
O okolicznościach tragedii, 
jaka dotknęła rodzinę w domu 
(dziadkowie wychowujący trójkę 
swoich wnuczków), rozmawia-
liśmy z panią Teresą, ich babcią 
i małżonką poszkodowanego 
podczas akcji ratunkowej pana 
Krzysztofa. Wydobywanie boles-
nych szczegółów nie było naszym 
celem, zjawiliśmy się na miejscu 
by przygotować materiał zdję-
ciowy do apelu, skończyło się 
jednak na dłuższej rozmowie. 
Jej fragmenty zdecydowaliśmy 
się przytoczyć, ponieważ dobrze 
chyba oddają specyfikę dez-
orientacji  w sytuacji, gdy w bez-
pieczeństwo  rodzinnego domu 
wtargnie nagle żywioł.

 - Mąż i jedno dziecko położyli 
się już spać.  Ja siedziałam jesz-
cze z wnuczką, zrobiłam sobie 
kolację  i naszykowałam prosz-
ki, żeby wziąć przed snem,  ale 
nagle poczułam straszny swąd, 
naprawdę wstrętny. Myślałam, 
że to może z garażu coś zalatuje, 
albo mąż rozpalił w piecu, ale w 
tym dniu w ogóle nie paliliśmy, a 
ja poczułam, że jednak z góry ten 
dym napływa. Poleciałam tam, 
byłam na ostatnich schodkach, 
na górę już nie dotarłam - a tam 
była Wanda, siostra męża, która 
akurat spała u nas,  krzyczałam 
więc “Wandziu, Wandziu, co się 
stało???” - a ona odkrzyknęła, 
że nie wie, bo coś pękło, strzeli-
ło i kupa dymu się uniosła.  Ja na 
to “Uciekaj, uciekaj stamtąd jak 
najszybciej, bo przecież zacza-
dziejesz!”...

 Ale ona wcale nie wychodziła. 
Krzyknęłam na dzieci, wnuczek 
zawołał męża i pyta “Co się sta-
ło, babcia?”, a ja nie wiedziałam, 
mąż doleciał, krzyknął  “Boże ile 
tu dymu, otwórzcie okna!”, my-
śmy otworzyli okna wszędzie, 
żeby nie zaczadzieć, i dopiero 
zobaczyliśmy, co się dookoła 
dzieje. Zaczęliśmy lać wodę, mąż 
krzyczał “Dajcie węże”, sąsiadka 
przybiegła,  pyta czy dzwoniliśmy 
na straż. Nam to nawet nie przy-
szło jeszcze do głowy, więc to ona 
zadzwoniła raz, potem drugi, 
wkrótce przyjechali… Wanda w 

międzyczasie uciekła na balkon 
na piętrze. Mąż cały czas gasił, 
ratował, nie chciał przestać, są-
siadka krzyczała, żeby schodził, a 
on tylko krzyczał “Dajcie mi koce 
mokre, to mój dom!” i podawali-
śmy mu te koce, ale w końcu też 
musiał zejść, przez cały czas krzy-
czał do Wandy, żeby wyszła, żeby 
schodziła tamtędy, gdzie jeszcze 
nie było ognia, ale ona zamiast 
do nas, wyszła na ten balkon, bo 
z dworu też słyszała głosy - mu-
siała wrócić przez ogień, wtedy 
ją poparzyło.

Gdy była na balkonie na pię-
trze, mąż wszedł na barierkę na 
dole i powiedział, że ją zsadzi, 
ściągnie ją z tego balkonu na 
parter, ale ona nie chciała, opie-
rała się, dopiero strażacy przyje-
chali i zdjęli ją stamtąd. Potem 
straciła przytomność. Była już 
wtedy karetka, wzięli ją, reani-
mowali. Ja nie wiedziałam co się 
dzieje, byłam na dworze, nie wie-
działam sama co robić. Wzięłam 
z domu laptopa, wyniosłam do 
samochodu, torebkę... sąsiad-
ka pytała “Co Pani ratować?”,  
a ja sama nie wiedziałam, o tych 

najważniejszych rzeczach tylko 
pamiętałam -  dokumenty, prosz-
ki - to wynieśli mi strażacy. Po-
tem już gasili, nie pozwolili nam  
wchodzić w ogóle.

Mąż też stał na dworze, popa-
rzony strasznie,  głowę i ręce miał 
poparzone. Potem się okazało, że 
i stopy, bo boso gasił. Mimo to 
mówił, że się dobrze czuje, nie 
chciał iść do karetki,  ale strasz-
ne miał rany, najpierw strażacy 
go opatrzyli, potem ratownicy, 
dali coś zimnego na głowę i za-
wieźli go do Puław. Siostrę męża 
[karetką] zawieźli do Radomia, 
a z Radomia dalej helikopterem 
przewieźli ją do Krakowa. To były 
straszne poparzenia, cała twarz, 
cały przód, plecy...  W tej chwili 
jest w stanie krytycznym. Były 
córki u niej w niedzielę, wezwa-
ły księdza. O tym co dalej nic nie 
wiem, na razie nie dzwoniły, a ja 
nie mam siły dzwonić sama.

Oprócz opisywania samej tra-
gedii, pani Teresa dużo mówiła o 
dobrych, niosących rodzinie po-
moc ludziach:  

- Ludzie mi pomagają. Jest tak 
duża pomoc, odzew był taki, że 

u sąsiadki już brakuje miejsca 
na to, co ludzie dają, szczególnie 
dzieciom, którym się wszystko 
spaliło. Jeśli chodzi o jakieś ciusz-
ki czy coś, to mamy tego dużo. 
Bardzo dziękujemy za to, bo jest 
naprawdę wielka pomoc. Bardzo 
jestem wdzięczna za wszystko.

Co najgorsze, czwartkowy po-
żar nie był końcem...

- A potem jeszcze drugi raz 
się zapaliło, na drugi dzień. Jak 
pierwszy raz straż zgasiła, przy-
kryli dach plandeką i było już w 
porządku. Tylko na dole kupa 
wody, wymiatałam ją szczotką 
na balkon, na górę nie wcho-
dziłam. A tam właśnie na górze 
coś zaczęło się tlić, jakieś troci-
ny, dogaszali jeszcze raz. Dzisiaj 
rzeczoznawcy przyjechali, będą 
ustalać, co się nadaje jeszcze do 
zamieszkania.

Z pomocą pogorzelcom po-
spieszyli sąsiedzi, lokalne stowa-
rzyszenia i sołtysi. W rozmowie 
z sołtys Teresą Kowalską dowie-
dzieliśmy się (co potwierdziła 
sama pani Teresa), że bieżące 
potrzeby materialne to przede 
wszystkim rzeczy dla dzieci -  gry, 
rowery dla chłopca i dziewczynki 
(12-lat) oraz 10-latki, poza tym 
chemia gospodarcza, telewizor, 
meble do spania…

Stowarzyszenie Słowik uru-
chomiło również subkon-
to, na które można wpłacać  
pieniądze - ramka.

 Niezależnie od tej zbiórki 
działa również internetowa, pro-
mowana przez Stowarzyszenie 
Miłośników Przeszłości „Gnie-
wosz” i dostępna pod adresem  
https://zrzutka.pl/3km7c2.

Teresa Kowalska podkreśliła, 
że w pomoc zaangażowali się 
sołtysi z całej gminy, a prosząc 
o pomoc nie spotkała się dotąd 
z ani jednym przypadkiem braku 
zainteresowania czy odmowy. 
Zachęcamy Państwa serdecznie 
do wsparcia poszkodowanych w 
takim zakresie, w jakim jest to 
dla Państwa możliwe.

OKIEM STRAŻAKA
O krótki opis zdarzenia z pro-

fesjonalnej perspektywy popro-
siliśmy  młodszego brygadiera 
Pawła Kowalskiego, zastępcę 
komendanta kozienickiej straży 
pożarnej.

12 minut po północy, 11 czerw-
ca, otrzymaliśmy zgłoszenie o 

pożarze budynku jednorodzinne-
go. Na miejscu pierwszy był nasz 
zastęp z JRG Kozienice. Objęty 
pożarem był strych, cały dach, 
piętro i częściowo także parter. 
Strażacy zastali także poparzo-
nego mężczyznę na dole i popa-
rzoną kobietę na balkonie.

W pierwszej fazie przystąpiono 
do ewakuacji kobiety z balkonu 
oraz do przeszukania budynku  
w celu poszukiwania dzieci [o 
których obecności pierwotnie 
informowano]. Po ewakuacji 
udzielono pierwszej pomocy 
medycznej kobiecie i poparzo-
nemu mężczyźnie. Następnie 
przystąpiono do gaszenia pożaru 
i ewakuacji mienia z budynku. 
Pożar ostatecznie ugaszono, a w 
dniu następnym podjęto jeszcze 
działania w celu przykrycia tego 
budynku. W działaniach brało 
udział łącznie sześć zastępów.

Dwa dni później otrzymaliśmy 
kolejne zgłoszenie. Na strychu 
rozpoczął się pożar trocin, któ-
rymi był ocieplony strop. Był 
to bardzo mały pożar, nie roz-
winął się, a trociny usunięto  
po prostu łopatami.

Przyczyny pożaru nie są znane, 
ich badaniem zajmuje się proku-
ratura.
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Po raz kolejny apelujemy o pomoc  dla osób poszkodowanych w pożarze, który tym 
razem wydarzył się w Słowikach k. Kozienic, gdzie  po wydarzeniach z czwartkowej 

nocy, 11 czerwca, ciężko poparzone zostały dwie osoby, a rodzina z trojgiem  
dzieci straciła znaczną część dorobku życia.

Apel o pomoc dla pogorzelców ze Słowik

Stowarzyszenie SŁOWIK, Lubelski Bank Spółdzielczy 
w Końskowoli: 48 8741 0004 3700 8408 2000 0010 

z dopiskiem: „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze”

MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
WYBORY PREZYDENCKIE

28 czerwca 2020 
godz. 7:00 - 21:00
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TA.4150.9.1.2020                                                        Kozienice 18.06.2020  r.

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

II 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   

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 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 podmiot co przystępujący do przetargu ustnego, 

	 na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać oznaczenie 
przedmiotu przetargu, 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 

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 przeprowadzania przetargów znajdującym się u Organizatora 

przetargu 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 09.07.2020 ROKU O GODZ. 1100

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

Kozienice 18.06.2020 r.
TA.4150.14.2020   
TA.4150.15.2020                                                                                                 Dyrektor 

Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
                                          
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), oraz Zarządzenia Nr 516/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 22 sierpnia 

2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi jednostki budżetowej „Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice” 
informuje,

że w dniach od 18.06.2020 r. do 09.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 5 w Kozienicach, w siedzibie jednostki Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 
36 w Kozienicach oraz na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego 

w Kozienicach, Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, został podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz nieruchomości: 
1) przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, położonej w Kozienicach, działka o nr ewid. 2203/42, KW RA1K/00030729/3.
2) przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: garaż Nr 12 
o powierzchni 31,00 m2, położony w budynku przy ul. Warszawskiej 63 w Kozienicach, zlokalizowanym na działce o nr ewid. 1802/6, KW RA1K/00042073/6. 

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 048 614-43-88, kom. 784-921-723 lub osobiście w siedzibie jednostki ZMKGK przy ul. Radomskiej 36, 26-900 Kozienice.  
           Dyrektor 

mgr Robert Gregorczyk 

OGŁOSZENIA DROBNE
MOTORYZACJA

• Sprzedam przyczepę kempingową 
Niewiadow okazja, bez obowiąz-
ku opłaty OC. Tel. 513526453 lub 
486148916

• Sprzedam krowę mleczną, po wy-
cieleniu, czerwoną. Tel. 883-240-755
• Owczarek podhalański suka doro-
sła na dużą posesję Tel. 513526453 
lub 486148916
• Sprzedam duże markowe kina 
domowe nowe nieużywane Denon 
AVR-X BT I YAMAHA HTR-2071 plus 
komplety kolumn głośnikowych 
czarne cena 2.300 zł i drugi komplet 
1.700 zł oraz KEYBOARD CASIO CA-
110 stan bardzo dobry cena 300 zł 
wymontowany zasilacz sieciowy. 
Tel. 506-272-159 Garbatka Letnisko

• Sprzedam kiosk typu ruch, tanio.  
Tel. 513526453 lub 486148916
• Sprzedam działkę rekreacyjną-bu-
dowlaną o pow. 2,6 h lub zamienię na 
mieszkanie 2-pokojowe. Działka zabu-
dowana, w pełni uzbrojona w media, 
ok, 10 km od Kozienic. 
Tel. 500 787 904
• Wynajmę halę w okolicy Kozienic na 
magazyn lub cichą produkcję ew. na-

NIERUCHOMOŚCI

RÓŻNE
Kozienice. Do sprzedania 

Skoda Octavia,rok prod. 2009. 
Pierwszy i jedyny właściciel w 
Polsce od nowości. W  listopa-
dzie 2019 r. był zmieniony sil-
nik, aktualnie ma ok. 140 tys 
km przebiegu. Instalacja gazowa 
landi renzo, nowa butla, ważna 
do 2029 r. Samochód jest do po-
prawek blacharsko-lakierniczych. 
Więcej informacji pod nr tel. 
512 492 193. Na samochód wy-
stawiam Fakturę VAT, kupujący 
zwolniony z opłaty PCC3. Cena 
do negocjacji.

wiążę współpracę. Tel. 513526453 lub 
486148916
• Sprzedam 3ha ziemi ornej, w miej-
scowości Leżenice gm. Głowaczów. Tel. 
608-456-527
• Sprzedam ziemię rolną 1 ha 
Wólka Policka, gm. Policzna  
Tel. 515-619-043
• 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 (na-
przeciwko stacji BP pod lasem). Bardzo 
piękna i spokojna okolica. 
Tel. 512-476-205

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Sawicki Artur

Świerże Górne 14A, 26-900 Kozienice
Tel. 601 311 106  

emaiI: arturrsawicki81@gmail.com
malowanie, zabudowy g-k, gładzie, 

sufity podwieszane adaptacja poddaszy,
montaż paneli podłogowych, wyburzanie ścian,montaż 

drzwi i okien, biały montaż, docieplanie elewacji, drobne 
przeróbki elektryczne i hydrauliczne

Ostatnie pożegnanie
tragicznie zmarłego
pracownika Elektrowni
17 czerwca rodzina i bliscy pożegnali 28-letniego pracow-

nika Enei Wytwarzanie, który w piątek 12 czerwca 2020 
roku zginął w następstwie tragicznego wypadku.

Według nieoficjalnych in-
formacji przyczyną śmierci był 
upadek z dużej wysokości. Męż-
czyzna miał spaść  z tzw. galerii 
nawęglania na budynku infra-
struktury należącej do pierwsze-

go bloku energetycznego  
200 MW.

Przyczyny wypadku są obecnie 
szczegółowo badane, Prokuratu-
ra Rejonowa w Kozienicach pro-
wadzi stosowne czynności.
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Walka z niewidzialnym wro-
giem, czyli wirusem, do momentu 
wynalezienia skutecznego leku 
to przede wszystkim zminimali-
zowanie jego transmisji. Aby od-
nieść sukces, potrzebne są środ-
ki – zarówno bezpieczeństwa,  
jak i finansowe.

Jak podkreśla marszałek woje-
wództwa mazowieckiego Adam 
Struzik, największym wsparciem 
były środki unijne. – Bardzo szyb-
ko sięgnęliśmy po unijną pomoc 
na walkę z epidemią. Dzięki temu 
w najtrudniejszym momencie 
pilnie zabezpieczyliśmy personel 
medyczny w środki ochronne,  
a szpitale w sprzęt ratujący życie.

Przez cały czas epidemii  
samorząd Mazowsza doposażał 
szpitale i stacje pogotowia ratun-

kowego w aparaturę medyczną 
oraz środki ochrony osobistej. Za-
kupy były możliwe, dzięki wspar-
ciu z Unii Europejskiej. Wartość 
unijnego projektu na walkę z CO-
VID-19 to 150 mln zł. Środki zaan-
gażowano już prawie w całości.

632 tys. środków ochronnych

Jak tłumaczy wicemarszałek Ra-
fał Rajkowski w pierwszej kolejno-
ści trzeba było zabezpieczyć tych, 
którzy walczą o nasze zdrowie  
i życie. – Wyposażyliśmy szpitale 
w specjalistyczną aparaturę – to-
mografy, mobilne aparaty RTG, 
kardiomonitory, łóżka do inten-
sywnej terapii czy respiratory. 
Dostarczyliśmy też środki ochrony 
osobistej – wylicza.

Ze wsparcia skorzystały będą-
ce na pierwszej linii frontu pla-
cówki z regionu radomskiego. 
W sumie do radomskiej stacji 
pogotowia, szpitali wojewódz-
kiego i miejskiego w Radomiu, 
SPZZOZ w Lipsku, SPZZOZ w Iłży, 
ZPZZOZ w Przysusze, SPZZOZ  
w Kozienicach, SPZOZ w Zwo-
leniu, SPZZOZ w Pionkach, 
Powiatowego Centrum Me-
dycznego w Grójcu, SPZOZ w 
Nowym Mieście nad Pilicą tra-
fiło ponad 632 tys. środków 
ochrony osobistej, w tym 213,2 
tys. masek, ponad 32,1 tys. 
kombinezonów, 310,5 tys. rę-
kawiczek, 9,9 tys. fartuchów,  
3,9 tys. gogli, 29,5 tys. li-
trów płynów do dezynfekcji  
i ponad 4,9 tys. przyłbic. 

Sprzęt ratujący życie

Mazowiecki Szpital Specjali-
styczny otrzymał mobilny RTG, 
126 urządzeń do dekontami-
nacji/zamgławiania/ozonowa-
nia, termometry bezdotykowe,  
5 podstawowych respiratorów 
stacjonarnych oraz łóżka do 
intensywnego nadzoru/inten-
sywnej terapii. W szpitalu za-
montowany został także system 
do bezdotykowego pomiaru 
temperatury ciała. – Urządze-
nie zostało zamontowane przy 
głównym wejściu do szpitala. 
Jest bardzo czułe, dokładne  
i szybkie. Potrafi skontrolować 
temperaturę kilku osób na raz. 
Kamera dualna posiada obiek-
tyw zwykły oraz termowizyjny, 
co pozwala na monitoring wcho-
dzących do szpitala z dwóch per-
spektyw – naturalnej i w pod-
czerwieni. Jeśli ktoś ma wysoką 
temperaturę, wówczas urządze-
nie da o tym znać poprzez syg-
nał dźwiękowy – mówi Łukasz 
Skrzeczyński, wiceprezes, dy-
rektor ds. zarządzania jakością 
Mazowieckiego Szpitala Specja-
listycznego w Radomiu. Z kolei 
dla szpitala miejskiego w Rado-
miu samorząd Mazowsza nabył 
urządzenia do dekontaminacji, 
5 specjalistycznych respirato-
rów mobilnych, pulsoksymetry, 
aparaty do mierzenia ciśnienia 
i termometry bezdotykowe. W 
tym szpitalu również zamonto-
wany został system do bezdoty-
kowego pomiaru temperatury 
ciała. To nie wszystko. Na wspar-
cie mogły liczyć również szpi-
tale powiatowe. Dla placówki  
w Lipsku samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego pozyskał  
kardiomonitory,  tomograf, 
termometry bezdotykowe  
i ciśnieniomierze, dla szpitala 
w Kozienicach – kardiomonito-
ry z dodatkowym wyposaże-
niem i funkcjami, urządzenia 

do dezynfekcji pomieszczeń, 
pulsoksymetry, reduktory do 
butli z tlenem i aparaty do mie-
rzenia ciśnienia, zamontowano 
również system do bezdoty-
kowego pomiaru temperatury 
ciała. Wsparcie trafiło także do 
placówek w Pionkach, Zwoleniu,  
Przysusze i Grójcu. 

Busy i ambulanse 
dla stacji pogotowia

Stacje pogotowia w Ostrołę-
ce, Płocku, Radomiu, Siedlcach  
i Warszawie otrzymały specjal-
ne busy do przewozu osób za-
każonych, niewymagających 
wsparcia ratowników medycz-
nych. Pojazdy zapewniają mak-
simum bezpieczeństwa zarów-
no kierowcy, jak i pacjentom. 
Wyposażone są w osłonę kie-
rowcy, oddzielającą przedział 
pasażerski oraz w łatwo zmy-
walną tapicerkę. Dla Radom-
skiej Stacji Pogotowia samo-
rząd Mazowsza zakupił również  
ambulans typu C.

Utworzone w urzędzie mar-
szałkowskim specjalne zespoły 
zakupowe codziennie doko-
nywały zakupów niezbędnego 
sprzętu i asortymentu. Te na-
stępnie na bieżąco przekazy-
wane były do szpitali z listy 
placówek będących w podwyż-
szonej gotowości. Nad ich od-
powiednim rozdysponowaniem 
oraz kierowaniem tam, gdzie 
były w danej chwili najbar-
dziej potrzebne, pracował po-
wołany przez marszałka wo-
jewództwa specjalny zespół.  
W jego skład weszli przedsta-
wiciele urzędu marszałkowskie-
go, wojewody mazowieckiego 
oraz eksperci – konsultanci  
wojewódzcy. 

* Aktualny stan na gis.wrotama-
zowsza.pl/Informacje/KORONAWI-
RUSRadomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego nowy ambulans przekazał wicemarszałek Rafał Rajkowskin 

JAK RADZIMY SOBIE Z KORONAWIRUSEM?

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie 
województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

W regionie radomskim do tej pory odnotowano ponad 1400 przypadków zakażeń 
koronawirusem*. Ryzyko zachorowania wciąż istnieje, a najbardziej narażony jest 

personel medyczny, który codziennie stawia czoła zagrożeniu. Epidemia sprawiła, że 
konieczne były zakupy dużych ilości odzieży ochronnej czy płynu do dezynfekcji. Pomogły 
fundusze unijne, dzięki którym samorząd województwa przekazał do regionu radomskiego  
ponad 632 tys. środków ochrony i sprzęt medyczny.

fot. arch. UMWM
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Wydarzenia w rocznicę Bitwy pod Zwoleniem 
Oddanie hołdu bohaterom Bitwy pod Zwoleniem pod pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych 

na cmentarzu i w kościele, premiera filmu dokumentalnego o bitwie, koncert zespołu 
„Lustro”, wirtualne konkursy, wydanie broszury tematycznej – to wszystko miało miejsce  
w ramach uroczystości upamiętniających wydarzenia sprzed 74 lat.

Bitwa pod Zwoleniem, w cza-
sie której 15 czerwca 1946 roku 
doszło do starcia oddziałów „Za-
gończyka” z wojskami sowiecki-
mi zaliczana jest do największych  
bitew w Polsce po 1945 roku. 
Od czterech lat upowszechniana 
jest o niej wiedza oraz oddawany 
hołd jej polskim uczestnikom.     

W tym roku uroczystości zo-
stały ograniczone panującą 
pandemią koronawirusa, stąd 
między innymi cztery różne kon-
kursy prowadzone były w sposób 
wirtualny. Ich podsumowanie  
i wręczenie nagród miało miej-
sce w niedzielę 14 czerwca, ale 
zanim to nastąpiło, na zwoleń-
skim cmentarzu pod pomnikiem 
Żołnierzy Niezłomnych wiązanki 
kwiatów złożyli przedstawiciele 
władzy państwowej - wicemar-
szałek Sejmu Ryszard Terlecki 
i posłowie Ziemi Radomskiej 
- Anna Kwiecień, Dariusz Bąk, 
Andrzej Kosztowniak i Marek 
Suski - Przewodniczący Komisji 
do Spraw Energii i Skarbu Pań-

stwa, a także delegacje leśników, 
władz samorządowych powiatu  
i gminy Zwoleń. 

Dalsza część uroczystości od-
bywała się w kościele pod we-
zwaniem Podwyższenia Krzyża 
Świętego i była transmitowana 

on-line. Mszę świętą odprawił 
i homilię wygłosił ksiądz pro-
boszcz Bernard Kasprzycki, po 
niej  odczytany został list od Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy, od 
wiceministra obrony narodowej  
Wojciecha Skurkiewicza, prze-

mawiał także poseł Marek Suski.  
Historię Bitwy pod Zwoleniem 

przybliżył w swoim wystąpieniu 
profesor Marek Wierzbicki z ra-
domskiej delegatury IPN, a tak-
że film w reżyserii Przemysława 
Bednarczyka.

O bitwie i jej bohaterach mó-
wił też Dariusz Krawczyk, wnuk 
legendarnego porucznika Tade-
usza Krawczyka, który zginął w 
czasie starcia.

W części artystycznej wy-
stąpił zespól ZHR „Ryngraf”  
oraz zespół „Lustro”. 

Wydarzeniu towarzyszyła 
wystawa "Bić się do końca", 
a niebawem ukaże się jeszcze 
broszura poświęcona „Bitwie  
pod Zwoleniem”.

Honorowy patronat nad te-
gorocznymi uroczystościami 
objął Prezydent RP Andrzej 
Duda. Głównymi organizatorami 
przedsięwzięcia byli: Enea Wy-
twarzanie, IPN, ZHR, Stowarzy-
szenie Pro-Impuls  oraz parafia  
p.w. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Zwoleniu.

Grupa ratowników przedmedycznych 
w Elektrowni Kozienice

Wielka skala pomocy. 
Enea Wytwarzanie 
walczy z koronawirusem.Od kilku miesięcy działa w Enei Wytwarzanie grupa ratowników przedmedycznych. 

Czas pokazuje, jak bardzo są oni potrzebni.  

Enea Wytwarzanie od ponad 
50 lat jest związana z regio-
nem i jego otoczeniem, dlatego 
też podejmowane są działania 
odpowiadające na potrzeby  
i oczekiwania lokalnych spo-
łeczności. Poprzez działalność 
Fundacji Enea oraz wolonta-
riat pracowników realizowane 
są projekty spełniające ważne 
społecznie cele. Ponadto Enea 
Wytwarzanie angażuje się w wy-
darzenia mające wymiar ogól-
nopolski i wyjątkowe znaczenie  
dla społeczeństwa.

Projekt założenia grupy ra-
towniczej swój początek miał  
w 2019 roku, a inicjatorem jej 
powstania był Marcin Łukasie-
wicz, Wiceprezes Enei Wytwa-
rzanie ds. Pracowniczych.  Pra-
cownicy spółki, którzy zgłosili 
chęć wstąpienia w szeregi grupy 
ratowników przedmedycznych 
wzięli udział w spotkaniu orga-
nizacyjnym, które odbyło się  
2 października 2019 r. Omówio-
no wówczas główne cele, które 
powinny przyświecać ochotni-
kom: edukacja, bezpieczeństwo, 
promocja zdrowego stylu życia, 

niesienie pomocy innym, rato-
wanie zdrowia i życia.

Wszystkie osoby zaintereso-
wane wstąpieniem w szeregi 
grupy ratowniczej zaproszo-
ne zostały do wzięcia udziału 
w cyklu szkoleń z ratownictwa 
przedmedycznego. Pierwsze z 
nich zorganizowano 3 lutego 
2020 roku w Elektrowni Kozie-
nice. Prowadzili je wykwalifi-
kowani ratownicy medyczni, 
natomiast każdy wolontariusz 
kurs zakończył otrzymaniem 
stosownego certyfikatu oraz 
odpowiedniego wyposażenia 
niezbędnego do wykonywania 
czynności ratowniczych. Było 
to pierwsze szkolenie rozpo-
czynające cykl profesjonalnych  
kursów kwalifikacyjnych.

– Głównym celem powołania 
grupy ratowników przedmedycz-
nych działających na terenie Enei 
Wytwarzanie jest realizacja za-
dań w czasie akcji ratowniczych, 
w tym udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy osobom w sta-
nie zagrożenia zdrowia w miejscu 
zdarzenia do czasu przekazania 
ich personelowi zakładu opieki 

zdrowotnej. Ratownicy – wolon-
tariusze będą mogli przekazać 
również swoją wiedzę i doświad-
czenie innym osobom – najmłod-
szym, emerytom – uczestnicząc 
w akcjach wolontariackich zor-
ganizowanych z udziałem Enei 
Wytwarzanie. Ich obecność wi-
doczna będzie również podczas 
wydarzeń, imprez organizowa-
nych przez spółkę, gdzie będą 
czuwać nad zdrowiem i bezpie-
czeństwem uczestników zabaw 
– mówił Marcin Łukasiewicz, 
Wiceprezes Enei Wytwarzanie  
ds. Pracowniczych.

Wolontariusze wchodzący  
w skład grupy ratowników, wie-
lokrotnie dali się już poznać  
z bardzo dobrej strony, biorąc 
udział w różnych wydarzeniach 
i akcjach. Było to między inny-
mi szkolenie przeprowadzone 
wspólnie z grupą ratowników 
przedmedycznych – uczniów  
I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Stefana Czarnieckiego  
w Kozienicach czy projekt edu-
kacyjny „Potęga Przedszkolaka” 
z Przedszkolem Publicznym nr 2,  
także z Kozienic.

Nowopowstała grupa ratowni-
ków przedmedycznych, w okresie 
pandemii koronawirusa, wyka-
zała się swoimi umiejętnościami 
i doświadczeniem przy obsłudze 
specjalistycznych punktów zlo-
kalizowanych na terenie Enei 
Wytwarzanie – ratownicy wy-
posażali wchodzących na teren 
spółki w niezbędne środki ochro-
ny osobistej oraz instruowali  
o reżimie sanitarnym.   

– Jesteśmy pewni, że ta  
z pozoru drobna pomoc to do-
piero początek ich aktywno-
ści i rozwoju – dodał Marcin  
Łukasiewicz.

Wzrosła wysokość pomocy finansowej Enei Wytwarzanie 
na walkę z pandemią. Spółka przekazała już ponad 900 

tys. zł szpitalom, placówkom medycznym oraz instytucjom  
z regionu radomskiego, które na co dzień pomagają pacjen-
tom i walczą z koronawirusem. 

– Było dla nas sprawą oczy-
wistą, że powinniśmy udzielać 
wsparcia placówkom, które an-
gażowały się w walkę z koro-
nawirusem i będąc w trudnej, 
niekiedy wręcz dramatycznej 
sytuacji, wnioskowały do nas  
o pomoc. Placówki znały swoje 
potrzeby, my podejmowaliśmy 
decyzje o udzieleniu wsparcia 
w najszybszych z możliwych 
terminach. Za przekazane za 
pośrednictwem Fundacji Enea 
pieniądze placówki mogły za-
kupywać potrzebny sprzęt, 
urządzenia, środki do dezynfek-
cji czy indywidualnej ochrony  
– powiedział Antoni Józwowicz,  
prezes Enei Wytwarzanie.

  Od chwili pojawienia się za-
grożenia pandemią Enea Wytwa-
rzanie wspiera szpitale, placówki 
medyczne oraz inne instytucje 
bezpośrednio zaangażowane w 
walkę z koronawirusem i pomoc 
pacjentom. Za pośrednictwem 

Fundacji Enea spółka przekazała 
200 tys. zł Radomskiemu Szpita-
lowi Specjalistycznemu im. dr Ty-
tusa Chałubińskiego w Radomiu. 
Po 100 tys. zł otrzymały z kolei: 
Powiatowe Centrum Medyczne 
w Grójcu, Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Nowym Mieście nad Pilicą, Sa-
modzielny Publiczny Zespół Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Ko-
zienicach, Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Pionkach, Samodzielny 
Publiczny Zespół Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Zwoleniu, Mazo-
wiecki Szpital Specjalistyczny sp. 
z o.o. w Radomiu, Samodzielny 
Wojewódzki Publiczny Zespół 
Zakładów Psychiatrycznej Opie-
ki Zdrowotnej im dr B. Borzym  
w Radomiu. 

Walka z koronawirusem wciąż 
trwa, a Enea Wytwarzanie nie-
ustannie angażuje się w te dzia-
łania.

Zespół „Lustro” po raz pierwszy wystąpił w kościele.n 

Na cmentarzu składane były wiązanki kwiatów.n 
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Gmina Kozienice. 30 – lecie 
Samorządu Terytorialnego w Polsce

200 lat dla Pani 
Anieli Wolszczak

27 maja 1990 roku Polacy po raz pierwszy po upadku komunizmu uczestniczyli w wolnych 
wyborach samorządowych. Był to jeden z pierwszych kroków do tego, aby obywatele 

sami decydowali o sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. Od tamtego czasu samorządy 
mają kluczowe znaczenie dla stabilizacji i rozwoju kraju, a sprawnie funkcjonujący samorząd, 
to podstawa budowania zaufania obywateli. Rocznicowe wydarzenia planowane były w całej 
Polsce, ich skala miała być bardzo duża, niestety i w tym przypadku pandemia zweryfikowała 
plany samorządowców:

- Od początku roku planowa-
liśmy świętowanie polskiej sa-
morządności. W pierwszej wersji 
w czerwcu, później w sierpniu, 
chcieliśmy wspólnie cieszyć się z 
sukcesów minionych dekad, ale 
też rozmawiać o wyzwaniach i o 
tym, jak stawić im czoła. Zapla-
nowaliśmy wiele przedsięwzięć, 
niestety sytuacja związana z pa-
nującą epidemią wymusiła na nas 

rezygnację z obchodów w tym 
roku. Przygotowany scenariusz 
rocznicowych wydarzeń odkła-
damy na przyszłość – informuje 
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski – dziś mogę jedynie 
opublikować list i za jego pośred-
nictwem podziękować Wszyst-
kim, którzy przez lata, w różno-
rodny sposób, wspierają rozwój 
naszej lokalnej wspólnoty.

Symbolika 30-lecia samorządu 
Gminy Kozienice została zaakcen-
towana 

w niecodzienny sposób – na 
zaproszenie Burmistrza Piotra Ko-
złowskiego okolicznościowy list 
podpisali także Jego poprzedni-
cy, tj. Henryk Madejski i Tomasz 
Śmietanka.

W środę, 27 maja, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Ko-
złowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach 

Rafał Sucherman oraz Radny Rady Miejskiej, a jednocześnie 
Sołtys Aleksandrówki, Grzegorz Kurek, uczestniczyli w wyjąt-
kowym wydarzeniu – 100. urodzinach mieszkanki Gminy Ko-
zienice Pani Anieli Wolszczak.

Przedstawicieli kozienickiego 
samorządu bardzo mile przyjęła 
rodzina Jubilatki. Były życzenia, 
kwiaty, upominki i urodzino-
wy tort. Uczestnicy spotkania 
nie kryli wzruszenia, a wyrazom 
uznania dla Dostojnej Jubilatki 
nie było końca. Pomimo wielu 

trudów życia, Pani Aniela cieszy 
się dobrym samopoczuciem i 
wspaniałym wyglądem. Jesień 
życia spędza w otoczeniu kocha-
jącej rodziny.

Niezwykłej Jubilatce życzymy 
kolejnych lat życia w doskonałym 
zdrowiu.

Aktualne zbiory przepisów 
prawnych dla kozienickiej policji
Na spotkaniu, które miało miejsce 2 czerwca br., w ramach współpracy z Komendą Po-

wiatową Policji w Kozienicach, burmistrz Piotr Kozłowski przekazał, w imieniu Gminy 
Kozienice, dwadzieścia zbiorów aktualnych przepisów prawnych – w wersji drukowanej,  
a także w formie elektronicznej e-book – oraz alkomat stacjonarny.

Odbioru, w imieniu Policji, 
dokonał Komendant Powiato-
wy inspektor Tomasz Cybulski w 
asyście Naczelnika Wydziału Pre-
wencji nadkomisarza Grzegorza 
Skomry oraz zastępcy Naczelnika 
Wydziału  Kryminalnego aspiran-
ta sztabowego Marka Czyża.

„Alkohol jest jednym z głów-
nych problemów bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, a dla mnie to 
jedną z priorytetowych kwestii. 
Dlatego przekazany alkomat, ma 
przyczynić się do zwalczania pija-
nych kierowców, aby w stanie nie-

trzeźwości nie korzystali oni z po-
jazdu i tym samym, nie stanowili 
zagrożenia dla innych. Wspierając 

Policję wspomagamy tym samym 
naszych mieszkańców i poczucie 
ich bezpieczeństwa – co jest jed-
nym z moich priorytetów” – pod-
kreślił burmistrz Piotr Kozłowski.

Alkomat zamontowany zosta-
nie w przedsionku Komendy Po-
wiatowej Policji w Kozienicach. 
Będzie ogólnodostępny, skorzy-
stać z niego może każdy, według 
instrukcji, bez „asysty” policjanta.

„Chcąc zapewnić bezpieczeń-
stwo na jak najwyższym poziomie 
niezmiernie ważna jest współpra-
ca z samorządem lokalnym, z pro-
kuraturą, sądem i generalnie ze 
społeczeństwem. W Kozienicach 
układa się ona na bardzo dobrym 
poziomie. Doceniamy to i dzięku-
jemy” - dodał komendant Tomasz 
Cybulski.

SKRZYŻOWANIE 
RADOMSKA- LUBELSKA  - WARSZAWSKA

JUŻ OTWARTE

Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z komunikatem prasowym GDDKiA w Warszawie 
kolejny etap rozbudowy DK79/48 na przejściu przez Kozie-
nice zakończono.

W związku z rozbudową DK79/48 na przejściu przez 
Kozienice (odcinek I), 30 kwietnia 2020r. otwarte zo-
stało przebudowane skrzyżowanie ul. Warszawskiej, ul. 
Radomskiej i ul. Lubelskiej wraz z przebudowaną ul. Ra-
domską na odcinku od ronda z DK48 do skrzyżowania  
z ul. Warszawską (DK79).

W ramach przeprowadzonych robót wykonana została 
nowa konstrukcja jezdni, wybudowano chodniki i ścieżki ro-
werowe oraz przebudowane zostały urządzenia infrastruk-
tury podziemnej.

KOLEJNY ETAP ROBÓT – UL. GŁOWACZOWSKA

Kolejnym etapem robót będzie zamknięcie ul. Głowa-
czowskiej (DK48) na odcinku od ul. Radomskiej (od ronda) 
do skrzyżowania z ul. Legionów.

Zakres robót przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzch-
ni oraz chodników, wybudowanie nowej konstrukcji jezdni 
wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi oraz przebudo-
wane zostaną urządzenia infrastruktury obcej.

Objazdy
Objazd na czas prowadzenia robót na DK48 zostanie po-

prowadzony w kierunku Lublina 
ul. Żeromskiego oraz ul. Warszawską (DK79), a w kierun-

ku Radomia dodatkowo ul. Radomską.
Objazd na czas prowadzenia robót na DK79 w stronę 

Białobrzegów od strony  Radomia zostanie poprowadzony   
ul. Radomską, ul. Warszawską oraz ul. Żeromskiego  
do ul. Głowaczowskiej.

Jak podaje GDDKiA w Warszawie w komunikacie zakoń-
czenie prac planowane jest na dzień 30.07.2020r.

Kolejne dotacje dla Gminy Kozienice
W ramach środków na Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy oraz środków MSWiA przy-

znano dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kozienice o 
łącznej kwocie 111 500 zł z przeznaczeniem m.in. na remont strażnicy, zakup niezbędnych na-
rzędzi ratowniczych oraz zakup środków ochrony indywidualnej strażaka. Asortyment zosta-
nie przekazany dla jednostek OSP w Samwodziu, Kozienicach, Nowej Wsi, Świerży Górnych, 
Ryczywołu, Brzeźnicy i Woli Chodkowskiej.

Jednocześnie wartym pod-
kreślenia jest fakt, iż jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  
Stanisławicach została ujęta w 
wykazie planowanych zakupów 
samochodów ratowniczo-gaś-
niczych na rok 2020. Na zakup 
ciężkiego sprzętu samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla 
OSP Stanisławice zostały zapla-
nowane środki finansowe z na-
stępujących źródeł:

•Środki własne: 450 000 zł,

• Dotacja budżetowa ze 
środków Krajowego Systemu 
Ratowniczo - Gaśniczego: 200 
000 zł

• Środki finansowe 
NFOŚiGW / WFOŚiGW: 350 000 
zł.

- Jednostki OSP stanowią 
bardzo ważny element syste-
mu naszego bezpieczeństwa. 
To właśnie ochotnicy są pierwsi 
na miejscu zdarzeń, często na 

kilkanaście minut przed zastę-
pami Państwowej Straży Po-
żarnej. Chcemy zapewnić im do 
dyspozycji niezbędny sprzęt do 
prowadzenia działań ratowni-
czo-gaśniczych. Są to bardzo 
kosztowne zakupy, więc sta-
ramy się pozyskiwać wszelkie 
możliwe zewnętrzne wsparcie 
dla tego typu projektów  – ko-
mentuje Burmistrz Gminy Ko-
zienice Piotr Kozłowski.
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Most na Wiśle blisko, coraz bliżej
7 czerwca br. Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski był gospodarzem spotka-

nia, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów zaangażowanych w pro-
jekt budowy mostu na rzece Wiśle, tj. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, 
Starosta Garwoliński Mirosław Walicki, Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung  
oraz Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski. 

Celem spotkania było uroczy-
ste podpisanie umowy dotacji 
na przygotowanie dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania decyzji 
pozwalających na budowę mo-
stu wraz z niezbędnymi drogami 
dojazdowymi do najbliższej dro-
gi publicznej w ramach zadania: 
„Budowa mostu na rzece Wiśle 
pomiędzy m. Antoniówka Świer-
żowska a m. Świerże Górne wraz 
z drogami dojazdowymi”. 

Na podstawie umowy Lider 
projektu tj. Powiat Garwoliński 
otrzyma 23.380.800,00 zł dotacji 

na opracowanie dokumentacji 
projektowej. Szacunkowa cał-
kowita wartość projektu wynosi 
29.250.000,00 zł, w tym wkład 
własny samorządów około 8 
mln zł. (koszty kwalifikowane i 
niekwalifikowane) Zadanie jest 
realizowane w ramach rządowe-
go programu „Mosty dla Regio-
nów”.

Burmistrz Piotr Kozłowski 
przyjmując gości, w pierwszej ko-
lejności w Urzędzie Miejskim w 
Kozienicach, a kolejno w pobliżu 
miejsca realizacji inwestycji, tj. 
nad brzegiem Wisły, mocno ak-
centował prestiż czerwcowego 
wydarzenia.

- Moment historyczny. Od po-
nad osiemdziesięciu lat od chwili 
zburzenia mówi się o odbudowie 
tego mostu. Natomiast zgodnie 
z biblijnym zapisem "po czynach 
ich poznacie" wreszcie przecho-
dzimy do czynów. Rok temu czte-
ry samorządy zdecydowały się 
na współpracę, na szansę jaką 
daje rządowy program Mosty dla 
Regionów. Postanowiliśmy nie 

wypuścić tej szansy z rąk. Dzisiaj 
podpisana umowa na projekt. 
Szczerze wierzę, że za kilka lat 
spotkamy się, wbijemy pierw-
szą łopatę i ta inwestycja będzie 
zrealizowana dla dobra gminy 
Kozienice, gminy Maciejowice, 
ale także i dla całego regionu, dla 
całego Mazowsza. Myślę, że i w 
skali kraju jest to bardzo duża in-
westycja, po to, żebyśmy wszyscy 
na pokolenia mogli mieć zapew-
niony rozwój, dobrą jakość życia 
i kontakty kulturalne i gospodar-
cze z całym regionem - mówił 
burmistrz Kozienic.

Wagę spotkania i znaczenie in-
westycji dla całego regionu pod-
kreśliła obecność Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, który wizytując 
teren przyszłej inwestycji wyra-
żał poparcie dla jej szybkiej reali-
zacji: - Dziś mamy czerwiec 2020 
roku, a ten most, wierzę w to głę-

boko, będzie otwarty już za pięć 
lat. I już za pięć lat będą Państwo 
mogli się cieszyć tą przeprawą 
łączącą dwie strony Wisły. Tego 
życzę Państwu, sobie, władzom 
lokalnym, regionalnym. Życzę by 
ta inwestycja jak najszybciej się 
zaczęła i jak najszybciej z powo-
dzeniem została zakończona – 
przemawiał Prezydent.

Inwestycja budowy mostu łą-
czącego Gminę Kozienice i Gminę 
Maciejowice, a tym samym dwa 
powiaty kozienicki i garwoliński 
ma kosztować około 600 mln zł. 
Rząd sfinansuje 80% tej kwoty, 
pozostałą mają wyłożyć lokalne 
samorządy, przy zapowiadanym 
100 milionowym wsparciu samo-
rządu województwa mazowie-
ckiego. Zgodnie z optymistyczny-
mi zapowiedziami most zostanie 
wybudowany do 2025 roku.

Nowa organizacja ruchu 
na ul. Hamernickiej
Na wiosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach, Prze-

wodniczącego Osiedla Nr 4 oraz mieszkańców bloku nr 8 
dnia 9 stycznia 2020 r. Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
powołało komisję w celu rozpatrzenia utworzenia dodatko-
wego przejścia dla pieszych od posesji nr 10A oraz bloku nr 8 
na ul. Hamernickiej do chodnika po drugiej stronie ulicy.

W celu poprawy bezpieczeń-
stwa jako alternatywę zapropo-
nowano wprowadzenie strefy 
zamieszkania na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Nowy Świat /rondo/ 
do skrzyżowania z ul. Wójcików i 
Przemysłową. W związku z tym 
na powyższym odcinku zlikwi-
dowano istniejące przejścia dla 
pieszych oraz wybudowano progi 
zwalniające wyspowe dzielone, 
które mają za zadanie fizycznie 
ograniczać prędkość a jednocześ-
nie nie utrudniać dojazdu pojaz-
dom ciężarowym obsługującym 
firmę „Obory Sp. z o.o.

Nowa organizacja oraz w/w 
elementy uspokojenia ruchu wy-
muszają ograniczenie prędkości 
poruszających się pojazdów do 20 
km/h, a także pozwalają na swo-
bodny ruch pieszych po jej obsza-
rze oraz ich pierwszeństwo przed 
pojazdami.

Zgodnie z definicją „strefa za-
mieszkania”, to także specjalny 
obszar nie tylko ze względu na 
obowiązujące normy prawne, 
ale także z uwagi na to, że ma on 
służyć przede wszystkim osobom 
tam zamieszkującym oraz uczęsz-
czającym do szkół.

Zmiana organizacja 
ruchu ul. Jesionowa

Na wniosek Pana Edwarda Pułkowskiego z 2018 roku oraz miesz-
kańców osiedla Zdziczów o wykonanie progów zwalniających na  
ul. Jesionowej w 2019 roku opracowano projekt zmiany stałej orga-
nizacji ruchu, a w kwietniu 2020 roku na jej podstawie wykonano  
3 progi zwalniające mają na celu fizyczne ograniczenie prędkości 
poruszających się pojazdów samochodowych oraz zwiększenie bez-
pieczeństwa pieszych uczestników ruchu i mieszkańców osiedla.

Uroczystości patriotyczno – religijne w parku miejskim
W dniu 31 maja br., śladem lat minionych, uczczono w Kozienicach pamięć osób pomor-

dowanych przez niemieckich okupantów w trakcie egzekucji, jaka odbyła się w parku 
miejskim dnia 28 maja 1943 roku. Zamordowano wówczas aresztowanych żołnierzy z Oddzia-
łu Specjalnego Batalionów Chłopskich Bolesława Krakowiaka „Bilofa” – mieszkańców Sam-
wodzia i Psar. Ich tragiczny los przypomina mogiła w kozienickim parku, przy której corocznie 
organizowane są obchody rocznicowe.

Minionej niedzieli, z uwagi 
na obowiązujący w Polsce stan 
epidemii, uroczystości miały 
charakter bardziej symboliczny 
niż zazwyczaj. Zapoczątkowała 
je msza święta w kościele para-
fialnym pw. Św. Krzyża w Kozie-
nicach, w której udział wzięły 
delegacje samorządu Gminy 
Kozienice oraz Powiatu Kozieni-
ckiego. Gminę Kozienice repre-
zentowali: Zastępca Burmistrza 
ds. Technicznych Mirosław Puł-
kowski oraz Sekretarz Gminy 
Sylwia Wąsik. Byli również obec-
ni przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, partii politycz-
nych, szkół oraz innych insty-

tucji, jak również mieszkańcy  
Gminy Kozienice.

Po mszy uczestnicy obchodów 
przeszli pod pomnik-mogiłę 
pomordowanych. Złożono tam 

wiązanki, kwiaty i znicze. Tego-
roczne uroczystości odbyły się 
bez oficjalnych wystąpień i prze-
mówień.

Urodziny Papieża Polaka
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“Jesteście pomocnym ramieniem i tarczą”
29 maja w pięknej scenerii Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozienicach odbyła się kame-
ralna uroczystość, podczas której przedstawiciele Ziemi Kozienickiej w osobach Burmistrza 
Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego, Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga, Ko-
mendanta Powiatowego Policji Tomasza Cybulskiego i Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej Kamila Bieńkowskiego podziękowali żołnierzom 62. Batalionu Lekkiej 
Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, na czele z ppłk. Łukaszem Baranowskim,  za pomoc w 
walce z pandemią koronawirusa.

Żołnierze WOT, potocznie zwani 
„terytorialsami” od marca stacjo-
nowali w PSP nr 3 w Kozienicach, 
wspierając każdego dnia Gminę 
Kozienice, Powiat Kozienicki i 
powiatowe służby mundurowe 
w działaniach realizowanych na 
rzecz lokalnej społeczności. Nieśli 
m.in. pomoc ludziom biedniej-
szym, chorym, samotnym, a także 
tym, którzy objęci byli kwarantan-
ną. Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski dziękując żołnie-
rzom z całą stanowczością pod-
kreślał wagę ich pomocy:

-  Wasza obecność w Kozie-

nicach to z jednej strony realna 
pomoc, np. w dostarczaniu po-
karmów czy leków, wsparcie osób 
starszych, samotnych, niepełno-
sprawnych czy poddanych kwa-
rantannie, z drugiej zaś dla wielu 
Kozieniczan otucha, bezpieczeń-
stwo i przekonanie, że samotność 
i bezradność w czasie izolacji im 
nie grozi. Wasza rzetelność i za-
angażowanie z jakimi się spotkali-
śmy zasługują na najwyższe uzna-
nie – dziękował burmistrz i dodał 
- Wojska Obrony Terytorialnej, 
składają się z ochotników, którzy 
chcą służyć Rzeczypospolitej. To 

ludzie, gotowi bez względu na 
okoliczności poświęcić swój czas 
dla Polski, dla służenia innym. To 
zwykli obywatele - a jednocześnie 
tak „niezwykli”. Jeden z punktów 
kredo żołnierzy Wojsk Obro-
ny Terytorialnej brzmi: „Jestem 
pomocnym ramieniem i tarczą 
dla mojej społeczności”. W tym 
szczególnym czasie gdy świat za-
lała pandemia, słowa te były dla 
Was, dla żołnierzy WOT szczegól-
nym sprawdzianem, a działając z 
największym profesjonalizmem  
i odpowiedzialnością, zdaliście  
go wzorowo.

Ryby pod prądem
W ostatnich tygodniach na Jeziorze Kozienickim oraz Opatkowickim zaobserwowa-

no wzmożoną działalność kłusowników. Proceder jest o tyle skandaliczny i niebez-
pieczny, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że kłusownicy nie uznają półśrodków  
i zabijają ryby prądem.

Janusz Marchlewski, Prezes Spo-
łecznej Straży Rybackiej w Kozie-
nicach mówi, że pierwsze sygnały 
o tym że na zbiornikach dzieje 
się coś dziwnego i niepokojącego 
otrzymał od wędkarzy w kwietniu.

Informację zweryfikowaliśmy i 
potwierdziliśmy. Zaobserwowali-
śmy na jeziorze kozienickim martwe 
ryby znacznych rozmiarów takie jak 
amury, sandacze, szczupaki, jazie. 
Część ryb próbowała się otrząsnąć, 
co świadczy o tym, że kłusownik nie 
przebiera w środkach.

Spotykamy się w poniedziałek o 
20:00 nad jeziorem w Kozienicach. 
Na miejsce przejeżdżają członkowie 
Społecznej Straży Rybackiej i poli-
cjanci w cywilu. Ruszamy na ruty-
nowy patrol. Zaczynają się pierwsze 
kontrole. Na razie jest wszystko w 
porządku. Wywiadowcy robią roz-
poznanie wzdłuż linii brzegowej je-
ziora. Dostrzegamy kilku wędkarzy, 
którzy zachowują się bardzo nie-
spokojnie, rozglądają się. Słyszę, że 
na pewno nie mają opłaconych kart 
wędkarskich. Rozpoczyna się uciecz-
ka. Jeden uciekł, dwóch udaje się 
złapać przy udziale policji. Strzał w 
dziesiątkę. Mandaty po 200 zł.

Jednak to nie jest główny cel dzi-
siejszego patrolu. Rozdzielamy się 
na chwilę. Część patrolu jedzie nad 
Hamernię oraz na zbiornik w Opat-
kowicach, a kilka osób zostaje nad 
jeziorem. Sprawdzamy co się dzie-
je w nocy. Straż interesuje druga 
strona jeziora za amfiteatrem oraz 
teren wzdłuż ogródków działko-
wych.

Janusz Marchlewski mówi, 
że 3 tygodnie temu była zor-
ganizowana akcja rozdawania  

ulotek dla działkowców.
Przekazaliśmy informacje doty-

czące zwracania szczególnej uwagi 
na to, co się dzieje wzdłuż jeziora, 
prośby o informowanie o niepoko-
jących zdarzeniach. Mamy pierw-
sze pozytywne sygnały, które są 
weryfikowane. Zgłoszenia dotyczą 
osoby wskazanej z imienia i nazwi-
ska, która kłusuje metodą na tzw. 
banana oraz osób, które łowią nie-
przepisowo na kilka wędek. Nawet 
na 4 czy 5. Kwestią czasu jest, kiedy 
kłusownicy wpadną na gorącym 
uczynku - włącznie z osobą, która 
zabija ryby prądem. Są dwa miej-
sca, które upodobała sobie ta oso-
ba: jedno to linia brzegowa przy 
ogródkach działkowych, drugie to 
okolice amfiteatru.

Dochodzi północ. Nad jeziorem 
cisza. Nic niepokojącego się nie 
dzieje. Kończymy patrol, wycofuje-
my się. Strażnicy mówią, że w tym 
tygodniu planowane są jeszcze 2-3 
patrole.

Będziemy nad zbiornikami do 
skutku. Obecnie przeprowadzamy 
kilka kontroli w tygodniu o różnych 
porach dnia.

Bardzo duże wsparcie mamy ze 
strony pracowników KCRiS oraz 
policji. Wiemy, że jest ochrona na 
ośrodku, wiemy, że są patrole po-
licji. Współpracujemy i zgłaszamy 
sugestie, które miejsca warto pa-
trolować i na co zwrócić uwagę.

Prezes Straży ma również nie-
spodziankę dla kłusowników. 
Mówi, że nad Jeziorem Kozieni-
ckim zamontowanych jest kilka 
fotopułapek.

Są dobrze zamaskowane w róż-
nych miejscach. Stanowi to dla nas 

i dla policji materiał dowodowy w 
przypadku łamania prawa. Sprawy 
poszły za daleko. Kolejne są nad Je-
ziorem Opatkowickim. Opatkowice 
są rzadko uczęszczane. Chcemy 
wyeliminować również z tamte-
go zbiornika kłusowników, którzy 
rozstawiają sznury i bawią się prą-
dem. Ze względu na połączenie je-
zior, zarówno Jezioro Opatkowickie 
jak i Kozienickie są dla nas jedna-
kowo ważne.

Problem kłusownictwa był i jest 
widoczny na terenie Gminy i Po-
wiatu Kozienickiego. Członkowie 
Straży mówią w rozmowie, że jako 
Społeczna Straż Rybacka walczą  
z tym nielegalnym procederem…

...jednak w dużej mierze to nie 
my pilnujemy kłusowników, a oni 
nas. Patroli jak na nasze warunki 
jest sporo, ale koszty każdego wy-
jazdu w teren ponosimy sami. Nie 
narzekamy na brak środków, jed-
nak aby być skutecznym, koniecz-
na jest szybka łódź oraz samochód 
terenowy.

Prezes Janusz Marchlewski na 
koniec patrolu wystosował za po-
średnictwem naszej gazety apel do 
mieszkańców, a szczególnie do węd-
karzy, prosząc o zwrócenie szczegól-
nej uwagi na to, co się dzieje nad 
zbiornikami i informowanie o niepo-
kojących zdarzeniach.

(red.)
P.S. Ryby łapane nielegalnie na 

Wiśle w okolicach Świerży Górnych 
i Maciejowic sprzedawane są po-
dobno do restauracji w regionie. 
Jak twierdzą nasi informatorzy, po-
dobno wiadomo kto za tym stoi ale 
wiedzieć a mieć dowody to 2 różne 
sprawy.

Tutaj można podnosić poprzeczkę
...czyli otwarcie Parku Linowego nad kozienickim jeziorem.

6 czerwca  południem odbyło się 
wreszcie przesunięte o pięć tygo-
dni z powodu pandemii otwarcie 
Parku Linowego nad kozienickim 
jeziorem.

Wszystkim było spieszno do par-
kowych atrakcji, toteż ceremonie 
zostały ograniczone do minimum. 
Marcin Zmitrowicz, dyrektor KCRiS, 
powitał krótko zebranych, poprosił 
o brawa dla właściciela parku, Ja-
kuba Niewęgłowskiego, żartobliwie 
zaznaczył, że z wszystkimi kłopota-
mi - których, jak wyraził przekona-
nie, nie będzie - odsyła właśnie do 
niego, po czym zaprosił do symbo-
licznego przecięcia, wstęgi, którego 
wspólnie dokonali on sam, bur-
mistrz Dorota Stępień oraz właści-
ciel parku.

Po symbolicznym otwarciu, bur-
mistrz Dorota Stępień mówiła:

- Myślę, że to było bardzo po-
trzebne i mam nadzieję, że miesz-
kańcy będą zadowoleni. Ta forma 
wypoczynku potrzebna jest nie 
tylko tym małym, ale i większym, są 
tu trzy różnej trudności linie i sądzę, 
że nie tylko najmłodsi będą z tego 
miejsca korzystać, ale i starsi rów-
nież. Firma, którą zaprosiliśmy do 
współpracy, to firma z wieloletnim 
doświadczeniem, osoby, które są 
gwarantem zapewnienia bezpie-
czeństwa i odpowiednich warun-
ków dla nie tylko - mam nadzieję 
- naszych mieszkańców, ale i dla 
wszystkich osób, które będą chcia-
ły przyjeżdżać i korzystać z naszej 
dodatkowej atrakcji nad jeziorem,  
w tym pięknym miejscu. Zaprasza-
my wszystkich bardzo serdecznie!

AlKo

Każdy, kto pozytywnie postrzega Gminę Kozieni-
ce i ma ochotę się tym pochwalić, będzie miał możli-
wość zamontowania na swoim samochodzie lub mo-
torze ramki do tablic rejestracyjnych z logo miasta 
Kozienice!

Aby otrzymać darmową ramkę, wystarczy przyjść do 

Infopunktu Urzędu Miejskiego w Kozienicach.
Warto pamiętać, że ramki są bezpłatne, ale ich ilość 

jest ograniczona!
 Zachęcamy do włączenia się w akcję i wzięcia w ten 

sposób udziału w promocji naszego miasta wszędzie 
tam, gdzie udacie się Państwo swoim pojazdem!

NA MARGINESIE
Kierowca jest najważniejszy!
Swego czasu za panowania Burmistrza Śmietanki sporo czasu 

spędzałem w Sądzie pozywany przez niego (burmistrza) w spra-
wie ochrony tzw. dóbr osobistych. Między innymi chodziło o te-
ren przy ul. Warszawskiej i tekst o najdłuższej ławce w Europie. 
I oto całkiem niedawno okazało się, że jednak pisałem prawie 
nieprawdę. Prawie robi jednak różnicę. Bo nie w Europie ale w 
Polsce miała powstać najdłuższa, 900 metrowa ławka multime-
dialna. Pisałem o 9 milionach za inwestycje przy Warszawskiej 
biorąc ławkę jako symbol tych inwestycji , o szczegółach których 
dopiero teraz się dowiadujemy. Czyli przecieki miały swoje odbi-
cie w faktach.  

  O faktach (prawie) napisał na swoim FB Tomasz Śmietanka, w 
odpowiedzi fakty przedstawił obecny Burmistrz Piotr Kozłowski 
na swoim profilu na FB 12 czerwca br.

 cytuję (...)
Dotychczas nie odnosiłem się do postów mojego poprzedni-

ka, gdyż nie mam zwyczaju komentować „głupot”. Jednak nie 
mogę milczeć, w przypadku , gdy po raz kolejny podawana jest 
nieprawda( może w myśl zasady, że kłamstwo powtarzane wielo-
krotnie staje się prawdą) , jakobym zrezygnował z dodatkowych 
10.000.000 zł funduszy UE na Nowe Centrum Kozienic.

Poniżej fakty, które mówią same za siebie:
 • Nigdy nie powstała dokumentacja budowy Nowego Centrum 

Kozienic a jedynie dokumentacja zagospodarowania parku miej-
skiego obejmująca m.in.: budowę budynku usługowo-rekreacyj-
nego, infrastruktury technicznej, ciągu pieszo-jezdnego ;

 • Projekt obejmował wycinkę 140 drzew  !!!
 • Gmina nigdy nie wnioskowała o dotację ze środków UE w wy-

sokości 10.000.000 zł, a jedynie o 4,8 mln zł , natomiast większość 
kosztów planowano pokryć z budżetu gminy;

 • Niestety, wniosek złożony przez gminę uzyskał w 2017 bardzo 
niską ocenę (jak wiele gminnych wniosków składanych wówczas) 
-37 pkt. ( z 43 wniosków zajął dopiero 39 miejsce ) i nie otrzymał 
dofinansowania; (…)

 Więcej szczegółów (w tym zdjęć dokumentów) na wspomnia-
nym profilu P. Kozłowskiego.

Przepłacone działki, przepłacony pomnik, inwestycje za gminne 
czyli nasze pieniądze, bo po co fundusze zewnętrzne (jak widać 
na powyższym przykładzie!).

Obecnie, w dużo trudniejszej sytuacji niż kilka lat temu,  
co i rusz słyszymy o nowych dotacjach, funduszach zewnętrznych. 
Można? Co ciekawe, praktycznie to ci sami ludzie je przygotowu-
ją! Jak dużo zależy od kierowcy?!

Edmund Kordas
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Na nasze pytanie o obecną sytu-
ację Pracowni Radiologii i USG oraz 
Oddziału Wewnętrznego, doktor 
Wrodycki odpowiedział potwier-
dzając, że te części szpitala nie 
działają, podkreślając ponadto, że

- ...to zresztą pociąga za sobą 
również ograniczenie przyjęć 
do SOR-u i do oddziałów zabie-
gowych, ponieważ jeżeli nie ma 
możliwości wykonania zdjęcia 
RTG, rzutuje to również np. na od-
dział ortopedyczny, który korzysta 
ze zdjęć bardzo szeroko, jest to 
w zasadzie dla niezbędne bada-
nie dla prawidłowej działalności  
tego oddziału.

Nie jest to problem, jeśli chodzi 

o planowe zabiegi, gdzie chorzy 
są już zdiagnozowani, ale tu znów 
mogą być to jedynie zabiegi sto-
sunkowo drobne, a to z powodu 
zamknięcia oddziału wewnętrz-
nego. Pacjenci wiekowi, którzy 
wymagają konsultacji internistycz-
nych są naturalnie obsługiwani 
przez dyżurującego lekarza w ta-
kim zakresie, w jakim jest to moż-
liwe, ale na pewno nie jest to dzia-
łalność tak pełna, jak poprzednio.

W ubiegły poniedziałek mowa 
była o perspektywie uruchomienia 
oddziałów w przyszłym tygodniu. 
W środę, 17 czerwca, rozmawiali-
śmy z dyrektorem ponownie, do-
wiadując się, że nic nie jest jeszcze 

pewne, ale szansa uruchomienia 
pracowni RTG, a w konsekwencji 
poszerzenia możliwości funkcjo-
nowania SOR-u i oddziałów bazu-
jących na diagnostyce, jest w dal-
szym ciągu aktualna:

- Mamy taką nadzieję, że pierw-
sze zdjęcia pracownia będzie mo-
gła już w weekend wykonywać.

W odniesieniu do Oddziału 
Wewnętrznego doktor Wrodycki 
stwierdził, że liczba absencji (do-
tyczących przede wszystkim pie-
lęgniarek) spowodowanych izola-
cjami, pobytami na kwarantannie 
i zwolnieniami poszpitalnymi jest 
wciąż duża (chodzi o ponad 30 
osób), niemniej realnie rysuje się 
perspektywa uruchomienia poło-
wy oddziału już na początku przy-
szłego tygodnia.

Wszystkim walczącym na pierw-
szej linii pracownikom Szpitala, 
dla dobra ich oraz wszystkich, 
którym codziennie niosą po-
moc - gorąco życzymy pomyślnej  
realizacji tego planu!

AlKo

Modernizacja skweru zakończona
Zdalna Szkoła

GARBATKA-LETNISKO

Modernizacja skweru Jana Pawła II w Garbatce-Letnisku dobiegła końca, o czym można się 
przekonać, przejeżdżając przez centrum miejscowości.

Gmina Garbatka-Letnisko w dniu 2 kwietnia br. złożyła 
wniosek na kwotę 60 000 zł na sfinansowanie zakupu 

laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusem 
i mobilnym internetem dla uczniów, którzy nie posiadają 
sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. 
Wniosek został pozytywnie rozpatrzony

Obszar przy Urzędzie Gminy 
stał się teraz bardziej przejrzysty, 
nabrał nowego kształtu i uroku. 
Mało estetyczna kostka, częścio-
wo zniszczona przez wystające 
korzenie drzew, została zastąpio-
na szlachetną, z dodatkiem ka-
mienia naturalnego, której forma 
ułożona jest w kształt promie-
ni słonecznych, nawiązujących 
do motywu architektonicznego 
garbateckich willi i letniskowe-
go charakteru miejscowości. W 
centralnej części stanęło 5 ławek 
komponujących się z nowym, 
okrągłym kształtem skweru. Sta-
re, chore, częściowo spróchniałe 
drzewa zagrażające bezpieczeń-
stwu podczas nagłych zjawisk 
pogodowych, zastąpiło oko-
ło 600 roślin, które niebawem 
będą tworzyć piękną i kolorową 
mozaikę. Choć na pełny rozrost 
drzew, krzewów i bylin będzie-
my musieli trochę poczekać, 
to efekt wizualny z pewnością  
będzie tego warty.

Dodatkowego innowacyjne-
go charakteru miejsca dodadzą  
4 drzewa tlenowe o wyjątko-
wych właściwościach. Te szybko 
rosnące drzewa osiągają nawet 
16 metrów wysokości w przecią-
gu 6 lat, a ich średni przyrost wy-
nosi 2-3 m w ciągu roku. Ponad-
to produkują one 10 razy więcej 
tlenu niż inne drzewa liściaste, a 
ich ogromne liście dadzą wiele 
cienia spragnionym ochłody.

Cała inwestycja nie doszłaby 
do skutku, gdyby nie wsparcie 
finansowe środków zewnętrz-
nych, jakie udało się pozyskać 
na ten cel stowarzyszeniu „Ak-
tywni 50plus” za pośredni-
ctwem Lokalnej Grupy Działania  
„Puszcza Kozienicka”.

Doświadczenie „Aktywnych” 
z Garbatki, dbałość o walory 
estetyczne gminy, jak i kultu-
rę oraz rozrywkę jej miesz-
kańców zostało już wielokrot-
nie docenione przez m.in. 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego, co zaowocowało wie-
loma projektami realizowanymi  
ze środków unijnych.

Mamy nadzieję, że zmoder-
nizowana infrastruktura spodo-
ba się większości mieszkańców,  
a sceptyków zachęcamy do więk-
szej cierpliwości i wiary w słusz-
ność podejmowanych działań  
i inwestycji.

Olga Jasek-Siwecka

Projekt jest odpowiedzią na 
obecną sytuację szkolnictwa, 
związaną z wprowadzeniem na 
obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu epidemii, spowodo-
wanym zakażeniami koronawi-
rusem. Zamknięcie placówek 
oświatowych na wiele tygodni 
wymusiło nowe standardy pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych. 
Uczniowie zamiast w szkolnych 
ławach zasiadają przed monito-
rami komputerów. Niestety wie-
lu z nich nie posiada dostępu do 
internetu lub sprzętu, na którym 
może realizować podstawy pro-
gramowe. Zakupione laptopy 
rozdysponowane będą do szkół 
podstawowych na terenie Gmi-
ny Garbatka-Letnisko. Dyrek-
torzy rozdysponują urządzenia 

między najbardziej potrzebują-
cych uczniów.

 Dofinansowanie w 100% 
wysokości projektu pochodzi z 
konkursu grantowego ZDALNA 
SZKOŁA, który realizowany jest 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Oś I Powszechny dostęp 
do szybkiego internetu, Działa-
nie 1.1 Wyeliminowanie tery-
torialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepusto-
wościach.

 Komplet informacji dotyczący 
programu #zdalnaszkoła można 
znaleźć na stronie: www.cppc.
gov.pl/zdalna-szkola.

KĄTEM OKA
ZWOLEŃ: Koronawirus na komendzie policji. Pozytywny 

wynik testu u jednego z funkcjonariuszy oraz konieczność 
poddania pozostałych kwarantannie, a budynku dezynfek-
cji, sprawiły, że od poniedziałku komenda pracuje w ograni-
czonym zakresie, przy wsparciu kolegów z Radomia (z KWP 
oraz Samodzielnego Oddziału Prewencji).

PRZYSUCHA: Sanepid poszukuje uczestników mszy. San-
epid zaapelował o zgłaszanie się uczestników pierwszoko-
munijnej mszy świętej, która odbyła się 31 maja w kościele 
w Gielniowie, ponieważ ustalono, że jedna z osób na niej 
obecnych zakażona była koronawirusem. Przypadki zaka-
żeń wykryto również wśród uczestników jednego z wesel i 
u nauczycielki z gielniowskiej szkoły podstawowej.

BIAŁOBRZEGI: Gmina Białobrzegi zdecydowała o prze-
badaniu pracowników szkół, przedszkoli i żłobków przed 
ich otwarciem. Opłaconym z gminnej kasy badaniom pod-
dało się w sumie około 100 osób. U czterech z nich stwier-
dzono podejrzenia zachorowań, które jednak w toku dal-
szych testów wykluczono.

SZYDŁOWIEC: Ciężarówka przewróciła się na rondzie. 
12 czerwca doszło do groźnie wyglądającego wypadku z 
udziałem ciężarówki, która przewróciła się na rondzie na 
bok, blokując oba pasy jezdni. Kierowca był trzeźwy, niko-
mu nic się nie stało.

SOLEC NAD WISŁĄ: Jechali do pracy, kiedy zobaczyli 
ogień wydobywający się z komina budynku. Nie zawaha-
li się i uratowali człowieka przed zaczadzeniem. Za swoją 
bohaterską postawę, Paweł Sochaj i Marcin Jarosz z OSP 
w Solcu nad Wisłą otrzymali ex aequo tytuł „Strażak Mie-
siąca Lutego 2020 r." 17 czerwca nagrody druhom wręczy-
li marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik  
i wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Poszerzając pole naszej dostępności i zainteresowań, 
poszukujemy entuzjastycznych 
współpracowników z regionu!

Prosimy o kontakt mailowy: redakcja@tygodnikoko.

Wszyscy zdali egzamin na piątkę!
Nie, bynajmniej nie znamy jeszcze wyników egzaminów ósmoklasistów. Co zatem miał na 

myśli wypowiadając w środę te słowa dyrektor jednej z kozienickich szkół - i my, uznając 
je za stosowny tytuł?

Podobnie jak było w wypadku 
matur, forma i terminy egzaminów 
ósmoklasistów długo stały pod zna-
kiem zapytania. We wtorek i środę, 
16 i 17 czerwca, sprawdziany odpo-
wiednio z języka polskiego i mate-
matyki odbyły się jednak w Kozieni-
cach bez zgrzytów. O tym, z jakimi 
wyzwaniami umożliwienie tego było 
związane, rozmawialiśmy krótko, bo 
tuż przed egzaminem z matematyki, 
z dyrektorem kozienickiej PSP Nr 2, 
Andrzejem Boryczką:

- Egzamin ma charakter nad-
zwyczajny. W związku z panującą 
pandemią musieliśmy przygotować 
zarówno budynek szkoły, jak i od-
powiednie procedury, a także kadrę. 
pracowniczą. Żeby uniknąć zbyt du-

żych skupisk młodzieży, zaplanowa-
liśmy ich przechodzenie na różne 
godziny, żeby wchodzili stopniowo, 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Przed wejściem do każdej sali egza-
minacyjnej obowiązkowa jest dezyn-
fekcja rąk. Udało się nam pozyskać 
automatyczny dezynfektor, który stoi 
na dole przy wejściu.

Przed egzaminem musieliśmy jesz-
cze dokonać zmian na listach Her-
mesa, bo wiadomo, że ten czas po-
między październikiem a marcem i 
kwietniem zupełnie się zmienił i stąd 
te wyzwania, ale po pierwszym dniu 
muszę powiedzieć że wszyscy zda-
li egzamin na piątkę, ponieważ nie 
było żadnych niedociągnięć i prze-
biegał bez zakłóceń.

W tym roku zdaje u nas egzamin  
75 osób. Drugi termin, gdyby któryś 
uczeń nie przyszedł, to 7-9 lipca, ale 
wczoraj zgłosili się wszyscy, toteż 
myślę że nie będzie konieczności jego 
przeprowadzania. Zaświadczenia 
będą wydawane do 31 lipca.

W ostatniej chwili udało nam się 
jeszcze odwiedzić uczniów  w jednej 
z sal i zapytać, czy mają przed prowa-
dzonym w tak szczególnych okolicz-
nościach egzaminem  obawy.

-  Czuję się dobrze, wszystko gra. 
No, matematyka wiadomo - najcięż-
szy przedmiot, ale będzie dobrze! 
- powiedział nam Maksymilian, pod-
kreślając na koniec, że nadzwyczajne 
warunki bynajmniej go nie stresują.

AlKo

Powróci interna i RTG?
W drugiej połowie maja przetoczyła się przez powiat kozienicki 

druga, zaskakująca po dłuższym okresie względnego spokoju 
fala zakażeń SARS-CoV-2, której głównym ogniskiem okazał się tym 
razem niestety kozienicki szpital. O krótki komentarz poprosiliśmy 
doktora Witolda Wrodyckiego, zastępcę dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.


