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Kolejna dotacja, kolejny mural!

72

.000 zł - taką kwotę dotacji Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się przeznaczyć na
sfinansowanie nowego kozienickiego muralu, który
powstaje obecnie na roku ulic Batalionów Chłopskich
i Konstytucji 3 Maja.
Wspólny projekt Gminy
Kozienice i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej
wziął udział w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej pod nazwą“Historyczny
Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy”.
Dzięki konkursowi, którego
celem było m.in. upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku,
jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i
ochotników zaangażowanych
w obronę Ojczyzny w czasie
wojny polsko-bolszewickiej,
można było otrzymać dotacje na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie
muralu
upamiętniającego
100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Ponieważ kozienicki
projekt zajął wysoką, drugą
lokatę, znalazł się wśród 12
miejsc w Polsce, gdzie taki
mural powstanie.
Reakcje mieszkańców, których udało nam się podpytać,
a także opinie w Internecie są

zróżnicowane, ze zdecydowaną przewagą przychylnych,
przy czym projekt podobał
się wszystkim osobom, z którymi rozmawialiśmy na miej-

scu - o co nietrudno, ponieważ dotychczas wykonane
prace wyglądają efektownie
i wiele osób zatrzymuje się,
by popatrzeć - opinie bardziej spolaryzowane znaleźć
można natomiast w mediach
społecznościowych.
Niektórzy
mieszkańcy
chcieliby zamiast kolejnego
nawiązania do historii zoba-

czyć raczej mural, który byłby bardziej abstrakcyjny, po
prostu ciekawy artystycznie,
inni z kolei właśnie charakter historyczny chwalą, choć
tu natrafić można również
na pogłębioną i zapewne
kontrowersyjną analizę, iż
nie na miejscu jest na tym
dziele… Piłsudski, ponieważ
“Głównym dowódcą polskiego zwycięstwa w bitwie warszawskiej był gen. Tadeusz
Jordan Rozwadowski a nie
Józef Piłsudski. Zatem mural
do poprawy bądź do wymazania.” (cytat z komentarza na
naszym FB).
Inni internauci jednak deklarują, że nie mogą się doczekać efektu, bądź cieszą się,
że “moje osiedle pięknieje”,
zatem… wszystkim dogodzić
chyba nie sposób, natomiast
samemu faktowi, że mural
będzie przyciągał - już przyciąga! - uwagę zaprzeczyć nie
sposób.
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Rok 1920 - refleksja
O

d powstania Polski minęło niespełna półtora roku Kozienice i cały powiat z trudem
podnosiły po Wielkiej Wojnie, która tak wielkie zniszczenia przyniosła miastu
i okolicznym wsiom. Budowano państwo. Wielkim obciążeniem dla obywateli było
kształtowanie granic. Niby trwały rokowania, by odbyło to się na drodze pokojowej,
ale faktycznie trwała o granice wojna.

Rosja bolszewicka
rozpoczęła marsz na zachód Europy
już listopadzie 1918 roku. W
styczniu 1919 roku bolszewicy
starli się z wojskiem polskim w
walkach o Wilno. Jednocześnie
tworzyli komunistyczne rządy
Litwy, Białorusi a także Polski,
licząc na nastroje rewolucyjne. Nastroje te kształtowali i
umiejętnie podsycali, śląc pieniądze, szpiegów, kolportując
bolszewicką propagandę. Celem była nie tylko Polska, ale
cała Europa. Wojsko Polskie
szybko rosło w siłę. Entuzjazm,
duma z własnego państwa i olbrzymie pragnienie wolności
mobilizowało szczególnie młodzież do wstępowania w szeregi żołnierzy. Ale równie szybko
rosła Armia Czerwona, do której wstępowano by przetrwać,
- nie tyle liczyła się idea komunizmu, co codzienna strawa.
Przez cały 1919 rok obie armie
prowadziły działania wojenne,
prowadzono również bezowocne rokowania. Stan ten zmienił
się w maju 1920 roku, gdy połączone wojska polsko-ukraińskie zajęły Kijów. Bolszewicy
stopniowo przeszli do kontrofensywy. Początkowo bez
sukcesów, lecz napór ich rósł.
Józef Piłsudski liczył, że zdoła zatrzymać wojska rosyjskie
na linii Bugu, gdzie głównym
punktem oporu będzie Twierdza Brześć. Tak się jednak nie
stało i wskutek szeregu nie porozumień, w tym dowódczych,
twierdza padła. Droga do serca Polski, Warszawy, stała dla
Armii Czerwonej otwarta.
Przez Kozienice i okolice w
czerwcu i lipcu 1920 roku przemieszczały się z frontu liczne
oddziały, które kierowano do
Twierdzy Dęblińskiej. Formowano jednocześnie stutysięczną Armię Ochotniczą dowodzoną przez gen. J. Hallera.
Ogłoszono stan zagrożenia,
trwała mobilizacja. Zbierano
pieniądze na obronę, rozpisano
pożyczkę państwową. Społeczeństwo ofiarowało prowiant,
powszechnie zbierano buty, a
nawet bieliznę dla żołnierzy.
Bogaci fundowali konie . Cały
czas działała propaganda bolszewicka i w kraju i za granicą,
odmawiając Polsce prawa do
samostanowienia i oskarżając
o imperializm. Relacjonowano Piłsudskiemu starania dyplomatyczne, że Anglia i inne
państwa uległy propagandzie
bolszewickiej i widzą w Polsce
agresora. „ Agresora przecież
my walczymy o życie ‘’ usłyszeli
ambasadorowie od Naczelnego Dowódcy. Jedynie istotne
wsparcie przyszło z Francji,
Węgier i Rumunii. Równie
skomplikowana była sytuacja
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polityczna w kraju, ataki opozycji doprowadziły w czerwcu i
lipcu do ustąpienia rządu, premierem został Wincenty Witos, opozycja liczyła , że będzie
słaby i da się kierować. Witos
rozumiał powagę sytuacji i zagrożenie dla wolności, nie uległ
propagandzie, lecz wahającym
się chłopom wskazał to co ważne, obronę Ojczyzny. Bolszewicy planowali w kilku punktach
przekroczyć Wisłę, archiwa
przejęte po rozbiciu tzw. Grupy Mozyrskiej wskazywały, że
miano forsować rzekę również
pod Kozienicami. O planach
tych wiedział polski sztab i w
Kozienicach i okolicy pozostawiono do obrony 2 Dywizję Piechoty Legionów. Od 10 sierpnia
ofensywa bolszewicka nabrała rozpędu. W rejon Twierdzy
Dęblińskiej, do miejscowości
Gołąb przybył Józef Piłsudski,
chciał się upewnić o nastrojach i gotowości do walki. Atmosfera wśród żołnierzy była
nadzwyczaj dobra, ale humor
Komendantowi zepsuł stan wyposażenia. 21 Dywizja Piechoty
Górska przedefilowała przed
nim w większości na boso.
Obawy również budził stan i
rodzaje uzbrojenia. 13 sierpnia tak w rozkazie do żołnierzy
pisał gen. J. Haller:
- Żołnierze ! … bo jaką przewagę może mieć nad nami

Nastąpiła zwycięska kontrofensywa i od 16 sierpnia nieprzyjaciel był już w odwrocie,
walki toczono jeszcze kilka
miesięcy, by zawrzeć najpierw
rozejm, a następnie po ustaleniach Traktatu Ryskiego pokój
z wytyczeniem granicy. Ale to
nie koniec. Sprawa przygotowań bolszewickich do forsowania Wisły pod Kozienicami
wróciła nieoczekiwanie pod
koniec roku. Wykryto na terenie jednego z obejść w Kozienicach skład broni - i to nie byle
jaki, bo ponad sto karabinów,
duże ilości amunicji, granaty
ręczne. Śledztwo wykazało, że
broń tę organizacja komunistyczna przewiozła w lipcu z
Warszawy i ukryła na terenie
Kozienic. Komu i do czego miała służyć można się teraz domyślać w świetle znanych nam
obecnie historycznych faktów.
W stulecie Bitwy Warszawskiej oddajmy hołd tym, którzy
ofiarnie bronili Polski.
				
Sekretarz Związku
Piłsudczyków RP
Koło Kozienice
Marek Gozdera
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zgięty niewolnik. My wolni
obywatele wolnej Polski bronimy piersiami swoimi naszych najświętszych praw i
ideałów i dlatego z Bożego
wyroku zwyciężymy!

OGŁOSZENIA
• Kupię rower składak na kołach
24" Tel. 692 655 718
• Sprzedam samochód BMW
535i 2001r, sedan kolor niebieski
przebieg 182 tys km, stan idealny. Tel. 791-878-473
• Sprzedam bale drewniane
o przekroju prostokątnym, 8
letnie, 46m³ cena 600zł/m³
Tel. 791-878-473
• Sprzedam cegłę 500szt. wym
25x22x12 cm cena do uzgodnienia. Tel 509-113-924
• Sprzedam dwie działki po
800m² każda. Działki budowlane
bliźniacze w ms. Trzebień gm.
Magnuszew. Tel. 791-878-473
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• Sprzedam kiosk typu ruch, tanio. Tel. 513-526-453 lub 48 61489-16
• Sprzedam działkę budowlaną, blisko Kozienic 2100m²
Tel. 883-240-755
• Sprzedam działkę rekreacyjną-budowlaną o pow. 2,6 h lub zamienię na mieszkanie 2-pokojowe. Działka zabudowana, w pełni
uzbrojona w media, ok. 10 km od
Kozienic. Tel. 500-787-904
• Sprzedam bale drewniane
o przekroju prostokątnym, 8
letnie, 46m3 cena 600zł/m3
Tel. 791-878-473
• Sprzedam cegłę 500 szt. wym
25x22x12 cm cena do uzgodnienia. Tel 509-113-924
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne
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Uff - jak gorąco! Takiej fali plażowiczów w Garbatce dawno nie było
T
łumy ludzi na „Polance” w Garbatce-Letnisku, to w te
wakacje częsty widok i to nie tylko w weekendy. Takiej
fali plażowiczów dawno nie było. Okrzyki radości dzieci oraz
leniwe rozmowy dorosłych echem odbijają się po tafli rzeki
Krypianki, przy której zlokalizowane jest gminne kąpielisko.

Połowę lata mamy za sobą, a
upały jakby w pełni. I choć to nie
Grecja, a i woda mniej przejrzysta, to frekwencja na Polance jest
niczym ze śródziemnomorskiego
kurortu. Nie ma się co dziwić, bo
temperatury w granicach 30°C
są uciążliwe niemalże dla każdego, a najlepszym ukojeniem dla
rozgrzanego ciała jest kąpiel w
przyjemnie chłodnej wodzie. To
jeden z głównych powodów takiego natłoku turystów. A woda

w tym roku jest wyjątkowo przyjemna i czysta. Trzykrotne badania wody wykonane przez Sanitarną Stację Epidemiologiczną
wykazały jej doskonałą jakość.
Takiego oblężenia plażowiczów
w Garbatce dawno nie było. Bardzo nas to cieszy i napawa optymizmem, że jeszcze uda się
odbudować turystyczno-letniskowy wizerunek miejscowości i
takie tłumy staną się już stałym
elementem nie tylko letniego

Dofinansowanie do wymiany
źródeł ciepła

W

ójt gminy Garbatka-Letnisko ogłasza nabór wniosków o
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ogrzewania w celu zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych na lata 2020-2021.

Nabór wniosków odbywać się
będzie w trybie ciągłym od dnia
03 sierpnia 2020 r. do wyczerpania alokacji środków przewidzianych na ten cel. Wysokość
dofinansowania wynosi 2000,00
zł. Z uwagi na ograniczone środki
finansowe przeznaczone z budżetu gminy na ten cel liczy się

kolejność składanych wniosków.
Wniosek wraz z załącznikami
o przyznanie dotacji celowej dostępny jest w siedzibie Urzędu
Gminy Garbatka-Letnisko przy ul.
Skrzyńskich 1.
Szczegółowych
informacji
można uzyskać pod nr tel. 48. 62
10 194 wew. 22 lub 23.

krajobrazu – mówi wójt – Teresa
Fryszkiewicz.
Co ciekawsze - samych garbatczan jest niewielu. Nad wodę
przyjeżdżają osoby głównie spoza Garbatki. Najczęściej spotkać
można plażowiczów z Radomia,
Zwolenia, Warszawy czy Lublina
i jego okolic, ale w garbateckich
progach goszczą również osoby z
bardziej odległych części Polski Rzeszowa czy Gdańska.
A skąd wiedza i zainteresowanie Garbatką ? „Internet
skarbnicą wiedzy, no i oczywiście
facebook”,
„Znajomi tu byli i polecili” – mówią
zadowoleni wczasowicze.
Nad wodą przeważają rodziny
z małymi dziećmi i nie ma się co
dziwić, bo warunki do pływania
dla najmłodszych są wręcz idealne. Niewielka głębokość zbiornika o delikatnym spadku i ochrona
wykwalifikowanych ratowników
sprawia, że rodzice mogą czuć
się bezpiecznie i nie bać się
o swoje pociechy.
Sami plażowicze przyznają,
że „w Garbatce jest kameralnie

i spokojnie. Dzieci są bardzo
zadowolone”, ale tak naprawdę
każdy znajdzie tu miejsce dla siebie na szerokiej piaszczystej plaży
bądź w cieniu parasoli ze strzechy czy konarów drzew.
Jednak idealne warunki solarne nie zwalniają nas od myślenia. Pamiętajmy, ze w dalszym
ciągu sytuacja związana z panującą pandemią koronowirusa Covid-19 jest niebezpieczna. Zachowajmy wszelkie możliwe środki

ostrożności, bo to od nas zależy
bezpieczeństwo nasze i innych.
Bez wątpienia możliwy jest
i wręcz potrzebny wypoczynek
nawet w cieniu pandemii, o ile
nasze zachowanie jest odpowiedzialne i nie zagraża innym.
Dlatego zapraszamy do Garbatki bo: „Garbatka-Letnisko
i jesteś u siebie”!
Olga Jasek-Siwecka

Przystanek Muzyczne Kozienice… i inne inicjatywy!
E
ch, wygląda na to, że już w tytule zaczęliśmy od poetyckiego pomieszania pojęć, zatem
po kolei: Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa, które możecie Państwo kojarzyć z gminnej
akcji rozdawania maseczek, stoi u progu realizacji kilku ciekawych projektów, o których
chcielibyśmy Państwo krótko opowiedzieć. Pierwszy z nich nosi nazwę Muzyczne Kozienice.

Pod koniec lipca mogliście
Państw wziąć udział w głosowaniu na projekty zgłoszone w
ramach inicjatywy Kozienickiego Domu Kultury pn. „Razem
dla kultury w Gminie Kozienice”.
Państwa głosy oraz profesjonalna
ocena komisji zaważyły na tym,
że realizacji doczekają się trzy
projekty. Wczoraj, tj. 12 sierpnia
zostały podpisane dotyczące ich
porozumienia między ich pomysłodawcami a KDK.
„Kobieto ! Puchu marny ! –
czy aby na pewno ?” to inicjatywa zgłoszona przez I Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach,
w ramach której pod hasłem „Z
kobietą przez wieki” uczniowie
przygotują scenki ukazujące kobietę w różnych epokach historycznych. Będzie także plebiscyt,
w którym wybranych zostanie
10 kobiet najbardziej zasłużonych dla świata kultury i nauki
oraz spotkanie z gościem - rzecz
jasna kobietą - która mieszkańcom lokalnej społeczności opisze
swoją drogę do sukcesu w świecie
kultury lub nauki.
Inicjatywa “Razem z Gminą
Kozienicką”, której wnioskodaw-

czynią jest grupa Wiktoria Krekora - W grupie siła jest skierowana do osób zainteresowanych
wykonaniem zdjęć atrakcyjnych
miejsc naszej gminy, ukazujących
przyrodę, architekturę, zabytki,
atrakcje turystyczne, itp., słowem
wszystko to, co warto zobaczyć.
Ze zgłoszonych i wybranych zdjęć
zostanie zaaranżowana wystawa
w Kozienickim Domu Kultury im.
B. Klimczuka, a wyróżnione prace
zostaną nagrodzone. Drugą część
wystawy będą stanowić prace fotograficzne znanej Państwu z naszych łamów Wiktorii Krekory.
Trzecim z projektów wybranych
przez Państwa, a także pozytywnie ocenionych przez komisję
i zatwierdzonych do realizacji,
okazały się Muzyczne Kozienice,
czyli projekt Stowarzyszenia Przystanek Inicjatywa, którego celem
jest stworzenie strony internetowej MUZYCZNE KOZIENICE, która
będzie kompendium informacji
na temat muzycznej historii Gminy Kozienice. Historii, czyli w optymalnym scenariuszu wszystkich
zespołów, festiwali i muzyków
jacy działali i działają na naszym
terenie. Członkowie stowarzyszenia i osoby z kręgów muzycznych,

które już zaangażowały się w projekt - więcej o nich wkrótce - w
ramach poszukiwania i porządkowania archiwalnych materiałów,
digitalizacji starych wydawnictw
i nagrań ale także przeprowadzania nowych wywiadów i dyskusji
będą starali się zbudować bazę
informacji o wszystkim, czego na
muzycznej niwie u nas dokonano.
Budowaniu strony towarzyszyć
będzie nawiązywanie kontaktów
z możliwie największą liczbą osób
zaangażowanych w tworzenie
(aktualnie i w przeszłości) kultury
muzycznej gminy Kozienice, także
z sołectw, gdzie również przecież
działały zespoły - często znakomite, równie często niestety także
zapomniane. To mrówcza praca,
jeśli jednak chodzi o wydarzenia
bardziej huczne - projektowi towarzyszyć będzie kilka koncertów,
być może w formule „reunion”, z
towarzyszącymi jam sessions muzycznych weteranów.
W tym miejscu członkowie
stowarzyszenia gorąco zachęcają
wszystkich potencjalnie zainteresowanych - muzyków, organizatorów życia muzycznego, osoby
dysponujące starymi nagraniami,
zdjęciami czy po prostu chętne do

podzielenia się wspomnieniami
do kontaktu pod adresem mailowym przystanekinicjatywa@
gmail.com. Ważne są wszystkie
nurty muzyczne, zespoły działające zarówno oficjalnie, jak i w
tak zwanym podziemiu, te, które
odniosły sukcesy, jak i te, które
zagrały dwie próby w piwnicy i
rozpadły się po występie na San
LO Remo, autorzy wydanych albumów i zespoły z jedną kasetową
demówką z okładką odbijaną na
ksero, twórcy muzyki klasycznej,
folku, rocka, punka i hip-hopu.
Nie dyskryminujemy i nie chcemy
pominąć nikogo.
Oprócz Muzycznych Kozienic,
Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa przygotowuje dla Was także

inną inicjatywę muzyczną pod tytułem “Od rogu Jagiełły po sample i bity”, ciekawy aktywizacyjny
projekt skierowany do seniorów
pod hasłem “Senior - to brzmi
dumnie” oraz zaplanowany i przyjęty do realizacji jeszcze w czasach
przedcovidowych, a dopiero teraz
możliwy do faktycznego przeprowadzenia projekt z zakresu turystyki pod szyldem “Razem na
szlakach historii, piękna i smaku”.
Wszystkie te projekty realizowane będą dzięki dofinansowaniu
z Gminy Kozienice.
Wszystko wskazuje na to, że
końcówka lata i jesień zapowiadają się wyjątkowo interesująco!
AlKo
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76. rocznica Powstania Warszawskiego

W

dniu 1 sierpnia 2020 r. obchodziliśmy 76. rocznicę Powstania Warszawskiego.
Kozieniczanie, podobnie jak mieszkańcy wielu miejscowości w Polsce, uczcili pamięć
bohaterów największego zrywu ruchu oporu w okupowanej Europie. Tegoroczne uroczystości
z uwagi na ogłoszony w kraju stan zagrożenia epidemicznego miały szczególny charakter
i podzielone zostały na dwie części.

O godz. 17.00, słynnej godzinie
„W” będącej w dniu 1 sierpnia
1944 roku rozpoczęciem trwających 63 dni walk powstańczych,
zostało na terenie Gminy Kozienice uruchomionych 11 syren
alarmowych. Ich trwający 60 sekund donośny dźwięk, zgodnie
ze słowami komunikatu Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego, uczcić miał „pamięć
bohaterskich żołnierzy Polskie-

go Państwa Podziemnego oraz
mieszkańców stolicy poległych i
zamordowanych w 1944 roku”.
Zgromadzeni pod Pomnikiem
przedstawiciele Gminy Kozienice,
Powiatu Kozienickiego, Związku
Piłsudczyków, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, członkowie Kozienickiego
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych oraz żołnierze Wojsk
Obrony Terytorialnej przy sygna-

le syren w milczeniu i zadumie
symboliczną minutą ciszy dali
wyraz pamięci o dramatycznych
wydarzeniach z lata 1944 roku i
ich uczestnikach.
O godz. 21.00 odbyło się uroczyste złożenie pod Pomnikiem
Niepodległości wiązanek i zniczy.
Wieczorną asystę z pochodniami
zapewniali delegacjom żołnierze
Wojsk Obrony Terytorialnej.

DOTACYJNY MIKS

3

,2 mln zł to kolejne, zewnętrzne środki, które trafią
do Gminy Kozienice. Tym razem rozstrzygnięte zostały
konkursy dotacyjne organizowane przez Ministerstwo
Sportu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Obrony Narodowej oraz PFRON.
Kwotą 1,9 mln zł zostanie
współfinansowana budowa sali
gimnastycznej przy PSP nr 3 w
Kozienicach, zaś kwota 0,9 mln zł
wesprze budowę sali gimnastycznej w Stanisławicach. Ze środków PFRON zakupiony zostanie
autobus dla Warsztatów Terapii
Zajęciowej, którym będą jeździły
osoby korzystające z rehabilitacji
społeczno-zawodowej.
MKiDN oraz MON wybrało z
kolei do finansowania projekty realizowane wspólnie przez
Gminę Kozienice i partnerów, tj.
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Kozienickiej, Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice i Muzeum
Regionalne w Kozienicach. Dzięki wysokim dotacjom, jeszcze w
tym roku, zrealizowane zostaną
ciekawe projekty historyczno-patriotyczne,
dedykowane

wydarzeniom związanym z odzyskaniem i odbudową państwowości oraz obchodzonej w tym
roku 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Pierwszym z nich jest
projekt popularyzujący wiedzę
o Grupie Legionów Polskich płk.
Z. Zielińskiego w Kozienicach
(dotacja blisko 40 tyś zł) – zadanie składa się z trzech części, które zakładają stworzenie mobilnej
gry miejskiej, stałej wystawy plenerowej oraz prowadzenie lekcji
historycznych. Drugi z dofinansowanych projektów polega na
zaprojektowaniu i wykonaniu
muralu – „1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy”. Zdobyte na ten cel dofinansowanie
wynosi ponad 72 tyś zł – tu warto dodać, że wniosek konkursowy zajął wysoką drugą, lokatę,
a w całej Polsce – w ramach konkursu - powstanie ich jedynie 12.

n Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach.
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Wyniki matur w szkołach powiatu kozienickiego

12

sierpnia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opublikowała wyniki
tegorocznych matur. Wiemy już, jak wygląda współczynnik zdawalności i znamy średnie
wyników egzaminów w terminie głównym uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.
W powiecie kozienickim bezsprzecznie najlepsi okazali się uczniowie
II Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1.
W mediach dużo się ostatnio
mówi o rozczarowujących wynikach matur prowadzonych w
czasie i warunkach bardzo nietypowych, w cieniu pandemii i
związanych z nią trudności organizacyjnych. Czy uczniowie zdający w tym roku mieli takie same
szanse jak poprzednie roczniki,
czy słabe wyniki w całym kraju
można wytłumaczyć nadzwyczajnymi okolicznościami? Trudno w
tym momencie o tym rozstrzygać, już teraz możemy jednak
przyjrzeć się bez uprzedzeń
temu, jak poradzili sobie uczniowie naszego powiatu.
Ogółem w powiecie kozienickim maturę zdawało 324 uczniów, z czego zdało ją 252, czyli
77,8%. Nie udało się 72 uczniom,
czyli 22,2% wszystkich zdających.
Jest wynik nieco lepszy, niż średnia dla całego województwa mazowieckiego, gdzie matury nie
zdało 23% uczniów.
Jak wyglądała sytuacja w poszczególnych szkołach powiatu?

II Liceum Ogólnokształcące
w Kozienicach (średnia: 68,74%)
Bezsprzecznie najlepszy wynik
z przedmiotów podstawowych
na tegorocznej maturze w powiecie kozienickim uzyskali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 1 imienia
Legionów Polskich w Kozienicach. Na tak dobry wynik złożyło
się 58,52% z języka polskiego,
69,27% z matematyki i 78,42%
z języka angielskiego. Egzamin
zdawało łącznie 99 osób.
Liceum w Magnuszewie
(średnia: 63,51%)
Drugi co do powodzenia wynik osiągnęli maturzyści Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół i Placówek Oświatowych w
Magnuszewie - 61,31% z języka
polskiego, 59,69% z matematyki
69,54& z język angielskiego. Egzamin w tej szkole zdało 13 osób
I Liceum w Kozienicach (średnia: 59,53%)

Trzeci wynik na Maturze 2020
w powiecie kozienickim uzyskali
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - 50,04%
z języka polskiego, 56,29% z
matematyki i 72,26% z języka
angielskiego. Egzamin zdawało
78 osób.
Technikum w Kozienicach
(średnia: 50,21%)
Najliczniejsza grupa, czyli uczniowie Technikum numer 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach, uzyskała średnią 50,80% z
języka polskiego, 46,49% z matematyki i 53,35% z języka angielskiego. Egzamin zdawało tu aż
107 osób.
Technikum Leśne w Garbatce
-Letnisko (średnia: 45,45%)
Piąte miejsce zajęli uczniowie
Technikum Leśnego w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
imienia Jana Kochanowskiego w
Garbatce-Letnisku, którzy uzy-

skali średnio 49,89% z języka
polskiego, 32,89% z matematyka
i 53,56% z język angielski). Egzamin zdało w tej szkole 9 osób.
Technikum Drzewne w Garbatce-Letnisko (średnia: 36,56%)
Szósty wynik z przedmiotów
obowiązkowych w powiecie kozienickim uzyskali uczniowie
Technikum Drzewnego w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
imienia Jana Kochanowskiego w
Garbatce-Letnisku, którzy uzyskali 43,67% z języka polskiego, 24% z matematyki i 42% z
języka angielskiego. Egzamin

zdawały tu jedynie 3 osoby.
W Gminie Kozienice maturę
zdało 78,3% uczniów (234 osoby), nie powiodło się zaś 21,7%
(65 osób). Uczniowie uzyskali tu
średni wynik egzaminu na poziomie 55,41%, nieznacznie większy
niż 52,36% dla całego powiatu.
Wszystkim maturzystom, którym się powiodło, szczerze gratulujemy, zaś tym, którzy będą
musieli próbować jeszcze raz,
równie szczerze życzymy pogody
ducha i powodzenia!

Nielegalne kasyno Obchody 76. Rocznicy Bitwy
pod Studziankami Pancernymi
w Kozienicach
W

dniach 9–16 sierpnia 1944 pod wsią znaną wówczas jako po prostu Studzianki, toczyła
się zacięta bitwa oddziałów polskich (1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte)
i radzieckich z niemieckimi, zakończona naszym zwycięstwem. Na pamiątkę tych wydarzeń od
1969 roku wieś nosi nazwę Studzianki Pancerne, a każda kolejna rocznica bitwy jest okazją do
chwili zadumy i patriotycznych obchodów.
9 sierpnia 2020 roku Burmistrz
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski
z zastępcą Mirosławem Pułkowskim i sekretarzem gminy Sylwią
Wąsik reprezentowali Gminę
Kozienice podczas uroczystości
z okazji 76. rocznicy bitwy.
Wspólnie z innymi samorządowcami, organizacjami kombatanckimi, leśnikami, stowarzyszeniami i mieszkańcami uczcili pamięć
poległych i walczących w tej największej spośród wszystkich bitew polskich czołgów na froncie
wschodnim.

K

rajowa Administracja Skarbowa poinformowała wczoraj,
że wśród trzech nielegalnych kasyn, zlikwidowanych w
ostatnich tygodniach przez funkcjonariuszy Mazowieckiego
Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS), znalazło się
jedno ulokowane w Kozienicach.
Podobnie jak wszystkie zamknięte ostatnio tego typu przybytki, kozienickie nielegalne kasyno było monitorowane przez
właścicieli, co miało pomagać w
selekcji klientów.
Łącznie (w trzech placówkach)
zajęto 11 włączonych i gotowych
do gry automatów, które zostały
przewiezione do magazynu likwidacyjnego Izby.
Za posiadanie nielegalnych
automatów grożą surowe kary

pieniężne - 100 tys. zł od jednego automatu. Karze podlega
zarówno osoba urządzająca
nielegalne gry hazardowe, jak i
właściciel lokalu, w którym taki
proceder się odbywa. Oprócz
tego za urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom
ustawy lub warunkom koncesji czy zezwolenia, grozi odpowiedzialność karna – wysoka
grzywna, do 3 lat więzienia,
albo obie te kary łącznie.
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TEMOMODERNIZACJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH
INFORMACJA O PROJEKCIE
Tytuł projektu: Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach
Numer projektu (wniosku): RPMA.04.02.00-14-a907/18
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
Adres siedziby Beneficjenta: Al. Władysława Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice
Okres realizacji projektu: II kwartał 2018 – II kwartał 2020
Całkowita wartość Projektu: 4 088 394,71 zł
Wartość nakładów ze środków UE: 3 270 715,76 zł
OPIS PROJEKTU
Termomodernizacja
budynków niesie za sobą wiele korzyści. Niewątpliwym atutem jest
zwiększenie efektywności energetycznej, a co za tym idzie, niższe koszty utrzymywania budynku, wsparcie ochrony środowiska
naturalnego, wzrost czystości powietrza oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego na terenie
danego województwa.
Projekt Termomodernizacji SP
ZZOZ w Kozienicach jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa IV
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy modernizacji dwóch budynków: „A i B” oraz budynku
zakaźnego „Z”, należących do SP
ZZOZ w Kozienicach. Wszelkie
prace w ramach Projektu mają
doprowadzić do zwiększenia
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
należących do Wnioskodawcy.
Realizacja Projektu ma doprowadzić do spełnienia wszystkich
zakładanych celów, co ma z kolei
doprowadzić do zniwelowania
istniejących obecnie problemów.
Kluczowy problem, jakim jest niska efektywność energetyczna
budynków SPZZOZ w Kozienicach
niesie za sobą szereg negatywnych skutków, m.in.:
• niekorzystny wizerunek,
• zbyt wysokie koszty ogrzewania,
• ryzyko otrzymania kar środowiskowych,
• niski komfort przebywania
w budynkach szpitalnych oraz

n Budynek „A i B”.
otoczenia, regionu, w którym
jest zlokalizowany (emisja
szkodliwych substancji do atmosfery).
W ramach zadania zaplanowano cele szczegółowe, by zniwelować opisane powyżej problemy:
• Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków A i B
oraz Z należących do SPZZOZ w
Kozienicach,
• Zwiększenie efektywności
energetycznej budynków A i B
oraz Z należących do SPZZOZ w
Kozienicach jako obiektu użyteczności publicznej,
• Adaptacja budynków A i B
oraz Z należących do SPZZOZ w
Kozienicach do obowiązującego
prawa w zakresie ochrony środowiska,
• Zwiększenie jakości ogrzewania w budynkach A i B oraz Z
należących do SPZZOZ w Kozienicach,
• Wzrost czystości powietrza,
• Rozwój świadomości prawno-środowiskowej,
• Zmniejszenie kosztów eksploatacji (ogrzewania i energii

elektrycznej) budynków A i B
oraz Z należących do SPZZOZ w
Kozienicach. Projekt przewiduje
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zakresie zastosowania dwóch instalacji fotowoltaicznych i dwóch powietrznych
pomp ciepła.
REALIZACJA
Powyższe cele pozwolą osiągnąć zaplanowane do wykonania
prace budowlane, które są sukcesywnie realizowane przez Generalnego Wykonawcę - firmę
Top Construction S.A. Sp.k.
Do prac budowlanych przewidzianych do realizacji w budynku
A i B należą:
• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej,
• Ocieplenie stropodachu
wentylowanego budynku A,
• Ocieplenie dachu budynku B,
• Modernizacja instalacji
oświetlenia,
• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
Do
prac
budowlanych

przewidzianych do realizacji
w budynku Z:
• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej,
• Ocieplenie stropodachu
wentylowanego,
• Modernizacja instalacji
oświetlenia,
• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
Jak dotąd w ramach prac budowlanych zrealizowano ocieplenie stropodachu budynku
zakaźnego oraz budynku B za
pomocą styropianu i papy termozgrzewalnej oraz ocieplenie
poddasza budynku A matami z
wełny mineralnej. Wykonano
instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków, co obrazują
poniższe zdjęcia.
Co więcej, zakończono prace
związane z wymianą instalacji
centralnego ogrzewania oraz
wymianą oświetlenia na energooszczędne oprawy typu LED w
budynku zakaźnym.
Prace budowlane wciąż trwają i częściowo wymieniono instalację ciepłej wody użytkowej
budynku zakaźnego „Z”, a także
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w
budynku „A i B”.
Trwa wymiana oświetlenia na
energooszczędne
oświetlenie
typu LED w budynku „A i B”.
W budynkach planuje się
zainstalować
powietrzne
pompy ciepła na cele ciepłej

n Budynek zakaźny „Z”.

RADOM. NIE BYŁO NAS, BYŁ LAS…
,,…teraz drzewa liście na się wzięły, polne łąki pięknie
zakwitnęły…… ptacy sobie gniazda omyślają, a przede dniem
śpiewać poczynają… ‘’
– fragmentem pieśni drugiej Jana
Kochanowskiego skłaniam się w
kierunku Lasu Kapturskiego znajdującego się w północno- zachodniej
części Radomia. Ten największy
kompleks leśny w okolicy zajmuje powierzchnię 170ha, sąsiaduje
z łąkami nad rzeką Mleczną oraz
doliną Potoku Janiszewskiego, a w
przeszłości stanowił część rozległej
Puszczy Radomskiej. W tym właśnie miejscu w sobotnie popołudnie
sympatycy Ruchu Polska 2050 Radom postanowili włączyć się w dbanie o ekologię poprzez sprzątanie
lasu, by przestrzeń w której żyjemy
była czysta, zielona i przyjazna. Te
zielone płuca Radomia dostarczają
nam nie tylko potrzebnego do życia
tlenu, ale są również domem i naturalnym środowiskiem dla licznych

gatunków zwierząt i roślin.
Jak podkreślają sympatycy Szymona Hołowni jest to idealne miejsce na spacer i odpoczynek, dlatego
w szczególny sposób należy dbać o
las, który narażony jest na powolne
obumieranie poprzez rozwój cywilizacji i przemysłu. Chcąc cieszyć
się jak najdłużej pięknem przyrody dbajmy wspólnie o otaczającą
nas naturę: zachowajmy ciszę, nie
wyrzucajmy śmieci, nie niszczmy
roślin, mrowisk, gniazd, ale przede
wszystkim oszczędzajmy i szanujmy
papier. Tylko w ten sposób będziemy mogli zaobserwować, że ,,…. po
niebie i po lesie, po łąk zielonych łanie, przejrzyste, zwiewne idzie błękitne zadumanie.’’ (fragment wiersza Kazimierza Przerwy- Tetmajera
,, W lesie’’).

wody użytkowej.
PODSUMOWANIE
W wyniku powyżej wymienionych działań planuje się osiągnąć
wartości wskaźników:
• Poprawa efektywności energetycznej określonej dla energii
końcowej o co najmniej 25% w
odniesieniu do stanu sprzed realizacji Projektu,
• Stopień poprawy efektywności energetycznej szacuje się na
59,73%,
• Stopień redukcji emisji
dwutlenku węgla szacuje się na
63,72%.
Termomodernizacja
budynków SPZZOZ w Kozienicach
wpłynie na zapewnienie ludności lepszej opieki w zakresie
lecznictwa szpitalnego, odpowie
także na problem starzenia się
społeczeństwa, przyczyni się do
zabezpieczenia potrzeb noworodków, dzieci i kobiet, co jest
konieczne ze względu na najwyższy w Polsce wskaźnik płodności i koniecznością zapewnienia
specjalistycznej opieki szpitalnej. Ponadto, poczynione dzięki
realizacji Projektu oszczędności
będą stanowiły środki, które
będą mogły zostać wykorzystane
na potrzeby Szpitala związane
z istotą jego działalności, inne niż
konieczność dogrzewania budynków związana z niewystarczającą do tej pory efektywnością
energetyczną.
Weronika Górecka,
Arkadiusz Baranowski
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Salon Jubilerski

Kozienice
ul. Radomska 14A

ciąg dalszy na str. 8
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Szpital w Leśnej Górze w naszym regionie?

NOWE OBLICZE REHABILITACJI
D

obra wiadomość dla pacjentów wymagających opieki
i rehabilitacji z naszego regionu. Otóż już niedługo,
1 września, oddział rehabilitacji zmienia swoją lokalizację
oraz wizerunek.

Oddział Rehabilitacji zaprasza do nowej siedziby!
W dotychczasowej siedzibie przy al. Sikorskiego 10
w Kozienicach przyjęcia będą odbywać się
do dnia 20 sierpnia.
Od 1 września zapraszamy na ulicę Lubelską 69b,
wejście także od ul. Polnej.

Dotychczasowy oddział rehabilitacji stacjonarnej oraz
poradnia, które mieściły się na
terenie szpitala powiatowego w
Kozienicach, zostaną przeniesione na nowe miejsce na ulicę Lubelską 69b. Zmiana lokalizacji to
również nowe oblicze placówki
- z oddziału 30-łóżkowego staje się oddziałem 53-łóżkowym,
a to oznacza, że jednorazowo
więcej pacjentów skorzysta
z opieki i rehabilitacji stacjonarnej. Dla pacjentów zostały
przygotowane pokoje 2- i 3-osobowe, każdy z łazienką, oczywiście wszystko przystosowane dla osób niesamodzielnych

i niepełnosprawnych.
Budynek o powierzchni 1700
m² całkowicie parterowy został
zaprojektowany w podziale na
część nocną oddziałową i dzienną rehabilitacyjną. Obok budynku znajduje się duży parking
oraz część rekreacyjna, która da
szansę na integrację pacjentów i
odpoczynek na świeżym powietrzu po zabiegach.
Oddział i poradnię rehabilitacji od ponad 8 lat prowadzi
spółka Reha-Complex, która
obecnie zatrudnia ponad 40
osób. Wysoko wykwalifikowany
personel placówki zapracował

na bardzo dobry wizerunek firmy do tego stopnia, że na rehabilitację stacjonarną do Kozienic
przyjeżdżają nie tylko pacjenci
z regionu i sąsiedniego województwa lubelskiego, ale też z
łódzkiego, Podkarpacia, Śląska,
a nawet z Pomorza.
Obecnie placówka przygotowuje się do przyjęcia pierwszych
pacjentów.

Aby skorzystać z pomocy rehabilitacyjnej należy zgłosić
się ze skierowaniem zgodnym
z przepisami NFZ-u do Kozienic
na ulicę Lubelską 69b.

