
Renata Jasek, Kronika Ko-
zienicka: Spotykamy się w 
wyjątkowym czasie, kiedy 
zagraża nam koronawirus, 
również w nowej aranżacji, 
żeby zachować zasady bez-
pieczeństwa. I właśnie w tej 
nowej rzeczywistości pod-
jął pan szereg działań, które 
mają wspomóc bezpieczeń-
stwo mieszkańców Gminy 
Kozienice. Proszę o kilka słów  
o tych działaniach.

Piotr Kozłowski, Burmistrz 
Gminy Kozienice: Rzeczywi-
ście, sytuacja jest wyjątkowa. 
Od połowy marca walczymy 
z tym wirusem i z pandemią. 
Główną rolę odgrywa oczywi-
ście administracja rządowa, 
która wskazuje nam odpo-
wiednie wytyczne za pośredni-
ctwem Ministerstwa Zdrowia 
albo Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, my też jednak 
prowadzimy działania lokal-
ne. Do tej pory bezpośrednio 
wydaliśmy około 250 tysięcy 
z rezerwy kryzysowej, w du-
żej mierze były to zakupy na 
rzecz powiatu kozienickiego, 
a dokładnie na rzecz szpitala. 
Wydaliśmy prawie 170 tysięcy 
na zakup sprzętu - respiratory, 
przenośny rentgen dla Oddzia-
łu Zakaźnego, kardiomonitor, 
komora laminarna, chłodziar-
ka farmaceutyczna i wiele in-
nych rzeczy. Do tego też środki 
ochrony indywidualnej, ma-
seczki kombinezony, płyny 
dezynfekcyjne...  to samo do 
DPS-u. Pomoc tę kierowali-
śmy też do mieszkańców, i tu 
bardzo serdecznie chciałem 
podziękować wszystkim, któ-
rzy się zaangażowali w akcję 
“Maseczka na mieszkańca” - 
naszym jednostkom, placów-
kom oświatowym, WTZ-owi, 

Ogródkowi Jordanowskiemu, 
mieszkańcom, którzy szyli 
indywidualnie, ale również 
Przystankowi Inicjatywa, któ-
ry zaangażował się w dystry-
bucję. Warto pamiętać, że już 
wydaliśmy około 15 tysięcy 
maseczek dla naszych miesz-
kańców i myślę, że będziemy 
sukcesywnie w tym temacie 
dalej działać, ponieważ pew-
nie te maseczki zagoszczą u 
nas jeszcze na długi okres. To 
są takie bezpośrednie działa-
nia. Oczywiście prowadzimy 
także inne, bo sytuacja, która 
nas zastała od marca, jak wi-
dzimy będzie trwała dłużej, niż 
się chyba wszyscy spodziewali-
śmy i będziemy musieli się na-
uczyć żyć z tym wirusem przez  
dłuższy okres.

Edmund Kordas, Tygodnik 
OKO: Dla lokalnych przedsię-
biorców też już pan podjął 
pewne działania, m.in. od-
roczone są czynsze, podatek 
od nieruchomości... czy są 
jeszcze jakieś inne metody 
pomocy, które może gmina 
zaoferować lokalnym przed-
siębiorcom?

P.K.: Rzeczywiście, chcemy 
w sposób skuteczny pomóc. 
Jest to oczywiście ograniczone 
z uwagi na możliwości gminy. 
Pamiętajmy, że jeżeli ktoś pła-
ci 2 tysiące rocznie, załóżmy 
podatku za sklep, podatku od 
nieruchomości, to nawet jeże-
li mu umorzymy za ten okres 
kiedy był zamknięty, to te 400, 
500 czy nawet 1000 zł nie 
uratuje mu działalności. Więc 
tutaj ta najbardziej znacząca 
pomoc przychodzi jakby od 
władz centralnych, czyli ZUS, 
koszty pracy - to są bezpośred-
nie działania. My też nie chce-

my być bierni. To, co mogliśmy 
zrobić szybko, to odroczyć do 
końca września zarówno po-
datki od nieruchomości dla 
osób, które prowadzą dzia-
łalność gospodarczą, jak  
i czynsze, bo mamy też sporo 
takich osób, które korzystają 
z mienia gminnego, na zasa-
dzie oczywiście komercyjnej. 
Płacą te czynsze, natomiast 
w chwili obecnej np. w ogóle 
nie mają działalności, bo jak 
wiemy restauracje czy inne-
go typu usługi są w tej chwili 
jakby zawieszone. Więc to, co 
mogliśmy, podjęliśmy szyb-
ko. Chcemy też jednak podjąć 
uchwałę na podstawie prze-
pisów tzw. tarczy, przepisów, 
które pozwolą nam na uma-
rzanie indywidualnie - i wte-
dy będziemy rozpatrywali te 
przypadki indywidualnie i po-
dejmowali decyzje. Bo musi-
my też wiedzieć, że umarzając 
przedsiębiorcy ponosimy też 
pewne koszty dodatkowe, nie 
tylko tracimy dochód, ale też 
można powiedzieć, że trosz-
kę dostajemy mniej w sub-
wencji. bo to jest później jako 
umorzenie nam potrącane, 
w cudzysłowie, w rozliczaniu 
subwencji. Więc tutaj będzie 
też ciężko. Druga rzecz - pew-
nie nie wszyscy mieszkańcy 
wiedzą, że dostajemy bardzo 
mocno ograniczone udziały w 
podatku dochodowym.[...]

Generalnie mieliśmy uszczu-
plenie budżetu o około 5-6 
mln. I to uwzględniliśmy, na-
tomiast tej sytuacji, która te-
raz jest, nikt nie uwzględnił, 
bo nikt jej nie przewidział. My 
mieliśmy wyjątkowy rok 2019, 
bo mieliśmy ponad 9 mln 
oszczędności. To był pierwszy 
taki rok w historii gminy, gdzie 

z tzw. działalności normalnej 
uzyskaliśmy 9 mln oszczędno-
ści, spłaciliśmy 2 mln długów 
i zrealizowaliśmy wydatków 
majątkowych na ponad 21 
mln, głównie inwestycyjnych. 
I takie były też plany w tym 
roku. Niestety, ta sytuacja, 
która teraz jest - a nie wiemy 
jak się zakończy - powoduje, 
że wiele rzeczy stoi pod zna-
kiem zapytania. Chcemy kon-
tynuować inwestycje, głównie 
te, na które się udaje pozyskać 
pieniądze, bo inwestycje z jed-
nej strony służą naszym miesz-
kańcom, ale też służą właśnie 
przeciwdziałaniu kryzysowi 
gospodarczemu i tej zapaści, 
która się rysuje na horyzoncie. 
Dlatego tu musimy tę sytuację 
wyważyć. Nie wiemy, jak bę-
dzie z dochodami z PIT- u czy  
z innych podatków, bo liczyłem, 
że te dochody będą mniejsze, 
ale w drugiej połowie roku, bo 
mimo, że w marcu i w kwiet-
niu był zastój, to na terenie 
naszej gminy nie było tak źle, 
bo nawet jeżeli szkoły pracują 
zdalnie, to my pensje płacimy. 
Przedszkola też mają pensje, 
elektrownia też przecież nie 
zaprzestała wypłacania pensji. 
Natomiast tak duże obcięcie 
naszego udziału, prawie o 50 
proc. za jeden już miesiąc... to 
każe nam tutaj ostrożnie pod-
chodzić do tematu.

E.K.: Uchwała o odroczeniu 
płatności terminów podat-
ku od nieruchomości zosta-
ła podjęta na ostatniej sesji. 
Była to szczególna sesja, bo 
po raz pierwszy w historii była 
prowadzona w sposób zdalny, 
z wiadomych względów. Przy 
tej uchwale była pełna zgod-
ność, ale już przy uchwale do-
tyczącej Wieloletniej Progno-
zy Finansowej, a dotyczy ona 
między innymi planowanych 
inwestycji, takiej zgodności 
nie było, nawet wywiązała się 
dość ostra polemika.

P.K.:  Tak, troszkę nie wiem, 
jaki był tego sens, bo czy Wie-
loletnia Prognoza Finansowa, 
czy te zmiany w uchwale bu-
dżetowej, które wprowadzi-
liśmy, miały za zadanie wpro-
wadzenie środków które 
dostaliśmy - kilka milionów 
dotacji - po to, żeby rozpocząć 
inwestycje i wykorzystać to, co 
pozyskane z zewnątrz, czy to 
na drogi, czy na Dom Seniora. 
No i rzeczywiście, część rad-
nych nie poparła tej uchwa-
ły. Dziwi mnie to troszeczkę, 
bo to byli radni z wieloletnim 
doświadczeniem w samorzą-
dzie,  były przewodniczący i 
były burmistrz do spraw tech-
nicznych. Natomiast cieszę się, 
że inni poparli, no bo gdyby 
wszyscy poszli tym tropem, to 
musielibyśmy tę dotację od-
dać, bo nie mógłbym podpi-
sać umowy, jeżeli nie miałbym 
zmiany w budżecie, która by tę 
czy inne dotacje przyjęła.
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O trudnej sytuacji związanej z koronawirusem, sukcesywnym łagodzeniu 
obostrzeń, otwieraniu instytucji kulturalnych, sportowych i opiekuńczych, 

a także inwestycjach, dotacjach i... kinie samochodowym z Burmistrzem Gminy 
Kozienice Piotrem Kozłowskim rozmawiają Renata Jasek i Edmund Kordas.

ciąg dalszy na str. 7

Spotkamy się w kinie (plenerowym)?!
Rozmowa z Burmistrzem Gminy Kozienice Piotrem Kozłowskim na stronach 1, 7 i 8!
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Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wynajem lokalu użytkowego Nr 22, położonego na parterze budynku użytkowego  
przy ul. Kopernika 8 w Kozienicach (działka nr ew. 2205/6, KW RA1K/00030729/3). 

Powierzchnia lokalu    18,00 m2

Wyposażenie lokalu    inst. elektryczna, c. o., wod.-kan. 
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2 17,50 zł/m2

Kwota postąpienia w przetargu  1,00 zł/m2

Wysokość wadium    700,00 zł 

na wynajem lokalu użytkowego Nr 28, położonego na parterze budynku użytkowego  
przy ul. Kopernika 8 w Kozienicach (działka nr ew. 2205/6, KW RA1K/00030729/3).

Powierzchnia lokalu    25,60  m2

Wyposażenie lokalu    inst. elektryczna, c. o., wod.-kan. 
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2 17,50 zł/m2

Kwota postąpienia w przetargu  1,00 zł/m2

Wysokość wadium    800,00 zł 

na wynajem lokalu użytkowego Nr 25, położonego na parterze budynku użytkowego przy ul. Kopernika 8 
w Kozienicach (działka nr ew. 2205/6, KW RA1K/00030729/3). 

I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, 
prawne, osobowe spółki prawa handlowego oraz 
inne podmioty.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 700,00 
zł (siedemset zł). Wpłaty należy doko-
nać - Zarządzanie Mieniem Komunal-
nym Gminy Kozienice, ul. Radomska 36,  
nr konta 87 1240 5862 1111 0010 4909 3594: 
• dowodem wniesienia wadium będzie potwier-
dzenie przelewu lub potwierdzenie z działu finan-
sowo - księgowego o dokonanej wpłacie na kon-
cie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg,
• na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym 
potwierdzeniu przelewu musi figurować ten sam 
podmiot co przystępujący do przetargu ustnego, 
• na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdze-
niu należy wskazać oznaczenie przedmiotu prze-
targu, którego dotyczy wpłacone wadium tj. adres 
lokalu użytkowego,
• przy planowanym wynajęciu kilku lokali należy 
wpłacić wadium na każdy lokal osobno.
3. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni zło-
żyć umocowanie notarialne do udziału w przetar-
gu oraz do zawarcia umowy.
4. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice 
o niezaleganiu z opłatami z tytułu opłat publiczno 
- prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetargiem).
II. Uwagi!
1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal  

użytkowy obejmuje oprócz wynegocjowanej staw-
ki czynszu również VAT w wysokości 23 %.
2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty 
dodatkowe tj.:
a) opłaty za te media, na które nie będzie miał za-
wartych indywidualnych umów z dostawcami 
w tym: opłaty za wodę i kanalizację, wywóz nie-
czystości stałych, dostarczanie energii cieplnej;
b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości pła-
conego na rzecz Gminy Kozienice.
3. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
4. Adaptacja lokalu do potrzeb działalności Na-
jemcy, nastąpi za zgodą Wynajmującego, bez 
możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 
5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:
a) ze stanem technicznym lokalu w terminie 
uzgodnionym z Wynajmującym;
b) z wzorem umowy najmu;
c) z Regulaminem organizowania i prze-
prowadzania przetargów znajdującym się 
u Organizatora przetargu lub na stronie BIP  
(zmkgk.bip.kozienice.pl). 
6. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (po-
mimo wpłaconego wadium), który:
• w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu 
opłat publiczno-prawnych na rzecz właściciela lo-
kalu tj. Gminy Kozienice; 
• w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz 
jednostki ZMKGK.

I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, 
prawne, osobowe spółki prawa handlowego oraz 
inne podmioty.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 7800,00 
zł (osiemset zł).  Wpłaty należy doko-
nać - Zarządzanie Mieniem Komunal-
nym Gminy Kozienice, ul. Radomska 36,  
nr konta 87 1240 5862 1111 0010 4909 3594: 
• dowodem wniesienia wadium będzie potwier-
dzenie przelewu lub potwierdzenie z działu finan-
sowo - księgowego o dokonanej wpłacie na kon-
cie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg,
• na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym 
potwierdzeniu przelewu musi figurować ten sam 
podmiot co przystępujący do przetargu ustnego, 
• na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdze-
niu należy wskazać oznaczenie przedmiotu prze-
targu, którego dotyczy wpłacone wadium tj. adres 
lokalu użytkowego,
• przy planowanym wynajęciu kilku lokali należy 
wpłacić wadium na każdy lokal osobno.
3. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni zło-
żyć umocowanie notarialne do udziału w przetar-
gu oraz do zawarcia umowy.
4. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice 
o niezaleganiu z opłatami z tytułu opłat publiczno 
- prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetargiem).
II. Uwagi!
1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal  

użytkowy obejmuje oprócz wynegocjowanej staw-
ki czynszu również VAT w wysokości 23 %.
2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty 
dodatkowe tj.:
a) opłaty za te media, na które nie będzie miał za-
wartych indywidualnych umów z dostawcami 
w tym: opłaty za wodę i kanalizację, wywóz nie-
czystości stałych, dostarczanie energii cieplnej;
b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości pła-
conego na rzecz Gminy Kozienice.
3. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
4. Adaptacja lokalu do potrzeb działalności Na-
jemcy, nastąpi za zgodą Wynajmującego, bez 
możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 
5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:
a) ze stanem technicznym lokalu w terminie 
uzgodnionym z Wynajmującym;
b) z wzorem umowy najmu;
c) z Regulaminem organizowania i prze-
prowadzania przetargów znajdującym się 
u Organizatora przetargu lub na stronie BIP  
(zmkgk.bip.kozienice.pl). 
6. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (po-
mimo wpłaconego wadium), który:
• w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu 
opłat publiczno-prawnych na rzecz właściciela lo-
kalu tj. Gminy Kozienice; 
• w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz 
jednostki ZMKGK.

I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, osobowe spółki prawa handlowego 
oraz inne podmioty.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 1400,00 zł (jeden tysiąc czterysta zł). Wpłaty należy dokonać  
- Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, ul. Radomska 36,  
nr konta 87 1240 5862 1111 0010 4909 3594: 
• dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie z działu finansowo 
- księgowego o dokonanej wpłacie na koncie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg,
• na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi figurować ten sam pod-
miot co przystępujący do przetargu ustnego, 
• na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetar-
gu, którego dotyczy wpłacone wadium tj. adres lokalu użytkowego,
• przy planowanym wynajęciu kilku lokali należy wpłacić wadium na każdy lokal osobno.
3. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie notarialne do udziału w przetargu 
oraz do zawarcia umowy.
4. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu z opłatami z tytułu opłat publiczno - 
prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetargiem).
II. Uwagi!

1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal użytkowy obejmuje oprócz wynegocjowanej stawki 
czynszu również VAT w wysokości 23 %.
2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty dodatkowe tj.:
a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych umów z dostawcami 
w tym: opłaty za wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych, dostarczanie energii cieplnej;
b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy Kozienice.
3. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
4. Adaptacja lokalu do potrzeb działalności Najemcy, nastąpi za zgodą Wynajmującego, bez możliwo-
ści zwrotu poniesionych kosztów. 
5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:
a) ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Wynajmującym;
b) z wzorem umowy najmu;
c) z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów znajdującym się u Organizatora prze-
targu lub na stronie BIP (zmkgk.bip.kozienice.pl). 
6. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego wadium), który:
• w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-prawnych na rzecz właściciela lokalu 
tj. Gminy Kozienice; 
• w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIU 18.06.2020 ROKU O GODZ. 11:00

w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny!
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 048 614 43 88 i kom. 784 921 723 lub osobiście 

w siedzibie ZMKGK przy ul. Radomskiej 36. Osoba upoważniona do kontaktu: Arkadiusz Kulczyński.
                            Dyrektor 
                mgr Robert Gregorczyk

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIU 05.06.2020 ROKU O GODZ. 10:00

w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny!
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać 

pod nr tel. 048 614 43 88 i kom. 784 921 723 lub osobiście 
w siedzibie ZMKGK przy ul. Radomskiej 36. Osoba upoważniona do kontaktu: Arkadiusz Kulczyński.

     
     Dyrektor 
     mgr Robert Gregorczyk

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIU 05.06.2020 ROKU O GODZ. 12:00

w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny!
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać 

pod nr tel. 048 614 43 88 i kom. 784 921 723 lub osobiście 
w siedzibie ZMKGK przy ul. Radomskiej 36. Osoba upoważniona do kontaktu: Arkadiusz Kulczyński.

     
     Dyrektor 
     mgr Robert Gregorczyk

Powierzchnia lokalu     35,70 m2

Wyposażenie lokalu    inst. elektryczna, c. o., wod.-kan. 
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2 17,50 zł/m2

Kwota postąpienia w przetargu   1,00 zł/m2

Wysokość wadium    1400,00 zł

TA.4150.9.2020                                 Kozienice 14.05.2020  r.

TA.4150.10.2020                                                                                                                Kozienice 14.05.2020  r.

TA.4150.11.2020                                 Kozienice 14.05.2020  r.
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Nie taki wilk straszny

Obchody święta Konstytucji 
3 Maja w Kozienicach

Akcja „Oddaj krew – poda-
ruj innym życie” z udziałem  
Klubu Honorowych Dawców 
Krwi działającego przy Enei 
Wytwarzanie

W ostatnich miesiącach okolice Chinowa, Łuczynowa i Świerży Górnych obiegły informacje 
o pojawieniu się wilków. Nadzór przyrodniczy sprawujący opiekę nad Elektrownią 

Kozienice wykrył miejsce stałego przebywania watahy. Kilkaset metrów od składowiska 
mieszanki popiołów i żużli, w leśnictwie Chinów, znaleziono legowisko, resztki ofiar oraz 
odchody. Widziano także jednego osobnika.

Obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kozienicach w tym roku ograniczono 
do złożenia wiązanek i zapalenia zniczy pod Pomnikiem Niepodległości przez delegacje.

Czy powinniśmy obawiać się 
wilków w okolicach Elektrowni 
Kozienice?

W historii, literaturze, sztuce 
i naszej świadomości od stuleci 
utrwalany jest obraz wilka jako 
groźnego drapieżnika, niebez-
piecznego dla ludzi. Jako kon-
kurent człowieka w dostępie do 
dzikiej zwierzyny był bezlitośnie 
tępiony aż w końcu znalazł się 
w Polsce na granicy wymarcia. 
Dopiero, gdy gatunek ten został 
niemal całkowicie wytrzebio-
ny dostrzeżono jego ogromną i 
pozytywną rolę w środowisku i 
objęto go ochroną gatunkową. 
Mało kto zdaje sobie sprawę, 
że najbardziej okazałe jelenie 
w Polsce występują w Bieszcza-
dach, czyli tam gdzie wilka było i 
jest pod dostatkiem. Pokazuje to 
oczywistą prawdę potwierdzoną 
naukowo, że w środowisku, gdzie 
występują drapieżniki, zwierzęta 
utrzymywane są we właściwej 
kondycji i odpowiedniej liczeb-
ności w odniesieniu do pojem-
ności i zasobów otoczenia i eko-
systemów. Wilki bowiem, a także 
rysie, niedźwiedzie i lisy redukują 
osobniki chore, słabe, zapobie-
gają rozprzestrzenianiu się cho-

rób w populacji swoich ofiar. Ten 
układ pozostający we wzajemnej 
dynamicznej równowadze zakłó-
cił niestety człowiek eliminując 
niepotrzebnie drapieżniki (także 
ptasie) ze swojego otoczenia. Za-
burza to w sposób istotny liczeb-
ność takich zwierząt jak sarny, 
jelenie, dziki, bobry. Nadmierna 
liczebność tych zwierząt powo-
duje znaczące szkody w lasach, 
uprawach, dolinach rzecznych, 
a w przypadku Elektrowni w sy-
stemach melioracyjnych składo-
wiska popiołów i żużla. Człowiek 
sam nie potrafi niestety tak jak 
przyroda regulować stanu zwie-
rzyny. Łowiectwo i myślistwo nie 
jest efektywne i nie potrafi właś-
ciwie regulować i zastępować 
drapieżników.

Ponowne pojawienie się wil-
ków w Puszczy Kozienickiej, i 
to właśnie pod Elektrownią, to 
bardzo dobry znak dla rolników, 
leśników i samych myśliwych. 
Pokazuje jednocześnie zjawi-
sko, że okolice zakładu są ważną 
ostoją dla dzikiej fauny. Zwierzę-
ta odnajdują tu spokój, rozległe 
i niezniszczone lasy, brak presji 
człowieka, dużo pokarmu. Przy-
rodnicy współpracujący z Eneą 

Wytwarzanie, będą teraz bacz-
nie przyglądać się chociażby re-
lacjom na linii wilki – bobry. Nie 
jest tajemnicą, że obecność ro-
dzin bobrowych w obrębie skła-
dowiska jest nieco kłopotliwa. 
Może okazać się, że wilki zostaną 
tutaj naturalnymi sprzymierzeń-
cami i w sposób zgodny z ryt-
mem przyrody pomogą w utrzy-
maniu liczebności tych gryzoni 
na właściwym poziomie.

Nie bójmy się wilków i nie de-
monizujmy ich. Gatunek ten jest 
zwierzęciem o znaczeniu wspól-
notowym, chronionym w ramach 
tzw. Dyrektywy Siedliskowej i 
wszędzie na naszym kontynen-
cie, gdzie tylko się pojawi jest 
powodem do zadowolenia, ra-
dości przyrodników, a nie obaw 
lokalnej ludności. Dla wilków 
tworzone są specjalne przejścia 
nad drogami, dostosowywane 
są plany pozyskania zwierzyny. 
Przypadki zagryzienia człowieka 
przez wilki we współczesnej Eu-
ropie są właściwie nieznane.

Pamiętajmy w końcu, że na-
sze milusińskie domowe pieski, 
zagrodowe burki, czy poczciwe 
Azory pochodzą właśnie od wil-

ka. Tysiące lat temu udomowili-
śmy częściowo ten gatunek i do 
dziś służy on nam wiernie jako 
stróż, opiekun niewidomych, pa-
sterz zwierząt, ratownik górski, 
niosący pomoc ludziom w trzę-

sieniach ziemi. A więc nie taki 
wilk straszny jak go malują!

Jacek Tabor
Mazowiecko – Świętokrzyskie 

Towarzystwo Ornitologiczne

Sąsiadujące z Elektrownią Kozienice lasy leśnictwa Chinów.n 

Tegoroczne święto uchwale-
nia Konstytucji przybrało nieco 
inny wymiar niż dotychczas. Ze 
względu na panujący stan epi-
demiologiczny niemal w całej 
Polsce obchody ograniczono do 
minimum. Uroczystości w Ko-
zienicach obejmowały składanie 
wiązanek i zapalenie zniczy pod 
Pomnikiem Niepodległości przez 
wybrane delegacje.

Zarząd Enei Wytwarzanie,  
w imieniu którego swoją obec-
ność zaznaczył Marcin Łukasie-
wicz, wiceprezes ds. pracowni-
czych, uczcił rocznicę uchwalenia 
Konstytucji składając kwiaty w 
miejscu obchodów. W uroczy-
stościach wziął udział również 
Jacek Bolek, przewodniczący Ko-
misji Zakładowej NSZZ "Solidar-
ność" w Enei Wytwarzanie.

Uchwalenie Konstytucji upa-
miętnione zostało także przez 
przedstawicieli Starostwa Po-
wiatowego, Urzędu Miejskie-
go, Forum Ziemi Kozienickiej, 
Związku Weteranów i Rezer-
wistów Wojska Polskiego im. 
majora Hubala z Kozienic oraz 
Klub radnych Prawa i Spra-
wiedliwości w radzie miejskiej  
w Kozienicach.

O godzinie 12:00 wartę przy 
pomniku zaciągnęli członkowie 
Kozienickiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych. Zło-
żyli oni także kwiaty przy popier-
siu króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego na terenie zespołu 
pałacowo-parkowego w Kozieni-
cach. W obliczu panującej pan-
demii tegoroczne święto nabrało 
wyjątkowego znaczenia.

W środę, 29 kwietnia, w Kozienicach odbyła się pierwsza z 
pięciu zaplanowanych akcji krwiodawstwa. Wśród licz-

nych ofiarodawców znaleźli się również członkowie Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi działającego przy Enei Wytwarzanie, 
którzy zawsze wspierają tego rodzaju działania.

Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa im. 
dr Konrada Vietha w Radomiu i 
Gmina Kozienice wspólnie zor-
ganizowali cykl akcji krwiodaw-
stwa w Kozienicach. Pierwsza z 
nich przeprowadzona została na 
skwerku, przy ulicy Warszaw-
skiej. Zbiórka życiodajnego pły-
nu trwała od 8:15 do 12:00 w 
zlokalizowanym tam krwiobu-
sie. Z uwagi na stan panującej 
epidemii oddawanie krwi odby-
wało się z zachowaniem szcze-
gólnych środków ostrożności  
i bezpieczeństwa.

Akcja cieszyła się dużym za-
interesowaniem. Wśród krwio-

dawców znaleźli się również 
członkowie Klubu Honorowych 
Dawców Krwi działającego przy 
Enei Wytwarzanie, którzy nie-
zmiennie, w coraz większym gro-
nie uczestniczą i wspierają akcje 
oddawania krwi, która w później-
szym etapie ratuje ludzkie życia. 
Kozieniczanie pokazali, że mają 
moc, energię i cudowne serca.

Kolejne akcje pod szyldem 
„Oddaj krew – podaruj innym ży-
cie” zaplanowano w terminach: 
14, 21 i 28 maja.

W imieniu organizatorów ser-
decznie zapraszamy do udziału 
w kolejnych zbiórkach.

Fot.Radio Plus

Fot. Enea Wytwarzanie

Fot. RCKiK w Radomiu
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Już jest – bezpłatny, bezprzewodowy 
internet w Kozienicach

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja

Gmina Kozienice zwycięzcą 
w konkursach dotacyjnych

Kozienicka Karta Mieszkańca

Urząd Miejski w Kozienicach uruchomił pierwsze punkty sieci bezprzewodowej  
tzw. HotSpot-y, z których mieszkańcy Kozienic i odwiedzający naszą  
gminę mogą korzystać bezpłatnie.

Jako pierwsze do instalacji 
wi-fi zostały wybrane miejsca, 
które cieszą się największą po-
pularnością. I tak, z bezpłatnego 
internetu możemy skorzystać 
spacerując na terenie Zespołu 
Pałacowo-Parkowego (tj. w par-
ku miejskim, w pobliżu Urzędu 
Miejskiego i Urzędu Skarbo-
wego), kupując-sprzedając na 
targowisku miejskim, przeby-
wając na terenie OPP „Ogród 
Jordanowski”, na placu zabaw 
przy PSP nr 3 lub na skwerze „z 
koziołkiem” - oficjalnie zwanym 
Placem 15-stycznia. Ukłonem w 
stosunku do turystów i gości Ko-

zienic jest bezprzewodowa sieć 
na terenie ośrodka wypoczyn-
kowego nad Jeziorem. Z myślą  
o kozienickiej młodzieży wifi 
działa także na skateparku oraz 
na „małpim”, tj. skwerze w po-
bliżu Pomnika Niepodległości.

- Zgodnie z danym słowem  
w 2020 roku uruchamiamy 
sieć bezprzewodowego inter-
netu. Inwestycja bezpłatna dla 
mieszkańców, a gminne koszty 
z nią związane są zminimalizo-
wane dzięki pozyskanym przez 
Urząd zewnętrznym środkom. 
Realizując projekt stworzenia 
hot spotów umożliwiamy szyb-

ki, ogólnodostępny dostęp do 
internetu. Taka usługa to stan-
dard, choć mimo wszystko na-
dal nie dla wszystkich dostęp-
na - przekazuje burmistrz Piotr 
Kozłowski i dodaje – Za pośred-
nictwem większości telefonów 
komórkowych można korzystać 
z bezprzewodowego Interne-
tu, jednak zawsze należy za to 
uprzednio zapłacić.

Dostęp do sieci Internet przez 
HotSpot Kozienice jest całkowi-
cie bezpłatny, do połączenia się 
nie są wymagane żadne hasła. 
Nazwa sieci: wifi4eu Kozienice.

Gmina Kozienice zdobyła kolejne zewnętrzne środki 
finansowe. Jako pierwsze do gminnej kasy wpłynęło  

175 000,00 zł, za które zakupiono laptopy do zdalnej nauki 
dla najbardziej potrzebujących uczniów 11 kozienickich szkół. 
Środki przekazane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
pochodzą z projektu grantowego „Zdalna Szkoła”.

15 000,00 zł przeznaczonych 
zostanie na zakup książek do bi-
bliotek szkolnych w PSP nr 2 w 
Kozienicach i w PSP w Woli Chod-
kowskiej – te środki pozyskano w 
„Narodowym Programie Rozwo-
ju Czytelnictwa” realizowanym 
przez wojewodę mazowieckiego. 
Blisko 107 000,00 zł pozyskano 
na dożywianie uczniów. Dotacja 
z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w wysokości  
60 000,00 zł przeznaczona zo-
stanie na usuwanie odpadów 
z folii rolniczych, siatek, opa-
kowań po nawozach. Milion 
złotych ze środków unijnych, 
pozyskany w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, przeznaczony 
zostanie na przebudowę targo-
wiska miejskiego, a 110 000,00 
zł – wygrane w konkursie ogło-
szonym przez Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków – wes-
prze remont zabytkowej siedzi-

by głównej Biblioteki Publicznej  
Gminy Kozienice.

Gmina Kozienice poza samo-
dzielnym, efektywnym zdoby-
waniem środków krajowych i 
unijnych, wspiera finansowo 
działania realizowane przez ze-
wnętrzne podmioty. W ostatnim 
czasie kolejna pomoc finansowa 
trafiła do Powiatu Kozienickiego. 
Tym razem środki w wysokości 
100 000,00 zł (tj. ponad 30% 
szacowanych kosztów) przezna-
czone są na przebudowę par-
kingu przy Zespole Szkół Nr 1 w 
Kozienicach. Z kolei dotacja ce-
lowa w wysokości 157 000,00 zł 
przekazana zostanie kozienickiej 
parafii na wykonanie niezbęd-
nych prac konserwatorskich oł-
tarza głównego, dwóch ołtarzy 
przyfilarowych oraz ambony 
kościoła parafialnego p.w. Świę-
tego Krzyża w Kozienicach (po-
moc gminy stanowi około 50%  
kosztów zadania).

W niedzielę 3 maja świętowaliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3 
maja, znanej nam powszechnie jako Konstytucja 3 Maja.

To niezwykle ważne wydarze-
nie w dziejach Polski i Polaków 
odległe jest już od nas o 229 
lat, a wciąż inspiruje i pobudza 
do refleksji kolejne pokolenia.  
W bieżącym roku z niezależ-
nych przyczyn niestety nie mo-
gliśmy wspólnie uczcić wysiłku 
XVIII-wiecznych reformatorów. 
Sytuacja, wywołana stanem za-
grożenia epidemicznego, unie-
możliwiła nam powszechne 
świętowanie rocznicy. Zgodnie 
ze słowami Pana Piotra Ko-
złowskiego, Burmistrza Gminy 
Kozienice, nie mogliśmy się 

spotkać „by wspólnie, z nale-
żytą atencją, obchodzić kolejną 
rocznicę Konstytucji 3-majo-
wej, nie zwalnia nas to jednak z 
patriotycznego obowiązku pie-
lęgnowania pamięci o dziejach 
naszej Ojczyzny, o ludziach, 
którzy swoją pracą i zaangażo-
waniem w trudnych historycz-
nie czasach spowodowali, że 
w sercach i umysłach Polaków 
nigdy nie zgasła iskra wolno-
ści i niepodległości. W tym 
szczególnym dniu, powinniśmy 
podkreślać, że bez wspólnej pa-
mięci i symboli wspólnota naro-

dowa, a również nasza lokalna  
nie przetrwa”.

Wobec powyższego tegorocz-
ne Święto Konstytucji 3 Maja w 
imieniu Gminy Kozienice uczci-
ła delegacja z burmistrzem Pio-
trem Kozłowskim na czele. To-
warzyszyli mu zastępcy: Dorota 
Stępień i Mirosław Pułkowski 
oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Rafał Sucherman wraz 
z radnymi miejskimi. W uroczy-
stościach wzięły też udział de-
legacje instytucji, organizacji  
i Powiatu Kozienickiego.

Kto z Państwa nie jest jeszcze członkiem  
Programu „Kozienicka Karta Mieszkańca”?

Program działa i oferuje coraz więcej ulg i zwolnień.
Przypominany! - kartę może wyrobić każdy miesz-

kaniec Gminy Kozienice, który składa zeznanie PIT w 
kozienickim urzędzie skarbowym.

Do otrzymania kart uprawnieni są także członkowie 
rodziny ww. osoby, którzy nie uzyskują dochodów, tj. 

•  współmałżonek, 
• dzieci (bądź osoby będące pod opieką prawną) do 

ukończenia 18 roku życia, a kontynuujący naukę - do 
25 roku życia. 

Tu warunek jest jeden - miejscem stałego zamiesz-
kania i zameldowania jest Gmina Kozienice.

Zapraszamy też Przedsiębiorców do wstąpienia w 
szeregi Partnerów Programu. Partnerami mogą zostać 
wszyscy Przedsiębiorcy działający na terenie Kozienic.

W przypadku pytań można napisać:
karta@kozienice.pl
zadzwonić:  48 611 71 00,
albo po prostu przyjść i porozmawiać.

Zachęcamy. I czekamy.
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MAJÓWKOWE GRILLOWANIE SADZENIE Środki ochrony osobistej 
dla mieszkańców 
Gminy Kozienice

Rozbudowany plac zabaw w Aleksandrówce

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,
Burmistrz Gminy Kozienice Pan Piotr Kozłowski pod-

jął decyzję o odroczeniu terminu płatności należno-
ści za najem, dzierżawę lub użytkowanie przypada-
jących Gminie Kozienice – za okres stanu zagrożenia  
epidemicznego albo stanu epidemii.

Płatność czynszu za miesiące marzec, kwiecień, maj 
2020 r. odroczył do dnia 30 września 2020 r. wszystkim 
najemcom lokali użytkowych znajdujących się w zasobie 
Gminy Kozienice lub jej jednostek organizacyjnych oraz 
wszystkim dzierżawcom lub użytkownikom nieruchomo-
ści będących w zasobie Gminy Kozienice lub jednostek 
organizacyjnych i przeznaczonych na cele prowadzonej 
działalności gospodarczej.  

Jednocześnie wystąpił do Rady Miejskiej w Kozieni-
cach z projektem uchwały, która przyjęta została na sesji  
w dniu 30 kwietnia br., na mocy której odroczone są ter-
miny płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym 
podmiotom podatku, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W czwartek 30 kwietnia  w przeddzień  weekendu  majowego  przed siedzibą Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach  odbyła się akcja dla mieszkańców gminy Kozienice pod nazwą 

„MAJÓWKOWE GRILLOWANIE SADZENIE”. Można było  nieodpłatnie odebrać sadzonki drzew 
leśnych  z gatunku jodły i świerka. Było to kolejne ekologiczne działanie prowadzone wspólnie 
przez Gminę Kozienice i Nadleśnictwo Kozienice.  Podczas akcji, która  cieszyła się sporym 
zainteresowaniem wśród mieszańców rozdanych było 300 sadzonek drzewek pochodzących 
ze szkółki leśnej "Przejazd".

W drugiej połowie kwiet-
nia Gmina Kozienice 

zakończyła realizację inwe-
stycji, w ramach której w 
miejscowości Aleksandrów-
ka (skrzyżowanie ulic Familij-
nej i Prostej) został rozbudo-
wany plac zabaw dla dzieci.

W ramach realizacji zada-
nia wykonane zostało ogro-
dzenie placu zabaw, które 
zwiększyło bezpieczeństwo 
bawiących się dzieci oraz 
dokupione zostały: karuzela 
czteroramienna z siedziska-
mi, urządzenie typu „bujak-
-sprężynowiec” oraz urządze-
nie do siłowni zewnętrznej na 
jednym pylonie wyciskanie  
krzesło + wyciąg górny.

Łączny koszt inwestycji 
wyniósł ponad 25 tysięcy 
złotych. Zadanie w całości 
sfinansowane zostało z fun-
duszu sołeckiego w oparciu o 
zgłoszone potrzeby mieszkań-
ców Sołectwa, dzięki czemu 
maluchy zyskały nowoczesne, 
piękne miejsce do zabawy i 
integracji.

Gmina Kozienice wycho-
dząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców realizuje zada-
nia które mają na celu zaspo-
kajanie potrzeb społecznych i  
kulturalnych jej mieszkańców 
oraz pozytywnie oddziałują 
na popularyzację zdrowego 
trybu życia. Inwestycja w m. 
Aleksandrówka z pewnoś-
cią pozytywnie wpłynie na 
rozwój miejscowości pod 
względem rekreacyjnym oraz 
przyczyni się do jakości spę-
dzania wolnego czasu przez 
jej mieszkańców.

Akcja „Maseczka dla Mieszkańca” koordynowana przez 
Urząd Miejski w Kozienicach, a realizowana przez 

Stowarzyszenie „Przystanek Inicjatywa” cały czas trwa.

Gmina zakupiła setki me-
trów tkanin, gumek i nici, z 
których dzięki bezinteresow-
nej pomocy mieszkańców 
powstają maseczki. Ponieważ 
popyt na maseczki  jest bar-
dzo duży, burmistrz Gminy Ko-
zienice Piotr Kozłowski podjął 
decyzję o zakupie ponad 5000 
szt. gotowych maseczek wie-
lorazowego użytku. Zostały 
one rozdane mieszkańcom te-
renów wiejskich.

- Obowiązek zakrywania 
ust i nosa będzie jeszcze przez 
jakiś czas trwał, maseczki na-
leży wymieniać, a to stanowi 

kolejny wydatek i tak napię-
tych domowych budżetów. 
Mieszkańcy terenów wiej-
skich gminy Kozienice to w 
dużej mierze osoby zajmujące 
się rolnictwem. Borykają się 
Oni z własnymi problemami,  
a przyszłość nie zapowiada 
się optymistycznie, dlatego 
chcę by nieodpłatne maseczki  
w pierwszej kolejności trafi-
ły do Nich – mówi burmistrz 
Piotr Kozłowski.

W sumie, do tej pory, roz-
danych zostało ponad 15.000 
maseczek dla mieszkańców 
całej Gminy Kozienice.
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Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w sprawie budowy wieży Ruszyła budowa studni głębinowej

GARBATKA-LETNISKO

OGŁOSZENIA DROBNE
MOTORYZACJA

• Sprzedam nowy rower damski 
Le Grand, kolor czarny. Widelec 
przedni z teleskopami, 7 biegów. 
Cena w sklepie ok. 1600 zł, sprze-
dam za 1200 zł. Rama rozmiar 20’’.  
Tel. 515 687 411
• Sprzedam Peugeot 307 kombi 
HDI, 2l, 2005r., hak, el.szyby 4x, 
klima automat., ABS,centralny za-
mek, zamykane lusterka, garażo-
wany, stan b.dobry. Cena do uzg.  
Tel. 889 122 486

• Spotkam się z miłą dziew-
czyną na dyskretne spotka-
nie, mogę pomóc finansowo  
Tel. 518 149 163
• Facet 46 lat pozna kobiete z 
Kozienic i ok. Proszę o SMSy.  
Tel 508 615 325
• Wolny szuka kobiety do ży-
cia. Wesoły, 3 języki obce, auto.  
Tel. 506 642 644

• Wynajmę lokal handlowo-usłu-
gowy, 60m² z wyposażeniem  i 
klimatyzacją w miejscowości Wil-
czkowice Dolne 42 przy trasie 
Magnuszew-Warszawa, DK 79 
od zaraz. Czynsz do uzgodnienia.  
Tel. 513-972-382
• Sprzedam dom jednorodzinny 
110m², działka 712m2 lub zamienię 
na mieszkanie w bloku 2 pokoje, par-
ter lub I p.z dopłatą. Tel 503-616-002
• Sprzedam działkę 516m2 w Kozieni-
cach, ul. Przytulna Tel. 608 790 207
• Sprzedam 3 działki (tylko całość), 
w tym 2 rolne i 1 budowlano-prze-
mysłowa. Gm. Kozienice, Chinów. 
Łączna pow. 1,81 ha, niedaleko trak-
tu głównego. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 609 034 316
• Sprzedam działkę budowlaną 
1800m² w miejscowości Chinów 
(naprzeciwko stacji BP pod lasem). 
Bardzo piękna i spokojna okolica.  
Tel. 512-476-205

Wojewoda Mazowiecki w dniu 27.04.2020r. wydał na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. w Warszawie, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10234_L026_Garbatka 
systemu GSM-R, w skład którego wchodzi m.in. budowa wieży strunobetonowej  
z antenami, o wysokości do 51 m, na terenach PKP przy ulicy H. Lewandowicz, na wysokości  
budynków warsztatów Szkoły Drzewnej. 

NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

O prowadzonym przez Wo-
jewodę Mazowieckiego postę-
powaniem administracyjnym 
w sprawie wydania ww. decyzji 
mieszkańcy Garbatki-Letnisko 
zostali powiadomieni poprzez 
informację zamieszczoną na 
stronie internetowej Gminy w 
dniu 16.03.2020r. Powstanie 
tego rodzaju obiektu w centrum 
Garbatki-Letnisko spotkało się z 
olbrzymim protestem lokalnej 
społeczności oraz władz gmin-
nych. Petycje sprzeciwiające 
się realizacji wieży o wysokości 
do 51 m wystosowało do Wo-
jewody Mazowieckiego Stowa-
rzyszenie Aktywni 50 plus oraz 
Rada Gminy Garbatka-Letnisko.  
Ludowy Klub Sportowy „PLON” 
występując w imieniu miesz-
kańców Garbatki-Letnisko oraz 
osób związanych z Garbatką-
-Letnisko zawodowo, rodzinnie, 
sentymentalnie, letniskowo, wy-
poczynkowo, rekreacyjnie lub w 
jakikolwiek inny sposób, wystą-
pił do Wojewody Mazowieckie-
go z petycją zbierając blisko 800 
podpisów osób zbulwersowa-
nych planami budowy takiego 
obiektu przez PKP.  Stowarzysze-
nie Przyjaciół Garbatki również 
wystąpiło z pismem zawierają-
cym stanowczy protest, co do 
zamierzeń PKP, wnioskując jed-

nocześnie o uznanie je za stronę 
w prowadzonym przez Wojewo-
dę Mazowieckiego postępowa-
niu. Z takim samym wnioskiem 
wystąpiła również Gmina Gar-
batka-Letnisko oraz Mazowiecki 
Zespół Parków Krajobrazowych 
w Otwocku. W imieniu miesz-
kańców działania podjęła także 
Radna Powiatu Kozienickiego  
Pani Lidia Ligorowska. 

Wojewoda Mazowiecki nie 
przyznał przymiotu strony żad-

nemu z wnioskujących, o czym 
poinformowani zostali pismem, 
na które nie służy zażalenie. 
Nie wziął też pod uwagę za-
strzeżeń i protestów instytucji  
oraz osób składających petycje  
i w dniu 27.04.2020r. wydał 
decyzję ustalającą lokaliza-
cję inwestycji celu publicz-
nego dot. przedmiotowego  
zamierzenia inwestycyjnego.

W trakcie trwania procedu-
ry Wójt Gminy Garbatka-Let-
nisko w postanowieniu z dnia 
21.02.2020r. odmówił uzgod-
nienia projektu decyzji dla 
przedmiotowej inwestycji, na 
postanowienie to pełnomoc-
nik Inwestora złożył zażalenie 
do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Radomiu, 
które postanowieniem z dnia 
06.04.2020r. uchyliło postano-
wienie Wójta z dnia 21.02.2020r. 
i jednocześnie pozytywnie 
uzgodniło projekt decyzji Woje-
wody Mazowieckiego dot. usta-
lenia lokalizacji celu publicznego  
dla przedmiotowej inwestycji.

Gmina Garbatka-Letnisko 
wykorzystując możliwe środki 
prawne będzie składała dalsze 
odwołania i skargi na działania 
organów decyzyjnych.

Ruszyła budowa studni głębinowej w Garbatce-Letnisku. 
Wykonawcą jest firma z Lubartowa, która 31 marca 2020 

podpisała z gminą umowę na kwotę 243 tys. zł.

Budowa 3 studni głębinowej 
jest priorytetową inwestycją, 
realizowaną w celu pokrycia za-
potrzebowania na wodę pitną 
wodociągu gminnego.

Studnia wykonana będzie me-
todą wierconą, o głębokości ok. 

38 m, wraz z instalacją sterowa-
nia i pomiaru dla istniejącego 
ujęcia wody, a woda ze studni 
będzie służyła do zasilania sieci 
wodociągowej gminy. 

Prace budowlane potrwają do 
końca października.

ATRAKCYJNA DZIAŁKA NAD MORZEM
Pilnie sprzedam atrakcyjną działkę w Grzybowie  

k/ Kołobrzegu blisko morza między ul. Nadmorską 
a Kołobrzeską. Przeznaczenie budownictwo miesz-
kaniowe jednorodzinne i usługowa, W sąsiedztwie 
domków jednorodzinnych w centrum. Blisko po-
czta, kościół, dino market, przystanek autobusowy.  
Cena tylko 250000 zł. Tel 603762223

Dla konkretnych i zdecydowanych 
cena do uzgodnienia!!!
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Spotkamy się w kinie (plenerowym)?!
(ciąg dalszy ze strony 1)

E.K.: Wspomniał pan o 9 
mln zaoszczędzonych w ubie-
głym roku. To też było taką 
pewną kością niezgody. My-
ślę, że warto wytłumaczyć, 
że te zaoszczędzone 9 mln nie 
oznacza, że będzie mniej in-
westycji…

P.K.:   ...dokładnie tak. Sta-
raliśmy się tutaj oszczędzać na 
inwestycjach w sensie nie ich 
zakresu, tylko kosztów, szu-
kaliśmy rozwiązań tańszych, 
ale dobrych. Oszczędzamy 
też  na wydatkach bieżących, 
także takich, których nie będą 
odczuwali mieszkańcy. Sta-
raliśmy się również, tak jak 
w zeszłym roku, wprowadzić 
pewną reorganizację szkół. I 
tak jak w zeszłym roku mieli-
śmy likwidację szkoły w Nowej 
Wsi, tak w tym też podjęliśmy 
takie działania, które znalazły 
aprobatę i kuratora, i rady. No 
bo rzeczywiście, jeżeli mamy 
szkoły 18-osobowe, to jeżeli 
podzielimy to na osiem klas, 
to wychodzi średnio nieco 
ponad dwie osoby na klasę - 
pod warunkiem, że przycho-
dzi 100 procent. To nie tylko 
nie jest ekonomiczne, ale też 
nie jest wychowawcze dla ta-
kich dzieci, bo jeżeli one 8 lat 
uczyły się w szkole, gdzie jest 
18 osób, w klasach łączonych 
albo 2-3 osobowych, to jeżeli 
idą potem do Zespołu Szkół, 
gdzie jest tysiąc uczniów, to 
jest to już jednak przeskok i 
dla niektórych wyzwanie. Jest 
to okres dorastania, różnie 
psychicznie młodzież reaguje. 
Dlatego myślę, że takie szkoły 
nie są dobre też wychowaw-
czo.

R.J: Chciałam teraz zapytać 
o inwestycje drogowe, bo na-
prawdę dużo dzieje się w tej 
kwestii, jeśli chodzi o miasto 
i tereny wiejskie. Proszę po-
wiedzieć kilka słów na temat 
tych, które aktualnie trwają, 
a wiem, że będą kolejne, po-
nieważ gmina otrzymała dość 
znaczne dofinansowanie z 
funduszy dróg samorządo-
wych.

P.K.: Cieszy mnie to ogrom-
nie, bo bałem się troszeczkę, 
że w związku z obecną sy-
tuacją wszystkie fundusze, 
które były przeznaczone pier-
wotnie m.in. na drogi, będą 
zabrane właśnie na walkę z 
wirusem taką bezpośrednią, 
czyli wsparcie szpitali czy za-
kup sprzętu. Na szczęście rząd 
podjął inną decyzję, że chce 
też gospodarkę rozruszać 
poprzez inwestycje publicz-
ne - i właśnie fundusz dróg 
samorządowych jest takim 
źródłem. Złożyliśmy wnioski, 
które na szczęście dla nas i dla 
naszych mieszkańców zosta-
ły zaakceptowane. Jest to w 
sumie 4 mln 300 tys. dotacji 
przyznanej na drogi, najwięk-
szej w historii naszej gminy, je-
śli chodzi o dotację drogową. 
Ale to nie wszystko, bo dosta-

liśmy również prawie 200 tys. 
ze środków unijnych na drogi, 
więc to już w sumie 4,5 mln z 
tych, które już teraz są rozpa-
trzone. Są jeszcze drobniejsze, 
będą prawdopodobnie w dru-
giej połowie roku, a inwestycji 
rzeczywiście jest dużo, bo za-
równo droga w Chinowie jest 
realizowana z funduszy samo-
rządowych, ul Serdeczna w 
Aleksandrówce, ale także ul. 
Wójcików, no i ten etap dru-
gi, czyli 11 listopada, Osiedle 
Borki czy ul. Przemysłowa. To 
są te drogi, które realizujemy z 
dotacji zewnętrznych. Oprócz 
tego realizujemy ul. Marii 
Curie-Skłodowskiej na Osiedlu 
Energetyki z funduszy włas-
nych, ale też związanych z pie-
niędzmi,  jakie pozyskaliśmy w 
zeszłym roku na żłobek.

R.J:  Jeśli chodzi o tę ostat-
nią ulicę, to tam po raz pierw-
szy w historii gminy będą przy 
okazji inwestycji przesadzone 
drzewa. Nie wszystkie, ale 
część tych drzew ma być prze-
sadzona. To jest takie novum 
i to chyba ucieszy mieszkań-
ców okolicznych bloków?

P.K.:  Rzeczywiście. Jesz-
cze jako mieszkaniec, który 
wiele razy przebywał na ul. 
Skłodowskiej, gdzie też kie-
dyś mieszkała moja rodzina, 
wiele razy spotykałem się z 
reakcjami mieszkańców i z ich 
oczekiwaniami. Chodziło o 
bezpieczeństwo ruchu, który 
był tam intensywny, dużo sa-
mochodów stało na drodze. 
Dojazdy do żłobka, do przed-
szkola, część też jeździła do 
szkoły z tej strony, do sklepów, 
które tam funkcjonowały. I 
ciągle ten problem był nieroz-
wiązany, dlatego postanowili-
śmy coś z tym zrobić. Ta prze-
budowa ma dać prawie 70 
miejsc nowych parkingowych. 
Do tego jeszcze ciąg pieszo-ro-
werowy, oświetlenie ledowe, 
miejsca parkingowe, w tym 
dla niepełnosprawnych, ale 
też nowe bezpieczne przej-
ścia, bo tam często dzieciaki 
wyskakiwały z samochodu czy 
zza samochodu po prostu pod 
koła, na drugą połowę jezdni. 
Takie były problemy. Chce-
my to zrealizować i to nieste-
ty koliduje z częścią zieleni. 
Spróbujemy więc przesadzić 
niektóre drzewa. Są osoby, 
które się na tym znają, leśnik 
czy dendrolog wskaże te, któ-
re rokują, że mogą przeżyć ta-
kie przesadzenie. Planowane 
jest około stu nasadzeń drzew 
i krzewów, nie małych, ale już 
około 2-metrowych, które też 
uzupełnią ewentualne ubytki 
w przyrodzie, bo zależy nam 
na zieleni. Musimy jednak pa-
miętać, że zieleń na terenie 
miasta powinna być zielenią 
uporządkowaną, czyli drze-
wa  - tak, ale na skwerach czy 
w parkach. Ja generalnie nie 
jestem zwolennikiem drzew 
w pasach drogowych, bo jest 
to i niebezpieczne, i nieprak-

tyczne. Natomiast jeśli chodzi 
w ogóle o zieleń, bardzo tutaj 
jesteśmy za i współpracujemy 
także z Nadleśnictwem.

Może powiem tutaj taką cie-
kawostkę, że np. z Nadleśni-
ctwem prowadzimy akcję od-
zyskiwania sosen kozienickich. 
To znaczy, że chcemy sadzić 
na terenie Kozienic drzewa, 
które pochodzą stąd. Leśnicy 
pobrali odpowiednie nasiona, 
są teraz hodowane sadzonki i 
myślę, że na jesieni będziemy 
sadzili te drzewa, prawdo-
podobnie gdzieś na ośrodku 
KCRiS, czy w innych miejscach 
publicznych, po to, żeby od-
zyskać tę florę, by na przyszłe 
lata służyła kolejnym pokole-
niom. Rzeczywiście, czasami 
może się teraz wydawać, że w 
mieście drzew wycinamy wię-
cej - ale tak nie jest, jednak 
idzie dużo inwestycji, w tym 
na drogach krajowych, więc i 
tam są też robione prace, któ-
re mają usprawnić ruch i uczy-
nić go bezpieczniejszym. Na-
tomiast jeśli chodzi o gęstość 
zalesienia na terenie gminy, 
to ona rośnie, a nie maleje. 
Pamiętajmy też, że jesteśmy 
Puszczą Kozienicką, więc obej-
mując cały teren gminy i nad-
leśniczy, pan Sot, i my dbamy 
o to, żeby ten zalesiony obszar 
był jak największy.

E.K.: Oprócz środków ze-
wnętrznych na drogi, udało 
się również pozyskać znaczną 
dotację na targowisko miej-
skie.

P.K.: Rzeczywiście, cieszę 
się, bo był to ostatni dzwonek, 
ostatni nabór z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
targowiska. Maksymalna do-
tacja była do miliona złotych, 
o taką się też staraliśmy i taką 
otrzymaliśmy. My dołożymy 
drugą połowę, czyli kolejny 
milion, i w przyszłym roku po-
winniśmy tę inwestycję zrea-
lizować. Chcemy zrealizować 
ją na zasadzie Zaprojektuj-
-Wybuduj. Teraz będziemy 
uzgadniali, zarówno z zarząd-
cą terenu, czyli KGK, jak i  z 
naszymi kupcami, którzy tam 
funkcjonują, co jest potrzebne 
i co jest możliwe. Oczywiście 
musimy uwzględnić elemen-
ty określone przez podmiot, 
który dotację przyznał, a więc 
będą miejsca zadaszone, miej-
sca na żywność ekologiczną, 
na produkty regionalne... Bę-
dziemy to zabezpieczali, plus 
te potrzeby, które zgłoszą 
mieszkańcy. Inwestycja nie za-
spokoi ich wszystkich, ale my-
ślę, że to będzie taki pierwszy 
etap i dobry krok, bo od wielu 
lat się mówi o potrzebie prze-
budowy tego targowiska.

R.J:  Skoro jesteśmy przy 
targowisku miejskim, to jesz-
cze chciałam pana burmistrza 
zapytać - czy decyzja o do-
puszczeniu handlu w pełnym 
zakresie, co już się dzieje na 

naszym targowisku, nie była 
zbyt wczesna?

P.K.: Tu jak zwykle opinie 
będą podzielone. Myślę, że 
robiliśmy to razem z preze-
sem gospodarki komunalnej 
w sposób sensowny i etapo-
wy. Jak państwo pamiętacie, 
najpierw była sama żywność 
i drogeria, było ograniczenie 
tylko do mieszkańców powia-
tu kozienickiego, którzy jako 
jedyni mogli tam sprzedawać, 
później etapowo uwalnia-
my to, tak jak jest uwalniana 
cała gospodarka. Oczywiście 
prosimy i staramy się nama-
wiać zarówno kupujących jak 
i sprzedających, aby zachowali 
zasady bezpieczeństwa sani-
tarnego. Myślę, że ta działal-
ność handlowa jest bezpiecz-
niejsza nawet niż w sklepie, bo 
jest na otwartej powierzchni, 
więc tutaj jest i przepływ po-
wietrza, i większa możliwość 
zachowania pewnego odstę-
pu. Wszystko zależy od ludzi i 
będziemy zwracali na to uwa-
gę i prosili o reżim sanitarny, o 
przestrzeganie go, natomiast 
wielu mieszkańców - zarów-
no kupujących, jak i sprzeda-
jących - bardzo, bardzo już 
prosiło o to, żeby to urucho-
mić. Niektórzy nie mają z cze-
go żyć, bo opierali się tylko 
na tym handlu. Nie jesteśmy 
pierwsi czy jedyni w Polsce, 
którzy to otworzyli i będziemy 
też ten temat monitorować. 
Jeżeliby się okazało, że te za-
sady sanitarne są zaniedby-
wane, to wtedy podejmiemy 
odpowiednie działania ograni-
czające, natomiast po pierw-
szych takich dniach myślę, że 
jest dobrze, nie ma co narze-
kać. Jest pewna dyscyplina 
wśród zarówno kupujących, 
jak i sprzedających. Myślę, że 
zdroworozsądkowo możemy 
tą działalność prowadzić.

E.K.: Gdybyśmy mogli wró-
cić jeszcze do dotacji.. bo 
mówiliśmy o tych dużych, 
milionowych, ale w ostatnim 
okresie było także sporo do-
tacji mniejszych, dla innych 
podmiotów i instytucji.

P.K.: Rzeczywiście, te duże 
jak wiadomo jako największe 
najbardziej przyciągają uwa-
gę, ale inne też nas cieszą. 
Warto zwrócić uwagę, że ko-
lejne 300 tys. dostaliśmy na 
kolejny Dom Seniora i chcemy 
tutaj dostosować pierwsze 
piętro dawnego Domu Kultu-
ry, czyli zrobić to tam, gdzie 
ten DS teraz na dole funkcjo-
nuje. Dostosowalibyśmy i ot-
worzyli taki drugi DS, tak żeby 
mieć cały obiekt zagospoda-
rowany. Dostaliśmy 80 tys. 
na zakup laptopów na zdalną 
szkołę, ale teraz już jak wiemy 
jest kolejny nabór i będzie 95 
tys., więc w sumie prawie 200.

110 tysięcy dostaliśmy na 
remont biblioteki, będziemy 
pewnie wprowadzali tę inwe-

stycję na kolejnej sesji. Dosta-
ła też prawie 180 tysięcy dota-
cji na remont zabytku parafia 
Świętego Krzyża i to też nas 
cieszy, bo przecież gmina przy-
znała też około 160 tys. do-
tacji, właśnie na remont tego 
kościoła konkretnie. Do tego 
110 tys. na dożywianie dzie-
ci, również 60 tys. dotacji na 
usuwanie folii rolniczych, bo 
szczególnie na Powiślu mieli-
śmy dużo sygnałów, że rolnicy 
nie bardzo mają co z tym zro-
bić. Raz, że jest to kosztowne, 
dwa, że problematyczne. Po-
wstał taki program pilotażo-
wy w Narodowym Funduszu 
Ochrony środowiska i Gospo-
darki Wodnej, postanowiliśmy 
spróbować, udało się i 120 
ton będzie zagospodarowane 
w sposób ekologiczny i w za-
sadzie dla rolników bezkosz-
towy. Był też zakup książek do 
bibliotek szkolnych na kilka-
naście tysięcy. Natomiast jeśli 
chodzi o te wielomilionowe, 
to ja powiem, że jeszcze wnio-
ski są rozpatrywane i czekamy. 
Jest duża szansa, że jeszcze kil-
ka milionów w tym roku wpły-
nie do nas, o tym będę mówił 
dopiero wtedy, kiedy będzie 
to pewne.

E.K.: Czyli rozumiem, że 
pan jeszcze i nas, i naszych 
widzów oraz czytelników za-
skoczy takimi przyjemnym 
informacjami. Na marginesie 
- widzimy, że pan burmistrz 
wszystkie te cyfry i podmio-
ty wymienił z głowy, więc 
jestem pełen uznania, ja bez 
kartki na pewno nie poczynił-
bym takich uwag!

P.K.: Składaliśmy generalnie 
wszędzie tam, gdzie można, 
gdzie gmina może, bo musi-
my mieć świadomość że jako 
takie fundusze duże unijne 
w zasadzie się pokończyły. 
Rządowych jest trochę, ale z 
obecną sytuacją wiąże się to, 
że może ich już wkrótce nie 
być, albo mogą być znacznie 
ograniczone. Staramy się więc 
składać tam, gdzie jest to dla 
nas korzystne, jakiekolwiek 
środki zewnętrzne mają jakby 
priorytet w naszych działa-
niach. To, co możemy zrobić za 
swoje, możemy zrobić i za rok, 
i za dwa - najpierw chcemy 
środki pozyskać. Nie wiemy, 
co będzie za rok, czy będą fun-
dusze, czy nie będą, przecież 
kilkadziesiąt tysięcy pozyska-
liśmy też na funkcjonowanie i 
Domu Seniora, i żłobka w sen-
sie opłat. To nie tylko było pół 
miliona na realizację  budowy 
żłobka, ale także kilkadziesiąt 
tysięcy na jego funkcjonowa-
nie. I tak samo w Domu Senio-
ra - to też są pieniądze, dzięki 
którym np. możemy zakupić 
więcej sprzętu do straży. Dla 
straży też było kilkadziesiąt ty-
sięcy, ale takich drobniejszych 
kwot nie wspominam, żeby 
Państwa nie męczyć.

ciąg dalszy na str. 8
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R.J.: A propos żłobka. Mówił 
pan o inwestycjach, o dofinan-
sowaniu działalności. No właś-
nie: teraz żłobek rozpoczął już 
funkcjonowanie. Powoli wraca-
my, mówiąc w cudzysłowie, do 
normalności, a od 18 maja mają 
rozpocząć działalność przed-
szkola na terenie naszej gminy. 
Czy dużo jest chętnych?

P.K.: Wstępnie było robione 
rozeznanie wśród rodziców Oko-
ło 30 procent z nich zadeklaro-
wało, że będzie przyprowadzać 
dzieci do żłobka, natomiast do 
przedszkoli około 10 procent. 
Teraz szkoły, gdzie są oddziały 
przedszkolne, ale także przed-
szkola, zbierają takie deklaracje 
już konkretne, kto chce przepro-
wadzić i czy rodzice zgadzają się 
na zachowanie reżimów sanitar-
nych w stosunku do dzieci. Czyli 
chodziłoby o badanie tempera-
tury, ewentualnie stanu zdro-
wia, jeżeli będzie trzeba. Jeżeli 
się potwierdzi, to te 10 procent, 
około stu dzieci, będzie chodziło 
do przedszkola. Myślę, że sukce-
sywnie będzie się to zwiększało, 
bo przy odmrażaniu gospodarki 
musimy iść do pracy. Nawet ci, 
którzy pracują w domu lub zdal-
nie, będą musieli na ten czas też 
zostawić gdzieś dzieci pod opie-
ką. Musimy więc tutaj te przed-
szkola też powoli uruchamiać. 
Zobaczymy, co zdecyduje rząd, 
ale myśli się też o szkołach, tutaj 
więc te działania muszą być pro-
wadzone etapami. Nasi dyrekto-
rzy zapewnią warunki sanitarne, 
które są wytyczone przez kura-
torium i przez MEN. Zwracamy 

się również do rodziców - jeżeli 
uważają, że chcą, to zapraszamy. 
Jeżeli mogą jeszcze w domu zo-
stać, to myślę, że też mogą po-
czekać, bo nie tracą zasiłku. To 
też jest ważne, bo kiedyś był to 
problem, czy nie stracą wszyscy 
prawa do zasiłku opiekuńczego, 
jeżeli otworzymy przedszkola. 
Jak wiemy, była zmiana przepi-
sów i teraz nawet jeżeli je otwo-
rzymy, a ktoś zostanie w domu z 
dzieckiem, to nie traci tego zasił-
ku. Tutaj jest więc prawo wybo-
ru i decyzji rodzica. Pamiętajmy, 
że grupy w przedszkolach mogą 
mieć teraz do dwunastu dzieci, 
więc też będą pewne ogranicze-
nia. W pierwszej kolejności będą 
mogli zostawić swoje dzieci prze-
de wszystkim rodzice, którzy bez-
pośrednio uczestniczą w walce z 
pandemią, czyli pracujący w szpi-
talu czy w przychodniach, służby 
mundurowe, tj. straż czy policja 
oraz osoby, które pracują w skle-
pach, a więc zapewniają nam 
dostęp do towarów - ci rodzice i 
ich dzieci będą miały pierwszeń-
stwo. Dopiero później ewentual-
nie kolejni.

E.K.: Sądząc po, tak jak pan 
powiedział, 10-procentowym 
zainteresowaniu, myślę, że aku-
rat takich obostrzeń wielkich nie 
będzie, ponieważ miejsc przewi-
dziane jest około połowy.

P.K.: Mamy około 1000 dzie-
ci, około stu jest zgłoszonych, 
w niektórych jednostkach są to 
pojedyncze osoby, a tak jest kil-
kanaście do dwudziestu paru w 
tych największych przedszkolach 

czy oddziałach przedszkolnych, 
więc myślę, że tutaj wszyscy się 
będziemy musieli się przystoso-
wać do nowych warunków, ale 
poradzimy sobie.

E.K.: W ramach luzowania 
tych obostrzeń mamy również 
większy dostęp do obiektów 
sportowych, kulturalnych. Jak 
to na terenie naszej gminy wy-
gląda i jak może wyglądać w 
najbliższej przyszłości, w ciągu 
najbliższych kilku tygodni?

P.K.: Wygląda to u nas mniej 
więcej tak, jak w całym kraju tzn. 
Muzeum czy Biblioteka od 12 
maja otwierają się dla naszych 
mieszkańców, oczywiście z za-
chowaniem reżimu sanitarnego. 
Na razie Dom Kultury pracuje 
jeszcze online. Te zajęcia się od-
bywają, kontakt z prowadzą-
cymi jest za pomocą mediów. 
Natomiast jeśli chodzi o obiekty 
sportowe, to w zasadzie na ot-
wartej powierzchni, czyli tam, 
gdzie mamy boiska czy korty - są 
one dostępne, oczywiście z ogra-
niczeniami. Boiska do sześciu 
osób plus trener, z zachowaniem 
wszystkich wymogów, które są 
narzucone nam z zewnątrz, ale 
już udostępniamy je mieszkań-
com, można z nich korzystać. 
Umówić się, jeżeli jest kolejka, 
jeżeli nie ma można korzystać 
bezpośrednio, ale pamiętajmy o 
tym, żeby jednak zachowywać te 
wymogi sanitarne.

R.J.:  A co jeśli chodzi o wyda-
rzenia, imprezy, bo kilka tygodni 
temu podjął pan decyzję o od-

wołaniu wszystkich wydarzeń 
do końca czerwca bieżącego 
roku. Czy wiadomo co dalej?

P.K.:  Zastanawiamy się. Sy-
tuacja jest taka, że może być 
ciężko z imprezami w tym roku. 
Rzeczywiście, do końca czerwca 
już podjąłem taką decyzję o od-
wołaniu, bo trzeba pamiętać, że 
organizując coś, już wiele mie-
sięcy wcześniej podpisujemy 
umowy, więc takie rezygnowanie 
za pięć dwunasta jest trochę też 
dla problematyczne dla nas, ale 
też dla naszych partnerów. Uzna-
liby wtedy, że nie traktujemy się 
poważnie. Prawdopodobnie bę-
dzie więc ciężko. Będziemy się 
zastanawiali, zobaczymy jak się 
rozwinie sytuacja, ale mam już 
informację, że np. Dnia Energe-
tyka, który generalnie Enea Wy-
twarzanie organizuje nad jezio-
rem kozienickim, współpracując 
z nami, w tym roku nie będzie, 
zrezygnowali z uwagi właśnie na 
sytuację związaną z epidemią.

R.J.:  Na swoim profilu spo-
łecznościowym zapytał pan bur-
mistrz mieszkańców, czy by nie 
chcieli w Kozienicach kina samo-
chodowego. Odzew był bardzo 
pozytywny. I co,  będziemy mieli 
w Kozienicach kino samochodo-
we?

P.K.: Ponieważ kina tradycyjne, 
zamknięte, z obiegiem powietrza 
i tłumem ludzi będą miały prob-
lem z otwarciem się, chcemy uru-
chomić, takie trochę zastępcze, 
kino samochodowe. Na chwilę 
obecną, tak jak pani redaktor 

mówi, w mediach społecznościo-
wych zapytałem mieszkańców, 
czy są zainteresowani. Wydaje 
mi się, że odzew jest pozytywny.

[W momencie przeprowa-
dzania tego wywiadu nie było 
jeszcze jasne, kiedy i na jakich 
zasadach działalność takich kin 
będzie dozwolona. Dziś znamy 
już treść komunikatu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, z którego wynika, że 
od 18 maja kina samochodowe 
i plenerowe będą mogły pro-
wadzić działalność przy zacho-
waniu dystansu społecznego. 
- przyp. redakcji]

E.K.: A ja mogę mieć pytanie 
do Państwa obojga na koniec? 
Jeżeli będziecie mieli Państwo 
do wyboru, bo tego samego 
dnia otwieramy zakłady fryzjer-
skie i kino samochodowe - gdzie 
najpierw idziecie?

R.J.: Ja muszę z mężem skon-
sultować… Jak będzie chciał do 
kina samochodowego, to mu 
nie odmówię, fryzjer poczeka, 
zresztą pewnie będzie kolejka.

P.K.: U mnie też zdecyduje 
żona. (śmiech)

E.K.: No, ja też już się ogoli-
łem, tak że… najpierw kino.

R.J.: Czyli spotykamy się w ki-
nie.

P.K.: Oby jak najszybciej!

Koronawirus a prawo Będzie referendum 
w sprawie odwołania 
Rady Gminy Magnuszew?W związku z panującą epidemią koronawirusa, wiele osób traci pracę lub istotnie 

obniżają się ich zarobki, bądź też uzyskuje zmniejszone dochody w związku z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. Czy ich aktualna sytuacja ekonomiczna może 
mieć wpływ na obowiązek alimentacyjny, który ciąży na nich w stosunku do ich dzieci?

Kwestie związane z alimen-
tami rodziców na dzieci uregu-
lowane zostały m.in. w Kodek-
sie Rodzinnym i Opiekuńczym. 
Zgodnie ze wskazaną ustawą, 
w razie zmiany stosunków (a 
niezawiniona utrata pracy, 
czy zmniejszenie dochodów, 
niewątpliwie do takich nale-
ży) można żądać zmiany orze-
czenia lub umowy dotyczącej 
obowiązku alimentacyjnego 
(art. 138 kro). Jednocześnie 
zakres świadczeń alimenta-
cyjnych zależy od usprawied-
liwionych potrzeb uprawnio-
nego oraz od zarobkowych i 
majątkowych możliwości zo-
bowiązanego (art. 135 §1 kro). 
A zatem, w razie niezawinionej 
utraty pracy przez zobowiąza-
nego do alimentacji rodzica, 
bądź też istotnego obniżenia 
się jego zarobków, czy zmniej-
szenia dochodów w ramach 
prowadzonej działalności go-
spodarczej, istnieje możliwość 
wystąpienia z żądaniem do 
sądu o zmniejszenie obowiąz-

ku alimentacyjnego w stosun-
ku do ich dzieci. Względnie, 
jeżeli rodzicem, który utracił 
pracę lub obniżyły się jego 
zarobki, jest rodzic jednocześ-
nie wychowujący małoletnie 
dziecko, istnieje możliwość 
wystąpienia przez niego do 
sądu z powództwem o zwięk-
szenie alimentów na małolet-
niego. Zarówno w pierwszym, 
jak i drugim przypadku, ko-
niecznym będzie oczywiście 
udowodnienie okoliczności 
wskazujących na zmianę sto-
sunków, jak również wykaza-
nie, że możliwości zarobkowe 
i majątkowe obciążonego ali-
mentami rodzica, nie pozwa-
lają na płacenie alimentów w 

dotychczasowej wysokości, 
tudzież uzasadniają żądanie 
zwiększenia alimentów. Nie-
mniej pogorszenie się sytuacji 
ekonomiczej wielu rodziców 
zobowiązanych do alimentacji 
- w związku z aktualną sytua-
cją związaną z epidemią CO-
VID-19 – staje się zjawiskiem 
powszechnym, a zatem rów-
nież wpływ pozwów do sądów 
z żądaniem obniżenia, względ-
nie podwyższenia alimentów 
na małoletnie dzieci, w związ-
ku ze zmianą stosunków wy-
wołaną koronawirusem, zdaje 
się być nieunikniony.

Powyższe nie stanowi pora-
dy prawnej w indywidualnej 
sprawie.

Wniosek o przeprowadzenie takiego referendum trafił 
do komisarza wyborczego w Radomiu 28 kwietnia, co 

oznacza, że decyzja w tej sprawie musi  zostać ogłoszona do 
dnia 28 maja.

Z naszej rozmowy z biurem 
komisarza wynika, że spełnione 
zostały konieczne do złożenia 
wniosku wymagania formalne, tj. 
uzasadnienie, wymagana liczbę 
podpisów mieszkańców gminy 
(720 głosów poparcia, przy wy-
maganych 500) oraz dokumen-
tacja fotograficzna ogłoszenia do 
wiadomości publicznej projektu 
referendum.

Tę ostatnią okoliczność podaje 
w wątpliwość w skierowanym do 
naszej redakcji liście reprezen-
tacja Rada Gminy Magnuszew, 
pisząc:

Jako Rada Gminy nie otrzyma-
liśmy informacji zarówno o złożo-
nym wniosku jak         i zarzutach 
w nim zawartych, dlatego w ża-
den sposób nie byliśmy w stanie 
odnieść się do stawianych nam 
zarzutów.  (…) Do dnia dzisiejsze-
go ogłoszenie takie nie ukazało 
się w żaden zwyczajowo przyjęty 
sposób.

Radni wysuwają również wąt-
pliwości na temat sposobu zbie-
rania podpisów:

Nasuwa się proste pytanie, czy  
zbieranie podpisów np. w zakła-
dzie pracy od pracowników, czy 
przez sołtysa podczas zbierania 
podatku, który równocześnie jest 
pracownikiem gminy, spełnia 
te wymogi? Gdzie jednocześnie 
miało to miejsce w czasie gdy na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
został ogłoszony stan epidemio-
logiczny ?

...oraz samej osoby i intencji 
inicjatora referendum, którym 
jest były radny, Stanisław Dawi-
dowski:

Nasuwa się kolejne pytanie 
skąd pan Dawidowski miał wie-
dzę na temat pracy rady gminy, 
jeśli nigdy nie brał udziału zarów-
no w sesjach jak i  posiedzeniach 
komisji rady gminy? Czy można 
zaufać człowiekowi, który sam 
został pozbawiony mandatu rad-
nego w wyniku kłamstwa lustra-
cyjnego?

 Pełny tekst listu radnych znaj-
dziecie Państwo na stronie inter-
netowej Tygodnika OKO.
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