i kanalizacja, prąd w 
domu, gaz w ulicy. Całość lub sam 
dom z dowolną wielkością działki. 
Tel. 608-225-736
• Sprzedam hektar ziemi w Brzó-
zie klasa 3 cena 30.000. Telefon 
kontaktowy 604-181-478
• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Telefon kon-
taktowy 604-181-478 lub 503-
124-381

• Mężczyzna 50 lat, finansowo 
niezależny. Poznam panią bez 
nałogów w stosownym wieku.  
Tel. 535-635-331.
• Seniorko, masz uczciwą rodzinę 
z wnukami – zadzwoń do samot-
nego emeryta. Tel. 503 970 467. 
Naprawdę warto.
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Oddał Kozienicom 
swoją duszę i serce

W roku 1999 odbył się turniej siatkarski Spring Cup. 16 żeń-
skich drużyn narodowych rywalizowało na parkietach  Radomia 
i Kozienic. To wtedy poznałem Henryka, nie pana Zmitrowicza,  
a właśnie Henryka. Od razu kazał mówić do siebie po imieniu 
chociaż dzieliło nas sporo lat. Wspólnie z nim i Staszkiem Orze-
chowskim odpowiadaliśmy za przygotowania i realizację kozie-
nickiej części imprezy. To wtedy przekonałem się, że Heniek, wiel-
kie chłopisko, jest tylko z pozoru tym narwanym twardzielem, 
o którym  takie wieści wcześniej do mnie dochodziły. Był uparty 
ale i konsekwentny. Człowiek, który w jednym momencie po-
trafił rozpalić się do czerwoności, w następnym tonował moje 
zacietrzewienie, uspokajał. – Kordek, daj spokój ochłoń, mówił.  
I przedstawiał rzeczowe argumenty.

Niełatwo jest pisać o kimś kto odszedł do lepszego świa-
ta. Kto zasłużył na dużo więcej niż opisy jego osiągnięć  
w nekrologach. 

Henryk Zmitrowicz oddał Kozienicom swoją duszę  
i serce. Proszę o tym pamiętać.

Edmund Kordas

OPIEKA I ULGA 
W CIERPIENIU
Na stronie pierwszej zamieściliśmy krótką relację z przygo-

towanej przez Kozienickie Hospicjum akcji charytatywnej 
„Wielkopostna Niedziela”. Czym jednak właściwie hospicjum 
zajmuje się w praktyce, jak bardzo jest potrzebne? Odpowie-
dzi na te pytania znajdziecie Państwo poniżej.

Komu i w jaki spo-
sób pomaga ko-
zienickie hospi-
cjum, jaka jest 
jego misja?

Zacznijmy od 
odpowiedzi na py-
tanie, czym właściwie 
jest nasze Kozienickie 
Hospicjum im. Sł. Bożej 
Matki Kazimiery Grusz-
czyńskiej ? Znaczenie słowa 
„hospicjum”, przynajmniej w 
jego podstawowym zakresie, jest 
chyba ogólnie znane. Przebija się 
ono do do powszechnej świado-
mości, szczególnie w dzisiejszych 
czasach, wraz z coraz bardziej 
rosnącą liczbą zachorowań na 
choroby nowotworowe. To z nimi 
najczęściej, oraz z pomocą nie-
sioną osobom chorym kojarzy się 
hospicjum. Misja hospicjów jest 
jednak szersza. Obejmuje ona 
wszechstronną pomoc, opiekę, 
ulgę w cierpieniu, sprawowane 
wobec wszystkich osób chorych 
przewlekle i terminalnie, ale także 
samotnych, w podeszłym wieku, 
którym ciężko jest samodzielnie 
funkcjonować.

 Podobnie przedstawia się też 
misja i działalność kozienickiej 
placówki. Nasze Hospicjum jest 
Stowarzyszeniem, działającym 
na podstawie obowiązujących 
ustaw, dobrowolną wspólnotą 
członków, osób wykonujących 
zawody medyczne, oraz inne, a 
także osób duchownych. Są więc 
wśród nas lekarze, pielęgniarki, 
rehabilitanci, ale także przedsta-
wiciele profesji zupełnie nie ko-
jarzonych z pomocą czy opieką 
medyczną. Bo chociaż wiedza i 
umiejętności fachowe są w tej pra-
cy nie do przecenienia, to chyba 
na równi z nimi należałoby posta-
wić zapał, serce i zaangażowanie.  

Wszelkie formy pomocy niesio-
nej przez  Hospicjum sprawowane 
są nieodpłatnie, co chcemy dobit-
nie zaznaczyć i przekazać osobom, 
które szukają u nas, czy też będą 
szukać wsparcia. Co oferujemy i 
możemy zaoferować? Na obec-
nym etapie świadczymy pomoc w 
domu chorego. Przede wszystkim 
jest to pomoc fachowa świadczo-
na przez lekarzy, pielęgniarki, re-
habilitantów. Warto zaznaczyć, że 

jej efekty są wymier-
ne, co znajduje 
odzwierciedlenie 
w prowadzonej 
dokumentacji.

Choć nie tak 
uchwytne, ale jak-
że ważne, pozostaje 

wsparcie psychiczne 
niesione przez naszych 

wolontariuszy. Realizuje się 
ono w formach konkretnych 

– odwiedzinach i rozmowach o 
zwykłych prozaicznych sprawach, 
pomocy w pracach pielęgnacyj-
nych, karmieniu osób chorych. 
Kiedy myślimy o tych i innych czyn-
nościach, jakże przecież ważnych, 
cały czas pielęgnujemy też potrze-
bę modlitwy za chorych. Modlitwy 
zawierzającej ich Bożej Opiece, 
niosącej otuchę. i pokrzepienie.

Jakie duże są w naszym regionie 
potrzeby, jeśli chodzi o usługi ho-
spicjum i w jakim stopniu hospi-
cjum jest w stanie je zaspokoić?

Chociaż nie prowadzimy diag-
nozowania sytuacji zdrowotnej, 
zdajemy sobie sprawę z rosnącego 
zagrożenia chorobami onkologicz-
nymi oraz innymi schorzeniami, 
które mogą mogą rozwinąć się 
w fazę terminalną. Jako pewne, 
możemy podać nasze dane spra-
wozdawcze, oraz aktualny stan 
świadczonej pomocy. Otóż w ubie-
głym roku Hospicjum udzieliło po-
mocy 44 osobom. W chwili obec-
nie pozostaje pod naszą opieką 25 
chorych. Bardzo jednak pragniemy 
przekazać, że zawsze jesteśmy 
gotowi na świadczenie pomocy 
w każdym przypadku, gdy będzie 
ona potrzebna.

W jaki sposób można z hospi-
cjum się skontaktować i uzyskać 
pomoc?

To, o czym już wspomniano, 
to pewnie katalog naszych rze-
czy najpotrzebniejszych,ale for-
my pomocy mogą być różne, jak 
choćby wypożyczanie sprzętu 
rehabilitacyjnego,robienie zaku-
pów. Nie wszystkie łatwo tu wy-
mienić, gdyż są zależne od sytuacji.

Dlatego też, jeżeli ktoś odczuwa 
taką potrzebę, najlepiej skontakto-
wać się z nami bezpośrednio pod 
nr telefonu: 661 311 034, lub po-
przez pocztę elektroniczną hospi-
cjum.kozienice@gmail.com

Artyści z Kozienic na telewizyjnych 
ekranach i teatralnych deskach
O tym, że Kozienice wydały na świat wiele znanych postaci, wie chyba każdy mieszkaniec 

miasta. Król Zygmunt I Stary, kompozytor Bogusław Klimczuk czy piłkarz Rafał Wolski są 
chyba najbardziej rozpoznawalnymi ambasadorami miasta. Coraz częściej na telewizyjnych 
ekranach i teatralnych deskach możemy także oglądać kozieniczan.

Najszersza grupa publiczności 
może kojarzyć przede wszystkim 
Katarzynę Maciąg. Niespełna 
39-letnia dziś aktorka pierwszą 
falę popularności zawdzięcza 
serialowi „Teraz albo nigdy!”, 
wcielając się w rolę Basi Jasnyk. 
Wystąpiła także między inny-
mi w serialu „O mnie się nie 
martw” oraz filmie „Facet (nie)
potrzebny od zaraz”. Choć gra-
ła u boku największych gwiazd 
polskiego ekranu, nigdy nie 
zapomniała skąd się wywodzi i 
kto ją natchnął do rozpoczęcia 
edukacji w tym kierunku. 

– W Kozienickim Domu Kultu-
ry występowałam od siódme-
go roku życia i mam mnóstwo 
pięknych wspomnień. Brałam 
udział w konkursach recyta-
torskich, pamiętam dokładnie 
miejsca, gdzie oczekiwało się 
na wyniki. Tworzyliśmy różne 
imprezy artystyczne, działo się 
mnóstwo. Pierwszy spektakl za-
grałam na tej scenie – wspomi-
nała w 2014 roku w rozmowie 
z „Kroniką Kozienicką”. – Stwo-
rzyli go Krzysztof Kaim i Artur 
Rybakowski i wtedy zaliczyłam 
swój premierowy sceniczny wy-
stęp. W końcu nauczycielka z Li-
ceum Ogólnokształcącego, pani 
Ambroziewicz, powiedziała, że 
powinnam iść do szkoły aktor-
skiej. Do dziś nie wiem, skąd 
miała to przeczucie… – dodała.

Ostatnio bardzo często na 
ekranach oglądać można także 
Karolinę Piechotę. Wywodząca 
się z Kozienic aktorka wciela 
się bowiem w rolę Maryli Ro-
dowicz w popularnym serialu 
„Osiecka”. Wcześniej występo-

wała także między innymi w 
„Plebanii” czy filmie „Bogowie”. 
Podobnie do Katarzyny Maciąg, 
także pamięta o swoich korze-
niach. W Kozienickim Domu 
Kultury prezentowała swój re-
cital, prowadziła także zajęcia 
aktorskie dla dzieci i młodzieży. 
Ostatnio natomiast przeczytała 
wiersze laureatki V Regionalne-
go Konkursu Poetyckiego, Ewe-
liny Duchnik z Janiszewa.

W branży artystycznej dzia-
ła aktywnie również Radosław 
Mazur. On także zaczynał od 
konkursów recytatorskich, po-
magał w prowadzeniu koła te-
atralnego w swoim liceum, u 
boku profesor Beaty Smykie-
wicz-Różyckiej. Ukończył Szkołę 
Aktorską Haliny i Jana Machul-
skich w Warszawie, współpra-
cował z kozienickim Ogrodem 
Jordanowskim i KDK. Wystę-
pował w filmach krótkometra-
żowych, trafił też do programu 
„Mamy Cię!”. Pracował na pla-
nach wielu seriali paradoku-
mentalnych, a obecnie – już 
nieco po drugiej stronie kamery 
– zajmuje się doborem obsady 
do produkcji telewizyjnych.

Swoje pierwsze poważne kro-
ki w aktorstwie postawił już 
Bartosz Sak. Kozieniczanin szer-
szej publiczności pokazał się 
w 2017 roku. Wówczas wziął 
udział w kontynuacji hitowe-
go serialu „Belfer”, realizowa-
nego przez telewizję Canal+. 
I choć druga seria nie okaza-
ła się tak świetna, jak pierw-
sza – przy premierowej edycji 
niemal cała Polska zadawała 
sobie pytanie „kto zabił Mary-

się Walewską” – pozwoliło mu 
to przebić się do świadomości 
reżyserów i producentów. Ko-
zieniczanin pojawił się później  
w obsadzie takich seriali jak 
„Ślepnąc od świateł” czy „Ul-
traviolet”. Obecnie natomiast 
oczekuje na premierę filmu 
„Mój dług”, w którym zagrał 
główną rolę – Sławomira Siko-
ry. To niejako nowa wersja kul-
towego „Długu”, opowiadają-
cego historię prześladowanego 
przedsiębiorcy, który w akcie 
desperacji dopuścił się morder-
stwa na swoich oprawcach. – 
Chcę opowiedzieć tę historię na 
nowo. Zostanie w niej pokazany 
wątek więzienia, i nie zabrak-
nie tamtejszej rzeczywistości 
– mówił sam Sławomir Sikora. 
– Odegranie postaci żyjącej, 
która obejrzy ten film, jest dość 
trudne. Rozmawiałem osobi-
ście z głównym bohaterem, ale 
na pewno nie będę go odtwa-
rzał. Chcemy pokazać sytua-
cję w zupełnie innym punkcie, 
dlatego nie inspirowałem się 
filmem „Dług”. Gdy dostałem 
propozycję, nie zastanawiałem 
się nawet minuty – powiedział 
w rozmowie z Wirtualną Polską 
Bartosz Sak. Dokładna data pre-
miery nowej produkcji z udzia-
łem kozieniczanina nie jest jesz-
cze dokładnie znana.

Oprócz wspomnianych już ak-
torów, w Kozienicach przyszedł 
na świat także znany głównie z 
teatru Andrzej Bienias, związa-
ny przede wszystkim z Teatrem 
im. Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza w Zakopanem, mający 
na koncie również role choćby 
w Starym Teatrze im. Heleny 
Modrzejewskiej w Krakowie. 
Nie sposób zapomnieć także o 
Rafale Kołsucie, czyli aktorze 
dubbingowym, który podkładał 
głos w wielu serialach i filmach 
fabularnych. Jak widać, kozie-
nicka grupa artystyczna ma się 
coraz lepiej!

Emil Kopański

Wszystkie fotografie akto-
rów pochodzą z Wikipedii (Li-
cencja CC BY-SA 4.0) oprócz 
zdjęć Bartosza Saka  i Andrzeja 
Bieniasa, zaczerpniętych z ich 
profili Faceboook.Radosław Mazurn 

Karolina Piechotan 

Katarzyna Maciągn 

Bartosz Sakn Andrzej Bieniasn 
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Pobierz rozkład jazdy  
z naszej strony na swój  
telefon przy pomocy kodu QR!
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Podczas spotkania omówiono 
aktualną sytuację związaną z bu-
dową nowoczesnych szklarni w 
Ryczywole. A trzeba przyznać, że 
prace nabrały tempa. Jak zapew-

nia prezes, budowa przebiega 
sprawnie i jest już na ukończe-
niu. Inwestorzy zakładają uru-
chomienie produkcji na jesieni 
tego roku. Z kolei już w kwiet-

niu planowane jest rozpoczęcie  
rekrutacji pracowników.

Na pierwszym etapie działal-
ności w Ryczywole, firma planuje 
zatrudnić około 200 osób. 

W perspektywie planowana 
jest dalsza rozbudowa szklarni  
i kolejne miejsca pracy.

Nowe linie kozienickiego
METROBUSA
Od 1 kwietnia 2021 roku nastąpią zmiany w kursowaniu 

kozienickiego METROBUSA. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom lokalnej społeczności, staraniem Burmistrza 
Gminy Kozienice – Piotra Kozłowskiego do istniejącej już 
linii m. Kozienice, utworzone zostały cztery nowe linie 
autobusowe w kierunku m. Aleksandrówka, m. Janików, m. 
Łuczynów i m. Przewóz.

Trasy powstały w uzgodnieniu 
z sołtysami miejscowości, które 
wykazywały potrzebę rozsze-
rzenia transportu publicznego o 
ich sołectwa. Dzięki temu nowo-
powstałe linie swoim zasięgiem 
obejmować będą takie miejsco-
wości jak: Majdany, Opatkowice, 
Janików Folwark, Rudę, Śmietan-
ki, Janów, Cudów, Wymysłów i 
Wójtostwo.

Rozwój komunikacji miejskiej 
na terenie Gminy Kozienice 
możliwy jest dzięki dofinanso-
waniu projektu ze strony Rządu. 
Na mocy umowy podpisanej z 
Wojewodą Mazowieckim Gmi-
na Kozienice otrzyma dopłaty 
do transportu publicznego. Po 
raz pierwszy METROBUS wyje-
dzie na tereny wiejskie. Zdaje-
my sobie sprawę, że potrzeby są 

większe, więc czynimy starania, 
aby pozyskać dodatkowe środki 
zewnętrzne na ten cel. Jeżeli wa-
runki finansowe i organizacyjne 
pozwolą, w kolejnych latach bę-
dziemy chcieli rozszerzyć trasę 
METROBUSA. Myślę że nowe 
linie w dużym stopniu pozwolą 
na poprawę komunikacji szcze-
gólnie mieszkańców okolicznych 
miejscowości. Mam nadzieję że 
nowy układ tras i rozkład godzi-
nowy spotka się z pozytywnym 
odbiorem wszystkich mieszkań-
ców naszej społeczności.

Nowe rozkłady jazdy zamiesz-
czone będą na przystankach ME-
TROBUSA oraz dostępne będą 
do pobrania u kierowcy METRO-
BUSA oraz z InfoPunkcie Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach.

PEŁNY ROZKŁAD JAZDY (WAŻNY OD 1 KWIETNIA) 
DOSTĘPNY NA SĄSIEDNIEJ STRONIE!

Kolejna kozienicka inwestycja 
z dofinansowaniem

100. urodziny Pani Marianny DuszkiGmina Kozienice otrzymała ponad 520 000,00 zł 
dotacji na budowę drogi gminnej w miejscowości 

Samwodzie. Dotacje przekazał Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju  
województwa mazowieckiego”. We wtorek, 16 marca 

miało miejsce 
wyjątkowe wydarzenie – 
100. urodziny mieszkanki 
Gminy Kozienice Pani  
Marianny Duszki.

- Droga w Samwodziu, która 
otrzymała dofinansowanie, pełni 
ważną funkcje dla mieszkańców 
miejscowości, jest ważna rów-
nież dla naszych strażaków. Cha-
rakter inwestycji i powtarzające 
się od wielu lat prośby sołtysa, 
mieszkańców i przedstawicieli 
OSP spowodowały, że rozpo-
częliśmy inwestycje korzystając 
wyłącznie ze środków własnych. 
Aktualnie dzięki otrzymanej do-
tacji sfinansowane zostanie bli-
sko 60% kosztów całego zada-
nia – przekazuje Burmistrz Piotr 
Kozłowski i dodaje – serdecznie 
dziękuję Panu Marszałkowi Ada-
mowi Struzikowi, Panu Wicemar-
szałkowi Rafałowi Rajkowskie-

mu za przychylność i wsparcie 
Kozienic. Słowa podziękowania 
za zaangażowanie kieruje także 
dla sołtysa Samwodzia – Józefa 
Gwizda oraz byłej Pani Sołtys – 
Anety Szewc.

Inwestycja związana z budową 
drogi w Samwodziu prowadzona 
jest w Gminie Kozienice od ubie-
głego roku. W 2020 wykonano 
blisko 600-metrowy odcinek 
drogi, w roku 2021 realizowana 
jest druga część zadania, w ra-
mach której wykonany zostanie 
ponad 500 m odcinek drogi o na-
wierzchni bitumicznej. W sumie 
w ramach zadania powstanie 
ponad 1. kilometr nowej drogi za 
prawie 900.000 zł.

W uroczystości, w imieniu 
Burmistrza Piotra Kozłowskiego, 
udział wzięła Pani Dorota Stępień 
Zastępca Burmistrza ds. Społecz-
nych, w spotkaniu uczestniczył 
również Pan Kazimierz Kosicki 
– Sołtys Wólki Tyrzyńskiej. Za-
proszonych gości bardzo mile 
przyjęła rodzina Jubilatki. Były 
życzenia, kwiaty, upominki  
i urodzinowy tort. 

Uczestnicy spotkania nie 
kryli wzruszenia, a wyrazom 
uznania dla Dostojnej Jubilatki 
nie było końca. Pomimo wielu 
trudów życia, Pani Marianna 
cieszy się dobrym samopoczu-
ciem i wspaniałym wyglądem. 
Jesień życia spędza w otoczeniu  
kochającej rodziny.

Niezwykłej Jubilatce życzymy 
kolejnych lat życia w doskona-
łym zdrowiu.

Szklarnie w Ryczywole – blisko, coraz bliżej
W środę 24 marca, w Urzędzie Miejskim w Kozienicach odbyło się spotkanie Burmistrza 

Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego z Prezesem firmy Citronex, właścicielem firmy 
Polskie pomidory S.A. Arturem Toronowskim i jego współpracownikami bezpośrednio 
zaangażowanymi w inwestycję prowadzoną na terenie Gminy Kozienice.
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Trybuny oraz system nawodnienia na stadionie

Remont drogi gminnej 
w miejscowości Brzóza

PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ”

Remont drogi gminnej 
w miejscowości Emilów

Kibice Klubu Sportowego „Legion Głowaczów” mogą 
się cieszyć lepszym komfortem kibicowania, a to dzięki 

staraniom Gminy Głowaczów, która w ramach inwestycji 
wyposażyła obiekt sportowy w dwie zadaszone trybuny.

Obie trybuny mają po oko-
ło 140 siedzisk, wykonane są z 
profili stalowych, z barierkami 
ochronnymi. We własnym za-
kresie rozebrano usypany wał 
ziemny i w tym miejscu przy-

gotowano podstawę betonową 
pod trybuny. Wykonano system 
nawodnienia płyty głównej boi-
ska sportowego, składający się 
z 14 zraszaczy zanurzalnych, 
uruchamianych przez elektroza-

wory ze zdalnym sterowaniem. 
Zakupiono i zamontowano trzy 
pięciostanowiskowe stojaki dla 
rowerów dla korzystających  
ze stadionu.  

Inwestycja wsparta była 

dofinansowaniem w kwocie 
80.000,00 zł ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego, 
w ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2020. 

Całkowity koszt inwestycji to 
194.646,00 zł brutto.  

Trwają jeszcze prace wykoń-
czeniowe przy budowie kon-
strukcji schodów trybun oraz za-
gospodarowaniu terenu wokół.

Trwa drugi etap budowy drogi gminnej w miejscowości 
Brzóza – ul. Wąskiej.

Mieszkańcy Emilowa mogą się cieszyć nową nawierzchnią 
drogi w swej miejscowości.

Niestety z powodu niesprzyjają-
cych warunków atmosferycznych 
prace zostały chwilowo wstrzy-
mane. Ten etap przewiduje po-
wstanie nowego odcinka drogi o 
nawierzchni asfaltowej o długości 
około 138 m i szerokości 5m. Ter-

min wykonania prac wyznaczony 
jest do końca maja 2021 r. Koszt 
całkowitej inwestycji czyli roboty 
budowlane, nadzór inwestorski 
oraz usunięcie kolizji linii elektrycz-
nych to kwota 108.000,00 zł. Są to 
środki własne Gminy Głowaczów.     

W ramach przeprowadzonego 
remontu została wykonana na-
wierzchnia jezdni z betonu asfal-
towego o długości 811 mb i sze-
rokości 5 m. Ulepszono pobocza 
kruszywem łamanym o frakcji 
0/31,5 mm. Wykonawcą robót 
budowlanych była firma  BU-

DROMOST-STARACHOWICE Sp. z 
o.o. z siedzibą 27-215 Wąchock, 
ul. Św. Rocha 31. Wartość wyko-
nanych robót budowlanych zwią-
zanych z realizację tego zadania 
wyniosła 307.660,06 zł brutto. 
Całkowity koszt zadania to środki 
własne Gminy Głowaczów.   

Gmina Głowaczów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów pozyskali 
dotację ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla 

Uczniów na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt 
skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy.

Programem objętych zo-
stanie łącznie 75 uczniów z 
kl. I - III ze wszystkich szkół 
podstawowych z terenu gm. 
Głowaczów. Zajęcia będą 
prowadzone w grupach 15 
osobowych. Dzieci podczas 
dziesięciu 2-godzinnych 
wyjazdów będą miały moż-
liwość m.in. opanowania 
podstawowych czynności w 
wodzie oraz poznania róż-
nych stylów pływania.

Głównym celem pro-
jektu jest aktywizacja fi-
zyczna dzieci szkolnych, 
nabycie podstawowej umie-

jętności pływania, profilakty-
ka wad postawy oraz nadwagi  
i otyłości.

Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwać będzie 
wykwalifikowana kadra in-
struktorów nauki pływania. 
Udział w projekcie jest cał-
kowicie bezpłatny. W ra-
mach programu Gmina Gło-
waczów zadba o transport 
dzieci na basen, opiekę pod-
czas przejazdu oraz pobytu 
na basenie.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Głowaczów 

otrzymało dofinansowanie 
w wysokości 15.000,00 zł. 
Zajęcia zostaną przeprowa-
dzone w okresie  kwiecień 
2021 r. – czerwiec 2021 r. 
Całkowita wartość projektu: 
24.450,00 zł.

Natomiast Gmina Gło-
waczów otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 
10.000,00 zł. Całkowita war-
tość projektu to 25.650,00 
zł. Zajęcia zostaną przepro-
wadzone w okresie wrzesień 
2021r. – listopad 2021r.

ul. Wąska - Brzóza
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Było nieźle, może być jeszcze lepiej
Rozmowa z Wójtem Gminy Głowaczów Hubertem Czubajem

OKO: W gminie Głowaczów 
ubiegły rok był…

Hubert Czubaj: Przede 
wszystkim rok 2020 był rokiem 
trudnym. Ciężko nam było 
przewidzieć niektóre sytuacje. 
Pierwszy raz się spotkaliśmy z 
sytuacją pandemiczną.

Uważam jednak  ten rok za 
udany, jeśli chodzi o inwestycje 
w gminie. Udało się wykonać 
wiele inwestycji, na które miesz-
kańcy oczekiwali. Przede wszyst-
kim były to inwestycje w popra-
wę infrastruktury drogowej.

Udało się wybudować odcin-
ki dróg w miejscowościach Lipa 
Mała Wieś i Zieleńcu - były to 
drogi dofinansowane z Fun-
duszu dróg samorządowych, 
z kolei w miejscowościach Łu-
kowa i Bobrowniki dofinanso-
wanie otrzymaliśmy z Urzędu  
marszałkowskiego.

Ponadto duży wkład finanso-
wy położyliśmy na modernizację 
starego oświetlenia ulicznego. 
Efekty w postaci zmniejszonego 
zużycia energii elektrycznej, a co 
za tym idzie mniejszych faktur,  
już są. Stąd prosty wniosek, że 
należy te zadania kontynuować.

Udało się wiele inwestycji zre-
alizować. Bardzo się cieszę, że 
pozyskaliśmy wreszcie działkę 
z Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolniczego w miejscowości Ma-
rianów, gdzie w tym roku pla-
nowana jest budowa świetlicy. 
Dostaliśmy również środki na 
modernizację stadionu sporto-
wego i inwentaryzację źródeł 
ciepła z Urzędu marszałkow-
skiego. Duże środki przekazane 
zostały  na Ochotnicze Straże 
Pożarne. Zdecydowana ich więk-
szość to były środki zewnętrzne 
pozyskane z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska,  
z Komendy Głównej Państwo-
wej Straży Pożarnej i Urzędu 
marszałkowskiego.

W instalacje fotowoltaiczne w 
tej chwili jest wyposażone sie-
dem strażnic. Pozyskaliśmy rów-
nież 90 tysięcy złotych na zakup 
sprzętu ratowniczo- gaśniczego 
dla jednostek OSP. W tej chwili 
uważam, że są one wyposażone 
na zadowalającym poziomie, ale 
dalej będziemy wnioskować o 
środki zewnętrzne.

OKO: Wspomniał pan o mo-
dernizacji stadionu…

HCz.: Chcemy, żeby kibice 
mieli dobre warunki do oglą-
dania piłkarskich pojedynków, 
w szczególności grup dziecię-
cych i młodzieżowych, które 
odnoszą wiele sukcesów już 
nie tylko na Mazowszu. W tym 
miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować trenerom pra-
cującym z młodzieżą, a także 
rodzicom młodych adeptów 
futbolu. Sukcesy, w szczególno-
ści zawodników UKS Jastrząb 
Głowaczów, są doskonałą  
promocją naszej gminy.

OKO: Mamy rok 2021, jaki on 
będzie dla Gminy Głowaczów?

HCz.:Jeszcze za wcześnie 
jest, żeby cokolwiek przewi-
dywać. Rok ubiegły nauczył 
mnie, że planowanie w czasie 
pandemii to jest wróżenie z 
fusów. Chciałbym, aby wszyst-
kie  zaplanowane inwestycje 
zostały zrealizowane. Czekamy 
oczywiście na rozstrzygnięcie 
wszystkich naborów, nie tylko  
dotyczących dróg.

Złożyliśmy wniosek o prze-
jęcie działki w miejscowości 
Brzóza, na której planujemy wy-
budować całą infrastrukturę re-
kreacyjną na potrzeby lokalnej 
społeczności, m.in. tam planu-
jemy wybudować strażnicę OSP 
ze świetlicą oraz szereg innych 
urządzeń rekreacyjnych. Przy-
gotowaliśmy też dokumenty do 
złożenia wniosku na budowę 
boiska wielofunkcyjnego przy 
Publicznej szkole podstawowej 
w Brzózie. Kończymy przygoto-
wywanie dokumentacji pod mo-
dernizację jedynej oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy, czyli 
oczyszczalni w Głowaczowie. 
Oczywiście nie zapominamy też 
o budowie i rozbudowie sieci 
wodociągowo - kanalizacyjnej 
na terenie gminy.
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Ekonomiczne kasy 
ACLAS Kos ON LINE

To idealne rozwiązanie dla 
placówek usługowych oraz 
małych stacjonarnych skle-
pów.

Niewielkie rozmiary kasy, 
lekka i wytrzymała obudowa, 
wydajny akumulator, zabez-
pieczenie szczeliny wyjścia pa-
pieru szczególnie predestynują 
kasę  na stoiska targowe czy na 
parkingi. Dzięki bogatej funkcjonalności kasy te znajdują również zastosowa-
nie w małych placówkach stacjonarnych - sklepach, placówkach usługowych 
i gastronomicznych, gdzie można komunikować się po sieci LAN a także WiFi 
lub GSM *( w zależności od wersji).

Kasy ACLAS Kos ON LINE współpracują z terminalami płatniczymi, wagami 
i czytnikami kodów kreskowych.

Już od 1099zł netto (+23% VAT)
SPRZEDAŻ I SERWIS:

Spółdzielnia Socjalna PRZYSTANEK KOZIENICE
ul. Warszawska 4/7 

(wejście od ul. Kochanowskiego)
tel. 503 057 533 lub 882 126 601

Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTANEK KOZIENICE”
zaprasza do korzystania 

z usług komputerowych, serwisu… 
i nie tylko!!!

Praca, komunikacja i rozrywka będą łatwiejsze, gdy nasz doświadczony ze-
spół specjalistów pomoże Ci zadbać o prawie wszystko, co wiąże się z cyfro-
wymi technologiami w Twoim życiu!

• Kupiłeś nowy sprzęt? Pomożemy Ci go skonfigurować, by wszystko dzia-
łało najlepiej, jak to możliwe! Drukarki, routery, kamery… oferujemy wizyty 
domowe i porady.

• Twój sprzęt  - komputer, laptop, telefon, nawigacja - odmawia posłuszeń-
stwa? Pomożemy Ci przywrócić go do działania, odzyskamy pozornie utraco-
ne dane!

• Potrzebujesz strony internetowej? Stworzymy ją dla Ciebie szybko i 
sprawnie, pokażemy jak nią administrować, będziemy zawsze gotowi do po-
mocy. Dotyczy to także sklepów internetowych – przekonaj się, że i Ty możesz 
prowadzić własny, to nic trudnego!

• Chcesz zareklamować swój biznes, organizujesz jakieś wydarzenie? Nasi 
graficy przygotują dla ciebie projekty materiałów reklamowych, ulotek, bro-
szur, plakatów itp. Składamy również książki, czasopisma i wydawnictwa oko-
licznościowe.

• Nie masz czasu obsługiwać social mediów swojej firmy? Zrobimy to za 
Ciebie – profesjonalnie i efektywnie!

Nasz punkt przyjmowania zgłoszeń (naprawy, konfiguracje, zlecenia) 
mieści się w Kozienicach, przy ulicy Warszawskiej 4/7 

(obok poczekalni PKS).
Poniedziałek-Piątek : 9.00 – 17.00, Sobota: 9.00-13.00

email: serwis@przystanek-kozienice
Tel: 882 126 601

Wielkanoc w tym roku znów niestety będzie inna niż zwy-
kle. Mniej osób uczestniczyć będzie w celebracji tych 

najważniejszych chrześcijańskich świąt w świątyniach, mniej 
też będzie rodzinnych spotkań. Otaczanie się pięknymi przed-
miotami nie zastąpi międzyludzkich więzi, mogą one jednak, 
jako podarunek, przyczynić się do ich ożywienia… no i najzwy-
czajniej w świecie sprawić przyjemność!

Warto zatem pamiętać, że w 
swoim sklepie Przystanek Natu-
ra, spółdzielnia socjalna “Przy-
stanek kozienice” oferuje nie 
tylko rzeczy zdrowe, ale i piękne 
- starannie wybrane okazy lokal-
nego rękodzieła, w tym miesiącu 
naturalnie z naciskiem na moty-

wy świąteczne. Zapraszamy do 
nas, na ulicę warszawską 4/7, 
lub do naszego sklepu interneto-
wego, który działa pod adresem 
sklep.przystanek-kozienice.pl

Do zobaczenia, 
Wesołych Świąt!


