
Edmund Kordas, Tygo-
dnik OKO:  Witam Panie Bur-
mistrzu. Nie widzieliśmy się 
długo, natomiast w gminie 
wydarzyło się wiele rzeczy, otrzy-
maliśmy dużo środków finanso-
wych. Powiedzmy może o tych  
najważniejszych.

Piotr Kozłowski, Burmistrz Gmi-
ny Kozienice: Rzeczywiście, rok 
intensywny pod wieloma wzglę-
dami. Cieszę się, że ponownie się 
spotykamy. Troszkę pandemia te 
spotkania hamowała, ale mam na-
dzieję, że będziemy przekazywali 
mieszkańcom kolejne dobre infor-
macje. W tym roku pozyskaliśmy 
około 80 mln zł. Nie tak dawno 
podpisana była umowa Kozieni-
ckiej Gospodarki Komunalnej w 
zakresie kotłów na biomasę. To 
inwestycja na prawie 56 milionów, 
z czego 45 jest pozyskanych albo w 
formie dotacji, albo preferencyj-
nej pożyczki. To także Polski Ład - 
10.5 mln na rozwój infrastruktury 
sportowo rekreacyjnej. 5 mln na 
nasz zespół parkowo - pałacowy, a 
także 6 ln na budowę bloku miesz-
kalnego. Więc tych inwestycji jest 
oczywiście dużo. Jeszcze drogi, 

które są realizowane w tym roku, 
też w ramach Polskiego Ładu, to 
prawie 40 mln. Inwestycje, które 
będą, mam nadzieję, zrealizowane 
w tym i w przyszłym roku.

Renata Jasek,  Kronika Kozie-
nicka: Jeśli chodzi o inwesty-
cje i dotacje, po raz pierwszy 
Gmina Kozienice sięgnęła po 
fundusze norweskie, i to z po-
wodzeniem. Realizowane są już 
pierwsze inwestycje, kolejne są 
zaplanowane. Przypomnijmy, 
na co są wykorzystane te środki  
z funduszy norweskich.

PK: Rzeczywiście, fundusze nor-
weskie to fundusze ciekawe, ale 
bardzo trudne w zakresie pozy-
skania i rozliczenia. Do tej pory 
się nie udawało. My w tej kaden-
cji złożyliśmy dwa wnioski, i na 
szczęście oba zostały ocenione 
pozytywnie, otrzymaliśmy do-
finansowanie. Pierwszy to były 
zmiany klimatyczne, czyli szko-
ła podstawowa numer 1 i nr 4. 
Tutaj całość to będzie ponad 3 
mln, z czego 2.7 mln to fundusze 
norweskie. Co będziemy robili? 
Przede wszystkim edukacja, czyli 

mówimy o zmianach klimatycz-
nych, jak je ograniczać, jak się do 
nich adaptować. Ale to także in-
westycje przy tych szkołach, któ-
re już trwają, a więc strefy ziele-
ni, ścieżki dydaktyczne, ogrody 
sensoryczne, mała retencja. Mie-
liśmy nie tak dawno naukowców 
z Norwegii, którzy mówili nam 
właśnie o ochronie środowiska, 
o tym, jak to u nich, wygląda.

Drugi duży projekt to głębo-
ka termomodernizacja szkoły nr 
3. I tutaj mogę powiedzieć, że 
projekt to prawie 6 mln z czego 
ponad 4 mln to fundusze nor-
weskie. Wybraliśmy już podmiot 
do przygotowania dokumenta-
cji projektowej i myślę, że lata 
2023/24 to lata, gdzie zrealizu-
jemy tę inwestycję. W przyszłym 
roku ta szkoła będzie miała 50 
lat - i co najmniej raz na 50 lat 
taki generalny remont, trzeba 
zrobić. Dojdą też odnawialne  
źródła energii.

E.K.: Skoro rozpoczęliśmy taki 
niejako raport z placu budowy, 
jakim w tej chwili są Kozienice, to 
podsumujmy,  jakie jeszcze inwe-
stycje są realizowane.

PK: Wiele różnych, każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Są inwestycje 
gminne, są także poza gminne, 
ale realizowane na naszym te-
renie, o które zabiegaliśmy. Na 
pewno mieszkańcy już zauważyli, 
że kończy się przebudowa ulicy 
Radomskiej. Myślę, że końcowy 
etap, wiadukt i rondo na Aleksan-
drówce, do końca października 
zostaną zrealizowane. Ogłoszony 
został przetarg na ulicę Lubelską, 
co mnie bardzo cieszy. Sala gim-
nastyczna przy PSP nr 3 to nasza 
inwestycja. Z okazji Dnia Edukacji, 
13 października oficjalnie oddamy 
ją do użytku, aczkolwiek dzieci, 
jak wiemy, już powoli korzystają 
z tego obiektu. Tam jest nie tylko 
sala gimnastyczna i cała infrastruk-
tura dodatkowa, ale także sale 
dydaktyczne, to jest 1700 metrów 

kwadratowych dodatkowej po-
wierzchni użytkowej,  Jest także 
blok mieszkalny, który już widać, 
jak rośnie piętro po piętrze. Przy 
szkole nr 2 budujemy przedszkole 
integracyjne, tam prace też są już 
bardzo zaawansowane. Rozpoczę-
ła się budowa w centrum parku 
sportowo-rekreacyjnego, więc 
tych prac jest naprawdę dużo i 
myślę, że mieszkańcy to widzą. Tu 
proszę o cierpliwość i wyrozumia-
łość, bo w trakcie budowy zawsze 
jest ciężko, ale po to, żeby później 
było łatwiej, ładniej i przyjemniej.

R.J.: Chciałabym dopytać jesz-
cze o dwie inwestycje: o park 
wodny i restaurację McDonalda, 
bo te dwie sprawy budziły duże 
zainteresowanie i kontrowersje 
wśród mieszkańców. Jak te spra-
wy wyglądają?

PK: Sprawy wyglądają tak, jak 
mówiliśmy i przedstawiliśmy 
mieszkańcom na prezentacji. To 
znaczy: gmina pozyskała 5.5 mln 
środków zewnętrznych na reali-
zację tego parku sportowo - re-
kreacyjnego parku wodnego. I te 
prace, jak Państwo widzicie, już 
się rozpoczęły. To jest ten teren 
ogrodzon, mam nadzieję, że w 
ciągu roku ten obiekt powstanie 
i będzie służył naszym mieszkań-
com. Jeśli chodzi o drugą działkę, 
w przetargu nieograniczonym zo-
stała ona sprzedana. Kupiła ją fir-
ma McDonald‘s, rozmawiałem z 
jej przedstawicielami. Zamierzają 
w tym roku już nawet rozpocząć 
budowę, jeżeli tylko dokumen-
tacja i pozwolenie na budowę 
zostanie wydana. Co więcej, za-
czną rekrutację pracowników. To 
jest około 60 osób, więc to jest  
duży zakład pracy.

R.J.: Chciałabym, żeby pan bur-
mistrz mieszkańcom powiedział o 
tym, jak gmina inwestuje w mło-
de pokolenie, bo nieczęsto o tym 
mówimy, nieczęsto wspomina-
my, a to się dzieje. Są stypendia, 

są liczne programy edukacyjne, 
na które są pozyskiwane środki 
zewnętrzne, jest cały czas polep-
szana baza do nauki dla naszych 
uczniów. Proszę o kilka słów in-
formacji o tym, jak gmina dba  
o naszych młodych mieszkańców.

PK: Te inwestycje są duże, są 
widoczne, przynajmniej te inwe-
stycje infrastrukturalne. Czyli tak 
jak mówiliśmy: czy rozbudowa 
przedszkola, czy inwestycje w roz-
budowę, czy remonty szkół, ale są 
także inwestycje, których może 
na co dzień nie zauważamy, czyli 
te środki “miękkie”, np. Laborato-
ria Przyszłości, wyposażenie klas, 
czy też środki unijne na dodatko-
we zajęcia, Dobry Start - to są mi-
liony zł. Oczywiście inwestujemy 
też w rozwój młodzieży poprzez 
stypendia. Mamy różne stypendia  
- naukowe, artystyczne, sportowe 
- i na nagradzanie osiągnięć w 
tych dziedzinach przeznaczamy ze 
środków gminnych około 220 tys, 
dla około 170 osób, które są na-
gradzane co roku i przez 10 mie-
sięcy otrzymują dofinansowanie, 
ale to także stypendia socjalne - 
kolejne 200 000, które częściowo 
są pozyskiwane z środków rządo-
wych, częściowo dokładamy swo-
je, więc jest tego dużo. Myślę, że 
każdy może gdzieś coś dla siebie 
znaleźć. Wprowadzamy nowe 
elementy, jak na przykład teraz 
fundusz dla samorządów ucz-
niowskich, granty, gdzie pomysły, 
które zaproponowali uczniowie, 
dostawały wtedy dotacje od nas 
i mogły być realizowane. To był 
taki pierwszy raz taki pomysł. 
Naprawdę jest dużo dziedzin, w 
których każdy może się znaleźć, 
rozwijać swoje pasje, talenty 
albo po prostu uzupełniać swoje 
braki, jeżeli chce przyszłościowo 
rozwinąć się w danej dziedzinie. 
Oferujemy tu różne możliwości  
i zachęcamy do korzystania.
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Zapraszamy do sklepu firmowego
Kozienice ul. Konarskiego 9
Czynne poniedziałek-piątek 

w godzinach 8.00-18.00
Sobota 8.00-14.00

Tradycji wreszcie staje się zadość! Po dłuższej niż zwy-
kle przerwie ponownie spotykamy się z Burmistrzem 
Gminy Kozienice Piotrem Kozłowskim w wywiadzie 
przeprowadzonym wspólnie z Kroniką Kozienicką.

UCZYMY SIĘ, ROZWIJAMY
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji
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NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

PRACA

MOTORYZACJA

RÓŻNE

• Sprzedam koła-alufelgi do Golfa 3 
‘14, koła do Seata Leona, felgi sta-
lowe ‘15, opony letnie do Golfa III.  
Tel. 506-272-159
• SPRZEDAM opony zimowe Uniroy-
al 175x65x14 przebieg około 3 tys, 
km. Stan bardzo dobry. Cena 400 zł 
do uzgodnienia. Felgi 14 do Renault 
Megane stalowe 4 szt, szt. 25 zł.  
Tel. 662-134-575 lub 606-706-318
• SPRZEDAM komplet opon let-
nich KLEBER 195/55/R15 i jed-
ną  oponę  MICHELIN  195/55/
R15.  Cena  do  uzgodnienia.   
Tel. 604 420 756
• Sprzedam samochód osobowy 
CHEVROLET  AVEO silnik 1,2, rok pro-
dukcji 2004, stan dobry, cena 2400.  
Tel. 694-193-904 (Kozienice)
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A TAKŻE 
CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI PO NICH. 
TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, motorowe-
ry, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SAMO-
CHODY wsk, mz, simson, motorynka 
itp FIAT, POLONEZ. Ciągniki rolnicze. 
Tel. 721 029 688
• Sprzedam kombajn zbożowy za-
chodni, stan dobry. Cena do uzgod-
nienia. Wiadomość: Brzeźnica 29 k/
Kozienic.
• Kupię wałek przekaźnika 
mocy”Hesi”, kombajnu ziemniacza-
nego. Tel. 883-240-075

• Sprzedam wózek dziecięcy-zielony, 
3-częściowy, prawie nowy - 400 zł. Kase-
ty magnetofonowe (1300 sztuk), mag-
netofony kasetowe, płyty DVD (ponad 
1000 sztuk), książki i inne. Garbatka,  
tel. 506-272-159
• MATEMATYKA i (szkoła podstawowa i 
średnia) - dojeżdżam na terenie Kozie-
nic, Radomia, Pionek… Tel. 798-643-
891
• Wyciskarka wolnoobrotowa Zel-
mer ZJP1300B. Cena 300 zł. Wię-
cej informacji pod numerem  
794-704-059
• Sprzedam cyfrowy aparat foto-
graficzny Canon PowerShot A620, 
po przeglądzie technicznym. Stan 
b.dobry. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 604-420-756
• Sprzedam kalkulatory z oprogra-
mowaniem (matematyka, geode-
zja): Hewlett-Packard HP-25, Casio 
FX-4500P, Psion Organizer II (wraz z 
instrukcjami). Cena do uzgodnienia.  
Tel. 604-420-756

• Sprzedam kawalerkę o powierzchni 23 
m2 w Kozienicach na Osiedlu Pokoju. Zlo-
kalizowana jest na parterze w czteropię-
trowym bloku. Dobra lokalizacja w cen-
trum Kozienic. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Wymienione okna. Mieszkanie 
do remontu. Dzwonić po godz. 16. Tel. 
516 952 530
• Sprzedam działkę o powierzchni do wy-
boru 1000 m2, 2000 m2, 3000 m2, 4000m2. 
Możliwe podłączenie się do wody, prądu. 
Cena 30-40 zł m2, w miejscowości Lipa, G. 
Głowaczów. Tel. 534-005-813
• Sprzedam działkę rolno-leś-
ną w Kociołkach o powierzch-
ni 0, 45 ha. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 510 937 430
• Sprzedam kawalerkę o powierzchni 
23 m2 w Kozienicach na Osiedlu Pokoju. 
Zlokalizowana jest na parterze w czte-
ropiętrowym bloku. Dobra lokalizacja w 
centrum Kozienic. Do mieszkania przyna-
leży piwnica. Wymienione okna. Miesz-
kanie do remontu. Dzwonić po godz. 16.  
Tel. 516 962 530
• Mieszkanie 3-pokojowe, 58m2, piętro III 
na Os. Energetyki sprzedam lub zamienię 
na kawalerkę z dopłatą. Wiadomośc pod 
nr tel. 605-496-473
• Sprzedam działkę rolno-budowlaną o 
powierzchni 1,12 ha, (szer. 25 mb), prze-
znaczoną na zabudowę jednorodzinną 
i zagrodową, poł. w miejsc. Brzóza przy 
ul. Parcela. Media - wodociąg i świat-
ło - w działce. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 697-001-702
• Kupię ziemię rolną, chętnie  w ni-
skiej klasie, w rozsądnej cenie.  
Tel. 508-153-341
• Sprzedam kiosk typu RUCH, stan 
dobry, wymiary 3,50x2,20x3m.  
Tel. 513-526-453
• Do wynajęcia lokal, ok. 40m2, usytuo-
wany w dobrym punkcie miasta. Tel. 513-
526-453
• Do wynajęcia pokój dla pracowników. 
Tel. 513-526-453

• Samotny 72-latek po udarze ocze-
kuje pomocy. Bardzo dobre wiado-
mości  dla seniorki i jej rodziny pod 
numerem 503-570-467

• Zatrudnię osobę z wykształceniem 
minimum średnim, wymagane prawo 
jazdy i podstawowa obsługa kompute-
ra. Tel. 604-189-984
• Szukam pracy z grupą lekką. Posia-
dam duże doświadczenie w opiece 
nad starszą osobą. pracowałam 10 lat z 
ludźmi starszymi, którzy wymagali sta-
łej opieki i różnymi schorzeniami. Po-
siadam referencję, prawo jazdy i duże 
chęci do pracy. Przyjmę też inną pracę 
w miarę możliwości. 
Tel. 729 548 809
• Szukam stałej pracy w pełnym wy-
miarze godzin najchętniej w Kozieni-
cach lub okolicach, najchętniej jako do-
zorca stróż. Rozważę każdą propozycję. 
Posiadam prawo jazdy kat. B, doświad-
czenie w opiece and osoba starszą. Po-
siadam referencje, jestem dyspozycyj-
na. Tel. 604-532-096

• Sprzedam dom murowany, 100m2 
wraz z zabudowaniami gospodar-
czymi 540m2. Działka 2400m2, ideal-
na na działalność gospodarczą. Cena 
do uzgodnienia.  Wilczkowice Dolne,  
Tel. 505-085-497
• Sprzedam działkę rolną nr 109,227  
o pow. 0.3029 ha cena 13.000zł, Ho-
lendry Kozienickie nr 541/1 o pow. 
0,5754 ha - cena 35.000, rolną 106 
270 425 pow 3.0102 ha cena 146.000.  
Tel. 795 169 522
• Sprzedam działkę - Janików 1200m2, 
wszystkie media - cena do uzgodnienia. 
Kontakt: 504-567-332
• Kupię działkę rolno-budowlaną lub go-
spodarstwo w Kozienicach lub okolicy, 
mój  tel. 690-509-802
• Sprzedam działkę budowlaną w Boguci-
nie. Tel. 668-803-997
• Kupię działkę rolno-budowlaną lub go-
spodarstwo w Kozienicach lub okolicy. 
Tel. 690-509-802
• Kupię działkę budowlaną w miej-
scowości Majdany lub okolice.  
Tel. 739-075-275
• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
dwupokojowe w bloku działkę rekreacyj-
no-budowlaną o pow. 2,6 ha. Działka za-
budowana, w pełni uzbrojona w media, 
położona 10 km od Kozienic. Tel. 500 787 
904
• Sprzedam działkę budowlaną w Chino-
wie, 2000m². Cena do uzgodnienia. Tel. 
728-789-998
• Sprzedam działki budowlane w Ja-
nikowie 1200m². Tel. 604-181-478  
lub 503-124-381

Sprzedam stemple, dł. 
2.90 m, po 5 zł za sztukę.  
Stanisławice, tel. 609-972-576

Sprzedam tanio działkę rekrea-
cyjną nr 48 na ROD “USTRONIE” w 
Kozienicach. Działka zabudowana 
- altanka murowana z poddaszem, 
podpiwniczeniem i własnym uję-
ciem wody. Tel. 604-420-756

Korepetycje z matematyki (szkoła 
podstawowa i średnia) - dojeż-
dżam na terenie Kozienic, Rado-
mia, Pionek… Tel. 798-851-194

• Mam do sprzedania przyczepę 
rolniczą D-47, śrutownik do zbo-
ża oraz parnik elektryczny 100l.  
Tel. 600 925 215.
• Sprzedam radiotelefony Mo-
torola z zasilaczami, zasięg do 
1000 m, cena 100 zł za komplet.  
Tel. 604-420-756
• Mam do sprzedania śrutownik 
do zboża i parnik elektryczny 100l.  
Tel. 600 925 215
• Sprzedam 2 niwelatory geodezyjne 
Ni020 i Ni025 firmy Zeiss Jena. Łaty gra-
tis. Tel. 604-420-756

OTO KOLEJNY ZAPRZYJAŹNIONY PUNKT, 
GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ 

TYGODNIK OKO....
...I NIE TYLKO, 

BO JEŚLI WEJDZIECIE PO OKO,

NA PEWNO NIE UDA WAM SIĘ WYJŚĆ 
BEZ PYSZNEGO CIASTKA 

LUB CHRUPIĄCEGO PIECZYWA!

16.10.2022 r.
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UCZYMY SIĘ, ROZWIJAMY
E.K.: No i mamy taki problem 

globalny, dotyczący nie tylko 
naszej gminy, mianowicie ceny 
energii i gazu. Po pierwsze: czy 
będą jakieś oszczędności? Sły-
szymy, że różne gminy, różnego 
rodzaju oszczędności planują, 
czy takie oszczędności planowa-
ne są także u nas? I drugie pyta-
nie: co  z osobami, które korzy-
stają z ciepła z naszej miejskiej 
ciepłowni.

Jeśli chodzi o gminę i jej jed-
nostki, zawsze zachęcałem do 
rozsądnego korzystania czy to z 
energii elektrycznej, czy z ciep-
lnej i raczej te jednostki gminy, 
w tym szkoły czy przedszkola, 
do tego się stosowały. Na dzień 
dzisiejszy nie planujemy jakichś 
drastycznych redukcji, oszczęd-
ności. Oczywiście nie wiemy też, 
czy np. nie będziemy mieli ja-
kichś obowiązków wynikających 
z przepisów prawnych, bo była 
zapowiedź pana premiera, że 
być może od października admi-
nistracja publiczna, czyli w tym 
i samorządowa, będzie musiała 
wprowadzić jakieś 10% oszczęd-
ności. Jeżeli będzie taki przepis, 
to wtedy będziemy zgodnie z nim 
postępować. Siądziemy wtedy i 
zobaczymy, gdzie i jakie możliwo-
ści możemy w gminie wdrożyć. 
Staramy się mądrze gospoda-
rować od iluś lat tym, co mamy, 
po to, żeby pewne rzeczy zabez-
pieczyć. Wiadomo, że jak mamy 
żłobek czy przedszkole to musi to 
odpowiednio ogrzewane, żeby 
dzieci nie marzły, natomiast się 
ich nie przegrzewa, bo to też  jest 
niezdrowe. Wszystko robimy w 
miarę zdroworozsądkowo. Jeśli 
chodzi o ciepłownictwo systemo-
we, czyli naszą kotłownię, to pro-
szę Państwa: można to podzielić 

na dwa etapy. Po pierwsze, tak 
jak wszędzie znacząco wzrosły 
ceny węgla. Nasza kotłownia 
kupowała węgiel za około 400 
zł, teraz po przetargach wyszło 
około 2400 zł. To samo emisja 
CO2. Kiedy rozpoczynałem urzę-
dowanie, płaciliśmy jako gmina 
około półtora miliona. Za emisję 
teraz płacimy około 9 mln, więc 
są to koszty, które znacząco idą 
w górę. Czynimy tutaj starania 
po pierwsze ku temu, żeby te 
koszty redukować, natomiast 
jeśli chodzi o gospodarstwa do-
mowe i zużycie prądu, to tak jak 
państwo wiecie, Urząd Regulacji 
Energetyki tutaj ustala progi dla 
spółki. Spółka jako odrębna oso-
ba prawna zwraca się do URE, 
przedstawia swoje koszty i wtedy 
o ewentualnym progu podwyżek 
decyduje URE, że może to być 10, 
20, 30%. Wtedy już taka taryfa, 
jaka będzie zatwierdzona, będzie 
naliczana.

E.K. :  Słyszymy, że to ma być 
100%.

Gdybym miał być ekonomicz-
ny, to nawet 600%. Węgiel wzrósł 
5-6 razy. Natomiast spółka tutaj, 
razem z gminą, będzie szukała 
innych źródeł sfinansowania. 
Co najważniejsze: węgiel spółka 
zabezpieczyła, więc będzie to 
ciepło, bo to też jest problem 
fizycznie, czy ono będzie, czy 
nie. Druga rzecz: czekamy też 
na rozwiązania prawne, bo tak 
jak słyszymy, mają być dopłaty z 
budżetu państwa do tego ciepła 
systemowego i wtedy docelowo 
będziemy też my wiedzieli, jak 
ze spółką razem zagospodaro-
wać, żeby jak najmniej odczuli to 
mieszkańcy w sposób negatyw-
ny. Na dzień dzisiejszy dobra wia-
domość jest taka, że węgiel jest 

zabezpieczony i że na pewno nie 
wzrośnie mieszkańcom ciepło 
tyle, ile wzrosły ceny węgla.

R.J. :  W tej kadencji dużo 
jest robione, jeśli chodzi o za-
pewnienie głównie młodym 
mieszkańcom miejsca, żeby mo-
gli rozpoczynać nowe życie w 
nowym mieszkaniu, na nowej 
działce. Gmina robi wiele takich 
inwestycji, np. budowa bloku 
komunalnego, przystąpienie do 
społecznej inicjatywy miesz-
kaniowej, czy nawet to, że jest 
możliwość zakupienia działki na 
terenie Kozienic. Proszę o kil-
ka słów na temat tych działań, 
żeby mieszkańcy też wiedzieli, 
że w tym kierunku gmina idzie, 
bo sądzę, że to po to jest, żeby 
właśnie zachęcać młodych do 
pozostania.

Jak najbardziej. Wiemy, że ktoś, 
kto zakłada rodzinę, zaczyna to 
dorosłe życie, potrzebuje miesz-
kania i pracy i przede wszystkim 
tego, żeby gdzieś zapuścić korze-
nie, tę rodzinę powiększać - i sta-
ramy się w tym kierunku dążyć, 
między innymi przez pozyskiwa-
nie inwestorów, ale także inwe-
stując sami w mieszkania komu-
nalne. Jeden z tych przykładów 
to ten blok, o którym mówiliśmy. 
Pozyskaliśmy tutaj 80% kosztów 
inwestycji, czyli prawie 6 mln, 
z Funduszu dopłat z Banku Go-
spodarstwa Krajowego i ta inwe-
stycja się realizuje, w przyszłym 
roku ma być oddana do użytko-
wania. Jako gmina pozyskaliśmy 
też 3 mln na wkład do społecz-
nej inicjatywy mieszkaniowej. 
W sumie z dziewięcioma innymi 
samorządami utworzyliśmy taką 
grupę. Do tego doszedł jeszcze 
podmiot państwowy, czyli Krajo-

wy Zasób Nieruchomości. wprze-
ciągu kilku lat ma powstać w tych 
gminach około tysiąca mieszkań 
dla tych gmin. Z dobrych wiado-
mości jest też taka, że na przyszły 
rok w trzech gminach planuje się 
rozpocząć procedury związane 
z budowaniem tych mieszkań. 
Wśród tych 3 gmin jest gmina Ko-
zienice i mam nadzieję, że pierw-
szy taki blok, około 50 mieszkań, 
na początku przyszłej kadencji 
już powstanie.

E.K..: To jest, rozumiem, ele-
ment działalności prospołecz-
nej, za którą to działalność w 
konkursie Innowacyjny Samo-
rząd Gmina Kozienice została 
doceniona. Powiedzmy o pozo-
stałych takich działaniach, które 
wpłynęły na taką naszą wysoką 
pozycję.

Rzeczywiście, dostaliśmy na-
grodę Samorząd Innowacyjny. 
Tutaj głównym projektem, który 
był oceniany, było Centrum Usług 
Społecznych. Jako takie rozwią-
zanie z jednej strony komplekso-
we, pilotażowe - to był w ogóle 
program z Ministerstwa Rodziny 
i z funduszy unijnych - oceniony 
był ten projekt jako najlepszy 
w kraju, natomiast trzeba było 
go wdrożyć. I tutaj połączyliśmy 
dwa elementy. Z jednej strony 
nowy obiekt, nowy budynek po 
dawnym OPU, bo chcieliśmy, 
żeby z jednej strony mieszkańcy 
byli przyjmowani w godnych wa-
runkach, a z drugiej strony pra-
cownicy pracowali też we właś-
ciwych, godnych warunkach, bo 
to też ma wpływ na atmosferę 
pracy, na chęć podejmowania 
działań. To jest kwestia szacunku 
wobec i tych osób, które przy-
chodzą po pomoc, i wobec tych, 
które tam pracują. Mam nadzie-

ję, że jeśli chodzi o warunki, to 
znacząco one się polepszyły. 
Natomiast całościowo chodziło 
też o większą ofertę, żeby spre-
cyzować tę ofertę społeczną, roz-
szerzyć ją i dotrzeć bardziej do 
indywidualnych mieszkańców. 
Powstały nowe byty. Pracowni-
cy wychodzą na ulicę, organi-
zują spotkania z mieszkańcami, 
organizują imprezy z zaintereso-
wanymi grupami społecznymi, 
które np. były wykluczone. Tych 
działań jest wiele, to jest ponad 3 
mln pozyskanych funduszy, i one 
będą kontynuowane. Uczymy 
się, rozwijamy, ale rzeczywiście 
ten nasz projekt też jeździł jako 
projekt wzorcowy na spotkania 
już takie tematyczne, w zakresie 
pomocy społecznej. Pani dyrek-
tor i pani burmistrz jeździły do 
Łodzi, prezentowały to jako taki 
dobry przykład rozwiązań, które 
można stosować później w kraju.

R.J.: Jeszcze pozostając w te-
macie działań prospołecznych 
gminy, chciałam dopytać o pro-
gramy zdrowotne, które aktu-
alnie są realizowane. Tych pro-
gramów jest cztery. Czy mógłby 
Pan Burmistrz nam przybliżyć tę 
tematykę?

Po rozmowach z mieszkańcami, 
że takie programy są potrzebne, 
zleciliśmy diagnozę tych potrzeb, 
bo taka jest procedura. Pamiętaj-
my, że żeby wdrożyć jakikolwiek 
program zdrowotny, musimy 
mieć odpowiednie akredytacje, 
zgody z Ministerstwa Zdrowia 
i tak dalej. To trwa. Udało się 
jednak to wszystko procedować, 
Rada też zatwierdziła i w latach 
2022-24 cztery takie projekty 
za ponad 600 tysięcy z budżetu 
gminy będą realizowane. Różne 
tematyki kierowane do różnych 
grup mieszkańców. Jest pierwsza 
pomoc, np. czyli kursy, kursy dla 
młodzieży szkolnej, szkoła rodze-
nia, czyli coś dla młodych mał-
żeństw, jeżeli ktoś by planował, 
ale także szczepienia dla dziew-
czynek przeciw HPV czy przeciw-
ko brodawczakowi. Dla starszych, 
powyżej 65 roku życia, szczepie-
nia przeciw pneumokokom. Tutaj 
te zadania realizuje przychodnia 
kozienicka, więc myślę, że można 
się po prostu zgłosić. Oczywiście 
liczba miejsc ograniczona, bo ni-
gdy nie jest tak, że wszyscy chcą 
się zaszczepić, ale zachęcamy, bo 
nie są to tanie rzeczy, a myślę, że 
z uwagi na zdrowie bardzo przy-
datne i warto skorzystać.

E.K.: Czy w związku z sytua-
cją za naszą wschodnią granicą 
przyszłoroczny zlot campingu i 
karawaningu stoi pod znakiem 
zapytania?

To i pandemia raczej wskazuje 
na to, że tego zlotu w przyszłym 
roku nie będzie, bo dostaliśmy 
pismo od zarządu Federacji, że z 
uwagi na pandemię posypał się 
harmonogram imprez na całym 
świecie. W przyszłym roku ma się 
odbyć w Kozienicach posiedze-
nie władz światowych Federacji i 
wtedy pewnie zapadną decyzje o 
terminie Zlotu.

E.K.: Dziękujemy Panu burmi-
strzowi za rozmowę.

Rozmawiali: Edmund Kordas  
- Tygodnik OKO i Renata Jasek - 

Kronika Kozienicka
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Gmina Kozienice liderem 
regionu w kategorii ekologii

80. rocznica pacyfikacji 
kozienickiego getta

W piątek 23 września podczas uroczystej gali w siedzibie Szkoły Muzycznej w Radomiu, 
Gmina Kozienice otrzymała tytuł Lidera Regionu w kategorii ekologii.

- Gmina Kozienice jako zielone 
serce Puszczy Kozienickiej szcze-
gólnie dba o ekologię. Kapituła 
doceniła wiele naszych działań. 
Przede wszystkim pozyskaliśmy 
rekordowo dużo funduszy na in-
westycje. Takim działaniem jest 
np. ostatnia, rekordowa dotacja 
na modernizację źródła ciepła 
w Gminie Kozienice. Jej wartość 
to prawie 56 mln zł, a głównym 
celem jest zaopatrzenie w ekolo-
giczne ciepło mieszkań i domów 
mieszkańców miasta Kozienice 
podłączonych do istniejącej sie-
ci. Jesteśmy także regionalnym 
liderem w pozyskiwaniu fundu-
szy norweskich. Budując zielo-

ne strefy, ogrody dydaktyczne 
i miejsca wypoczynku przeciw-
działamy zmianom klimatu.

W Kozienicach powstaje też 
nowe, zielone centrum miasta 
z parkiem wodnym. Te miejsca 
będą służyły mieszkańcom przez 
długie lata. Doceniono również 
kontynuację realizowanych przez 
nas programów, takich jak do-
płata do wymiany pieców czy 
rzadko spotykana dopłata do 
zakupu pomp ciepła w wysokości 
10 tys. zł. Jako samorząd mamy 
szerokie perspektywy inwestycyj-
ne, wpływające pozytywnie na 
nasze zdrowie oraz całe środo-
wisko naturalne w naszym oto-

czeniu. Dziękuję mieszkańcom, 
którzy na co dzień motywują nas 
do działania, wskazując proeko-
logiczne kierunki rozwoju, który-
mi podążamy – mówi burmistrz 
Piotr Kozłowski.

W trakcie gali nagrodę  
w imieniu burmistrza odebra-
ła jego zastępca ds. społecz-
nych Dorota Stępień, dziękując  
w imieniu kozienickiego samo-
rządu za docenienie działań  
na rzecz ekologii.

28 września w Muzeum Regionalnym w Kozienicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego odbył się wykład dr. 

hab. Sebastiana Piątkowskiego nt. pacyfikacji kozienickiego  
getta we wrześniu 1942 r.

Dr hab. Sebastian Piątkowski 
(IPN del. w Radomiu) to jeden 
z najbardziej uznanych specja-
listów w zakresie historii naj-
nowszej regionu, a także autor 
prezentowanej w Muzeum od 
początku września wystawy Ak-
tion „Reinhardt”: 1942-1943. 

W swoim wystąpieniu przed-
stawił on proces narasta-
nia represji wobec Żydów od 
pierwszych dni wojny, aż po 
dramatyczne wydarzenia z lata i 
jesieni 1942 r. Odniósł się także 
do kulisów Aktion „Reinhardt” – 
operacji mającej na celu fizyczną 
likwidację społeczności staroza-
konnych na terenie Generalnego 
Gubernatorstwa. Polegała ona 
na koncentrowaniu osób wyzna-
nia mojżeszowego w większych 
ośrodkach przed wywiezieniem 
ich do obozów zagłady. 

W kozienickim getcie w szczy-
towym momencie represji (latem 
1942 r.) zgromadzono ok. 13.000 
osób. 27 września 1942 r. zostały 
one skierowane na stację kolejo-
wą w Bąkowcu, a następnie prze-
transportowane na miejsce kaźni 
– do Treblinki. Ok. 80 członków 
żydowskiego komanda robocze-
go uniknęło losu pobratymców. 
Zostali oni wysłani do obozów 
koncentracyjnych, a część z nich 
doczekała końca wojny.

Prelekcja spotkała się z dużym 
odzewem. Na wykładzie pojawili 
się: Dorota Stępień – I zastęp-
ca burmistrza, samorządowcy, 
przedstawiciele instytucji pub-
licznych i organizacji społecznych 
oraz liczni mieszkańcy Kozienic, 
zainteresowani mało zbadanym 
tematem, jakim jest historia ko-
zienickich Żydów.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice położonych  
w Kozienicach os. Borki dla której przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowe-
go w Kozienicach jest prowadzona księga wieczysta RA1K/00020573/1.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 roku o godz. 9 00 (wtorek) według podanej 
kolejności działek w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, sala. 212, 
II piętro.

1. Nr 6923 o powierzchni 1133 m2 - cena wywoławcza 229 000 zł, wadium  - 22 900 zł,
2. Nr 6924 o powierzchni 861 m2 - cena wywoławcza 175 600 zł, wadium  - 17 560 zł, 
3. Nr 6925 o powierzchni 823 m2 - cena wywoławcza 168 000 zł, wadium  - 16 800 zł,
4. Nr 6926 o powierzchni 809 m2 - cena wywoławcza 165 000 zł, wadium  - 16 500 zł,
5. Nr 6929 o powierzchni 855 m2 - cena wywoławcza 176 000 zł, wadium  - 17 600 zł,
6. Nr 6930 o powierzchni 814 m2 - cena wywoławcza 167 700 zł, wadium  - 16 770 zł,
7. Nr 6931 o powierzchni 794 m2 - cena wywoławcza 163 500 zł, wadium  - 16 350 zł,
8. Nr 6932 o powierzchni 829 m2 - cena wywoławcza 171 000 zł, wadium  - 17 100 zł,
9. Nr 6934 o powierzchni 536 m2 - cena wywoławcza 110 000 zł, wadium  - 11 000 zł,
10. Nr 6935 o powierzchni 394 m2 - cena wywoławcza 81 000 zł, wadium  - 8 100 zł, 
11. Nr  6936 o powierzchni 632 m2 - cena wywoławcza 130 000 zł, wadium  - 13 000 zł.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 27 

września 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Forma sprzedaży – własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 
obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na konto Gminy Kozienice PEKAO SA Oddz. 
Kozienice Nr 44 1240 5703 1111 0000 4904 2762 wadium we wskazanej wysokości, w pieniądzu 
najpóźniej do dnia 9 listopada 2022 roku włącznie. W celu identyfikacji wpłaty, w tytule przelewu na-
leży podać oznaczenie działki będącej przedmiotem wpłaty wadium. Za datę wpłaty wadium uważa 
się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone w Urzędzie 
Miejskim w Kozienicach, ul. Parkowa 5, bezpośrednio w pok. Nr 3 (parter) do dnia 14 listopada 
2022 roku (poniedziałek) do godz. 16.00.

Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach oraz zamieszczone na stronach internetowych www.kozienice.pl,  
www.bip.kozienice.pl i telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”.

Organizator zastrzega sobie jedynie z ważnych powodów prawo odwołania ogłoszonego przetar-
gu z zachowaniem przepisów art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środo-
wiska pok. nr. 3, tel. 48 611 71 32.
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GMINA GŁOWACZÓW

Przebudowa drogi w Chodkowie

Wsparcie finansowe dla OSP w Ursynowie z WFOŚiGW

„Budowa drogi gminnej relacji 
Miejska Dąbrowa - Kosny wraz  
z budową oświetlenia ulicznego”Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Chodków wykonana dzięki dofinan-

sowaniu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 147.000,00 zł. 
Całkowity koszt zadania to kwota 322.621,74 zł. 

Trwają prace nad termomodernizacją budynku OSP w Ursynowie. Dzięki pozyskanym 
funduszom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie przez jednostkę OSP i Gminę Głowaczów o łącznej kwocie 60.000,00 zł straż-
nica zostanie ocieplona, położony zostanie tynk elewacyjny oraz wymienione zostaną 
okna. Dodatkowo inwestycja zostanie wsparta środkami własnymi Gminy Głowaczów  
w kwocie 3.000,00 zł. 

Na to zadanie Gmina Głowaczów otrzymała dofinansowa-
nie w kwocie 900.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwe-

stycji Lokalnych, natomiast całkowity koszt realizacji zadania 
to 973.888,18 zł. 

W ramach zadania wykonano 
drogę o szerokości 4 m wraz z 
mijanką na łuki poziomym, o 
długości łącznej 577,0 mb. In-
westycja zlokalizowana jest w 
istniejącym pasie drogowym. 
Zaprojektowany odcinek drogi 
stanowi dojazd do zabudowy 

zagrodowej i pól przy niej zlo-
kalizowanych. Droga wykonana 
na podbudowie tłuczniowej o 
nawierzchni bitumicznej wraz 
z poboczami i zjazdami do po-
sesji utwardzonych tłuczniem. 
Wykonano odwodnienie po-
wierzchniowe poprzez spadki 

podłużne i poprzeczne na przy-
legający teren.

Firma wykonująca zadanie 
-  ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. z Rado-
mia wybrana w drodze postę-
powania o udzieleniu zamówie-
nia publicznego.

W ramach zadania wykonano 
drogę o długości 756,0 mb, a za-
kres prac obejmował następują-
ce roboty:
- roboty przygotowawcze i roz-
biórkowe (wytyczenie trasy 
drogi, zlokalizowanie i odkrycie 
uzbrojenia, wycinka drzew i krze-
wów)
- roboty ziemne (wykopy i nasy-
py związane z wykonaniem ko-
ryta pod jezdnią, pobocza i rowy 
przydrożne)
- wykonanie przepustów pod 
jezdnią,
- wykonanie podbudowy jezdni,
- wykonanie jezdni o nawierzchni 
bitumicznej,
- wykonanie przepustów pod 
zjazdami,
- ulepszenie nawierzchni pobo-
czy i zjazdów mieszanką tłucznio-
wą,
- budowa oświetlenia ulicznego,

- wykonanie oznakowania drogi 
znakami pionowymi wg projektu 
stałej organizacji ruchu,

Powstała jezdnia o szerokości 
5,00 m, gdzie na całym odcinku 
drogi pobocza gruntowe o sze-
rokości 1 m są utwardzone kru-
szywem, wykonano zjazdy na 
pola uprawne. Zaprojektowano 
wykonanie nowych zjazdów na 
posesję.

Złożoność zadania obejmowa-
ło również budowę oświetlenia 
ulicznego w m. Kosny. Wykonano 
tu linię oświetlenia drogowego 
o długości 868 mb, zamontowa-
no 22 sztuki słupów stalowych 
na których obsadzono energoo-
szczędne oprawy LED 55 W 6450 
lm. Budowana linia oświetlenia 
drogowego stanowi kontynu-
ację istniejącej infrastruktury  
oświetlenia dróg i ulic na terenie  
Gminy Głowaczów.
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Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022

Gmina Głowaczów otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Województwa 
Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022.

W ramach tego programu 
otrzymano wsparcie w kwo-
cie po 10.000,00 do każdego  
zadania:

1. „Modernizacja oświetle-
nia drogowego w miejscowości 
Moniochy” –  całkowity koszt 
zadania 35.460,00 zł. Wykonano 
montaż nowych lamp energoo-
szczędnych na istniejących słu-
pach energetycznych; 

2. „Modernizacja oświetlenia 
drogowego w miejscowości Łu-
kawa” – całkowity koszt zadania 
24.800,00 zł, w ramach którego 
wymieniono istniejące lampy na 
energooszczędne;

3. „Modernizacja oświetle-
nia drogowego w miejscowości 
Grabnowola Kolonia” – całkowi-
ty koszt zadania 48.791,64 zł, w 
ramach którego wymieniono ist-
niejące lampy na energooszczęd-

ne w ciągu drogi m. Grabnowola 
i Grabnowola Kolonia; 

4. „Modernizacja oświetlenia 
drogowego w miejscowości Pod-
mieście” – całkowity koszt zada-
nia 27.280,00 zł, w ramach które-
go wymieniono istniejące lampy 
na energooszczędne.

5. „Budowa oświetlenia dro-
gowego w miejscowości Stu-
dzianki Pancerne” – kwota do-
finansowania 10całkowity koszt 
zadania 34.760,00 zł. W ramach 
zadania powstało oświetlenie w 
w/w miejscowości w kierunku m. 
Łękawica, zamontowano nowe 
słupy, przewody oraz energoo-
szczędne lampy;

Budowa i modernizacja 
oświetlenia w znaczącym stop-
niu poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców tych miejscowości. 
Dotychczasowe oprawy sodowe 

lub rtęciowe są energochłonne 
i charakteryzują się niską wy-
dajnością i żywotnością źródła 
światła. Korzystnym rozwiąza-
niem jest wymiana oświetlenia 
na oprawy LED – nowoczesne, 
wydajne i przede wszystkim 
energooszczędne. Oferta mo-
dernizacji zakłada, że koszt na-
kładów inwestycyjnych zwróci 
się z uzyskanych oszczędności 
w stosunkowo krótkim okresie 
czasu, jest to także duży krok w 
stronę poprawy estetyki, a także 
wymierny wkład w ochronę śro-
dowiska.

6. „Budowa placu zabaw w 
miejscowości Emilów” – całko-
wity koszt zadania 39.544,64 zł. 
W ramach zadania powstał plac 
zabaw wyposażony w urządze-
nia zabawowe, m.in. w: karuze-
lę krzyżową, 3 różnego rodzaju 
huśtawki oraz system modułowy. 
Powstanie inwestycji wpłynie na 
atrakcyjność miejscowości jak 
również będzie miejscem inte-
gracji mieszkańców; 

7. „Budowa placu zabaw w 
miejscowości Przejazd” – całko-
wity koszt zadania 39.544,61 zł. 
W ramach zadania powstał plac 
zabaw wyposażony w dwie róż-
nego rodzaju huśtawki, karuzelę 
i system modułowy. Wykonana 
inwestycja cieszy się dużym zain-
teresowaniem dzieci i młodzież, 
jest również miejscem integracji 
mieszkańców;

Powstanie placów zabaw po-
zwoliło na stworzenie warunków 
bezpiecznej i aktywnej zabawy 
dla małych i większych mieszkań-
ców miejscowości, gdzie obecnie 
nie było takiego miejsca, w któ-
rym dzieci wspólnie z rodzicami 
czy dziadkami mogliby spędzić 
miło, a przede wszystkim aktyw-
nie swój wolny czas. Utworzenie 
ogólnodostępnego, atrakcyjnego 
placu zabaw, pozwoli na zaspo-
kojenie potrzeb ruchu dzieci. 
Miejsce to będzie pełniło rów-
nież rolę integracji środowiska 
lokalnego, ponieważ stanie się 
ośrodkiem wspólnych spotkań 
dzieci, rodziców, dziadków. Pla-
ce zabaw przyczynią się również 
do wzrostu atrakcyjności miej-
scowości, a przede wszystkim 
spełnią marzenia najmłodszych 
mieszkańców.

8. „Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców sołectwa Lipa po-
przez zakup sprzętu dla OSP i 
montaż kamer na budynku OSP 
Lipa” –całkowity koszt zadania 
21.041,32 zł. W ramach zadania 
zakupiono sprzęt ratowniczo-
-gaśniczy, który zwiększy poten-
cjał operacyjny jednostki OSP 
oraz zamontowano kamery, co 
w znaczący sposób poprawi bez-
pieczeństwo obiektów remizy;

9.  „Zakup sprzętu do utrzy-
mania terenów zielonych w so-
łectwie Michałów” – całkowity 
koszt zadania 20.400,00 zł. Zaku-
piono kosiarkę - traktorek marki 
STIHL 5097 Z, który usprawni 
utrzymanie estetyki terenów zie-
lonych;

10.  „Zakup sprzętu do utrzy-
mania terenów zielonych w 
sołectwie Henryków” – kwo-
ta dofinansowania 10.000,00 
zł, całkowity koszt zadania 
22.500,00 zł. Zakupiono kosiarkę 
– traktorek marki STIHL RT 5112 
Z, który usprawni utrzymanie 

estetyki terenów zielonych;
Wykaszanie terenów zielonych 

kosiarką żyłkową czy spalinową 
zajmuje dużo czasu, jest praco-
chłonne, dlatego celowym było 
skorzystanie z możliwości pozy-
skania dofinansowania do zaku-
pu kosiarki traktorka. Realizacja 
zadania usprawni i przyspieszy 
prace przy wykaszaniu poboczy, 
natomiast zakup dodatkowego 
sprzętu podniesie funkcjonal-
ność urządzenia. Np. pług jako 
wyposażenie kosiarki-traktorka 
pozwoli na odśnieżanie chodni-
ków czy miejsc przy przystankach 
autobusowych.
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Do turnieju rozgrywanego pod 
czujnym okiem sędziów stanęły 
jednostki OSP z gmin: Głowa-
czów, Gniewoszów, Sieciechów, 
Garbatka-Letnisko, Grabów nad 
Pilicą, Magnuszew oraz Kozieni-
ce. Zawody rozegrane zostały w 
konkurencjach: ćwiczenia bojo-
we, sztafeta pożarnicza 7x50m 
z przeszkodami oraz musztra 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych. W zawodach brało udział 
24 drużyn, w tym 8 żeńskich i 4 
drużyny młodzieżowe. Druhowie 
rozpoczęli zmagania od udziału 
w sztafecie pożarniczej następ-
nie przystąpili do rywalizacji w 
zadaniu bojowym.

Klasyfikacja generalna zawodów 
przedstawiała się następująco:

MDP dziewczęta
1. OSP Świerże Górne
2. OSP Garbatka Letnisko
3. OSP Chmielew
4. OSP Brzóza
5. OSP Wysokie koło
MDP chłopcy
1. OSP Chmielew
2. OSP Wysokie Koło
3. OSP Głowaczów
4. OSP Stanisławice
Grupa C (drużyny kobiece)
1. OSP Gniewoszów
2. OSP Kozienice
3. OSP Lipa
Grupa A (drużyny męskie)
1. OSP Gniewoszów
2. OSP Wysokie Koło
3. OSP Grabów nad Pilicą

4. OSP Chmielew
5. OSP Brzóza
6. OSP Garbatka Letnisko
7. OSP Nowa Wieś
8. OSP Głusiec
Podsumowując zawody spor-

towo – pożarnicze słowa podzię-
kowania za udział w zawodach 
przekazał Prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego OSP - Hubert 
Czubaj dziękując wszystkim, za 
dostarczone emocje podczas ry-
walizacji oraz bardzo wysoki po-
ziom wyszkolenia zawodników. 
Szczególne podziękowania skie-
rował do osób, które wykazały 
trud i zaangażowanie w przygo-
towaniu dziecięcych i młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych.

Podziękowania za udział i za-
angażowanie w zawodach złożył 
bryg. Kamil Bieńkowski Komen-
dant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Kozienicach. 
Zaznaczył, iż głównym elemen-
tem, który przyświeca organizacji 
zawodów, to przede wszystkim 
propagowanie ochrony przeciw-
pożarowej.

Drużyny biorące udział w zawo-
dach otrzymały pamiątkowe dy-
plomy, zwycięzcy medale i pucha-
ry oraz promesy na zakup sprzętu 
pożarniczego. Młodzieżowym 
Drużynom Pożarniczym wręczono 
upominki i pamiątkowe dyplomy.

Źródło informacji oraz zdjęcia 
portal Kozienice24.pl oraz PSP 
Kozienice.

Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Kozienicach 

Ścieżki sensoryczne w gminie Głowaczów

W niedzielę 25 września 2022 r. druhowie  
z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu 

kozienickiego rywalizowali w Kozienicach podczas 
zawodów sportowo-pożarniczych. Po krótkiej ceremonii 
otwarcia zawodów przyszła pora na rozlosowanie 
numerów startowych i przystąpienie do rywalizacji.

W dniu 29.09.2022 r. dokonano odbioru zadania pn. „ Realizacja zadań z zakresu 
edukacji ekologicznej na terenie Gminy Głowaczów” w ramach którego 

wykonano trzy ścieżki sensoryczne, tablice informacyjne , ławki , kosze i hotele dla 
owadów na terenie szkół podstawowych w Głowaczowie, Brzózie i Ursynowie.

W ramach akcji zakupiono ma-
teriały nasadzeniowe roślin wie-
loletnich w celu założenia ogro-
du dydaktycznego. Do sadzenia 
drzew i krzewów zaangażowane 
zostały rożne grupy wiekowe i 
zawodowe np. dzieci z lokalnych 
szkół, seniorzy, druhowie z OSP z 
terenu gminy, pracownicy Urzę-
du Gminy.

Wspólna realizacja zadania 
sprzyja poprawie relacji mię-
dzypokoleniowej, wymianie 
doświadczeń, poczuciu przyna-
leżności do wspólnoty lokalnej, 
edukacji przyrodniczej. Posadzo-
ne różne gatunki  drzew i krze-
wów przywróci różnorodność 
biologiczną, zwiększy powierzch-
nię zagospodarowanych tere-
nów zielonych co przyczyni się 
do zmniejszenia zanieczyszczeń 
emitowanych do środowiska 
oraz hałasu. Opisanie drzew na 
tablicach edukacyjnych pozwoli 
w szybki i łatwy sposób zdobyć 
wiedzę na temat poszczegól-
nych gatunków. Ustawione ko-
sze na odpady przy miejscach 
odpoczynków zmotywuje użyt-
kowników do prawidłowego po-
stępowania z odpadami.  Ścież-
ki sensoryczne będą sprzyjały 
aktywnemu spędzaniu czasu na 
powietrzu i poznawaniu świata 
wszystkimi zmysłami.
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Spotkanie z druhami OSP Głowaczów
21 września w OSP w Gło-

waczowie odbyło się 
spotkanie z druhami z jed-
nostki OSP Głowaczów. 

W spotkaniu udział wzięli Sena-
tor RP Stanisław Karczewski, Ma-
zowiecki Komendant Wojewódz-
ki PSP w Warszawie nadbryg. 
Jarosław Nowosielski, Zastępca 
Dyrektora Oddziału Terenowe-
go Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa w Warszawie Zbigniew 
Sobieraj, Starosta Powiatu Kozie-
nickiego Krzysztof Wolski pełnią-
cy funkcję Wiceprezesa Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w 
Kozienicach,  Komendant Powia-
towy PSP w Kozienicach bryg. 
Kamil Bieńkowski, Wójt Gminy 
Głowaczów Hubert Czubaj peł-
niący funkcję Prezesa Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP, 
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski, Dyrektor PSP w Gło-
waczowie pani Monika Kłos, Pre-
zes Zarządu Oddziału gminnego 
ZOSP RP w Głowaczowie druh 
Józef Kapusta, Wiceprezes Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Głowaczowie druh Arkadiusz 
Czarnecki, Prezes Zarządu OSP 
W Głowaczowie druh Wiktor 
Czubaj wraz z członkami zarządu 
druhnami druhami i członkami 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych,  przedstawicielki miejsco-
wego Koła Gospodyń Wiejskich i 
członkowie Klubu Seniora.

Tematem rozmów było bez-
pieczeństwo m.in. na terenie 
gminy Głowaczów, podsumowa-
nia pozyskanych środków. Wójt 
Gminy Hubert Czubaj podzięko-
wał Senatorowi RP i Mazowie-

ckiemu  Komendantowi PSP  za 
ogłaszane programy dzięki, któ-
rym jednostki na terenie gminy 
zostały doposażone w nowo-
czesny sprzęt, odzież ochron-
ną. Zarówno MW Komendant 
PSP jak i Senator RP podzię-
kowali druhom za społeczną 
pracę, zapoznali się ze stanem 
technicznym budynku OSP Gło-
waczów i sprzętu strażackiego 
oraz zapewnili o swoim dalszym 
wsparciu. Wręczone zostały listy 
gratulacyjne za szczególne za-
angażowanie na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej. 

Dyplomy otrzymali: Jednost-
ka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Głowaczowie oraz dh Paweł 
Budziński za największą liczbę 
wyjazdów w 2021 roku.

- Wizyta tak znamienitych 
gości jest dla nas ogromnym 
wyróżnieniem. Złożyłem po-

dziękowania  nadbrygadierowi 
Nowosielskiemu i zaproszonym 
gościom za ogromną pomoc 
w systematyczne zwiększania 
bezpieczeństwa mieszkańców i 
strażaków, a także za ogromne 
środki na zakup sprzętu w 2022 
takiego jak: dwóch łodzi ratun-
kowych z silnikami zaburtowy-
mi, przyczepa wężowa i agregat 
prądotwórczy o dużej mocy, 
który trafi do jednostek OSP 
z terenu gminy. Wartość tego 
sprzętu to kwota 380.000,00 z 
czego tylko 70.000,00 to środki 
gminy. Współpraca z Komen-
dantem Powiatowym PSP jak 
również w zakresie bezpieczeń-
stwa panem Starostą Krzysz-
tofem Wolskim i Burmistrzem 
gminy Kozienice układa się 
wzorowo za którą bardzo dzię-
kuję – powiedział Wójt Gminy  
Głowaczów Hubert Czubaj.

Gmina Głowaczów otrzymała wsparcie na realizację przed-
sięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 

w wysokości 53 325,00 zł będącego częścią Polskiego Ładu. 
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 79 325,00 zł. 

W dniu 30 września br. Wójt Gminy Hubert Czubaj podpi-
sał umowę z właścicielem firmy DESO Stanisławem So-

wińskim na wykonanie zadania: „Poprawa infrastruktury dro-
gowej na terenie gminy Głowaczów: zadanie I Budowa drogi 
gminnej w miejscowości Brzóza ul. Długa, zadanie II Przebu-
dowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice, zadanie III 
Przebudowa drogi gminnej Bobrowniki-Stawki”.

W roku szkolnym 2022/2023 
170 uczniów PSP w Głowaczo-
wie i 114 uczniów PSP w Brzózie 
weźmie udział w zorganizowa-
nych wycieczkach, mających na 
celu uatrakcyjnienie procesu 
edukacyjnego dzieci i młodzieży, 
poprzez umożliwienie im pozna-
wania Polski, jej środowiska przy-
rodniczego, tradycji, zabytków 
kultury i historii oraz osiągnięć 
polskiej nauki. 

Uczniowie zwiedzą m.in. Cie-
chocinek, święty Krzyż na Łysej 
Górze, Dworek Stefana Żerom-
skiego w Ciekotach, Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie, Lublin, 

Sandomierz, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Starówkę, Ła-
zienki Królewskie, Kraków, Kopal-
nię Soli w Wieliczce. 

Dzięki szybkiej reakcji ze strony 
dyrektorów i  sprawnemu wypeł-
nieniu przez nich niezbędnych 
dokumentów, udało się złożyć 8 
wniosków do Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki  w pierwszym dniu 
naboru, co zwiększyło szanse 
pozyskania środków przez organ 
prowadzący. 

O zakwalifikowaniu się do pro-
gramu decydowała kolejność zło-
żonych dokumentów.

Poprawa infrastruktury 
drogowej na terenie gmi-
ny Głowaczów

Wybór firmy nastąpił w wyniku 
przeprowadzonego postępowa-
nia o zamówienie publiczne w 
trybie podstawowym. Rozpoczę-
cie realizacji robót budowlanych 
przez wykonawcę nastąpi po 
dniu przekazania przez zamawia-
jącego dokumentacji projekto-
wej praz STWiORB i po protoko-
larnym przejęciu terenu budowy 
przez kierownika budowy. Plano-
wany termin zakończenia robót 
budowlanych to: zadanie I do 
30.12.2022 r.; zadanie II i III do 
30.11.2023 r. 

Na to zadanie Gmina Głowa-
czów otrzymała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski 

Ład – Program Inwestycji Strate-
gicznych w kwocie 1.960.000,00 
zł. Dodatkowo złożono wnio-
sek na dofinansowanie budowy 
drogi w m. Brzóza ul. Długa do 
Urzędu Marszałkowskiego w ra-
mach programu „Mazowsze dla 
równomiernego rozwoju”. Po 
weryfikacji i pozytywnym rozpa-
trzeniu Gmina Głowaczów zna-
lazła się na liście beneficjentów 
z dofinansowaniem w kwocie 
600.019,13 zł w ramach Instru-
mentu wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju wo-
jewództwa mazowieckiego. 

Wartość podpisanej umowy 
wynosi  3.048.672,45 zł.
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Ciekawe praktyki uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Uczniowie Niepublicznego Technikum Zawodowego w Kozienicach Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach kształcący się w zawodzie technik logistyk w terminie 24.04.2022 

r. – 07.05.2022 r. odbyli praktyki zawodowe w ramach  projektu „Logistycy w Hiszpanii – 
myśl logicznie, działaj praktycznie” - 2021-1-PL01-KA122-VET-000018666 finansowanego 
z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe  
Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Dzięki udziałowi w projekcie 
uczniowie nabyli nowe kompe-
tencje zawodowe, umiejętności 
językowe, cyfrowe oraz umie-
jętności organizacyjne i komu-
nikacyjne. Uczniowie poszerzali 
swoją wiedzę i umiejętności w 
hiszpańskich firmach logistycz-
nych. Uczestniczyli w wydarze-
niach kulturalnych, zwiedzali 
Walencję, zapoznali się z zasada-
mi jedności i różnorodności oraz 
dziedzictwem społecznym, kul-
turowym i historycznym kraju 
UE. Jako potwierdzenie nabytych 
kompetencji uczniowie otrzyma-
li certyfikaty ukończenia stażu 
oraz dokument Europass Mobil-
ność. Na zakończeniu projektu 
odbyło się spotkanie podsumo-
wujące projekt i jego rezultaty. 
Uczniowie biorący udział w pro-
jekcie przygotowali prezentację 
dotyczącą przebiegu praktyk w 
Hiszpanii w języku polskim i an-
gielskim. Stworzyli schemat pro-
cesów magazynowych firmy pol-
skiej i hiszpańskiej oraz wykonali 
makietę magazynu. Przygotowali 
również katalog przedsiębiorców 
w języku angielskim.

Udział w projekcie przyczy-
ni się do wyrównania szans  
w znalezieniu atrakcyjnych 
miejsc pracy po ukończeniu szko-
ły, zarówno na krajowym, jak  
i europejskim rynku pracy.

Puszcza Kozienicka i jej (tu akurat: najmniejsi) mieszkańcy 
od strony ładnej, czyli tej, gdzie rządzi się po swojemu,  

i brzydszej, czyli tej, gdzie usilnie staramy się ją zepsuć...
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MĄDRA POMOC NIEDORAŹNA

OKO: Może najpierw o tym, 
na jakim etapie jest obecnie 
Szlachetna Paczka. Rozumiem, 
że zakończyła się rekruta-
cja wolontariuszy i udało się  
stworzyć zespół…

Sylwia Kuczyńska, liderka 
rejonu Kozienice Szlachetnej 
Paczki: Obecnie mamy 18 wo-
lontariuszy, w tym na tę chwilę 8 
osób nowych, które w niedzielę, 
drugiego października, zostały 
one wdrożone, czyli przeszkolo-
ne przez naszego koordynato-
ra regionalnego Mariusza Wil-
czyńskiego. Dzięki temu można 
powiedzieć, że już mają narzę-
dzia, dzięki którym możemy  
ruszyć do rodzin.

OKO: Mają także, jako zespół, 
ciekawą strukturę wiekową. Nie 
jest tak, że to tylko młodzież…

SK: Tak, właśnie chyba to jest 
najfajniejsze, że przekrój mamy 
tak naprawdę pełen, czyli od lice-
alistów, osób oczywiście pełno-
letnich, poprzez osoby aktywne, 
jak to mówimy: w wieku produk-
cyjnym, po również osoby nieco 
starsze, które też chcą wyjść z 
domu, pomóc i przede wszystkim 
zaangażować się w naszą działal-
ność, co nas niezmiernie cieszy. 
Rzeczywiście przekrój mamy 
bardzo ciekawy, ale to jest chy-
ba plusem, dla mnie znaczącym, 
ponieważ będziemy bazować na 
doświadczeniach ludzi. To jest 
bardzo ważne w rozmowach z ro-
dzinami, żebyśmy mieli doświad-
czenie w podejściu do człowieka.

OKO: Opowiedz o zadaniu, 
jakie przed Wami stoi — oraz 
o tym drugim, jakie Wy z ko-
lei stawiacie przed osobami 
mogącymi zgłaszać rodziny, 
potencjalnych beneficjentów  
Waszych działań.

SK: Rzeczywiście, z jednej stro-
ny my się już przygotowujemy 
do tego, żeby ruszyć i poznać 
rodziny, które będą potrzebo-
wały pomocy, ale w parze z tym 
wychodzi też z naszej strony apel 
do wszystkich, bo tak naprawdę 
rodzinę do Szlachetnej Paczki 
może zgłosić każdy. To jest naj-
ważniejsze: rodzina nie może 
zgłosić się sama, natomiast zgło-
sić może ją sąsiad, przyjaciel, 
znajomy. Nie ma to znaczenia. 
Zgłoszenie może nastąpić po-
przez stronę internetową, bo 
mamy formularz online na szla-
chetnapaczka.pl, ale możemy 
również zgłosić za moim pośred-
nictwem, kontaktując się ze mną 
w dowolny sposób. Mam gotowe 
formularze, które znajdują się tu-
taj, więc można nawet do mnie  
po prostu przyjść.

OKO: Zdradźmy Czytelnikom, 
gdzie jest “tutaj”...

SK: Do Mediateki, gdzie pracu-
ję, a która z tego względu stała się 
trochę taką nieformalną siedzibą 
naszej Szlachetnej Paczki. Zachę-
camy też do kontaktowania się za 
pośrednictwem Facebooka, czy 
to mojego prywatnego, czy też 
za pośrednictwem fanpage Szla-
chetnej Paczki Rejonu Kozienice, 
który również działa i można się 

przez niego z nami kontaktować, 
albo też przez naszych wolonta-
riuszy.

OKO: Na co powinniśmy zwra-
cać uwagę i kiedy ewentualnie 
pomyśleć, że może to jest właś-
nie rodzina, dla której powinni-
śmy postarać się o pomoc Szla-
chetnej Paczki?

SK: Przede wszystkim, co jest 
najistotniejsze, nasza pomoc, 
mądra pomoc kierowana jest do 
ludzi w trudnej sytuacji, która 
możliwe, że na przykład zmieniła 
się z dnia na dzień. Mamy różne 
przypadki losowe, wypadki, cho-
roby, pożary, sytuacje utraty pra-
cy, gdzie rodzina z dnia na dzień 
zostaje po prostu bez środków 
do życia. Tu wchodzimy i poma-
gamy, ale ta nasza pomoc to nie 
jest tylko i wyłącznie ta doraźna 
kwestia, jak to często pojmu-
jemy, prezentu świątecznego. 
Polega na tym, żebyśmy dotarli 
do rodziny i starali się pomóc 
długofalowo, czyli na zasadzie, 
jak to mówimy, dania wędki, a 
nie ryby. Czyli: chcemy pomóc, 
ale chcemy stawiać na rozwój, 
rodzinę, żeby ta pomoc nie była 
na zasadzie tylko tego material-
nego podarunku, żebyśmy starali 
się pomóc im z tej trudnej sytu-
acji, w jakiej się znaleźli, ruszyć 
w kierunku wyjścia z niej, uwie-
rzenia w siebie, znalezienia swo-
ich mocnych stron czy talentów  
i ich rozwijania.

OKO: Jak to się odbywa  
w praktyce?

SK: Z naszej strony? Idziemy, 
rozmawiamy. Jak robimy wywiad 
z rodziną, to tak naprawdę sta-
ramy się tej rodzinie już od razu 
wtedy pomóc znaleźć te moc-
ne strony, bo to chyba jest naj-
trudniejsze zadanie. Żeby ktoś 
w trudnej sytuacji zobaczył w 
sobie to, co ma najfajniejszego, 
najlepszego. Jak już znajdziemy 
te mocne strony, to oczywiście 
ta pomoc materialna jest waż-
na, żeby rodzinie dać pewność 
siebie, żeby potrafiła uwierzyć w 
to, że naprawdę ta sytuacja jest 
w stanie się zmienić. Długofalo-
wa polega na tym, że jeżeli je-
steśmy w stanie, jeżeli darczyńca 
jest w stanie, jeśli rodzina tego 
potrzebuje, możemy spróbo-
wać pomóc mu zorganizować na 
przykład jakiś kurs doszkalający, 
który pozwoli mu w przyszłości 
realizować się na rynku zawodo-
wym. Może być tak, że rodzina 
ma problem z sytuacją finanso-
wą z tego względu, że np. główny 
żywiciel rodziny nie ma prawa 
jazdy. Tu będziemy starali się po-
móc mu w ten sposób, żeby ten 
kurs zorganizować. Chodzi o to, 
żeby nie było to tylko i wyłącz-
nie prezentem świątecznym, ale 
żeby to była pomoc, która po-
zwoli tej rodzinie w przyszłości 
stanąć na nogi.

OKO: Przypomnijmy może 
jeszcze obowiązujące w SzP pro-
cedury i zasady poszanowania 
prywatności. Zgłaszający jest 
dla beneficjenta anonimowy. 
Darczyńca z kolei pozna benefi-

cjenta tylko wtedy, jeśli benefi-
cjent wyrazi taką wolę, prawda?

SK: Tak. Teraz jesteśmy na eta-
pie zbierania historii rodzin, czyli 
tak jak mówiliśmy, teraz właśnie 
można zgłaszać rodziny. Te hi-
storie docierają do mnie jako do 
lidera rejonu. Ja następnie zaj-
muję się tym, żeby nasi wolonta-
riusze do tych rodzin dotarli. Je-
żeli rodzina zostanie włączona do 
paczki, wtedy powstanie jej opis, 
który pojawi się na stronie inter-
netowej. To będzie tzw. baza ro-
dzin, z której później darczyńcy 
będą wybierać, komu zechcą po-
móc, czyli przygotować dla niego, 
jak to mówimy ogólnie, paczkę. 
Po określeniu tych wyborów na-
sza praca jako wolontariuszy po-
lega na tym, że stajemy się jakby 
łącznikiem pomiędzy darczyńcą a 
rodziną, bo, tak jak wspomniałeś, 
darczyńca z rodziną się nie kon-
taktuje. Z tym że podczas wywia-
du my pytamy rodziny, czy będą 
chciały zobaczyć się z darczyńcą 
podczas Weekendu Cudów. To 
samo pytanie pada również w 
stosunku do darczyńcy. Jeżeli 
mamy obie zgody, to wtedy, pod-
czas Weekendu Cudów i wręcza-
nia tej paczki, darczyńca jedzie z 
wolontariuszem do beneficjenta 
i wtedy mają szansę się poznać, 
porozmawiać, spędzić ze sobą 
chwilę czasu.

Wiemy, że tegoroczny Week-
end Cudów to będzie drugi 
weekend grudnia. Nasz magazyn 
tradycyjnie już będzie znajdo-
wał się w świetlicy nad Jeziorem 
Kozienickim. Jest udostępniany 
przez Kozienickie Centrum Re-
kreacji i Sportu, za co serdecznie 
dziękujemy. Darczyńcy często 
pojawiają się, zostawiają tylko 
paczki i wracają do swoich obo-
wiązków przedświątecznych, 
czasem są też po prostu z dale-
ka. Nas cieszy, że w ogóle są, ale 
jeżeli zechcą się spotkać i mamy 
wzajemne zgody, to naprawdę te 
spotkania są wtedy bardzo miłe, 
bardzo ciepłe. Ludzie naprawdę 
mają wtedy chwilę, żeby spę-
dzić ze sobą czas. To są też rela-
cje, które później trwają, ludzie 
utrzymują potem ze sobą kon-
takt. Taki prawdziwy, że często to 
są nie tylko życzenia świąteczne, 
ale też zainteresowanie tym jak 
sobie radzi rodzina, czy wyszła z 
trudnej sytuacji, czy upominki się 
podobają i przydają. Naprawdę 
budują się więzi.

OKO: Aczkolwiek, jak mówisz, 
to wszystko jest dobrowolne.

SK: Tak, naprawdę szanuje-
my prywatność. Nie każdy dar-
czyńca ma taką potrzebę, żeby 
tę rodzinę odwiedzić, nikt też 
nie musi mieć poczucia, że po-
winien to zrobić. Absolutnie. 
Jeżeli nie, my to szanujemy i 
jako wolontariusze pojedzie-
my i w imieniu darczyńcy ten  
upominek przekażemy.

OKO: Spoczywa na Was duża 
odpowiedzialność, bo to jed-
nak Wy musicie dokonać wery-
fikacji, podąć decyzje, wreszcie 
zaprezentować wybrane rodzi-
ny. Po części do Was zależy, czy 
króciuteńki opis czyjejś sytuacji 
życiowej zwróci czyjąś uwagę, 
ujmie za serce, zainspiruje do 
pomocy. Oprócz tego w pracy z 
rodzinami sytuacje zdarzają się 
na pewno różne, w tym trudne, 
a będą z nimi pracować także 
wolontariusze, którzy będą ro-
bić to pierwszy raz?

SK: Tak. Dlatego też to wdro-
żenie, które miało miejsce, jest 
też po to, żeby w pewnym sensie 
wolontariuszy uspokoić, dać im 
narzędzie, żeby bez dużego stre-
su byli w stanie do rodziny wyjść, 
pójść, porozmawiać. Mnie cieszy 
to, że mam na tę chwilę bazę lu-
dzi, gdzie mniej więcej połowa 
osób jest nowych, a połowa to 
tak zwani weterani, którzy już 
którąś edycję uczestniczą w Szla-
chetnej Paczce. Na tych pierw-
szych spotkaniach z rodzinami 
zawsze jest tak, że mamy po 
dwie osoby, zawsze idzie dwóch 
wolontariuszy, rekrut i weteran. 
Dla naszego bezpieczeństwa, ale 
także komfortu, że jesteśmy tam 
z kimś doświadczonym. Bardzo 
mnie cieszy, że ci nowi nie pój-
dą tam sami, tylko z weteranem, 
który pomoże im przez te pierw-
sze rozmowy przejść. Nie jest to 
łatwy temat, bo to jest praca na 
emocjach. Nie oszukujmy się też: 
chcielibyśmy pomóc wszystkim, 
ale wiemy, że nie możemy. Mamy 
też z tyłu głowy to, że obecnie sy-
tuacja ekonomiczno-społeczna 
też nie należy do najłatwiejszych, 
wiemy więc, że po pierwsze bę-
dzie tych rodzin dużo, a po dru-
gie, że i darczyńcom też może nie 
będzie łatwo tej paczki przygoto-
wać. Dlatego jak idzie dwóch wo-
lontariuszy, to oni później oma-
wiają tę sytuację i dopiero wtedy 
podejmowana jest decyzja, czy 

rzeczywiście daną rodzinę włą-
czyć. Przed nami właśnie naj-
trudniejszy czas — październik 
do połowy listopada, gdzie musi-
my odwiedzić te rodziny, podjąć 
decyzje, a następnie znowu się z 
nimi spotkać, żeby przygotować 
i zebrać jak najwięcej informacji 
na ich temat, aby opis w bazie 
był jak najrzetelniejszy i zarazem 
właśnie trafiający do darczyńcy.

OKO: Jak długo jesteś w SzP 
i jak zmieniła się — a wie-
my, że zmieniła — w tym roku  
Twoja rola?

SK: Obecna edycja będzie 
moją trzecią. Do tej pory byłam 
wolontariuszem, w tym roku 
także, ale również liderem re-
jonu. Oznacza to po prostu, że 
jestem człowiekiem odpowie-
dzialnym za bieżącą edycję Szla-
chetnej Paczki Rejonu Kozienice. 
Odpowiadałam za rekrutację 
naszych nowych wolontariuszy, 
a teraz za cały zespół. Z czym to 
się wiąże? Jeżeli np. wolontariu-
sze idą do rodziny i mają wątpli-
wości, które zostają rozwiane na 
poziomie rozmów między nimi, 
ja jestem osobą, która będzie 
im pomagała. Ja zbieram histo-
rie rodzin, ja odpowiadam za 
przydzielanie rodzin wolontariu-
szom, za kontakty ze Stowarzy-
szeniem Wiosna, które jest nad 
nami taką nadrzędną organiza-
cją, zajmującą się SzP. Rozdzie-
lam zadania dla wolontariuszy, 
odpowiadam za przygotowanie 
finału, za przygotowanie maga-
zynu, później też będę obserwo-
wała co dalej, bo nasza praca nie 
kończy się w Weekend Cudów. 
Kontakt z rodzinami każdy wo-
lontariusz ma mniej więcej do 
maja, żeby sprawdzać, jak sobie 
radzą. Właśnie to jest ta mądra 
pomoc, że to nie tylko ten pre-
zent, który dostaje się na święta, 
ale patrzymy dalej — jak sobie 
radzą, czy nie potrzebują jesz-
cze innej pomocy, czy telewizor 
nadal działa. Są też te paczki 
specjalistyczne, które też się po-
jawiły niedawno w Szlachetnej 
Paczce, gdzie organizujemy ja-
kąś pomoc np. w zakresie prawa 
czy medycyny. W sumie moje 
zadanie polega na tym, żebym 
pomogła wolontariuszom moż-
liwie bezkolizyjnie przejść przez 
całą tę edycję.

Rozmawiał AlKo

Jest taka pomoc, o którą nie można poprosić dla siebie, ale 
można dla bliźniego. Pomyślana tak, by nasz dar nie rozmy-

wał się w środkach gromadzonych przez jakąś fundację, ale 
trafiał wprost do konkretnego adresata. Mamy to szczęście,  
a już na pewno mają je ci mniej szczęśliwi z nas, że działa ona 
i u nas. O szczegółach tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki 
rozmawiamy z liderką rejonu Kozienice Sylwią Kuczyńską.
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TRAGEDIA W GNIEWOSZOWIE
Niespodziewana tragedia dotknęła we wtorek rodzinę i przyjaciół 14-letniego Patryka, 

ucznia ósmej klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie. 
Przebywając w placówce, młody człowiek bardzo źle się poczuł, a jego stan szybko się pogarszał. 

Mimo wezwania ambulansu, a następnie Lotniczego Pogotowie Ratunkowego, jego życia nie udało się uratować.

Gdy Patryk zasłabł krótko po 
zakończeniu lekcji, jedna z na-
uczycielek zadzwoniła do jego 
matki, która bardzo szybko (“w 
ciągu dziewięciu minut”) po-
jawiła się w szkole. Według jej 
relacji Patryk wciąż jeszcze był 
wtedy w stanie z nią rozma-
wiać, ale szybko słabł. Dyrektor 
szkoły miał wówczas zapropo-
nować wezwanie karetki pogo-
towie, co też nastąpiło. Przy-
bywszy na miejsce i oceniwszy 
sytuację, zespół ratunkowy z 
karetki zdecydował się wezwać 
jednostkę Lotniczego Pogoto-
wie Ratunkowego. Śmigłowiec 
wylądował na szkolnym boi-
sku, zabierając Patryka, jed-
nakże akcja ratunkowa nie dała  
ostatecznie rezultatu.

Niespodziewana śmierć była 
wstrząsem dla szkoły i całej spo-
łeczności lokalnej. Policjanci z 
Kozienic, poinformowani o zda-
rzeniu około godz. 15.00, przy-
byli wkrótce na miejsce i pilno-
wali następnie szkoły, w której 
odwołano tego dnia wszystkie 
zajęcia pozalekcyjne, by śled-
czy mogli prowadzić niezbędne 
czynności. Sprawą zajęła się tak-
że kozienicka prokuratura.

Sekcja zwłok wykazała, że Pa-

tryk cierpiał na niezdiagnozowa-
nego wcześniej, bo niedającego 
żadnych widocznych objawów 
raka pnia mózgu, który musiał 
tego feralnego dnia zacząć naci-
skać na obszar mózgu odpowie-
dzialny za funkcje życiowe.

Kontrowersje
Dodatkowo smutnym aspek-

tem sprawy stały się komen-
tarze w mediach i Internecie, 
bazujące na domysłach, że z tak 
zaskakującą śmiercią pozornie 
zdrowego chłopca jakiś związek 
musiały mieć niebezpieczne 
substancje psychoaktywne. Ko-
mentarze te były dla rodziny na 
tyle przykre, że mimo żałoby, po 
poznaniu wyników sekcji matka 
Patryka zdecydowała się zabrać 
głos w mediach.

- Robię to tylko dlatego, żeby 
nikt nie mówił, że nasz syn za-
żył jakieś tabletki, narkotyki. 
To nieprawda. Nasze dziecko 
nigdy tego nie robiło. Powiem 
to, bo jak nie ja, to nikt go nie 
obroni. (...) Tego dnia, guz nagle 
zajął część mózgu odpowiada-
jącą za funkcje życiowe. A ni-
gdy wcześniej nie było żadnych 
objawów, nie bolała go głowa, 
nie miał zawrotów, mdłości. 

Patryk poszedł do szkoły zdro-
wy, a jeszcze w niedzielę brał 
udział w zawodach sportowo-
-pożarniczych. Nic, absolutnie 
nic, nie wskazywało na to, że był  
tak poważnie chory.

W oświadczeniu matki chłop-
ca znalazły się także wyrazy 
żalu wobec dyrektora szkoły:

– Kiedy przyjechałam do 
szkoły, usłyszałam, że powin-
nam zabrać syna do szpitala. 
Dopiero na moją prośbę za-
dzwonili po pogotowie. Dyrek-
tor do dyspozytora powiedział, 
że Patryk coś zażył. Mówił, że 
coś od niego poczuł, że powin-
nam sprawdzić jego rzeczy. To 
jedno zdanie sprawiło, że poja-
wiły się plotki o tym, że Patryk 
brał narkotyki. To nieprawda, 
nie chcę, żeby tak mówiono o 
moim synu – mówiła matka 
chłopca w rozmowie z portalem  
echodnia.eu.

Dyrektor szkoły nie zgadza 
się z takim przedstawieniem 
sytuacji:

- Rozumiem, w jak drama-
tycznej sytuacji są rodzice Pa-
tryka. Dla nas wszystkich to co 
się stało jest tragedią. Ale to ja 

zaproponowałem mamie we-
zwanie karetki, bo wiedziałem, 
że sama sobie nie poradzi z za-
braniem chłopca. Rzeczywiście, 
karetka została wezwana dopie-
ro po jej przyjeździe, ale to były 
minuty. Na początku nie przy-
puszczaliśmy, że stan chłopca 
jest tak ciężki. Nie wiedzieliśmy 
co się dzieje, nikt z nas nie jest 
lekarzem. Te wymioty, ból brzu-
cha, to mogło być też zatrucie 
pokarmowe. Rzeczywiście, za-
sugerowałem, że chłopiec mógł 
coś wziąć, mówiłem o dziwnym 
zapachu, który wyczułem, ale 
absolutnie to nie było stwierdze-
nie, tylko sugestia — tłumaczył 
Echu Dnia Jarosław Walasek, 
dyrektor placówki.

Trudna ocena
W sprawie tragedii, której 

nikt zapewne nie był winny i 
jednocześnie nikt nie mógł jej 
przewidzieć, zasmuca aspekt 
szerokiego kolportażu zupełnie 
niepotrzebnych, pogłębiają-
cych cierpienie rodziny komen-
tarzy, opartych o ugruntowany 
przez media stereotyp oraz być 
może niefortunne sformuło-
wanie dyrektora w rozmowie z 
dyspozytorem… choć tu akurat 

wydaje się, że w razie niepew-
ności lepiej o tego typu obser-
wacji ratownikom powiedzieć, 
niż nie powiedzieć, ponieważ 
to nie my, a oni posiadają na-
rzędzia do weryfikacji, czy na-
sze spostrzeżenia są bez związ-
ku, czy może jednak dotyczą  
czegoś istotnego.

Nie ma natomiast uspra-
wiedliwienia dla osób bez-
refleksyjnie powtarzających 
oskarżenia oparte jedynie  
o medialny stereotyp i w 
gruncie rzeczy przypisujących 
zmarłemu winę. Automatycz-
ne skojarzenie „nieprzytomny 
uczeń — dopalacze” należy do 
podobnej kategorii osądów, co 
„leży na ulicy — pijak”, z któ-
rym to stereotypem wszystkie 
organizacje edukujące w za-
kresie pierwszej pomocy wal-
czą od lat, jako że nie tylko 
jest on krzywdzący, ale wprost 
zagraża ludzkiemu życiu i 
zdrowiu. W wypadku Patryka 
chodziło co prawda „tylko” o 
pośmiertne zniesławienie, ale 
także o krzywdę wyrządza-
ną dotkniętą tragedią rodzi-
nie w chwili, gdy najbardziej  
potrzebowała wsparcia.

ZABÓJSTWO 
W KOZIENICACH!
W ubiegły czwartek doszło w Kozienicach do zabójstwa, 

którego ofiarą stała się 37-letnia kobieta. Kozienicka 
prokuratura ustaliła już tożsamość sprawcy, który został tym-
czasowo aresztowany.

Do zdarzenia doszło w godzi-
nach rannych, a zbrodnia miała 
brutalny charakter.

- Nie była to mieszkanka Kozie-
nic. Kobieta została kilkukrotnie 
ugodzona nożem, w wyniku cze-
go zmarła. Dzięki bardzo szybkim 
działaniom kozienickich policjan-
tów, jeszcze tego samego dnia 
około godziny 23. zatrzymany 
został podejrzany w tej sprawie 
24-letni mieszkaniec powiatu ko-
zienickiego – mówiła o sprawie 
prokurator Joanna Żak.

Za  zbrodnię, której się dopuś-
cił, sprawcy zabójstwa grozi do-
żywocie.

Śledczy ustalili, żr, 37-latka 
wcześniej mieszkała tymczasowo 
w Warszawie, a w Kozienicach 
jedynie korzystała z mieszkania 
wynajętego przez inną osobę.

- Ofiara i sprawca nie byli zna-
jomymi ani rodziną. Dla sprawcy 
37-latka była obcą osobą - poin-
formowała prokurator, zastrze-
gając, że ze względu na dobro 
sprawy większej liczby informacji 
ujawnić obecnie nie można.
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Wspaniałe osobowości sceniczne jakimi niewątpliwie są 
Panowie Dariusz Kamys, Tomasz Majer oraz Łukasz Pietsch 

oraz niezastąpiona Joanna Kołaczkowska 
już wkrótce ponownie zawitają do Kozienic!

KTO: Kabaret HRABI 
w programie "Wady i Waszki"

GDZIE: KOZIENICE 13.10.2022  
Centrum Kulturalno-Artystyczne,  

ul. Warszawska 29
KIEDY:  godz. 17:00 i 20:00

bilety w cenie 90-120 zł dostępne w tych miejscach:
• kasa Centrum Kulturalno-Artystycznego

• biletyna.pl http://biletyna.pl
• kupbilecik.pl http://kupbilecik.pl

Organizator/informacje - tel. 883 133 688

Nikt nie jest idealny. Każdy ma jakieś wady. Mniej lub bar-
dziej upierdliwe. Wszystko zależy od tego, po której stronie 

się jest. MY mamy wady, które dodają nam uroku, czynią 
nas bardziej interesującymi. Ale ONI mają wady nie do znie-
sienia. MY nie jesteśmy leniwi, my tylko dostrzegamy, że faj-

nie jest leżeć na kanapie. To ONI są leniwi. Tak zwyczajnie, 
w sposób prosty, upierdliwy.

Dlatego MY nie mamy wad, MY mamy WASZKI.
***

Z naszej strony pozwolimy sobie postawić pewną tezę: pamiętacie 
Państwo z pewnością, jak Joanna Kołaczkowska z lubością zajadała się 

lodami w kawiarni Kulturalna, co przypomnieliśmy materiałem zdję-
ciowym dwa numery temu? Otóż obiecujemy użyć wszystkich znanych 

nam sztuczek z arsenału dziennikarstwa śledczego, by dowiedzieć się, czy 
powrotu kabaretu Hrabi do Kozienic nie zawdzięczamy aby przypadkiem 

rosnącej z czasem - co zrozumiałe, bo tak to już jest - legendzie 
naszych niezrównanych, naturalnych lodów!
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