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Kozienice. Kredyt zaufania
Renata Jasek, Kronika Ko-

zienicka: Może zacznijmy od 
ostatniej, bardzo ważne sesji.  
Podczas niej uzyskał pan jedno-
głośnie absolutorium i wotum 
zaufania od radnych. Czy spo-
dziewał się Pan takiego wyniku 
głosowania?

Burmistrz Piotr Kozłowski: 
Częściowo tak. Można powie-
dzieć, że to taki trochę smak 
słodko-gorzki. Jak zaznaczył pan 
Stanisław Kuźnar, w imieniu klu-
bu radnych PiS, wotum zaufania 
i absolutorium zostało udzielone 
jakby ze względu na moją osobę, 
jako kredyt zaufania.

 W przypadku nieudzielenia, 
konsekwencje prawne ponosił-
bym ja, jako funkcjonujący bur-
mistrz, mimo że w zeszłym roku 
generalnie urzędowałem łącznie 
około 40 dni. Dlatego radni pod-
jęli taką decyzję, chociaż, jak po-
wiedzieli, względy merytoryczne 
by za tym nie przemawiały. Bo 
rzeczywiście... co ten rok nam 
potwierdził? Potwierdził to, o 
czym rozmawialiśmy: że mamy 

prawie 55 milionów zadłużenia. 
To oznacza, że na osobę jest to 
1851 złotych. Na każdego miesz-
kańca, od noworodka do stulat-
ka, i jest to najwyższe w historii 
samorządu gminy od prawie 30 
lat zadłużenie na jednego miesz-
kańca, jedno z najwyższych w 
kraju. To obciążenie zostaje nam 
na długie lata. Myślę, że jeszcze 
ja, moje dzieci i nasze wnuki 
będą to spłacały. I to jest ta sy-
tuacja, która w oczach radnych 
nie zasługiwała na akceptację. 
Natomiast względy formalne ta-
kie jak ciągłość władzy, ciągłość 
urzędu – myślę, że z tego tytułu 
było udzielone to wotum i abso-
lutorium.

Edmund Kordas, Tygodnik 
OKO: Po raz pierwszy też na se-
sji przedstawiony został raport 
o stanie finansów gminy. W nim 
mowa jest o stabilnych finan-
sach, RIO nie ma zastrzeżeń. 
Mimo to pojawiły się różnego 
rodzaju kontrowersje wokół 
tych stwierdzeń, może by pan 
burmistrz nam to rozwinął?

Komisja Rewizyjna jak i i Re-
gionalna Izba Obrachunkowa 
sprawdzają budżet pod wzglę-
dem formalnym, czyli legalności. 
I tutaj zawsze mówiłem, że dzia-
łania podejmowane przez sa-
morząd były zgodne z prawem. 
Tu nie mamy wątpliwości. Na-
tomiast raport sporządzałem ja. 
Dlaczego chciałem, żeby wpisać, 
iż sytuacja jest stabilna? Z wielu 
względów. Po pierwsze „stabil-
na” nie oznacza „dobra”, tylko 
oznacza że podjęliśmy działania, 
które mają za zadanie poprawę 
tej sytuacji. Gdy prowadzę roz-
mowy z inwestorami, oni patrzą, 
czy ta sytuacja nasza jest dobra, 
czy niedobra, czy jest stabilna, 
czy nie. Weźmy sytuację taką, 
jaka była w 2018 roku. Zadłuże-
nie gminy wzrosło w ciągu jed-
nego tylko roku o 8 milionów. 
Wzrosły dochody o 19 milionów,  
głównie z nowego bloku w elek-
trowni, do tego udziały w Picie, 
bo rośnie minimalna płaca, rosną 
udziały gminy... mimo tego w cią-
gu jednego roku zadłużono gmi-
nę na 8 milionów, a spłacone jest 

tylko 110 tysięcy złotych.

Przy tej tendencji za 4-5 lat, 
czyli za tę kolejną kadencję, mie-
libyśmy około stu milionów na 
koniec tej kadencji. I temu się 
chciałem przeciwstawić, bo kre-
dyt sam sobie jest w gospodarce 
rynkowej rzeczą normalną, tylko 
trzeba go rozsądnie używać. Nie 
może być takiego rozdźwięku 
między spłatą a zadłużaniem. 
Ten garb ciąży na nas. Inaczej się 
biegnie mając 100-kilowy plecak 
na plecach, a inaczej bez niego. 

Dlatego tutaj podjęliśmy z radny-
mi obecnej rady działania, które 
zmierzają do tego, aby takich 
dysproporcji nie było. Jeżeli bie-
rzemy kredyt na inwestycje, to 
tak, żeby te wartości były zbliżo-
ne i proporcjonalne, bo rzeczy-
wiście sytuacja się zaczęła wy-
mykać spod kontroli i za te kilka 
lat bylibyśmy w sytuacji takiej jak 
kozienicki szpital.

Tel. 531 897 600

FINANCE PARTNER
ANNA MAKUŁA

UL. RADOMSKA 21
26-900 KOZIENICE
TEL. 510-250-172

Dokończenie na str. 6
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Ogłoszenie o przetargu
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 26-900 Kozienice, ogłasza 

przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności loka-
lu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 30b przy ul. Warszawskiej w Kozienicach, o 
pow. użytkowej  18,51 m2 (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka), parter. Cena wywoławcza 
27.500 zł, wadium 2.750 zł. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni , ul. Konstytucji 3 Maja 3 – sala konferencyjna /
pokój nr 3/ w dniu 30 lipca 2019r.  o godz. 11:00.

Na przetarg należy zgłosić się osobiście , bez osób towarzyszących z dowodem osobistym oraz 
dowodem wpłaty wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. 
O/Kozienice Nr 25 1020 4317 0000 5602 0018 4416 do dnia 29 lipca 2019r.  wadium obowiązu-
jącego na to mieszkanie w kwocie 2.750 zł. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zo-
stanie przyjęta nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej kwoty zaoferowanej w licytacji.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, osoby ma-
jące jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, małżonkowie i dzieci tych osób, o ile zgodnie z 
ustawą ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Spółdzielni.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego ustanowie-
nia odrębnej własności lokalu i sprzedaży wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we 
współwłasności gruntu wynoszącym 1851/75021.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłaty skarbowej i założenia księgi wieczystej ponosi na-
bywca lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach oświadcza, że może unieważnić przetarg bez 
podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez 
uczestników.

Mieszkanie można oglądać  w dniach: od 15.07.2019r.  do 29.07.2019r. w godzinach 8:00 – 14:00.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze Spółdzielni /pokój nr 9/.”

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
o przystąpieniu do sporządzenia częściowych zmian w 

miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego dla 
terenu położonego w obrębie sołectwa Ryczywół

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 
1945 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kozienicach 
uchwały Nr VII/58/2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia  częściowych zmian 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w obrębie sołectwa Ryczywół. Granica obsza-
ru objętego zmianą planu została przedstawiona na załączniku 
graficznym do powyższej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej 
zmiany planu w terminie do dnia 16 sierpnia 2019r. Wnioski należy 
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, 
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice. Jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której doty-
czy. Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 
46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. 2018 poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do 
projektu częściowych zmian w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa 
Ryczywół. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy od-
działywania na środowisko w terminie do dnia  16 sierpnia  2019r., 
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, albo 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  urzad@
kozienice.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Gminy Kozienice.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
o przystąpieniu do sporządzenia  częściowych zmian w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, 
obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne, obrębie geode-

zyjnym Michałówka
Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r.0 poz. 
1945 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kozienicach 
uchwały Nr VII/58/2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia  częściowych zmian w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w 
obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wil-
czkowice Górne, obrębie geodezyjnym Michałówka.

Granica obszaru objętego zmianą planu została przedstawiona 
na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej 
zmiany planu w terminie do dnia 16 sierpnia 2019r. Wnioski należy 
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach,  
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice. Jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 
1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2018 poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadze-
nia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projek-
tu częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym 
Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne, obrębie 
geodezyjnym Michałówka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływa-
nia na środowisko w terminie do dnia 16 sierpnia  2019r., w formie 
pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, albo za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres:  urzad@kozienice.
pl  bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Gminy Kozienice.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Świerżach Górnych, dla której Sąd Rejonowy 
w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą RA1K/00048443/3

Forma sprzedaży – własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość oznaczona numerem działki 295/2 o powierzchni 848m2, cena wywoławcza 

50 000,00 zł netto, wadium wynosi 5 000,00 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie 
doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2019r. o 
godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa nr 5, sala 212.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, sta-
nowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Wólce Tyrzyńskiej, dla której Sąd Rejonowy w 
Kozienicach prowadzi księgę wieczystą RA1K/00056079/9.

Forma sprzedaży – własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość oznaczona numerem działki 33/3 o powierzchni 741m2, cena wywoławcza 

45 700,00 zł netto, wadium wynosi 4 570,00 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie 
doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2019r. o 
godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa nr 5, sala 212.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 22 maja 2019r.
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Kozienicach 

w PEKAO SA Oddz. Kozienice Nr 44 1240 5703 1111 0000 4904 2762 wadium we wskazanej wyso-
kości, w pieniądzu najpóźniej do dnia 31 lipca 2019r. włącznie, odrębnie na każdą nieruchomość, 
za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek banko-
wy.

Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Kozienicach, oraz zamieszczone na stronach internetowych www.kozienice.pl, www.bip.
kozienice.pl i telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka” Kozienickiego Domu Kultury oraz na tablicach 
ogłoszeń w miejscowości Świerże Górne i Wólka Tyrzyńska.

Organizator zastrzega sobie jedynie z ważnych powodów prawo odwołania ogłoszonego prze-
targu z zachowaniem przepisów art. 38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dodatkowe 
informacje o warunkach i regulaminie przetargu udziela tut. Urząd pok. nr 3 tel. 48 611 71 32.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 ogłasza przetarg nieograni-
czony na wymianę okien piwnicznych oraz okien nad 4 piętrem w budynku Warszawska 30b 
w Kozienicach.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej celem pobrania 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Michał Kusio pok. nr 4 tel. 48 
614-56-36  lub 48 614 58 74 wew.44.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2019r. godz.10:00.
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Święto Policji i nadanie sztandaru KPP w Kozienicach
9 lipca Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach otrzymała 

wreszcie swój wyczekiwany sztandar. Splendoru i wymo-
wy całej uroczystościi dodało to, że została ona wkompono-
wana w  obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwo-
wej, która miała strzec porządku w niepodległej Polsce.

Dokładnie 24 lipca 1919 roku 
Sejm Ustawodawczy uchwalił 
ustawę o Policji Państwowej. 
Miało to charakter tyleż prak-
tyczny, co symboliczny, bo speł-
niane przez Policję zadania to 
jedno, drugie zaś to wymowa, 
jaką miało posiadanie takiej 
własnej, jednolitej i uzbrojonej 
formacji przez odradzający się 
kraj. 100 lat później do tego sym-
bolicznego znaczenia odwołują 
się policjanci służący Polsce dziś, 
w tym ci, którzy na co dzień dbają 
o bezpieczeństwo mieszkańców 
naszego powiatu. Tym ostatnim, 
policjantom z KPP w Kozienicach, 
wręczono we wtorek sztandar, 
który jest dla nich — o czym mó-
wiono podczas uroczystości — z 
jednej strony wyrazem uznania, 
a z drugiej zobowiązaniem.

Uroczystości rozpoczęły się w 
południe, w kościele pw. Świę-
tej Rodziny, mszą sprawowaną 
wspólnie z kapelanami Policji 
przez księdza biskupa Henry-
ka Tomasika. Już w czasie mszy 
czujny obserwator – na przy-
kład reporter tygodnika OKO 
– mógł zauważyć, że w okoli-

cy kościoła zaczynają pojawiać 
się kolejni mundurowi, w tym 
konni. Zbiórka zgromadzonych 
pododdziałów oraz przemarsz 
asysty honorowej z orkiestrą w 
kierunku placu przy pływalni Del-
fin, gdzie miały odbyć się głów-
ne uroczystości, przedstawiały  
widok imponujący.

Na miejscu, dowódca uroczy-
stości podinsp. Krzysztof Kmie-
ciak złożył meldunek Zastępcy 
Komendanta Głównego Policji, 
nadinsp. Kamilowi Brasze. Po 
powitaniu wszystkich przyby-
łych gości, odczytano Akt Nada-
nia Sztandaru podpisany przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Elżbietę Witek 
oraz Akt Wręczenia Sztandaru. 
Następnie do sztandaru pod-
chodziło kolejno 23 oficjeli i 
osób zaangażowanych w dopro-
wadzenie do jego nadania, by 
wbić w jego drzewce honorowy 
gwóźdź oraz wpisać się do księgi 
pamiątkowej.

Teraz przyszedł wreszcie czas 
na właściwe przekazanie sztan-
daru: przewodniczący Spo-

łecznego Komitetu na rzecz 
Ufundowania Sztandaru dla 
KPP w Kozienicach, Starosta 
Andrzej Jung, złożył go na ręce 
Zastępcy Komendanta Głów-
nego Policji nadinsp. Kamila 
Bracha, który następnie prze-

kazał sztandar insp. Tomaszowi 
Cybulskiemu, komendantowi 
KPP w Kozienicach. Zasadniczą 
część uroczystości dopełniła  
prezentacja sztandaru.

Tak wielkie zgromadzenie Po-
licji, towarzyszących pocztów 
sztandarowych różnych orga-
nizacji oraz oficjeli było znako-
mitą okazją do uhonorowania 
zasłużonych funkcjonariuszy, 
toteż odbyła się ceremonia 
wręczenia policjantom aktów 
mianowania na wyższe stopnie 
służbowe oraz medali za zasługi 
dla NSSZ Pracowników Policji. 
Odczytany został również list 
okolicznościowy wystosowany 
przez Marszałka Senatu RP Sta-
nisława Karczewskiego. Po prze-
mówieniach Zastępcy Komen-
danta Głównego Policji, Starosty 

Kozienickiego oraz Burmistrza 
Gminy Kozienice, uroczystości 
dobiegły końca, a apel zakoń-
czyło odprowadzenie sztandaru  
przez kompanię honorową.

Po zakończeniu części oficjal-
nej można było przejść od atrak-
cji, a zorganizowany na terenie 
przed pływalnią festyn oferował 
ich mnóstwo: można było obej-
rzeć sprzęt wojskowy, policyj-
ny i saperski, artefakty (m.in. 
zbroję husarza) zgromadzone 
przez towarzystwa rekonstruk-
cyjne, porozmawiać z saperami 
i strażakami, poćwiczyć udzie-
lanie pierwszej pomocy... swo-
je punkty miały również Enea 
Wytwarzanie,Nadleśnictwo Ko-
zienice,  Kozienicki Park Krajobra-
zowy, Sanepid i Ośrodek Profilak-
tyki Uzależnień.
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Inwestycje miejskie w Pionkach
Zakończono kolejne miejskie inwestycje na terenie miasta Pionki. Wartość wszystkich 

zadań inwestycyjnych to ponad 17 milionów 553 tysięcy zł. Środki na ich dofinansowanie 
pochodzą m.in. z funduszy unijnych, dotacji rządowych, dotacji z NFOŚiGW czy z dotacji 
samorządu Województwa Mazowieckiego. Z budżetu miasta na inwestycje przeznaczono 
ponad 10 milionów złotych. 

Ukończona została budowa 
chodnika przy ulicy Aleje Lipo-
we. Koszt inwestycji to 37 tysięcy, 
zadanie zostało w całości sfinan-
sowane z budżetu miasta. W ra-
mach zwiększenie dostępności 
miejsc parkingowych dla miesz-
kańców, został wykonany parking 
za Urzędem Miasta. Koszt tej bu-
dowy to ok. 21 tysięcy złotych. 
Ukończono również budowę 
miejsc parkingowych przy przed-
szkolu Lipowy Zakątek na kwotę 
56 tysięcy złotych. Obie inwesty-
cje zostały sfinansowane w cało-
ści z budżetu miasta. Z zadań dro-
gowych, obecnie realizowany jest 
również remont chodnika przy 
ul. Kozienickiej, a jego koszt to 
85 tys. zł. Zakończyła się budowa 
ciągu pieszo-jezdnego do Cmen-
tarza Komunalnego w Pionkach. 
Dzięki porozumieniu zawartemu 
pomiędzy Parafią Świętej Barbary 
a Urzędem Miasta utwardzono 
dojście do cmentarza. Realizacja 
tego zadania to koszt 34.700 zł i 

sfinansowana w całości z budżetu 
miasta.

W czerwcu zakończono rów-
nież prace rewitalizacyjne Skweru 
przy Alejach Lipowych będącego 
częścią projektu „Zielone Pionki 
zagospodarowanie i odnowa te-
renów miejskich”. Na zadanie we-
dług wniosku o dofinansowanie, 
planowane wydatki wynosiły 1 
milion 153 tys. zł. Z czego faktycz-
ne koszty przygotowanie projek-
tu, wykonania monitoringu, prac 
budowlanych i zieleni zamknął 
się w kwocie 918 132 zł. Projekt 
został dofinansowany środkami 
unijnymi w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Obecnie trwa przy-
gotowanie dokumentacji pro-
jektowej dla czterech terenów. 
W tym roku realizowana będzie 
rewitalizacja parku przy Alei Jana 
Pawła II.

Trwa rzeczowa realizacja pro-
jektu „Modernizacja infrastruk-
tury nad Stawem Górnym w 

Pionkach szansą na eliminację 
zjawisk kryzysowych oraz oży-
wienie społeczno-gospodarcze”, 
na którą miasto Pionki otrzymało 
fundusze z Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego. Obecnie trwają za-
awansowane prace rozbiórkowe i 
termomodernizacyjne związane z 
przebudową tzw. budynku B, któ-
ry jest siedzibą Stowarzyszenia 
Żeglarzy. Koszt inwestycji to 1 mln 
600 tyś. zł. Przewidywany termin 
zakończenia prac to grudzień 
2019 roku. Rozstrzygnięty został 
również przetarg na rewitalizację 
budynku gospodarczego, która 
oprócz prac remontowych i mo-
dernizacyjnych, obejmie również 
dobudowanie piętra do istnieją-
cego budynku – wartość zadania 
to 2 mln. 660 tys. zł a termin re-
alizacji tego zadania - do 31 lipiec 
2020.

Modernizacja nad Stawem 
Górnym przewiduje rozwój in-

frastruktury technicznej dostoso-
wanej do potrzeb mieszkańców, 
zwiększenie walorów turystycz-
nych miasta oraz stworzenie 
warunków do rozwoju sportu, 
kultury i rekreacji, co korzyst-
nie wpłynie na takie dziedziny 
jak zatrudnienie, rozwój regio-
nalny, edukacja, środowisko,  
transport czy kultura.

Trwa rozbudowa PSP nr 2 w 
Pionkach. Obecnie inwestycja ma 
71% zaawansowania. Umowny 
termin zakończenia robót to sier-
pień 2019 roku. Inwestycja w ca-

łości finansowana jest z budżetu 
miasta a jej wartość to 1 milion 
90 tys. zł. Na ukończeniu są pra-
ce związane z modernizacją po-
mieszczeń pod Pionkowskie Klu-
by Seniora, które swoją siedzibę 
będą miały przy Alejach Lipowych 
12.  W ramach zadania powstaną 
w pełni wyposażone pomieszcze-
nia z aneksami kuchennymi, któ-
re będą służyć jako miejsce spot-
kań i aktywizacji pionkowskich 
seniorów. Wartość tego zadania 
to 75 tys. zł. Inwestycja w całości 
finansowana z budżetu miasta.

Kozienice. Niemożliwe staje się możliwe?!
Rozmowa z radnym powiatowym Zbigniewem Sitkowskim.

OKO: Wieszczy Pan likwidację 
kozienickiego szpitala powiato-
wego…

Zbigniew Sitkowski: Panie 
redaktorze, to nie ja zwracam 
uwagę na katastrofalną sytua-
cje szpitala, ale grupa 5 radnych 
z tzw. Zespołu Reagowania; tj. 
radni, Stanisław Orzechowski, 
Jerzy Śmiech, Tomasz Trela – co 
prawda ze zdaniem odrębnym, 
ale.., oraz Emanuel Zawodnik. 
Podobne zdanie ma również 
jeszcze 4 radnych. Niestety tzw. 
większość rady i cały Zarząd Po-
wiatu chyba nie rozumie co się 
stało i co się dzieje. Dla mnie to 
chęć przetrwania do emerytury 
zarządzających powiatem. Ich 
niekompetencje są gwoździem 
do trumny szpitala, a w konse-
kwencji i powiatu.

Rada większością głosów 
przyjęła 12 czerwca uchwałę 
IX/60/2019 w sprawie pokrycia 
straty SP ZZOZ w Kozienicach 
za 2018 rok przez sam szpital z 
przyszłych zysków. Większego 
absurdu i bezmyślności po na-

szej radzie się nie spodziewa-
łem, bo sami wiedzą, że szpital 
w 2019 roku poniesie jeszcze 
większą stratę niż  za 2018.

Nikt nie chciał i nie słuchał 
naszych wezwań do zastano-
wienia. Jej przyjęcie  powodu-
je uruchomienie terminu 11 
marca 2020r, jako ostatecznej 
daty na likwidację szpitala. Ta 
uchwała mimo , iż nie zawiera 
zwrotu – likwidacja -  określa 
termin uruchomienia likwidacji 
o czym wyraźnie mówi usta-
wa o działalności leczniczej  
w art. 59.2.ppkt1i2.

Nie wiem jakie doświadczenie 
mają radni i czym się kierują, 
ale nie trzeba być specjalistą by 
stwierdzić, że szpital za rok 2019 
poniesie kolejną stratę w wy-
sokości od 15 do 10 mln zł (3,6 
mln za I kw, a czekamy na po-
twierdzenie za I półrocze ponad 
7mln.). W związku z tym nie jest 
możliwe pokrycie straty przez 
szpital w tym terminie.

Ustawa nakłada na Radę lub/i 
Starostę „obowiązek wydania 
rozporządzenia, zarządzenia 
albo podjęcia uchwały o likwi-

dacji” szpitala powiatowego. 
Dla mnie osobiście żadne dzia-

łania naprawcze nie poprawią w 
tym terminie sytuacji szpitala, a 
Starosta i otaczająca go grupa 
ugrupowania Forum i koalicjan-
tów, przyjęła zasadę „JAKOŚ TO 
BĘDZIE!”. Niestety uruchomili 
przepisy o likwidacji szpitala w 
Kozienicach.

Likwidacja szpitala to po-
zbawienie bezpieczeństwa 
zdrowotnego mieszkańców 
naszego powiatu i okolic, czy-
li co najmniej 60 tysięcy osób, 
oraz pozbawienie pracy bli-
sko 600 pracowników szpita-
la, a przy okazji kolejne oko-
ło 200 osób zatrudnionych  
na innych zasadach.

I to co podaliśmy w naszym 
wystąpieniu na ostatniej sesji, 
to odtworzenie w takich samych 
strukturach szpitala będzie 
wręcz niemożliwe. Przykładem 
losy szpitala w Rykach.

Wg mnie to ostatni moment 
na ratowanie szpitala! A zara-

zem i istnienie Rady Powiatu!
Poza tym informacje z sesji 

Rady Powiatu z 8 lipca powinny 
trafić do  środków masowego 
przekazu do publicznej wiado-
mości, bo apele o pomoc, któ-
rych się spodziewam od Starosty 
i Zarządu to zwykłe udawanie. 
Żartujemy, że Starosta ciągle od 
nowa analizuje sytuację i trzyma 
rękę na pulsie. Gorzej, że chyba 

będzie ją trzymał również do 
dnia likwidacji szpitala… Potem 
już nie musi nic robić. Potem 
wkroczy Premier z Komisarzem.

Przepraszam wszystkich, ale 
wolę to czarno widzieć, a być 
pozytywnie zaskoczonym. Dla-
tego lepiej o tym mówić zawcza-
su, póki jeszcze jest ten czas.

Od dziś mamy jeszcze tylko 8 
miesięcy.
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E.K.: À propos właśnie szpitala, 
jak pan burmistrz ustosunkuje się 
do ostatnich wydarzeń i przebie-
gu ostatnich sesji rady powiatu, 
gdzie już wprost mówi się o tym, 
że za kilka miesięcy w związku z 
podjętymi działaniami możliwa 
jest likwidacja szpitala jeżeli po-
wiat nie spłaci straty. Strata to nie 
zadłużenie, ale to dalej są milio-
ny złotych. Społeczeństwo pyta, 
czy przypadkiem nie będzie tak 
również z naszymi przychodami 
kozienickimi.

Ja na początku roku wystosowa-
łem do powiatu pewną propozycję 
rozwiązania czy też wsparcia w tej 
kwestii, ona się jednak nie spotka-
ła z akceptacją. Wtedy mówiono, 
że dług to 50 kilka milionów. Dzi-
siaj słyszę w wywiadzie z nowym 
dyrektorem, jest to już 70, więc jak 
widać sytuacja robi się dramatycz-
na. Wspólne działania, które pro-
ponowałem, dawały możliwość 
w pewnej perspektywie wyjścia z 
tej sytuacji. Dzisiaj przy tym zadłu-
żeniu pewnie już będzie coraz cię-
żej. Chcemy wspierać szpital, ale 
w sposób rozsądny, bo gmina do 
tej pory zainwestowała tam wiele 
milionów, a nie przyniosło to pozy-
tywnego efektu. Jak widzimy, za-
dłużenie rośnie. Nie chcemy prze-
kazywać pieniędzy na pusto, żeby 
tylko łatać dziurę na dzisiaj, ale by 
znaleźć rozwiązanie na długie lata, 
żeby wesprzeć mieszkańców i pra-
cowników. Ja już przekazałem 50 
tysięcy, kolejne pewnie przekaże-
my w tym roku znowu, 100 tysięcy 
podatku odroczyłem, więc ta po-
moc jest nadal. Natomiast rzeczy-
wiste działania, które mają szansę 
na uzdrowienie sytuacji, mogą być 
podejmowane przez gminę wtedy, 
gdy będziemy widzieli realne dzia-
łania podejmowane przez powiat i 
szpital.

E.K.: Czy widzi pan takie realne 
działania?

Na razie niezbyt. Powiem szcze-
rze, sami państwo widzicie po 
efektach. Szpital podobno planuje 
wziąć kredyt konsolidacyjny, czyli 
jakby spłatę kredytu kredytem. 
Nie wiem, czy to jest dobry kie-
runek. Ja bym proponował inny, 
rozmawialiśmy o tym kiedyś, taka 
możliwość jest pewnie trudna, bo 
nie ma łatwych rozwiązań, gdy już 
jest taki stan rzeczy. Być może jed-
nak w pewnej perspektywie dało-
by to temu szpitalowi tzw. świateł-
ko i nadzieję na to,  że on będzie 
dalej funkcjonował w formie ta-
kiej, jak funkcjonuje.

R.J.: A teraz chcieliśmy podpy-
tać pana burmistrza o inwesty-
cje. Mam tu na myśli inwestycje 
o dużym zasięgu regionalnym i 
ponadregionalnym jak i te nasze 
mniejsze, lokalne i gminne, co nie 
znaczy, że mniej ważne. Może za-
czniemy od tych dużych inwesty-
cji, mam tu na myśli most na Wi-
śle - jego budowa staje się coraz 
bardziej realna. Złożony wniosek 
uzyskał akceptację, ma pozytyw-
ną opinię w rządowym programie 
Mosty dla Regionów. Czy może-
my się spodziewać budowy tego 
mostu, jak to wygląda?

Rzeczywiście mówi się o tym 
od lat, ale to wszystko się dotąd 
kończyło właśnie na fazie rozmów. 
Tutaj w Kozienicach mocno op-
towały za tym mostem związki z 
elektrowni i pan Stolarski, pan  ś.p. 
Mosiołek.... Natomiast nie było ja-

kichś działań sprawczych. Te dzia-
łania umożliwił program Mosty 
dla Regionów, gdzie rząd oferuje 
dotacje do 80 procent. W naszym 
przypadku taka dotacja do doku-
mentacji została przyznana. Lide-
rem projektu jest powiat garwoliń-
ski, ponieważ oprócz mostu będą 
budowane drogi, a na terenie tego 
powiatu będzie ich najdłuższy od-
cinek. Czekamy teraz na kwestie 
formalne. Wstępnie gmina Kozie-
nice, powiat kozienicki, starostwo 
Garwolin oraz gmina Maciejowice 
wyraziły chęć wspólnego działania 
w tym zakresie.

Będziemy musieli umówić się 
co do finansów w zakresie doku-
mentacji, a ona będzie kosztowała 
ponad 30 milionów. Most... mówi 
się różnie, 600-700 mln, więc są 
to ogromne pieniądze, zostanie 20 
procent, jeżeli dostaniemy dotację 
na roboty budowlane z rządu. Tu-
taj rozmawiamy też z marszałkiem 
o ewentualnym udziale samorzą-
du województwa mazowieckie-
go w tym działaniu, bo to będzie 
inwestycja, która będzie miała 
wpływ na cały region, nie tylko 
na Kozienice i Garwolin. Jest więc 
szansa. Jeżeli wszystko dobrze się 
ułoży, to w kolejnej kadencji samo-
rządowej ten most może powstać. 
Myślę, że teraz będzie powstawała 
dokumentacja i realizacja by była  
w przyszłej kadencji samorządo-
wej.

E.K.: Myślę, że warto tutaj 
wspomnieć, o Jerzym Drągow-
skim, który pod koniec lat 90. 
faktycznie jako pierwszy to zaini-
cjował z ówczesnym senatorem, 
obecnie ministrem Tchórzew-
skim. Wtedy te pierwsze próby 
zostały podjęte. Przejdźmy teraz 
do naszych lokalnych inwestycji. 
Po kilkumiesięcznym zastoju ru-
szyły sprawy z domem seniora, z 
Osą, ze żłobkiem... Jak dzisiaj się 
ta sytuacja przedstawia?

Zastoju nie było, tylko były pra-
ce, że tak powiem, papierkowe 
tzn. dokumentacje, przetargi, po-
zyskiwanie pieniędzy...  Dom Se-
niora jest już po przetargu. Co wię-
cej, dostał pozwolenie na budowę, 
bo to była inwestycja realizowana 
w ramach „zaprojektuj i wybuduj”.
Tak samo żłobek. Jeśli chodzi o 
dom seniora, został wybrany wy-
konawca, przygotował projekt, jest 
pozwolenie na budowę. Myślę że 

lada dzień wejdzie i będzie realizo-
wał. Jeśli chodzi o żłobek, projekt 
jest już na ukończeniu. Wykonaw-
ca wystąpi na dniach o pozwolenie 
na budowę i myślę że w sierpniu 
rozpoczną się prace. Wszystko 
musi się skończyć w tym roku.

Jeśli chodzi o Osy [Otwarte 
Strefy Aktywności - przyp. red.] 
wykonawcy też zostali wybrani na 
wszystkie trzy obiekty, jest dotacja 
z Ministerstwa Sportu po 50 tysię-
cy do każdego obiektu.  Powstaną 
one przy Szkole Podstawowej nr 
4 w Kozienicach, w Chinowie oraz 
na Aleksandrówce.  Wykonawcy 
zostali wybrani, mimo że teraz o 
wykonawców ciężko i wydaje mi 
się, że podołają zadaniu i w tym 
roku wszystko zostanie wykonane, 
rozliczone i udostępnione naszym 
mieszkańcom.

R.J.: Chciałam jeszcze dopytać 
o jedną inwestycję, całkiem inną 
niż wszystkie dotychczasowe: 
murale. Ogłoszony jest konkurs, 
może więc kilka słów właśnie o 
tej inwestycji, bo to jest nowość 
jeśli chodzi o nasze miasto.

Powiem Państwu, że w rozmo-
wach z mieszkańcami ten temat 
się pojawia, chcieliby aby coś ta-
kiego powstało w Kozienicach i my 
też uważamy, że byłoby to sensow-
ne i fajne. To coś nowego, widocz-
nego, zwracającego uwagę ludzi z 
zewnątrz, którzy będą przyjeżdżali 
przez Kozienice. Wytypowaliśmy 
dwa obiekty, budynek OPU na 
Radomskiej i jeden z bloków na 
os. Energetyki, tu jeszcze prowa-
dzimy rozmowy ze spółdzielnią, 
bo musimy mieć zgodę właścicie-
la. Nasz pomysł został też dobrze 
przyjęty przez Enea Wytwarzanie, 
która będzie robić z nami współfi-
nansowane murali. Chcemy, żeby 
te murale nawiązywały z jednej 
strony do 470. rocznicy uzyskania 
praw miejskich przez Kozienice. Z 
drugiej strony - wiadomo, że Enea 
niedawno obchodziła 50-lecie, a 
jest to zakład, który ma ogromny 
wpływ na to co się tutaj dzieje, jak 
miasto się rozwija, więc chcemy 
to powiązać. Do 15-ego bodajże 
zbieramy propozycje i koncepcje, 
później powołamy komisję, która 
wytypuje prace, które będą na-
stępnie opiniowane przez miesz-
kańców. Myślę, że uda nam się w 
miarę sprawnie to wszystko zreali-
zować.

R.J.:  Mówiąc o inwestycjach 
może wspomnijmy także o tych 
związanych z oświatą. Kilka dni 
temu informowaliśmy w Kronice 
o tym, że rusza budowa długo 
wyczekiwanej sali gimnastycznej 
przy PSP nr 3 w Kozienicach.

Rzeczywiście, kiedy objąłem 
urząd burmistrza w listopadzie, za-
interesowałem się tą inwestycją z 
paru względów. Po pierwsze, Trój-
ka jest największą szkołą podsta-
wową na terenie gminy Kozienice. 
Jest tam ponad sześciuset sześć-
dziesięciu uczniów, a tak napraw-
dę nie ma sali takiej, jaka powinna 
tam być w dzisiejszych czasach. To, 
co było, kiedy objąłem urzędowa-
nie, to  koncepcja. Nie mieliśmy 
pozwolenia na budowę i zabezpie-
czono tylko półtora miliona, pod-
czas gdy kosztorys wskazywał na 9 
mln. Wiadomo więc, że inwestycja 
by upadła, bo nie moglibyśmy jej 
za te pieniądze zrealizować. Na 
szczęście udało mi się przesunąć 
realizację budowy sali przy szkole 
w Stanisławicach, przez co wy-
gospodarowaliśmy pół miliona 
złotych. Poza tym przesunęliśmy 
środki z części inwestycji innych, 
które według mnie nie mają ta-
kiego znaczenia na dzień dzisiejszy 
dla naszych mieszkańców. Zrobili-
śmy też pewne zmiany już w rea-
lizowanym projekcie, zmiany, któ-
re mają podnosić funkcjonalność 
tego obiektu. Zmieniliśmy także 
dojazdy, drogi przeciwpożarowe, 
żeby nie zabierać parkingów, któ-
re wstępnie miały być częściowo 
zlikwidowane. Myślę, że w waka-
cje zaczną się pierwsze prace, a za 
dwa lata obiekt powinien być już 

oddany do użytku. Bo to będzie 
nie tylko sala. Będą też pomiesz-
czenia socjalne, szatnie, łazienki, 
sale dydaktyczne. To będzie dość 
duży obiekt, który będzie służył nie 
tylko uczniom, ale także klubom, 
mieszkańcom, całej społeczności 
Kozienic.

E.K.: Idąc tym tropem oświato-
wym... co dalej zrobić z reorgani-
zacją sieci szkół? Szkoła w Nowej 
Wsi od września przestanie ist-
nieć, takie wnioski były składane 
również jeżeli chodzi o szkoły w 
Kociołkach i Piotrkowicach, ale 
one nie zostały zlikwidowane. 
Wiemy, że jest tam mało dzieci. 
Co dalej z tymi szkołami i z pozo-
stałymi?

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, przy likwidacji szkoły musi-
my uzyskać pozytywną opinię ku-
ratora oświaty. W zakresie Nowej 
Wsi ta zgoda była. W zakresie tych 
dwóch szkół, czyli Kociołek i Piot-
rkowic, tej zgody teraz nie było, 
więc będą funkcjonować jeszcze 
przez rok szkolny. Natomiast ja wy-
stąpię do rady o ponowienie tych 
uchwał likwidacyjnych, ponieważ, 
tak jak przewidywałem, te szkoły 
wyludniają się. Rodzice z siódmej 
klasy zadeklarowali przeniesienie 
wszystkich uczniów do Kozienic 
we wrześniu. Jeżeli przejdą wszy-
scy, to będzie 16 osób w całej 
szkole. Przeniesiemy dzieci do Ko-
zienic, bo nie będzie to z krzywdą 
dla nich, a wręcz przeciwnie. W 
klasach 10, 15 czy 20-osobowych 
będą się lepiej rozwijały, niż w kla-
sach dwuosobowych albo klasach 
łączonych 4-osobowych, bo jeżeli 
jest 16 dzieci w szkole, no to śred-
nio wychodzi nam dwie osoby na 
klasę.

E.K.: Rozumiem że nie ma tu ja-
kiegoś limitu...

Jest  limit górny w klasach 1-3,  
czyli 25 osób, natomiast dolnego 
nie ma. Teoretycznie może być 
jedna osoba i będzie klasa. Myślę, 
że to nie jest zdrowe ze względów 
społecznych, pod kątem umiejęt-
ności poruszania się społeczeń-
stwie dla tych dzieci. Proszę sobie 
wyobrazić, że takie dziecko chodzi 
8 lat do takiej klasy jednoosobowej 
czy trzyosobowej. Później nie ma 
gimnazjów, więc idzie od razu np. 
do Zespołu Szkół, gdzie jest tysiąc 
uczniów. Taka osoba wtedy czę-
sto trudności z odnalezieniem się, 
adaptacją. To jest pewien prob-
lem wychowawczy, który później 
wpływa często na to, że te dzieci 
popadają w depresję czy stres, a 
chcemy tego przecież uniknąć.

Oferujemy lepsze warunki, lep-
szą jakość nauczania, z bezpłat-
nym dowozem, bo przecież jest to 
nasz obowiązek. Nic więc na tym  

Dokończenie ze str. 1

Kozienice. Kredyt zaufania
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dzieci i społeczność nie tracą, a 
wręcz przeciwnie, zyskują, bo 
ogromne koszty przecież kładzie-
my na szkoły. W 2018 roku prawie 
48 milionów poszło na oświatę, a 
tylko połowa jest pozyskiwana w 
formie subwencji lub dotacji, resz-
tę dopłacamy.

R.J.:  A wracając jeszcze do No-
wej Wsi,do budynku po szkole w 
Nowej Wsi: na ostatniej sesji wy-
wiązała się dyskusja, co do jego 
przeznaczenia, pojawił się pomysł 
przekazania budynku powiato-
wi, aby tam przenieść ośrodek 
szkolno-wychowawczy z Opactwa. 
Przybliży pan może mieszkańcom 
ten temat, czy są faktycznie takie 
plany?

Rzeczywiście, kwestia przenie-
sienia ośrodka z Opactwa była 
podnoszona. My temu sprzyjali-
śmy od początku i dalej w tym kie-
runku chcemy zmierzać. Tu jeste-
śmy otwarci. Natomiast Starostwo 
Powiatowe wstępnie wystąpiło o 
to, żeby przekazać im nieodpłatnie 
tę nieruchomość i tutaj ja nie wy-
raziłem zgody, ponieważ uważam, 
że albo ją sprzedamy starostwu, 
albo na coś zmienimy. Natomiast 
nieodpłatnie możemy użyczyć, bo 
mieszkańcy chcą mieć wpływ na 
tę nieruchomość. Tam jest boisko, 
jest plac zabaw, który powstał z 
funduszów sołeckich. Są i inne 
obiekty, z których mieszkańcy chcą 
korzystać i my w umowie użycze-
nia takie zapisy zamieścimy.

Oczywiście starostwo na pod-
stawie umowy będzie mogło in-
westować, wprowadzać zmiany w 
budynku, postawić internat jeżeli 
będzie taka potrzeba. Czyli ten 
ośrodek szkolno-wychowawczy 
będzie mógł być przeniesiony i 
funkcjonować bez żadnych proble-
mów, bo jesteśmy jak najbardziej 
za. Oddanie wszystkiego w sposób 
bezpłatny... uważam, że z tym za-
wsze zdążymy. Teraz udostępni-
my do korzystania na podstawie 
umowy, możemy zrobić to np. na 
20 lat, żeby perspektywa działania 
ośrodka była odpowiednia.

E.K.: Kwestia Metrobusu jest 
poruszana na wielu spotkaniach, 
ale również transportu takiego 
publicznego na terenie gminy. Czy 
w tej sprawie coś się zmieni, coś 
się będzie działo?

Jeśli chodzi o Metrobus, na ra-
zie umowa została przedłużona do 
końca roku, więc będzie funkcjo-
nował dalej. Jeśli natomiast chodzi 
o inne dowozy, tutaj będzie pełna 
reorganizacja. Wydział infrastruk-
tury wraz z wydziałem edukacji 
prowadzą rozmowy, ponieważ 
zmienia się sieć szkół. Jak państwo 
wiecie, zlikwidowano gimnazja, 
więc gmina już nie będzie dowozi-
ła do dzieci do nich, tylko do szkół 
podstawowych. Gdy rozmawiamy 
z przewoźnikami, utworzenie linii 
regularnej przy takim zapotrzebo-
waniu jak u nas jest dla nich nie-

opłacalne. Chcemy więc połączyć 
to tak, żebyśmy tą trasą, która 
dowozić będzie dzieci do szkoły, 
objęli też mieszkańców na tyle, na 
ile będzie to możliwe. Wtedy być 
może będzie więcej tych połączeń 
i możliwość dojazdu czy to do le-
karza, czy do urzędu, czy w czwar-
tek na targ. Być może też w przy-
szłym roku przyjadą te autobusy 
elektryczne, które mamy zakupić. 
Ogłosimy przetarg i też będziemy 
się zastanawiali nad ich wykorzy-
staniem. Jeden prawdopodobnie 
będzie na terenie miasta i jeden 
poza miastem.

R.J.: Może teraz troszkę lżej-
szych tematów na wakacje. Po-
jawiła się nowa strona Gminy 
Kozienice, turystyczne.kozie-
nice.pl. Strona ta zawiera bar-
dzo dużo ciekawych informacji, 
które kiedyś były gdzieś rozrzu-
cone po innych pojedynczych 
stronach, a teraz wchodzimy na 
jedną i mamy to wszystko w pi-
gułce. Są to informacje ciekawe 
dla mieszkańców, ale też bardzo 
pożyteczne dla gości, którzy od-
wiedzają naszą gminę.

 I taki był sens. Funkcjonując już i 
w samorządzie, i jako mieszkaniec, 
od wielu lat  obserwowałem, że 
jeżeli czegoś szukam, to nie mam 
jednego miejsca, gdzie to można 
znaleźć, że trzeba się gdzieś do-
szukiwać - może na stronie KCRiS, 
może KDK, może gdzie indziej... 

Chodziło o to, żeby to zebrać w 
jedno miejsce, a także udostępnić 
w internecie, bo jest to medium 
globalne. Czyli tak jak pani mówi: 
może skorzystać mieszkaniec, 
może turysta z kraju, może turysta 
z zagranicy. Ten portal powstał po 
to, żeby wypełnić właśnie tę niszę 
- i  myślę że wypełnia ją bardzo do-
brze. Oczywiście czekamy na Pań-
stwa uwagi i sugestie co dodać. 
Prosimy też o aktywne włączanie 
się.

R.J.: Portal jest dość aktywny...

Tak, widzę całkiem fajne zdjęcia 
jakie wpływają na różne konkur-
sy od mieszkańców. I o to chodzi, 
żeby to wszystko żyło  i służyło ca-
łej społeczności lokalnej. Podobnie 
program Smaki Ziemi Kozienickiej 
- chcemy promować to, co nasze, 
lokalne, dlatego państwo jeździcie 
z kamerą po terenie Ziemi Kozie-
nickiej. Chcemy uchronić od zapo-
mnienia pewne przypisy, pewne 
tradycje, a z drugiej strony chwalić 
się tym, bo nie każdy to ma, a my 
nie zawsze to doceniamy. Mamy 
koła gospodyń wiejskich, w przy-
szłym roku jako gmina zaproponu-
jemy dla nich program wsparcia. 
Właśnie w tym kierunku powinni-
śmy iść, chwalić się tym, bo rzeczy-
wiście jest czym. Kultywować to i 
pielęgnować, żeby ludzie, którzy 
przechowują pewne pamiątki, 
receptury czy tradycje, cieszyli 

tym, co robią razem z nami i żeby 
mieszkańcy mogli z tego korzystać. 
Ciekawą opcją są też wycieczki do 
Enei – tu dziękuję zarządowi za 
przychylenie się. Sam pojechałem, 
jestem przecież synem energety-
ka i mieszkańcem Kozienic. Gdy z 
takim przewodnikiem obejrzałem 
i usłyszałem to wszystko... no, to 
człowiek dopiero wtedy sobie zda-
je sprawę ze skali tego obiektu, z 
tego, że jest to miejsce wyjątkowe, 
pewnie i na mapie świata, bo i tych 
elektrowni węglowych jest prze-
cież coraz mniej.

R.J.: Na zakończenie rozmowy: 
czy zdradzi pan nam, czy ma ja-
kieś plany na wakacje, tylko praca 
i praca, czy może jakiś krótki wy-
poczynek jest zaplanowany?

 
Generalnie lubię pracować i od-

poczywać w domu. Ale ze wzglę-
dów rodzinnych... Dzieci mają 
wakacje, żona też by chciała gdzieś 
wyjechać, więc być może będzie-
my musieli gdzieś się wybrać. Nic 
nie zaplanowałem, bo rzeczywiście 
kalendarz jest ruchomy. Dla nas 
okres wakacji jest okresem wytę-
żonej pracy, jest dużo uroczystości 
i imprez, wydarzeń, w których trze-
ba uczestniczyć albo wspomóc, ale 
mam nadzieję, że w drugiej poło-
wie lipca parę dni gdzieś dla rodzi-
ny i dla najbliższych uda się wygo-
spodarować, aby później wrócić  
do swoich obowiązków.

Ochotnicza Straż 
Pożarna 
w Świerżach Górnych
W piątek - 5 lipca br. - odebrano zadanie inwesty-

cyjne obejmujące rozbudowę obiektu oraz re-
mont generalny budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Świerżach Górnych. 

Opracowany w 2017 roku 
projekt techniczny obejmo-
wał szereg prac w zakresie 
poprawy komfortu i funk-
cjonalności obiektu oraz 
dostosowania obiektu do 
wymogów obowiązujących 
przepisów prawa. W celu po-
prawy funkcjonalności jed-
nostki dobudowano nowe 
pomieszczenia na poddaszu 
w ilości 270,73m2.

W wyniku podjętego dialo-
gu z przedstawicielami OSP 
Kozienice poprawiono funk-
cjonalność obiektu który był 
wyjęty w pierwotnym projek-
cie. Mam nadzieję, że remiza 
będzie służyła nie tylko stra-
żakom, ale wszystkim miesz-
kańcom Świerży – powiedział 
Burmistrz Gminy Kozienice 

Piotr Kozłowski.
Inwestycja realizowana 

była w cyklu dwuletnim. W 
wyniku ogłoszonego postę-
powania przetargowego dnia 
13.08.2018 r. zawarto umowę 
z Wykonawcą robót tj. AR-
CHIBUD Małgorzata Pluta z 
siedzibą ul. Gazowa 4, 26-600 
Radom. Umowny termin wy-
konania zadania określono do 
dnia 30.06.2019 r. który został 
dotrzymany. 

Łączny koszt realiza-
cji zadania obejmującego 
opracowanie projektu, wy-
konanie robót budowla-
nych oraz pełnienie nadzo-
ru inwestorskiego wyniósł   
1  585 050,00 zł.

Fot. Kamil Zapora
Radio Plus Radom
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GMINA JEDLIŃSK

Jadar Family Drift 5 - Jedlińsk 2019
W niedzielę 30 czerwca 2019 r. odbyła się piąta edycja 

MotoPikniku połączonego z akcją charytatywną 
„Jadar Family Drift”.

Tradycyjnie impreza odbyła 
się na terenie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Jedlińsku, a główną 
atrakcja był taxi drift, czyli prze-
jażdżka w fotelu pasażera drif-
tującego samochodu. Również i 
w tym roku, poza samochodami 
osobowymi, można było się prze-
jechać także driftującą ciężarów-
ką (DRIFT TRUCK) oraz przelecieć 
helikopterem (FLY TAXI). Na wy-
stawie statycznej samochodów 
zaprezentował się klub BMW 
E39 Official Group. Motocykliści 
z grupy Level Hard oraz Natalia 
Mróz dali popis wyczynowej jaz-
dy motocyklem, tzw. stuntu.

Nowością tegorocznej edycji 
była parada uczestników impre-
zy, która przejechała ulicami Jed-
lińska, obwieszczając oficjalnie 
rozpoczęcie „Jadar Family Drift 5 
Jedlińsk 2019”.

Już drugi rok z rzędu na im-
prezie gościli żołnierze z 6. Ma-
zowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, którzy na swoim 
stoisku informacyjnym zapre-
zentowali sprzęt wojskowy oraz 
umundurowanie. Chętni mogli 
też uzyskać informację o służbie i 
warunkach wstąpienia do Wojsk 
Obrony Terytorialnej.

Podczas Jadar Family Drift 5 
Jedlińsk 2019 można było też od-
dać krew w punkcie poboru krwi 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa. 
Tegoroczny wynik to prawie 5 
litrów krwi oddanych przez 11 
osób.

Jak co roku Jadar Family Drift 
jest połączony z akcją charyta-
tywną. W tegorocznej edycji po-
mocą została objęta 4-miesięcz-
na Iga Sawościuk, która urodziła 
się z poważną wadą serca. Pie-
niądze zebrane podczas TaxiDrift 
i FlyTaxi w wysokości 19.340,37 
zł, zostaną przeznaczone na dal-
sze leczenie oraz rehabilitację 
małej Igi. Kwota ta jeszcze się 
zwiększy po zakończeniu wszyst-
kich aukcji charytatywnych.

Impreza została objęta patro-
natem przez wójta gminy Jed-
lińsk Kamila Dziewierza i starosty 
radomskiego Waldemara Trelki.

Wójt Gminy Jedlińsk składa 
podziękowania wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji 
tego przedsięwzięcia, a w szcze-
gólności firmom: Jadar sp. z o.o. 
(z prezesem Dariuszem Kupidurą 
na czele) – sponsorowi tytular-
nemu MotoPikniku, Isko Plus 
Piotr Stanikowski z Jedlińska, 
Radmot sp. z o.o. sp. k. z Woli 
Gutowskiej, Kratki.pl Marek Bal 
ze Wsoli, KPS Food sp. z o.o., 
Moto-Service Andrzej Chojnacki 
z Jedlińska, 3W Dystrybucja Bu-

dowlana – Oddział w Radomiu, 
Petralana, Enrepor, MIX BET Ma-
riusz Potera z Klwat, Auto Części 
Krystian Dryja z Wielogóry, ZBS 
Robert Szczepański z Wielogóry, 
CUT-POL Krzysztof Walczak z Jed-
lińska, Cafe Serwis z Radomia, 
Zbyszko Company sp. z o.o., La-
Sad – Grupa Producentów Owo-
ców z Borzęcina oraz Starostwu 
Powiatowemu w Radomiu.

Organizatorzy kierują podzię-
kowania także dla strażaków 
ochotników z OSP Jedlińsk i 
OSP Bierwce, jedlińskich poli-
cjantów oraz Piotra Kowalskie-

go – dyrektora Radomskiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego.

Tegoroczną akcję wsparli 
m.in. Krzysztof Hołowczyc – 

kierowca rajdowy, Michał Że-
romiński – zawodowy bokser 
z Radomia, Daniel „Rutek” 
Rutkowski – zawodnik MMA z 
Radomia, Bartosz Ostałowski 

– kierowca driftingowy, Wło-
dzimierz Zientarski oraz Maciej 
Zientarski – dziennikarz moto-
ryzacyjny i redaktor kanału Yo-
uTube „2 Cylindry”.

Rowerem na Jasną Górę
3 lipca 2019 r. wyruszyła z Jedlińska V Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę. 

To już tradycja, że na początku lipca mieszkańcy gminy Jedlińsk wyruszają 
do sanktuarium maryjnego w Częstochowie na rowerach.

Prawie 60-osobowa grupa 
pielgrzymów z Jedlińska, pod 
przewodnictwem wójta gminy 
Kamila Dziewierza i proboszcza 
parafii Jedlińsk ks. Grzegorza Wój-
cika, pokonała na jednośladach  
220 km. 

Do celu pątnicy dotarli w pią-
tek 5 lipca.
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PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ

SZAMBA BETONOWE

Tel.  517 249 095
Nasze szamba posiadają szczelne przejścia, co zapewnia szybkie 

połączenie budynku ze zbiornikiem.

od 2 - 12 m3

 juz od 650zł

.

.

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam samochód Maz-
da 323F. D.I.T.D 1999r Cena do 
uzgodnienia TEL. 692 605 024
• Sprzedam samochód Opel Astra 
II 1.7DTI 1999r, przeb. 280tyś.km 
dobrze wyposażony,  bez korozji, 
opony zimowe w kpl. Polisa OC 
oraz PT ważne do 2020 r. cena 
2600zł do neg. tel. 694-193-904
• Sprzedam dwukółkę do ciągni-
ka rolniczego. Długość 3 m szero-
kość 1,25 m wys. 55 cm, opony 
15. Nowa, cena do uzgodnienia  
tel. 509 113 924

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1300 m2, wszystkie me-
dia, 2 km od Kozienic
Tel. 512 751 991
• Zamienię mieszkanie dwupo-
kojowe w bloku w Kozienicach 
(I pietro) na działkę budowlaną 
bądź dom do remontu w Ko-
zienicach (możliwe dopłaty).  
Tel 600 453 543
• Sprzedam 1 ha ziemi 1-2 kla-
sa w tym działka o powierzchni 
2000 m2 lub samą działkę. Bli-
sko Kozienic wszystkie media  
Tel. 724 663 040
• Sprzedam ziemię rolną 1 ha w 
Brzózie TANIO Tel 604 181 478
• Sprzedam 3 działki budowlane 
w Janikowie Tel 604181478

• Sprzedam pralkę typ. FRANIA 
stan b.dobry. Cena do uzgodnie-
nia Tel. 692 704 260
• Sprzedam rury ocynkowa-
ne 1 1/4 cala 5 szt. po 6 mb.  
Tel. 601 092 377
• Sprzedam duże ilości ka-
set audio, oryginalne i 
nagrywane,muzyka rock i inna 
płyty cd,dvd-filmy ponad 1500 
szt. cena od 5 do 25 zł za szt stan 
idealny więcej informacji pod nr 
tel. 506-272-159
• Sprzedam nowe nieużywane 
kino domowe wyjscia HDMI 
amplitiuner Denon Avr-X520BT.
Kolumny 5.1 duńskie Eltax do-
datkowa gwarancja na rok za-
kupione w styczniu 2019 cena 
2.200 zł informacje pod nr tel. 
506-272-159 Garbatka Letnisko
• Sprzedam kolumny audio i do 
kina domowego 6 par nowe i 
używane stan bardzo dobry od 
50 do 400 zl za parę oraz inne 
głośniki luzem więcej informacji 
pod nr Tel. 506-272-159

PRACA

• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach ok. Piaseczna. 
Praca stała Trasa Ryki Dęblin Ko-
zienice. INF pod nr 786 285 551, 
od 10 do15  tel. 721458267
• Zatrudnię pracowników do 
masarni. Telefon: 606-259-458

• Facet 45 lat pozna szczupłą ko-
bietę z Kozienic i okolic. Czekam 
na smsy. Tel 508 615 325
• Poznam młodą dziewczy-
nę z Kozienic możliwa po-
moc, mam 35 lat proszę o sms     
tel. 576 675 884

OGŁOSZENIA DROBNE
SMS o treści TC.OKO. + treść ogłoszenia na nr 72068 . Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: www.tygodnikoko.pl

Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną nad 
morzem w przepięknej ,malowniczej i rozwijającej 

się miejscowości Dzwirzyno (13 km od Kołobrze-
gu).Działka z super lokalizacją przy głównej ulicy, 
naprzeciwko hotelu i 100 m od morza z przezna-

czeniem na działalność usługowo-pensjonatową. 
Tel  603 762 223

• Sprzedam wersalkę stan do-
bry c.80zł, Szafę dwu-drzwiowa 
c. 100z ł, Drzwi 80cm z ościeżni-
cą  c. 180 zł, Pianino 150-letnie 
c. 1200zł, Rower górski do po-
prawek c.180zł. Tel 501566168
• Sprzedam 20 płyt na uło-
żenie drogi 5m x 1,20m.  
tel. 509 113 924
• Wynajmę garaż w Kozieni-
cach z dostępem do prądu.  
Tel 486145595
• Kupię starocie, beczki, niecki, 
dzierże, stare kredensy, szafy, 
kwietniki, kołowrotki, lampy, 
umywalki, serwantki i wiele in-
nych starych rzeczy i przedmio-
tów. Tel 511 088 148

• Sprzedam mieszkanie włas-
nościowe 61 m, 4 piętro, umeb-
lowane, ul. Krasickiego przy ZS 
tel. 604181478
• Sprzedam garaż murowa-
ny duży nie standardowy 
25m2, przy ul. Głowaczow-
skiej notarialnie Kozienice.  
Tel. 603-161-128

FOTO OCZKO • FOTO OCZKO • FOTO OCZKO

Gmina Kozienice. Według tablicy miejscowości mieszkają w Janikowie, chociaż na 
ogrodzeniach od lat mają tabliczki z nazwą Ruda. Widnieją w spisach wyborców jako 
mieszkańcy Rudy, głosują na zebraniach sołectwa Ruda a mimo to mieszkają w Janikowie 
(oddalonym o kilka kilometrów)? Czy Starostwo Powiatowe w Kozienicach, które postawiło 
znaki, znajdzie odpowiedź na pytanie, gdzie w końcu mieszka kilkanaście rodzin?
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Zaczynam Życie od Nowa
Wywiad z Pauliną.  Cz.1

Paulinę poznałam kilka lat temu 
przez Internet. Dokładnie nie pa-
miętam, ale około roku 2012, więc 
jak na internetową znajomość, to 
bardzo długo. Byłam świadkiem 
podejmowanych przez nią trud-
nych decyzji i motywów nią kieru-
jących. 

Wyjechała za granicę, by tam 
kontynuować naukę, a potem 
także życie. Niedawno oznajmiła 
mi, że wraca do Polski. Byłam bar-
dzo zdziwiona, ale też cieszyłam 
się. Od razu pomyślałam o niej i o 
tym, co mi opowiadała. O swoich 
błędach, życiu i o tym, że żałuje 
wyboru, bo przecież Polska to jej 
dom i tam było jej najlepiej, mimo 
wszystko. 

Zapraszam na wywiad, który być 
może da komuś do myślenia, za-
nim podejmie pochopną decyzję. 

Walk With Photography: Opo-
wiesz nam coś o sobie?

Paulina: Mam na imię Paulina 
i w tym roku stuknie mi 21 lat. 
Do 16 roku życia mieszkałam w 
małej gminie na południu Polski. 
Powiem tylko, że nazwa jej zosta-
ła nadana przez jednego z królów 
Polski, nie będę mówiła jakiego, 
bo się pomylę.

Aktualnie jestem w trakcie po-
wrotu do niej. Pozostało mi tylko 
załatwić zameldowanie i uciekam 
z kraju fiordów.

W ostatnim czasie interesuję się 
bardzo wieloma rzeczami. Trochę 
tak jakbym się cofnęła do wieku 
5-latka. Wszystko mnie interesuje. 
O wszystkim chcę się czegoś do-
wiedzieć. Pragnę chłonąć wiedzę 
jak gąbka. Ale gąbka ma swoje 
limity więc aktualnie skupiam się 
na oglądaniu różnych twórców na 
YouTube w celach rozrywkowych, 
jak i edukacyjnych, kocham czytać, 
próbuję tworzyć jakieś DIY i han-
dmade, zaczynam naukę stylizacji 
paznokci, planuję zapisanie się na 
kurs, aby zdobyć uprawnienia SEP 
(nie wiem, czy będę w tym dobra, 
ale zawsze jakiś dodatkowy wpis 
na CV), chcę też zacząć ogarniać 
programowanie a także zasadzić 
pomidorki.

WWP: Wyjechałaś do Norwe-
gii. Jak się tam czułaś?

P: Przez pierwsze dwa lata nie 
zwracałam większej uwagi na oto-
czenie, w jakim żyję. Byłam zako-
chana w obczyźnie i nie chciałam 
wracać do Polski. Później jednak 
małymi krokami zaczęła do mnie 
przychodzić świadomość, jaki błąd 
popełniłam, opuszczając dom.

Pierwszą rzeczą był zakaz po-
siadania zwierząt w umowie na 
mieszkanie. Ja, od dziecka dosłow-
nie cały czas z kotami. Jak tylko 
jakiś zdechł bądź umarł w innych 
niewyjaśnionych okolicznościach, 
od razu było szukanie czy ktoś nie 
ma do oddania małej puszystej 
kruszynki. Mieszkał sobie ze mną, 
jak chciał na pole, stał kultural-
nie przy drzwiach, jak chciał do 
środka, czekał na oknie. Szkolone 
hehe. Posiadanie kota było dla 
mnie chlebem powszednim, że tak 
to ujmę. W dodatku zawsze byłam 
trochę typem samotnika i w sumie 
nie odczuwałam potrzeby spoty-

kania się z ludźmi. Dopiero z per-
spektywy czasu widzę, że nie prze-
szkadzało mi to właśnie, dlatego że 
miałam kota. Był moim idealnym 
kompanem, a nagle go zabrakło.

Drugą rzeczą, która mnie do-
tknęła, był teren. W Polsce kocha-
łam jeździć na rowerze. Miałam 
swoją stałą trasę i dosłownie co-
dziennie, nawet w deszczu prze-
mierzałam ją rowerem. Tutaj? Po 
górach. To nie tak, że kondycja sła-
ba. Nie, że leń. Po prostu nie ma już 
tej przyjemności w jeżdżeniu tylko 
walka o podjazd na każdy szczyt 
górki. Bez sensu. Jak już mówię o 
terenie, wspomnę, że jedyne co 
było do naszej dyspozycji to miesz-
kanie i miejsce parkingowe. Brak 
możliwości posadzenia sobie cze-
gokolwiek. Nie, żebym była jakimś 
miłośnikiem zieleni i ogrodnictwa, 
ale planowałam kiedyś stworzenie 
małego ogródka koło domu. A na 
asfalcie nic nie wyrośnie.

W związku z tym, że blog ten 
jest o fotografii, o tym również nie 
może zabraknąć. Też kiedyś szłam 
w tę stronę. Po 8 latach mogę 
spokojnie pochwalić się, że nie za-
szłam nigdzie. Albo na pewno nie 
daleko od punktu wyjścia. Moją 
muzą w fotografii było słońce i zie-
leń mnie otaczająca. Jeszcze taki 
plus, że w odległości kilku kilome-
trów od mojego stałego miejsca 
fotografowania żadnej zabudowy, 
co umożliwiało mi chwytanie ide-
alnych zachodów słońca. Kocha-
łam, dosłownie kochałam i nadal 
kocham zachody słońca. Jest to 
idealny moment przyglądania się 
tej cudownej gwieździe. W dzień 
pali po oczach, ale wieczorem ma 
cudowny odcień, a jak do tego 
dojdą chmury to, aż brak mi słów. 
Nie ma piękniejszej rzeczy od za-
chodów słońca. W dodatku słysza-
łam, że podobno, obserwowanie 
zachodu słońca redukuję w jakimś 
stopniu poziom stresu. Mówię o 

tym, bo w ciągu 4,5 roku udało mi 
się nie tylko uchwycić, ale i oglądać 
tutaj (w Norwegii) może 2-3 ładne 
zachody. Mieszkając dosłownie 
pod górą, nie miałam ani możli-
wości oglądania zachodu z okna, 
ani teren w tym nie pomagał. Mo-
głam oczywiście się wybrać rowe-
rem i czekać w pewnym miejscu 
na zachód, ale on często był koło 
godziny 23, a moje fotografowa-
nie słońca polegało na impulsyw-
nym chwytaniu aparatu i cykaniu 
fotki. Musiałam to robić w mia-
rę szybko, bo 5 minut i ułożenie 
chmur może być inne, albo drzewa 
nie w tym miejscu, w którym by  
mi odpowiadały.

Edukacja. Edukacja. Edukacja. 
Tego się obawiałam najbardziej. 
Wszystko, co wyniosłam ze szkoły, 
było po polsku. Obawiałam się jak 
to będzie, bo przecież skąd mam 
umieć po norwesku – ruch, w któ-
rym przyspieszenie jest stałe, a 
szybkość rośnie proporcjonalnie w 

czasie, nazywamy ruchem jedno-
stajnie przyspieszonym. Mówiłam 
o tym ojcu, ale on: a nie martw się, 
będzie dobrze. Nie muszę chyba 
wspominać, że on tam był tylko 
imigrantem zarobkowym – zaro-
bić – Polska – zarobić – Polska, 
więc o systemie edukacyjnym 
wiedział niewiele. Rok uczyłam 
się języka, rok chodziłam do szko-
ły z imigrantami. Pierwszy rok był 
fajny, nauka języka. Drugi rok był 
beznadziejny. Codziennie bolała 
mnie głowa od smrodu w tej szko-
le. Tak, śmierdziało tam niemyty-
mi ludźmi, potem, przyprawami 
i nie chcę wiedzieć czym jeszcze. 
Najgorszy rok ever. Mimo że było 
śmiesznie, bo wygłupiałam się 
cały czas z dwiema innymi Polka-
mi, mając wyjebane na wszystko, 
to i tak było beznadziejnie. A, że 
byłam tak dla zabawy, i nie wie-
działam, czego chcę się uczyć, na 
naukę miałam wyjebane. Poziom 
nauczania – 4 klasa podstawówki? 
W szkole ponadgimnazjalnej, bo 
liceum tego nie nazwiesz, chyba że 
zawodówka, było lepiej, ale wciąż 
beznadziejnie. Przez pierwsze 2 
miesiące jakiś czarnoskóry cały 
czas przeszkadzał, więc w końcu 
kogoś poniosło, wydarł się na nie-
go i poszedł co dyrektora szkoły, co 
spowodowało wywaleniem go ze 
szkoły. To byłam ja.

Była to już szkoła z Norwegami. 
Myślałam, że będzie lepiej, po-
znam nowych znajomych. Było ok-
ropnie. Miałam blokadę językową 
i przez 2 lata nauki z dorosłymi nie 
potrafiłam ani trochę dogadać się 
z rówieśnikami – w dodatku wszy-
scy byli 2 lata młodsi ode mnie…

Patrząc teraz, dwa lata nauki 
były kompletnie o tym samym 
– pewnie dlatego następny już 
rocznik miał zrobione to dwie kla-
sy w ciągu jednego roku, a nie jak 
ja – dwa lata szkolne na dwie kla-
sy… Masakra. Nauczyłam się kilku 
rzeczy, ale do niczego mi się teraz 
nie przydadzą. No może trochę o 
pierwszej pomocy, BHP itp. Reszta 
ani trochę. W dodatku, przez dwa 
lata szkolne miałam co tydzień 
praktyki w firmie. Wybrałam oczy-
wiście i w pierwszej, i w drugiej 
klasie sklep spożywczy, bo z moim 
językiem na nic więcej nie było 
mnie stać. O ile w pierwszym skle-
pie było super, za każdym razem 
jak było coś ciężkiego, to mówili – 
nie podnoś, jesteś za drobna na to 
(kiedy o tym wspominałam, o tym, 
jakich pomocnych ludzi tam mia-
łam, siostra i ojciec wyzywali mnie 
od nierobów, od takich co tylko by 
chcieli, żeby było lekko i ktoś coś 
za nich robił, rodzina hehe, dzięki 
co nie?). Generalnie pomagali we 
wszystkim. I starali się, żeby praca, 
którą wykonuję była ucząca i lekka. 
Po dwóch miesiącach takiego co-
tygodniowego 6-godzinnego dnia 
pracy dostałam tam zatrudnienie 
na telefon, pracowałam ponad 
dwa lata, i miesiąc temu, z bólem 
serca, się zwolniłam. Będę zawsze 
bardzo miło i ciepło wspominać to 
miejsce pracy. W dodatku na po-
żegnanie mnie wtulili i powiedzieli 
– gdybyś myślała nad powrotem 
do Norwegii, to bardzo serdecz-
nie zapraszamy. Teraz druga klasa 
i inny sklep. Mniejszy. Krótko i na 
temat – rozj*****m sobie tam ra-
miona przez dźwiganie zbyt dużej 
ilości rzeczy i psychikę przez jedne-
go faceta, z którym pracowałam. 
Ale było, minęło.

Prezentujemy, podzielony z uwagi na objętość, tekst przybliżający wyzwania, 
z jakimi mogą borykać się mieszkańcy... powiedzmy, że miasta takiego jak 
Kozienice, gdy decydują się na szukanie szczęścia za granicą.  

Wywiad pochodzi z prowadzonego przez naszą czytelniczkę bloga Walk 
With Phorography, który w Internecie znajdziecie Państwo pod adresem  
www.walk-with-photography.blogspot.com. Ze swej strony zachęcamy do 
odwiedzin, a teraz oddajemy już głos dziewczynom.
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DIETETYK RADZI

Kozienice. Mali obywatele świata!
Między drzewami „Ogrodu Jordanowskiego” nadal wiszą 

strecze, na których uczestnicy pierwszego turnusu tego-
rocznych półkolonii wymalowali ogrody, lasy, łąki, baśniowe 
postacie i senne wyobrażenia. 

Mieszane w pojemnikach róż-
ne odcienie farb tworzyły wie-
lobarwne mozaiki, które znacz-
nie lepiej niż na streczu czy 
papierze, prezentowały się na 
twarzach, dłoniach, ramionach 
i kolanach. Od tego momentu, 
oprócz klasycznych, półkolonij-
nych haseł m.in: „hip, hip, hur-
ra”, najważniejszym hasłem stał 
się dla nas okrzyk: „brudne dzie-
ci, to szczęśliwe dzieci!”. A do 
tego dodać można jeszcze kilka 
innych: „zaciekawione, przeję-
te, doświadczające, zmysłowe, 

poruszone dzieci, to szczęśliwe 
dzieci”.

Dlatego też po piasku i tra-
wie „Ogrodu Jordanowskiego”, 
podczas pierwszego turnusu 
półkolonii, częściej chodziliśmy 
boso niż w butach. W parku po-
budzaliśmy czujność, uważność i 
zmysłowość. A w lesie poznawa-
liśmy codziennie zwyczaje gnie-
woszy, czyżyków, chrabąszczy, 
chrząszczy i sów.

Zaczęliśmy od półkolonijne-
go chrztu. Po pokonaniu toru 
przeszkód, młodzi kozieniczanie 

zostali przyjęci do grona małych 
odkrywców świata. A później 
poszło już z górki. Podzieleni na 
trzy grupy, pod czujnym okiem 
opiekunów, zaczęliśmy odkry-
wać świat.

Podczas wycieczki do Farmy 
Iluzji, okazało się, że czasem to, 
co widać na pierwszy rzut oka, 
jest tylko pozorne. Małe tak na-
prawdę może wydawać się wiel-
kie. A wielkie, małe. Spojrzeli-
śmy naszym strachom prosto w 
oczy: na przykład podczas wę-
drówki po grobowcu Faraona, 
i okazało się, że nasze strachy 
nie są tak wielkie, jak nam się 
dotychczas zdawało. Oswojeni, 
śmiało mogliśmy odkryć kolejne 
tajemnice świata.

Afrykański Wódz z plemienia 
Watan Czu, którego członkowie 
nigdy nie wzięli udziału w żad-
nej wojnie, a dziewięćdziesiąt 
procent swojego dnia poświę-
cają na robienie dobra, wysłał 
do nas specjalną mapę Kozie-
nic, z zaznaczonymi miejscami, 
gdzie ukrył swoje skarby. Pod-
czas podchodów i poszukiwania 
skarbów przemierzyliśmy Kozie-
nice wzdłuż i wszerz, skarb zna-
leźliśmy, a w nagrodę za czujne 

oko zjedliśmy także pyszne lody.
. 
Innego znów dnia wyjechali-

śmy do Magicznych Ogrodów tu 
spojrzeliśmy strachom w oczy, 
podczas wizyty w tajemniczym 
„Mroczysku” i znów okazało się, 
że nasze lęki i strachy są malut-
kie. A i wielki, rozbujany i po-
czątkowo groźny Park Linowy, 
wszyscy pokonaliśmy bez prob-
lemu.

Chodziliśmy także na basen. 
Malowaliśmy kredą po bruku i 

farbą po twarzach. Lepiliśmy z 
masy solnej a z ciasta robiliśmy 
pizzę. Żeniliśmy się, tańczyliśmy 
i śpiewaliśmy.

Na koniec urządziliśmy bitwę 
na balony wypełnione wodą. Bo 
tylko taką uznajemy amunicję: 
wodę i śmiech. Naszym koleżan-
kom i kolegom z II turnusu pół-
kolonii w „Ogrodzie Jordanow-
skim” życzymy równie świetnej 
zabawy!

Bawcie się dobrze!
B.S.

WARKA Fotografie Czesława Czaplińskiego  
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Wykonane przez laureatkę 
konkursu zdjęcie stało się nową 
fotografią główną i wizytówką 
strony, a przez to, w pewnym wy-
miarze, także i Kozienic. Zachę-
camy Państwa do udziału w cią-
gle trwającym konkursie, a także 
nadsyłania swoich propozycji do 
znajdującej się na stronie galerii!

Turystyczne Kozienice zwraca-
ją się do wszystkich podmiotów, 
które chciałyby znaleźć się w 
sekcjach takich jak Noclegi czy 
Gastronomia, z prośbą o kontakt 
w tej sprawie. Jest to, jakby nie 
patrzeć, forma nic nie kosztują-
cej promocji i zarazem okazja do 

wpisania się w skierowaną nie 
tylko do turystów ofertę miasta 
i gminy. Redakcja portalu czeka 
rownież na wszelkie inne, kon-
struktywne i krytyczne uwagi. 
Przypomina też, że kolejna wy-
cieczka po Elektrowni odbędzie 
się już 1 sierpnia!

Zgłoszenia i uwagi pro-
simy kierować na adres:   
turystyczne@kozienice.pl

Turystyczne Kozienice - coraz śmielej!
Strona Turystyczne Kozienice działa coraz prężniej: w fa-

cebookowym cyklicznym konkursie nagrodzone zostały już 
cztery osoby, a jedno ze zgłoszeń — możemy to chyba zdra-
dzić — okazało się zaczątkiem obiecującej współpracy.

Wczoraj, po zdanych wszystkich egzami-
nach, zrobiłam spacer nad Jezioro Kozieni-
ckie. Odpoczynek był mi potrzebny jak nigdy. 
Chociaż jest tam dużo opcji rozrywki, to jed-
nak najbardziej kusząca wydała mi się ławka  
naprzeciwko pomostów.

Obserwowałam ludzi. Byłam zdumiona, jak 
mnóstwo radości mogą mieć z tego miejsca. 
Poczynając od dzieci i na seniorach kończąc. 
Szczerze, nie dostrzegłam żadnej smutnej twa-
rzy — co najwyżej zamyśloną jak moja.

Paradoksalnie, mimo większej niż zwykle 
ilości osób, nadal można było znaleźć spokój. 

Drzewa, ptaki, natura — udowodniono nauko-
wo, że zmniejszają stres, a nad jeziorem jest  
ich pod dostatkiem.

W środku tygodnia są dni, kiedy można tam 
zostać sam na sam ze sobą. Możecie wyobrazić 
sobie (lub sprawdzić), jak można odpłynąć, spę-
dzając tam czas. W pobliżu rozmawia kilka osób,  
ktoś przejeżdża rowerem... Albo fotografuje.

Poniższe zdjęcia zrobiłam we właśnie taki 
spokojny dzień. Chętnie podzielę się kolejnymi 
w przyszłości.

(Walk With Photography)

Nowa wizytówka strony, 
autorstwa właścicielki bloga 
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