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Ponownie otwarte Muzeum Regionalne w Kozienicach zaprasza!

Janików 44A, 26-900 Kozienice
www.polmax.com.pl

Tel.: +48 48 332 02 81
 Czynne:  Poniedziałek – piątek 8-18,  Sobota 8-18

W piątkowy wieczór, 29 listopada, odbyło się 
otwarcie odnowionej siedziby Muzeum 

Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasza 
Mikockiego. Jeśli kogoś nurtuje, czy warto  
w takie obiekty inwestować i czy ktoś w ogóle 
odwiedza dziś muzea, zwłaszcza regionalne… 
cóż, po prostu powinien tam tego wieczoru 
być i zobaczyć tłum sympatyków muzeum oraz 
entuzjazm na ich twarzach!

Hipotetycznego malkon-
tenta mogłoby zaskoczyć 
zresztą nie tylko to.  Muze-
um kojarzy się z miejscem 
cichej kontemplacji, gdzie 
od czasu do czasu głośniej 

słychać co najwyżej rzeczo-
wy głos przewodnika – cóż, 
nie tego wieczoru! Odpo-
wiedzialna  za muzyczną 
oprawę wieczoru i witająca 
kolejnych gości ludowa ka-
pela „Jaśki” z Maciejowic 
przygrywała z taką werwą, 
że wielu z obecnych – nie 
wyłączając władz - porwała 
do wspólnego śpiewu.

Dokończenie na str.3
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Turystyczny Listopad
Na stronie Turystyczne Ko-

zienice, w zakładce Smaki 
Ziemi Kozienickiej pojawił się 
nowy, szósty już odcinek kuli-
narnych wędrówek po regio-
nie – tym razem pod wszystko 
mówiącym tytułem Kociołek 
pełen sieciechowskich sma-
ków…

* * *
14 listopada odbył się IX 

Rajd Niepodległości na li-
czącej około 9 km trasie Hu-
cisko – Skłoby. Rajd współ-
finansowany był jest ze 
środków Gminy Kozienice. Ce-
lem rajdu było uczczenie Świę-
ta Niepodległości(śladami 
„Hubala”) oraz popularyzacja 
pieszej turystyki kwalifikowa-
nej i krajoznawstwa w szko-
łach regionu kozienickiego.

W czwartek, 28 listopada, 
grupa uczestników WTZ wzię-
ła udział w kolejnej wycieczce 
do Elektrowni Kozienice. Była 
to zarazem ostatni wycieczka 
w tym roku, zimowa przerwa 
w ich organizacji potrawa 
prawdopodobnie przynaj-
mniej do marca.

* * *
Pojawiły się (i zostały już 

przetestowane przez chęt-
nych) dwa nowe kozienickie 
questy pod tytułami „Miasto 
królów” i  „Chodź zaśpiewasz 
mi piosenkę”. Szczegóły na 
stronie LGD „Puszcza Kozie-
nicka”, stronie questing.pl 
oraz, rzecz jasna, zakładce 
Questy na stronie Turystyczne  
Kozienice.

Andrzejkowy Konkurs Tańca o Puchar 
Burmistrza Zwolenia 2019
Podczas pierwszego w historii Andrzejkowego Konkursu Tańca o Puchar Burmistrza 

Zwolenia, który odbył się na scenie Kinie Świt w czwartek 28 listopada, rywalizowało aż 
360 tancerzy, prezentując najróżniejsze style.

Street Dance, balet, taniec no-
woczesny, taneczne show, boga-
ctwo kostiumów, piór, cekinów 
i frędzli – to wszystko i jeszcze 
więcej zaprezentowali reprezen-
tanci Radomia, Puław, Kozienic, 
Lipska, Skaryszewa oraz Zwole-
nia.

- Jesteśmy bardzo mile zasko-

czeni taką ilością uczestników, bo 
było tu prawie 400 osób, 25 ze-
społów... nie spodziewaliśmy się 
tego  – przyznał burmistrz Zwole-
nia Arkadiusz Sulima.

Nie zaskakuje zatem, że właści-
wie oficjalnie już mówi się o tym, 
że Andrzejkowy Konkurs Tańca 
o Puchar Burmistrza Zwolenia 

zostanie w kalendarz gminnych 
imprez wpisany na stałe!

Organizatorem był Dom Kultu-
ry w Zwoleniu, współorganizato-
rem Pani Anna Kusyk, Przewod-
nicząca Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przy 
Urzędzie Miejskim w Zwoleniu.

SP ZZOZ w Kozienicach informuje, że z dniem 01 grudnia 2019 
roku rozszerza swoją działalność o udzielanie świadczeń 

zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Zapraszamy do złożenia deklaracji wyboru lekarza POZ, 
pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Gwarantujemy szereg udogodnień dla naszych pacjentów. 
W naszym Szpitalu będziecie mogli Państwo wykonać: badania 
laboratoryjne, RTG, USG, kolonoskopię, gastroskopię, na które 

lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wystawił skierowanie oraz 
skorzystać z porady lekarzy specjalistów w wielu dziedzinach:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 48 67 97 
200 / 48 67 97 100 oraz na stronie internetowej www.szpitalkozie-
nice.pl.  Nr tel. do POZ: 48 67 97 180 czynny od 02 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do składania deklaracji 
BĄDŹ NASZYM PACJENTEM!
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Ponownie otwarte Muzeum Regionalne w Kozienicach zaprasza!
Dyrektor Muzeum, Krzysztof 

Reczek, powiedział:
- Gorąco witam Państwa na 

inauguracji nowego sezonu Mu-
zeum Regionalnego w Kozieni-
cach. Zaczęliśmy głośno, z przy-
tupem, po naszemu – myślę że 
tak, jak być powinno. Pozwólcie 
Państwo, że jako gospodarz tego 
obiektu zacznę od podziękowań.  
Bardzo chciałbym podziękować 
władzom naszego samorządu, 
obecnego i minionego, za pięk-
nie oddaną siedzibę. Każdy, kto 
był tu jeszcze parę lat temu, wi-
dział,  że warunki, w jakich pracu-
jemy, nie są najciekawsze. Czeka-
liśmy, że tak powiem, w kolejce 
inwestycyjnej... ale się doczekali-
śmy i naprawdę serce się raduje, 
jest się czym cieszyć!

Po zaproszeniu ze strony dy-
rektora, głos zabrała również 
burmistrz Dorota Stępień:

- Uczestniczymy dzisiaj w wy-
darzeniu, które otwiera puste 
karty historii, historii naszego 
Regionalnego Muzeum w Kozie-
nicach. Jestem niezmiernie prze-
konana o tym że ten nowy duch, 
który został wtłoczony w te mury 
będzie Państwu przyświecał 
przez najbliższe lata i wspomagał 
Państwa działalność. Obiekt, któ-
ry został wyremontowany, jest 
perełką naszej gminy. Wszystkie-
go dobrego życzę!

Po tym jak, pozyskawszy 
uprzednio niemal 3 miliony zło-
tych środków zewnętrznych, 
Gmina Kozienice podpisała w 
roku 2017 umowę na dofinanso-
wanie remontu XIX-wiecznej ofi-
cyny będącej siedzibą muzeum, 
instytucja pozostawała zamknię-
ta przez prawie dwa lata. Tego 
wieczoru mogliśmy podziwiać 
efekty prac i konkluzja może być 
tylko jedna – było warto. Sale 
świeciły nowym blaskiem, a eks-

pozycje dostały wreszcie godną 
oprawę.

 było co oglądać: na dzień do-
bry muzeum zaserwowało zwie-
dzającym aż trzy starannie przy-
gotowane ekspozycje: pierwsza, 
będąca wystawą stałą, prezento-
wała tradycje bartnicze i pszcze-
larskie Puszczy Kozienickiej. Jak 
wyjaśnił zebranym sam dyrektor 
muzeum, to właśnie ta profesja 
była swego czasu ostoją ekono-
miczną i zarazem dumą regionu. 
Druga wystawa, pt. „Kozieniccy 
mistrzowie ludowego rzeźbiar-
stwa i ich dzieła” budziła naj-
większe chyba zainteresowanie, 
do czego przyczyniły się z pew-
nością żarliwe zachęty ze strony 
komisarz wystawy, która szcze-
gólnie zachwalała rzeźby Leona 
Kudły, zwracając uwagę na rolę 
artystycznej deformacji w jego 
twórczości. Czemu się nad tym 
zatrzymujemy? Ponieważ zwie-
dzając wystawę i zatrzymawszy 

się w sali z tą właśnie ekspozycją, 
zauważyliśmy, że każdy - nie wy-
łączając władz - koniecznie chciał 
odnaleźć i zobaczyć wspomnia-
nego przez panią komisarz pęka-
tego bociana. Trzecia wystawa, 
pod tytułem  „A więc wojna!!! 
Ludność cywilna we wrześniu 
'39” ma charakter edukacyjny i 
składa się z 40 plansz oraz zdjęć 
w dużym formacie, przedstawia 
zaś losy zwykłych ludzi, Polaków, 
postawionych wobec wybuchu 
wojny i klęski z września 1939. 
Wszystkie z pewnością warte są 
odwiedzenia.

Na koniec – byłoby z naszej 
strony czarną niewdzięcznością, 
gdybyśmy nie wspomnieli o zna-
komitym, regionalnym poczę-
stunku, przygotowanym przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Stanisławicach!

AlKo

Psychoaktywne Kozienice? Profilaktyka
Po prologu z poprzedniego numeru, czas na konkrety: dziś rozmowa o profilaktyce z Krzysz-

tofem Karczmarskim, kierownikiem Ośrodka Profilaktyki Uzależnień. Podczas ostatniej 
sesji Rady Miasta podjęto decyzję o likwidacji jednostki, nie było to jednak tematem naszej 
rozmowy, na którą umówiliśmy się na długo wcześniej.

Notka od autora: w poprzed-
nim numerze wspomniałem o 
artykule z roku 1999, opubliko-
wanym w „Nowej Gazecie Ko-
zienickiej”, gdzie po raz pierwszy 
poruszałem temat narkotyków 
w Kozienicach. Los zrządził, że 
moim rozmówcą miał być dziś 
ten sam człowiek, z którym roz-
mawiałem 20 lat temu - Krzysz-
tof Karczmarski pracował wtedy 
w policji i pełnił funkcję inspek-
tora ds. profilaktyki i i nieletnich.

OKO: W świetle wyrażonej w 
tym roku, po przeprowadzonych 
kontrolach, ogólnej opinii NIK, 
że „władze samorządowe nie-
rzetelnie realizują zadania do-
tyczące profilaktyki uzależnień 
od alkoholu i narkotyków” - jak 
przedstawia się nasza gmina, 
która, jak rozumiemy, nie znala-
zła się wśród objętych kontrolą?

Krzysztof Karczmarski: NIK 
kontrolował bodaj w roku 2016 
finanse OPU - ale tylko finanse, 
nie działalność stricte profilak-
tyczną, merytoryczną. Z tego co 
pamiętam, nie było zastrzeżeń. 
Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o 

te zarzuty, to ja się w pełni zga-
dzam. Jeśli realizujemy coś na 
takiej zasadzie, jak wskazał NIK, 
czyli że przyjdzie do szkoły na 
przykład policjant, porozmawia, 
czy raczej poopowiada i wyjdzie, 
to tak samo przemknie i wyleci 
to, co on chciał przekazać. Efek-
tu profilaktycznego nie będzie z 
tego żadnego, wszystko zostanie 
po staremu. Nie na tym to po-
winno polegać. Dobra profilak-
tyka to praca długofalowa, rozło-
żona na raty, rozwijanie wątków 
i budowanie na tym, co zostało 
przeprowadzone wcześniej.  Tak 
działa prowadzony przez nas 
ostatnio program „Debata” - to 
jest coś, co my robimy już od 
trzech lat.

OKO: To tzw. program reko-
mendowany? Bo właśnie brak 
realizacji tych programów przez 
samorządy krytykował NIK…

KK: Tak, to jest program re-
komendowany. Znaczy to, że 
został opracowany przez specja-
listów, którzy uzyskali dla niego 
rekomendację, ma naukowe 
podstawy i potwierdzoną sku-

teczność, dostarcza też narzę-
dzi do weryfikowania efektów. 
Tu mamy wersję dla młodzieży 
z klasy VII, prowadzimy to od 3 
lat, bo sens jest taki, żeby zacząć 
od klasy V i iść dalej. Nie prowa-
dzimy tego my czy nauczyciele, 
ponieważ bylibyśmy, najprościej 
mówiąc, mniej  przekonywający, 
dlatego przyjeżdżają dydakty-
cy  z Płocka. Treści są przystęp-
ne i dostosowane do kolejnych 
klas (V- VII), ewoluują wraz z 
nimi. Ważny jest sposób pracy: 
nie jest to wykład, podawanie 
gotowych informacji. Przeciw-
nie: uczestnicy muszą sami do 
wszystkiego dojść, skonfronto-
wać swoją wiedzę i wyobrażenia 
z doświadczeniem specjalistów, 
wyciągnąć wnioski. Dlatego 
właśnie nazywa się to Debata 
– nie chodzi o bierny odbiór. W 
ten sposób pokonujemy też od-
ruch przekory, bo wiadomo, jak 
tym wieku odbierany jest posta-
wiony wprost zakaz - co innego, 
gdy młody człowiek sam wyciąg-
nie wniosek, że bawienie się w 
coś takiego nie ma sensu.

Ciąg dalszy na  stronie 10
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GARBATKA-LETNISKO

W  Przedszkolu Samorządowym „Pod Sosnową Szyszką” w Garbatce Letnisku pod 
koniec listopada królował pluszowy miś. Przedszkolaki w wyjątkowo uroczysty 

sposób świętowały Dzień Pluszowego Misia, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim 
jest potrzebny Miś”.

Nowa pracownia 
informatyczna

Dzień „Pluszowego misia” 
w przedszkolu „Pod sosnową szyszką”

Od wtorku 26 listopada uczniowie z w Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-

Letnisko mają do dyspozycji zmodernizowaną pracownię 
informatyczną. Na nową pracownię wydatkowano ponad 65 
tysięcy złotych.

- Zakupiono i zainstalowano 18 
nowych stacjonarnych stanowisk 
komputerowych dla uczniów i 
1 zestaw komputerowy dla na-
uczyciela wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem. Przebudo-
wano także infrastrukturę sieci 
komputerowej LAN. Dodatkowo  
pracownię wyposażono w urzą-
dzenie wielofunkcyjne oraz mo-
nitor interaktywny. – informuje 
wójt Gminy Garbatka-Letnisko 
Teresa Fryszkiewicz

Całe przedsięwzięcie to koszt 
blisko 65 800 zł, z czego 46 000 
zł Gmina Garbatka-Letnisko po-

zyskała z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Programu 
Dofinansowania Pracowni In-
formatycznych i Językowych”, 
pozostała kwota 19 800 zł sta-
nowi wkład własny Gminy  
Garbatka-Letnisko.

- Dzięki nowemu wyposaże-
niu pracowni lekcje informatyki 
realizowane są w sposób „obra-
zowy”. W wyniku modernizacji 
pracownia zajęcia są ciekawsze a 
uczniowie chętniej współpracują 
ze sobą jak i z nauczycielem. – 
dodaje wójt

PIONKI

Spotkanie radnych z zarządem PWKC
W roku bieżącym spółka PWKC zrealizowała zadania inwestycyjne m.in.: modernizacja sieci wodociągowej z wymianą odcinka w rejonie Stawu Górnego, 

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. A. Guzala, modernizacja sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej wraz z montażem zasuwy 
DN-300, budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Narutowicza i ul. Rataja, remont dachu Stacji Uzdatniania Wody Januszno, modernizacja kotła 
gazowni przy ul. A. Guzala (wymiana dwóch kotłów), wymiana ciepłomierzy, modernizacja komory wysokich parametrów ul. Zacisze, modernizacja komory 
niskich parametrów ul. Spokojna. Na etapie projektowania: sieć kanalizacji sanitarnej działek w rejonie ul. Polnej i sieć kanalizacyjno-wodociągowa w rejonie 
ul. A. Guzala. W przygotowaniu do realizacji do końca 2019 r.: budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Mjr. Hubala, ul. Marszałka Rydza-Śmigłego 
oraz odcinka sieci kanalizacji w tym rejonie, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Łącznej, wymiana pompy głębinowej nr 4.

Choć trudno w to uwierzyć, 
pierwszy miś maskotka powstał w 
1902 roku i do dziś pozostaje jed-
ną z najpopularniejszych dziecię-
cych zabawek na świecie. Świa-
towy Dzień Pluszowego Misia to 
stosunkowo nowe święto. Zostało 
ustanowione dopiero 25 listopa-
da 2002 roku, dokładnie w setną 
rocznicę powstania tej popular-
nej maskotki. Miękki, puchaty i 
taki z łatką to najmilsza zabawka, 
najlepszy przyjaciel- powiernik 
największych sekretów i tajemnic 
dzieci, towarzysz beztroskiej za-
bawy i niezastąpiona przytulanka 
przy zasypianiu – Pluszowy Miś. 

W naszym przedszkolu wszyst-

kie dzieci w tym dniu przyniosły 
swoje ulubione pluszaki – misie. 
Cały dzień we wszystkich gru-
pach zajęcia i zabawy skupiły 
się wokół tematu dotyczącego 
wszystkiego co jest związane 
z misiami. I tak dzieci pozna-
ły „Historię pluszowego misia”, 
słuchały bajeczek, opowiadań 
i piosenek o misiach, bawiły się 
i tańczyły przy „misiowych pio-
senkach”, malowały i kolorowały 
na temat „Mój ulubiony miś”. Po-
znały również bajkowe postacie 
misiów – bohaterów książek i fil-
mów dla dzieci ( m.in. Miś Usza-
tek, Miś Puchatek, Kolargol, Miś 
Haribbo, miś Yogi, Teddy). 

Ważnym punktem naszej uro-
czystości była wizyta Pani wójt - 
Teresy Fryszkiewicz i Pani Doroty  
Ziarkowskiej-przewodniczącej 
Komisji Oświaty, Zdrowia, Bez-
pieczeństwa i Ochrony Środowi-
ska, które zaszczyciły nas swoją 
obecnością. Na początek spot-
kania Pani Dorota Ziarkowska 
poprowadziła z dziećmi zabawę 
przy piosence misiu,  następnie 
Pani Wójt Teresa  Fryszkiewicz i 
Pani Dorota Ziarkowska  przeczy-
tały dzieciom bajkę  pt.  „Tygrys 
i przyjaciele”. Uroczystość prze-
biegła w bardzo miłej i sympa-
tycznej atmosferze.

Jolanta Kustra

Radni mieli okazję zadać sze-
reg pytań i uzyskali wyczer-
pujące odpowiedzi z których 
wynika, że w związku z plano-
wanym przejściem na rozpro-
szone ciepłownie gazowe spół-
ka nie inwestuje środków w 
modernizację istniejących sieci 
ciepłowniczych ponieważ sieci 
wysokich parametrów nie będą 
wykorzystywane. Inwestycja w 
rozproszone sieci ma kosztować 
ok. 15 mln zł i być zrealizowa-
na do 2022 roku. Do tego też 
czasu trzeba byłoby zainwe-
stować dużo większe środki w 
ciepłownictwo węglowe żeby 
w ogóle mogło funkcjonować 
(nowe kotły, filtry, wymiana ca-
łej sieci) i co roku ponosić kosz-
ty za emisję, która tylko w 2019 
r. wyniosła już ponad 2 mln zł. 
Ponieważ w Pionkach działa 
jedna ciepłownia gazowa spół-
ka zapewnia, że po przejściu na 
nowy system c.o. ceny za ogrze-
wanie drastycznie nie wzrosną. 
W tej chwili cena GJ z obydwu 
ciepłowni jest zbliżona. Plusem 
ciepłowni rozproszonych jest 

nie tylko porównywalna cena 
dla odbiorcy, ale również brak 
strat na przesyle, pełna auto-
matyka i tzw. pogodówka, któ-
ra pozwoli na dostosowanie 
ogrzewania do temperatury na 
zewnątrz. Prezes PWKC zapew-
nił, że mieszkańcy mogą być 
spokojni o dostarczanie ciepła 
do ich mieszkań w tym sezonie 
grzewczym. Ciepło z gazu naj-
prawdopodobniej popłynie w 
sezonie 2022-2023.

Na chwilę obecną PWKC nie 
ma żadnych zaległości finanso-
wych, spłaca kredyt i pożyczki 
za modernizację oczyszczalni 
ścieków i skupia się na pozy-
skaniu środków na rozproszone 
ciepłownie gazowe. Rok 2015 i 
2016 zamknęły się minimalnym 
zyskiem, 2017 to strata 1,1 mln 
zł, a strata za rok 2018 wyniosła 
800 tys. Spada również zatrud-
nienie w spółce – do roku 2015 
średnio zatrudnionych było 80 
osób, w latach kolejnych zatrud-
nienie wzrosło do 88, a w chwi-
li obecnej w spółce pracują 82 
osoby. Po przejściu na ciepłow-

nie gazowe zatrudnienie nadal 
będzie spadało.

Radni pytali o rozliczenie ście-
ków pochodzących z firmy QFG. 
Firma ma własną podczyszczal-
nię i na bieżąco składa do PWKC 
wyniki analiz ścieków. Wszyst-
kie źródła poboru wody (w tym 
także studnia należąca do firmy) 
zostały w QFG opomiarowane i 
na podstawie odczytu liczników 
wystawiany jest rachunek za 
odbiór ścieków.

Wśród pytań o oczyszczal-
nię i jej modernizację pojawi-
ło się także pytanie o sytuację 
z wytruciem flory bakteryjnej 
w 2017 roku. Spółka złożyła 
doniesienie do prokuratury o 
celowe zatrucie, ale nie przy-
niosło to żadnych efektów. Była 
też mowa o zrzucie nieczystości 
do rzeki Zagożdżonki. Robert 
Pyryt wyjaśnił, że spółka ma li-
mity dotyczące takich zrzutów, 
ale w ostatnim czasie nastąpiło 
rozszczelnienie kolektora przez 
który przechodzi rura kanalizacji 
bytowej i z tej nieszczelności do 
rzeki przedostały się fekalia. W 

wyniku przeprowadzonej kon-
troli okazało się, że np. w części 
dolnej ul. Zwycięstwa miesz-
kańcy posiadają nielegalne 
podłączenia kanalizacji bytowej 
bezpośrednio do kanału desz-
czowego, którym odprowadza-
na jest woda opadowa wprost 
do rzeki. Spółka po zakończeniu 
przebudowy przepompowni w 
tej ulicy zajmie się nielegalnymi 
przyłączami kanalizacyjnymi.

Zarząd spółki zwrócił się z 
prośbą do radnych oraz miesz-

kańców aby w razie wykrycia 
jakiejkolwiek awarii bądź nie-
prawidłowości zgłaszać sprawę 
bezpośrednio do PWKC pod nu-
mery znajdujące się na stronie 
internetowej spółki. Do tej pory 
dość często mieszkańcy woleli 
publikować zdjęcia w mediach 
społecznościowych czy dzwonić 
do WIOŚ, że spółka zanieczysz-
cza środowisko, zamiast poin-
formować PWKC o nieprawid-
łowościach, aby mogła szybko 
zareagować.
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Grupa emerytów, liczą-
ca prawie 30 osób, we wto-
rek, 26 listopada, przyjechała 
do Enei Wytwarzanie, aby od 
środka poznać specyfikę przed-
siębiorstwa i uwarunkowa-
nia przyrodnicze, którymi bez 
wątpienia może pochwalić się  
Elektrownia Kozienice.

Prelekcję na temat otocze-
nia przyrodniczego Elektrowni 
Kozienice wygłosił Jacek Tabor, 

prezes Mazowiecko-Święto-
krzyskiego Towarzystwa Orni-
tologicznego. Wykład, który 
wzbudził w słuchaczach duże za-
interesowanie wywołał lawinę 
pytań i dyskusje. Po tym, uczest-
nicy mieli okazję wysłuchać 
krótkiej informacji dotyczącej 

historii Elektrowni Kozienice, 
która była jedynie wstępem 
przed zwiedzaniem zakładu pra-
cy. Grupa wyposażona w kaski 
udała się na wycieczkę, której 
przewodził Andrzej Jamanek, 
doświadczony i wieloletni pra-
cownik Enei Wytwarzanie.

Za nami finał międzyszkolnego cyklu turniejów piłkarskich Enea Cup w Kozienicach

Enea Wytwarzanie na konferencji „65 lat 
w służbie ochrony przyrody” w Radomiu

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
ze Zwolenia z wizytą w Elektrowni Kozienice

ENERGIĘ MAMY WE KRWI! 
Kolejna akcja honorowego 
krwiodawstwa 
w Elektrowni Kozienice

W minioną niedzielę w hali sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu  
w Kozienicach rozegrany został finał organizowanego przez klub Enea KS Energia 

Kozienice międzyszkolnego cyklu turniejów piłki nożnej Enea Cup dla dzieci i młodzieży 
biorących udział w projekcie Enea Akademia Sportu.

W czwartek, 28 listopada 2019 roku, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu odbyła się konferencja pod nazwą „65 lat  
w służbie ochrony przyrody”. Enea Wytwarzanie była partnerem wydarzenia.

Zorganizowana przez Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych w 
Radomiu oraz Zarząd Okręgu Ligi 
Ochrony Przyrody w Radomiu kon-
ferencja rozpoczęła się od przemó-
wienia prezesa Zarządu Okręgu LOP, 
Pani Elżbiety Molendy oraz Pana An-
drzeja Matysiaka, dyrektora RDLP w 
Radomiu. Następnie głos zabrał Pan 
Piotr Kacprzak, wiceprezes ZO LOP, 
przedstawiając historię Radomskie-
go Oddziału Ligi Ochrony Przyrody.

Podczas konferencji odbyło się 
podsumowanie działalności Ra-
domskiego Okręgu Ligi Ochrony 
Przyrody. Punktem kulminacyjnym 
zaś było wręczenie odznaczeń i 
nagród zasłużonym działaczom. 
Wśród nich znalazło się wiele pod-
miotów z terenu powiatu kozieni-
ckiego, m.in. szkoły i przedszkola, 
które prężnie działają na rzecz 
ochrony środowiska i szerzenia  
świadomości ekologicznej.

Prezes Mazowiecko-Świę-
tokrzyskiego Towarzystwa Or-
nitologicznego, Jacek Tabor, 
wygłosił prelekcję połączoną z pre-
zentacją na temat zielonego oblicza  
Elektrowni Kozienice.

Konferencji towarzyszyła wy-

stawa fotograficzna prezentująca 
65-letnią historię Radomskiego 
Okręgu Ligi Ochrony Przyrody 
oraz promocja książki „Okręg Ligii 
Ochrony Przyrody w Radomiu. 65 
lat dla polskiej przyrody” autorstwa  
Piotra Kacprzaka.

Łącznie w trakcie cyklu ro-
zegrano 8 turniejów dedyko-
wanych dla dzieci z roczników 

2010 i młodszych. Główny na-
cisk położono na naukę i dobrą 
zabawę. Celem było zaszcze-

pienie w dzieciach pasji do piłki 
nożnej. W turnieju finałowym 
wzięło udział 100 najlepszych 
zawodników. Wygrała drużyna 
Championa Pionki, a najlepszym 
piłkarzem wybrano Oliwiera 
Marczewskiego z Wisły Puławy.

Działania w ramach progra-
mu Enea Akademia Sportu mają 
na celu popularyzację i promo-
cję aktywności fizycznej wśród 
dzieci, a celem programu jest 
umożliwienie jak największej 
liczbie dzieci dostępu do dar-
mowych i ogólnorozwojowych 
zajęć sportowych. W dalszej 
fazie założeniem programu jest 
dostrzeżenie utalentowanych 
dzieci i objęcie ich programem 
stypendialnym, który pozwoli 
im uprawiać sport na wyższym 
poziomie (w tym celu osoby 

prowadzące zajęcia (trenerzy) 
będą mogły dokonać zgłoszenia 
do Enei Akademii Talentów).

Enea Akademia Sportu, w ra-
mach której Enea rozszerza dzia-
łalność również o wsparcie aka-
demii piłkarskich, jest jednym 
z najważniejszych programów 

Grupy Enea prezentowanych w 
Raporcie Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu „Odpowiedzialny 
biznes w Polsce”. To jedna z 33 
dobrych praktyk Grupy, które 
zaprezentowano w tym rapor-
cie.

Mateusz Pułkowski

Prawie 14 litrów krwi oddali w piątek 29 listopada  
w Elektrowni Kozienice honorowi krwiodawcy. To była już 

szósta kozienicka edycja programu "Energię mamy we krwi", 
w który zaangażowana jest cała nasza Grupa.

Specjalny punkt medyczny Re-
gionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Radomiu 
zorganizowany został w sali konfe-
rencyjnej budynku administracji. 
Na apel organizatorów odpowie-
działo 32 pracowników Elektrowni 
Kozienice, z których 31 po bada-
niach zakwalifikowano do odda-
nia krwi. Akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, o czym świad-
czy fakt, że podczas tej edycji od-
notowano udział kilku osób, które 
pierwszy raz oddały krew. Udział w 
dzisiejszej akcji wziął również wice-
prezes zarządu ds. pracowniczych 
Marcin Łukasiewicz, który podzię-
kował krwiodawcom oraz obsłu-
dze medycznej. 

Zebrano łącznie 31 jednostek 
krwi, czyli prawie 14 litrów życio-
dajnego płynu. Wszystkie dotych-
czasowe akcje były organizowane 
wspólnie z aktywnie działającym 
przy Enei Wytwarzanie Klubem 
Honorowych Dawców Krwi.

- Dziękuję wszystkim za tak licz-
ne przybycie i sądzę, że w nowym 

roku będzie nas jeszcze więcej. Po-
każmy jaką siłę i moc ma Enea Wy-
twarzanie - powiedział Krzysztof 
Baran, prezes Klubu Honorowych 
Dawców Krwi działającego przy 
Enei Wytwarzanie.

- Szanowni krwiodawcy, chylę 
przed Wami czoła, ponieważ wy 
oddajecie cząstkę siebie bezintere-
sownie. Ofiarowujecie  bezcenny 
dar jakim jest krew, przez co przy-
czyniacie się do ratowania ludz-
kiego życia i zdrowia. Wierzę, że 
Wasza szlachetna postawa będzie 
zawsze wzorem do naśladowania 
oraz inspiracją dla innych. W imie-
niu całego Zarządu Enei Wytwarza-
nie jeszcze raz dziękuję za aktywny 
udział w dotychczasowych akcjach 
i zachęcam pozostałych Pracow-
ników Spółki do brania udziału w 
kolejnych tego typu wydarzeniach 
– powiedział Antoni Józwowicz, 
Prezes Zarządu Enei Wytwarzanie.

Kolejna akcja krwiodawstwa na 
terenie elektrowni zaplanowana 
jest w przyszłym roku.

26 listopada 2019 roku 
Elektrownię Kozie-

nice odwiedzili słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku ze Zwolenia. Liczna 
grupa emerytów miała oka-
zję wziąć udział w prelekcji 
ekologicznej oraz wycieczce  
po terenie spółki.
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Podsumowanie I roku kadencji Burmistrza Gminy Kozienice. 

Piotr Kozłowski Samorządowcem Roku
Koniec roku to częsty czas podsumowań osobistych i zawodowych. Dla  samorządów wszystkich szczebli również, zwłaszcza najbliższy, gdyż 

kończy się właśnie I. rok kadencji 2018-2023. To dobry moment by się „zatrzymać” i ocenić czy realizowana polityka jest satysfakcjonująca, czy 
przynosi oczekiwane skutki i zadowolenie dla mieszkańców, czy wpływa na rozwój wspólnoty. W Gminie Kozienice od listopada 2018 r. funkcję 
Burmistrza sprawuje Piotr Kozłowski. W Radzie Miejskiej wielu nowych radnych. Jak minął ten rok? Poprosiliśmy o komentarz Burmistrza.

- Mijający rok oceniam jako 
intensywny, owocny, aczkolwiek 
zdaję sobie sprawę, że wiele do 
zrobienia, nowe wyzwania, ko-
lejne pomysły. Jako samorząd 
mierzymy się  także z problema-
mi, z trudnymi zagadnieniami, 
które nie są społecznie łatwe do 
przeprowadzenia. Mam odwa-
gę mówić o tym otwarcie, dzia-
łać w tym zakresie, zobowiązuje 
mnie do tego osobista uczciwość 
– podkreśla Burmistrz. Ogromny 
mandat zaufania, który zdoby-
łem od mieszkańców rok temu, 
wysokie poparcie społeczne dla 
proponowanych przeze mnie kie-
runków rozwoju Kozienic, było, 
jest i będzie ogromną motywacją 
w pracy, w misji którą wypełniam 
pracując na stanowisku burmi-
strza Gminy Kozienice. Cierpliwie 
i konsekwentnie realizuję cele, 

które wspólnie wyznaczyliśmy.  
Przy dokonywaniu podsumo-
wania I. roku kadencji, każdy z 
mieszkańców, obserwatorów 
kozienickiego życia, może mieć 
swoje zdanie na ten temat. Z 
punktu widzenia samorządu, był 
to rok udany. Działając w moż-
liwe najefektywniejszy sposób, 
wprowadziłem zmiany, które 
umożliwiły rozpoczęcie lub wdro-
żenie zadań, które po pierwsze 
charakteryzuje wysokie poparcie 
społeczne, po drugie które stano-
wią realną odpowiedź na zgła-
szane problemy i oczekiwania. 
Zależało mi na tym, by jak naj-
więcej skorzystać ze środków ze-
wnętrznych. Myślę, że pozyskano 
tak dużo pieniędzy z zewnątrz, 
jak tylko to było możliwe, nie 
pogarszając sytuacji finansowej  
gminy – mówi Burmistrz.

Między innymi dzięki zaanga-
żowaniu burmistrza udało się do-
prowadzić do postawienia przy-
słowiowej kropki przy decyzjach 
związanych z  rozpoczęciem bar-
dzo ważnych dla gminy inwestycji 
w zakresie dróg krajowych 79 i 
48, na odcinkach przebiegających 
przez centrum Kozienic. Wielką 
wagę ma także podpisanie part-
nerskiego porozumienia przybli-
żającego budowę mostu na Wi-
śle. Zainicjowane zostały przyszłe 
inwestycje, np. budowę połącze-
nia kolejowego z Kozienic, ście-
żek rowerowych wzdłuż dróg kra-
jowych na kozienickich odcinkach 
czy opracowanie koncepcji prze-
budowy ul. Lubelskiej. Burmistrz 
podkreśla, że ważną częścią 
pierwszego roku samorządowej 
pracy w Kozienicach byli ludzie i 
zarządzanie nimi, wprowadzanie 

wysokich standardów w admi-
nistracyjnej pracy, wzmacnianie 
relacji z otoczeniem, z przedsta-
wicielami różnych środowisk.

- Bardzo cenię sobie współpra-
cę z organizacjami społecznymi, 
dlatego od początku wspieram 
działania oraz inicjatywy po-
dejmowane przez organizacje i 
stowarzyszenia, które zrzeszają 
ludzi „społeczników”, którym na 
sercu leży dobro gminy. Jedno-
cześnie zabiegam o aktywizację 
lokalnej społeczności, o włącza-
nie mieszkańców w życie gminy, 
w sprawy ważne o strategicznym 
znaczeniu, ale i zwykłe, bieżące – 
zapewnia Piotr Kozłowski.

Włodarzy po pierwszym roku 
sprawowania funkcji oceniano 
również w akcji „Mała Ojczyzna 
- Duża Sprawa” organizowanej 
przez „Echo Dnia”. Najwyższą 

ocenę w powiecie kozienickim 
otrzymał Burmistrz Gminy Kozie-
nice Piotr Kozłowski, zdobywając 
tym samym tytuł Samorządowca 
Roku.

- Tytuł „Samorządowca Roku” 
miło podsumowuje ostatni czas. 
Muszę podkreślić, że jest on wy-
różnieniem, moim, moich współ-
pracowników, rady miejskiej, 
sołtysów i wszystkich środowisk 
publicznych i prywatnych z któ-
rymi współpracuję. Każdy, pra-
cując dla dobra gminy, ma swoją 
cegiełkę w jej rozwoju. Kozienice 
to mieszkańcy. Dlatego dziękuję 
za wspólne spotkania, podczas 
których mogłem liczyć na Pań-
stwa wsparcie i wyrozumiałość, 
za cenne i konstruktywne uwagi, 
które zawsze mobilizują. Rozpo-
czynając drugi rok zapewniam, że 
z wielką mocą idziemy dalej.

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informuję, iż dnia 3 grudnia 2019 r. podpi-

sałem z przedstawicielami Enea Wytwarzanie  Panem Toma-
szem Siwakiem  - wiceprezesem zarządu ds. strategii i rozwoju 
list intencyjny w sprawie wdrażania wspólnych przedsięwzięć 
na rzecz rozwoju segmentu odnawialnych źródeł energii (OZE). 
Głównym założeniem współpracy jest uruchomienie projektu 
„Fotowoltaika dla każdej gminy”, który realizowany będzie 
przez ENEA Wytwarzanie we współpracy z samorządem Gmi-
ny Kozienice, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Projekt ten doskonale wpisuje się zarówno w misję Grupy 
ENEA, polegającą m.in. na inicjowaniu pozytywnych zmian 
w polskiej gospodarce i wzmacnianiu bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju poprzez wprowadzanie innowacji technolo-
gicznych, jak również Gminy Kozienice, której priorytetem jest 
zapewnienie dobrych warunków do życia dla mieszkańców.

Głównym celem ww. projektu jest inwestycja w rozwój od-
nawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i miej-
sko-wiejskich, przy czym dla wygody mieszkańców budowa 
instalacji fotowoltaicznych wykonywana ma być na nieużyt-
kach, gruntach niezagospodarowanych. Podstawową zaletą 
naszego wspólnego działania będzie umożliwienie wykorzy-
stania wyprodukowanej w ten sposób energii na potrzeby 
własne gminy, tj. zaspokojenie części energetycznych potrzeb 
podległych jednostek, takich jak urzędy, jednostki gminne, czy 
szkoły. Przyniesie to nie tylko wymierne efekty finansowe, ale 
też pozytywne zmiany ukierunkowane na ochronę środowiska.

Liczę, iż po doprecyzowaniu szczegółów formalno-prawnych 
i technicznych niezwłocznie przystąpimy do realizacji projektu 
„Fotowoltaika dla każdej gminy” na terenie Gminy Kozienice.

Piotr Kozłowski
Burmistrz Gminy Kozienice
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Sesja z perturbacjami (i akcentem biblijnym)
XV Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach miała przebieg zdecydowanie odmienny od toczącej się gładko 
sesji Rady Powiatu, która odbyła się dzień wcześniej. Były dyskusje, ścieranie się stanowisk i emocje, 

ostatecznie nie obyło się nawet bez przytaczania mądrości biblijnych…
Po kolei jednak...
 
Światełka w tunelu?

Pierwszym punktem meryto-
rycznym, któremu radni poświe-
cili grubo ponad godzinę, była 
informacja dotycząca sytuacji 
szpitala w Kozienicach, przedsta-
wiona przez starostę Andrzeja 
Junga, który swoje wystąpienie 
zaczął od podziękowań dla bur-
mistrza i radnych poprzedniej i 
obecnej kadencji za udzielaną 
szpitalowi pomoc. Następnie 
zaznaczył, że „sytuacja naszego 
szpitala jest adekwatna od sytu-
acji wszystkich szpitali w kraju”, 
wpisując 70 mln długu naszego 
szpitala w szerszy obraz 13 mld 
długów wszystkich szpitali w 
Polsce. Podkreślił, że niezależnie 
od tego, szpital ze wszystkimi 
swoimi oddziałami funkcjonu-
je, wykonując swoje zadania i 
misję, jaką jest ratowanie ludz-
kiego zdrowia i życia. Kwiet-
niową zmianę dyrektora oraz 
sukcesywnie wypracowywane 
optymalne rozwiązania starosta 
określił jako światełko w tune-
lu. Kolejnym takim światełkiem 
stać się może wydany 20 listopa-
da i nieopublikowany jeszcze w 
momencie wystąpienia starosty 
wyrok Trybunału Konstytucyjne-
go w sprawie odpowiedzialność 
finansowej jednostek samorzą-
du terytorialnego za stratę net-
to SPZOZ-ów. Ponieważ wyrok 
z uzasadnieniem opublikowany 
miał zostać dopiero następ-
nego dnia, starosta zaznaczył, 
że odnoszenie się do niego na 
podstawie jedynie doniesień 
prasowych byłoby jedynie wró-
żeniem z fusów. Na koniec wy-
raził nadzieję na dalszą pomoc i 
współpracę, nie tylko finansową,  
ale także merytoryczną.

Nawiązując do tego, przewod-
niczący Matera zaproponował 
zorganizowanie spotkania w for-
mie połączonej quasi-sesji Rady 
Powiatu i Radu Miejskiej, w cało-
ści poświęconej sytuacji szpitala. 
Drugie jego pytanie dotyczyło 
kwestii tego, w jakim zakresie 
wspomniany wyrok TK dotyczy 
faktycznie kozienickiego szpitala, 
skoro jego przedmiotem są tzw. 
„nadwykonania”. Korzystając z 
obecności na sali radnego po-
wiatu i szefa zespołu ds. szpitala, 
Zbigniewa Sitkowskiego, prze-
wodniczący Sucherman poprosił 
go o zabranie głosu w tej spra-
wie. Radny stwierdził, że opub-
likowany w internecie (na razie 
nieoficjalnie) tekst wyroku nie 
daje podstaw do aż takiego en-
tuzjazmu, jaki sugerują doniesie-
nia prasowe. Osobliwie wypadło 
zestawienie Kozienic z Warszawą 
pod kątem wielkości strat, gene-
rowanych przez szpitale: w roku 
2017 nasz jeden szpital wygene-
rował stratę w wysokości 3 mln. 
Wszystkie szpitale w Warszawie 
– również 3 mln. W roku 2018 – 
Kozienice: prawie 7 mln, Warsza-
wa: 7,6 mln.

Na pytanie radnego Stanisława 
Kuźnara o to, czemu – jak wyni-
kało z przekazanych informacji 
– starostwo nie występowało 
ostatnio do Gminy Kozienice o 
pomoc finansową, starosta zre-

ferował krótko zadania szpitala, 
na jakich realizację środki zosta-
ły zabezpieczone, konkludując 
ostatecznie, że, niezależnie od 
tego, starostwo jak najbardziej 
zwraca się z prośbą o pomoc, w 
tym merytoryczną, która zawsze 
jest mile widziana, czego przy-
kładem może być „to, co pan czy-
ni na co dzień, o czym dyrektor 
mnie informuje, że konsultuje się 
z panem i wsłuchuje się w pana 
wskazówki”. Stwierdzenie to 
bardzo poprawiło humor wszyst-
kich obecnych. Radny Kuźnar 
zastrzegł natychmiast, że poza 
zakresem inwestycji w roli kon-
sultanta w żadnym razie w szpi-
talu nie występuje.

To tak, jakbyśmy brali 
leki neurologiczne, 
chorując na serce

Radny Igor Czerwiński zabrał 
głos, by zapytać o to, czemu 
Gmina w tym momencie finan-
sowo szpitalowi nie pomaga. 
Stwierdził, że „gmina w tym ra-
chunku jest na plusie”, mając na 
myśli przepływ pieniędzy między 
oboma podmiotami oraz sytu-
ację, w której gmina podatków 
szpitalowi nie umarza, ten zaś  
jakoby je płaci.

- Mówimy o zadłużeniu, ono 
jest duże. Czy ktoś się zastana-
wiał, co by było, gdyby tego za-
dłużenia nie było? Przecież za ten 
dług, tak naprawdę, społeczeń-
stwo się leczyło przynajmniej 
przez dwa lata” - przekonywał 
radny. Wspomniał również o po-
mocy finansowej kierowanej do 
szpitala za poprzedniej kadencji.

Przewodniczący Marek Kuź-
miński wypowiedział się na te-
mat zasadności otwierania w 
kozienickim szpitalu POZ, pod-
ważając ją, z uwagi na fakt, że 
szpital powołany jest do zadań 
specjalistycznych, acz jednocześ-
nie wyrażając zrozumienie dla 
rozpaczliwego gestu w trudnej 
sytuacji.

Burmistrz Piotr Kozłowski od-
niósł się do wypowiedzi radnego 
Czerwińskiego, pytając retorycz-
nie, czy w obecnej sytuacji szpi-
tala istotnie pieniądze są właś-

ciwą pomocą. Posługując się dla 
przybliżenia swojego stanowiska 
metaforą medyczną, stwierdził:

- To tak, jakbyśmy brali leki 
neurologiczne, chorując na ser-
ce. Ktoś powie: pomagamy, bo 
dajemy leki. Nie, szkodzimy.

Burmistrz wskazał, że gmi-
na pomaga szpitalowi na różne 
sposoby, np. biorąc udział w bu-
dowie drogi przed budynkiem, 
kredytując dostawy ciepła czy 
odraczając szpitalowi spłatę po-
datków, których ten de facto nie 
płaci.

- Musimy podejmować działa-
nia, ale one muszą być skutecz-
ne – zrekapitulował burmistrz, 
wyrażając następnie wątpliwość 
co do skutków pojawienia się na 
kozienickim rynku usług zdro-
wotnych szpitalnego POZ, który 
będzie konkurował z kozienicki-
mi przychodniami, podbierając 
im pacjentów.

Dyskusja na temat POZ była 
ostatnią w kwestii szpitala. Na-
stąpiła kilkuminutowa przerwa, 
po której radni powrócili do pro-
cedowania.

Po przerwie

Kolejne kilka punktów ob-
rad przeprocedowane zostało 
sprawnie. Przy okazji punktu do-
tyczącego określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomo-
ści radny Mariusz Prawda złożył 
wniosek o wprowadzenie po-
prawki do tabeli opłat. Wniosek 
został poddany pod głosowanie 
i przyjęty, toteż i sama uchwała 
została przegłosowana w kształ-
cie zaproponowanym przez rad-
nego.

Odpady komunalne

Nie ma chyba wątpliwości, 
że największe zainteresowanie 
najszerszego grona mieszkań-
ców budziło kwestia uchwały w 
sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
stawki opłat. W pierwotnym 
projekcie pojawiła się tu stawka 
23,51 zł miesięcznie, jeżeli od-

pady komunalne są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny 
oraz w wysokości 47,02 zł, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wy-
pełnia tego obowiązku. Odrzuco-
no wypracowaną na stosownej 
komisji poprawkę w wariancie 
odpowiednio 16 i 32 zł. Ostatecz-
nie poddano pod głosowanie 
wariant z poprawką zapropono-
waną przez radnego Kuźnara, 
w którym znalazły się stawka 
15 zł miesięcznie na jednego 
mieszkańca dla nieruchomości 
zamieszkałych, jeżeli odpady ko-
munalne są zbierane i odbiera-
ne w sposób selektywny oraz w 
wysokości 30 zł, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia tego 
obowiązku.

Czemu służą stypendia?

Zaskakująco gorąca dyskusja 
rozgorzała wokół uchwały do-
tyczącej „określenia szczegóło-
wych zasad, trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzaju i wy-
sokości stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień za osiągnię-
te wyniki sportowe”. Burmistrz 
Piotr Kozłowski położył nacisk 
na kwestię ukierunkowania sty-
pendiów na mieszkańców Gmi-
ny Kozienice, by w ten sposób 
wspierać rozwój lokalnych talen-
tów. Podkreślił przy tym, że rolą 
stypendium jest nagradzanie 
wybitnych osiągnięć, a nie bycie 
źródłem utrzymania zawodników 
czy klubów.

Na pytanie radnego Prawdy, 
czy kształt uchwały konsultowa-
ny był z Radą Sportu i klubami, 
burmistrz odpowiedział prze-
cząco, podkreślając, że ani nie 
leży to w kompetencjach Rady 
Sportu, ani nie jest sprawą klu-
bów. Krytyczne wypowiedzi 
padły również ze strony radnego 
Kuźnara. Burmistrz konsekwen-
tnie obstawał przy swoim sta-
nowisku, kładąc nacisk na to, że 
gmina nie zajmuje się sportem 
profesjonalnym, a amatorskim, 
toteż gminne stypendia są kwe-
stią niezależną od dążeń klubów 
do profesjonalizmu i związanego 
z tym sprowadzania zawodników 
spoza gminy. W formie stypen-
diów gmina nie może w tym par-
tycypować, otwarta jest jednak 

na umowy promocyjne czy spon-
soringowe.

Osobliwa scysja wystąpiła, gdy 
radny Pawlik sformułował zarzut, 
że wymieniony przez niego z na-
zwy największy zakład w regionie 
nie sponsoruje w wystarczającym 
stopniu kozienickiego sportu. 
Spotkało się to z ripostą radnego 
Marcina Ogórka, co doprowadzi-
ło do dalszej dyskusji, zakończo-
nej zdecydowanym dictum rad-
nego Ogórka, który stwierdził, 
że to nie jego oponent, ale sam 
wspomniany zakład będzie w tej 
sprawie decydował. W tym mo-
mencie wtrącił się radny Prawda, 
który przestrzegł przed samo-
wolnym, w jego ocenie, wystę-
powaniem w roli rzecznika tegoż 
zakładu, które podczas sesji nie 
powinno mieć miejsca.

- Jeżeli mówimy, to nie wolno 
nam wypowiadać nazw firm, a 
tym bardziej, jeśli nie mamy do 
tego upoważnienia […] Bo to 
może się skończyć dla kogoś.

Dyskusja toczyła się jeszcze 
przez chwilę, po czym, po jej wy-
gaśnięciu, nastąpiło głosowanie, 
które zakończyło się przyjęciem 
uchwały.

Likwidacja Ośrodka 
Profilaktyki Uzależnień

Idea likwidacji kozienickiego 
OPU wydaje się niecodzienna w 
sytuacji, gdy rośnie w całym kraju 
problem alkoholizmu oraz wciąż 
żywotna jest kwestia dopalaczy, 
a także, tradycyjnie, lekomanii i 
narkotyków.

Kwestię zreferowała wicebur-
mistrz Dorota Stępień, wyjaś-
niając, że u podstaw decyzji o 
likwidacji jednostki budżetowej 
leży chęć lepszego wykorzystania 
środków, które do tej pory mia-
ła w znacznej części pochłaniać 
administracja jednostki. Środki 
miałyby w większym zakresie 
służyć bezpośrednio finansowa-
niu usług wobec beneficjentów 
OPU, a doświadczeni pracownicy 
OPU mieliby dalej pracować na 
ich rzecz w ramach UM w Kozie-
nicach.

dokończenie na stronie 12
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GMINA JEDLIŃSK

Otwarcie drogi w Piastowie IV Dzień Seniora

n Justyna Grochala z Piastowa, 
oddała część swojej działki pod 
budowę drogi .

25 listopada 2019 r. odby-
ło się uroczyste otwar-

cie nowo wybudowanego 
odcinka drogi gminnej Pia-
stów – Poręby.

W otwarciu drogi uczestniczy-
li: Kamil Dziewierz – wójt gminy, 
Andrzej Pawluczyk – sekretarz 
gminy, Lidia Żurowska, Tomasz 
Plewiński i Wojciech Kowalczyk 
– radni gminy, Marian Anduła – 
sołtys Piastowa, Justyna Grocha-
la z Piastowa, która oddała część 
swojej działki pod budowę drogi 
oraz mieszkańcy Piastowa. Dro-
gę poświęcił ks. Patryk Golczyń-
ski – wikariusz parafii Wsola.

Był to drugi etap inwestycji po-
legającej na budowie asfaltowej 
drogi gminnej Piastów – Poręby. 
Wybudowany odcinek ma dłu-
gość 364 m oraz szerokość 4,5 m. 
Pierwszy etap został wykonany 
w 2017 r., kiedy powstał prawie 
800-metrowy odcinek tej drogi. 
W ramach inwestycji powstało 
także oznakowanie, zjazdy do 
posesji oraz rów odwadniający.

20 listopada w sali OSP w Jedlińsku odbył się  
VI Dzień Seniora.
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Kasy Fiskalne Online
Firma KORDAS

ul. Konstytucji 3 Maja 3 
(budynek SM)

26-900 Kozienice, 
Tel. 503 057 533

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam ziemię rolną. 
Wólka Policka, Gm. Policzna.  
Tel.515-619-043 
• Sprzedam dom jednorodzinny 
110m2, działka 712m2 lub za-
mienię na mieszkanie w bloku 2 
pokoje, parter lub I p.z dopłatą.  
Tel 503-616-002
• Sprzedam mieszkanie m3+m4 
= 105m2 w Kozienicach przy 
ul. Żeromskiego 12, wspólnota 
mieszkaniowa tel. 600-108-062
• Wynajmę mieszkanie w Kozie-
nicach, 2 pokoje, umeblowane. 
Tel. 572-568-757
• Sprzedam mieszkanie M5 
(70m2) w Kozienicach, ul. Hamer-
nicka, I piętro, środkowe, ciche, 
wszystkie media. Cena 3500 zł/
m2. Tel. 608-181-506
• Sprzedam dom 250m2 na dział-
ce 504m2 w Kozienicach przy ul. 
W. Polskiego. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 692-277-721

• Sprzedam bieżnię wielofunk-
cyjną. W zestawie bieżnia, wio-
sła, rowerek, kółko obrotowe 
(twister), ławka. 
Tel. 733-949-022
• Sprzedam składany ze zdejmo-
wanymi kołami chodzik inwa-
lidzki, balkonik, retor do ćwiczeń  
Tel. 733-949-022
• Sprzedam choinkę z tworzywa 
sztucznego wys. 230 cm, wraz 
z bombkami oraz lampkami  
Tel. 733-949-022
• Sprzedam damskie łyżwy z bu-
tami, lodówkę wys. 98cm (nowy 
agregat), 2 żyrandole 5-ramien-
ne, kinkiety, grzejnik CO, kost-
kę brukową 8m2 cena do uzg.  
Tel. 692-277-721
• Sprzedam wkład kominkowy 
żeliwny moc 12kW, waga 116kg 
Tel. 513526453 lub 486148916
• Sprzedam przyczepkę kempin-
gową Niewiadow 126e wyreje-
strowana. Tanio tel. 513 526 453 
lub 48 614 89 16

PRACA
• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach ok. Piaseczna. Pra-
ca stała Trasa Ryki Dęblin Kozie-
nice. INFO pod num. 786-285-
551 od 10 do 15
• Zatrudnimy 20 osób z ksią-
żeczką Sanepid w Kozieni-
cach. Zadzwoń lub napisz SMS 
501327433
• Poszukuje 10 osób na produkcje 
na stanowisko pakowacz/pako-
waczka w Kozienicach. Zadzwoń 
lub napisz SMS 501327433 
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Dzień dobry, poznam sympa-
tycznego wolnego Pana do 65 
lat. Tel. 511709936
• Facet 45 lat pozna szczupłą ko-
bietę z Kozienic i ok. Czekam na 
smsy. Tel. 508 615 325
• Chłopak 38 latek z Kozienic. 
Miły, ładny, fajny, uczciwy i lo-
jalny wobec kobiet pozna dobrą 
i poukładaną kobietę do stałego 
związku do 45 latek z Kozienic 
i okolic. Proszę o sms. Pozdra-
wiam. Tel. 48 724-162-634

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

Mercedes Vito 2,3 D TDI. 
Rok prod. 1999, klasa V,  
6 os. Kolor grafit stan bardzo 
dobry, cena do uzgodnienia. 
Tel. 509 548 742  

RÓŻNE

• Sprzedam garaż murowany 
duży niestandardowy 25m2, przy 
ul. Głowaczowskiej notarialnie 
Kozienice Tel. 603-161-128
• Sprzedam mieszkanie  włas-
nościowe 50,80m2 IVp W Kozie-
nicach. Mieszkanie na obydwie 
strony. W pobliżu centra handlo-
we, plac zabaw. Tel. 500-835-887

atesty

PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ

od 2 - 12 m3

 juz od 650zł

.

.

TOWARZYSKIE

Koncert Świąteczny. Joanna Trzepiecińska we Wsoli
Na zakończenie roku, 

Muzeum Witolda Gomb-
rowicza proponuje spo-
kojny i nastrojowy koncert 
Joanny Trzepiecińskiej, 
utrzymany w klimacie 
zbliżających się świąt, na 
który złożą się zarówno 
najpiękniejsze tradycyjne 
kolędy, jak i współczes-

ne kołysanki i pastorał-
ki. Na  fortepianie zagra  
Wojtek Gogolewski.

Koncert odbędzie się w 
Muzeum Witolda Gomb-
rowicza w niedzielę,  
8 grudnia. Początek o go-
dzinie 17.00. Wstęp wolny, 
liczba miejsc ograniczona.
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Psychoaktywne Kozienice? Profilaktyka
dokończenie ze strony 3

KK: Drugi program, który 
mamy, to „Smak życia, czyli de-
bata o dopalaczach” - czyli znów 
debata, rozmowa z młodymi 
ludźmi, tyle że tym razem nie 
ogólna, a pod kątem konkretnie 
tych nowych środków, ustawo-
wo Nowych Substancji Psycho-
aktywnych, zwanych popularnie 
„dopalaczami”. My się od od tej 
młodzieży przy tym naprawdę 
dużo dowiadujemy, widzimy jak 
myślą i reagują, co znowu po-
maga nam lepiej projektować 
kolejne działania. Dawno temu, 
gdy jeszcze służyłem w policji, 
robiliśmy z koleżanką tak, że nie 
my mówiliśmy, jakie są narkoty-
ki, jak działają i tak dalej, tylko 
pytaliśmy młodych ludzi, jakie 
oni znają. I okazało się, że wie-
dzieli czasem więcej, niż my mo-
glibyśmy im wtedy przekazać – a 
robiliśmy to wtedy w klasach III 
– V. Osobna sprawa to język, ja-
kim młodzież się posługuje. Nam 
może się wydawać, że dobrze 
jest próbować mówić do mło-
dego człowieka jego językiem – 
trzeba tylko zdać sobie sprawę, 
że my tego języka tak naprawdę 
nie znamy i jeśli będziemy pró-
bować na siłę, powiemy do niego 
zamiast marihuana „marycha”, 
to to jest dla niego przestarzałe, 
brzmi śmiesznie i osłabia wia-
rygodność osoby prowadzącej 
działania profilaktyczne.

OKO. No właśnie: mówiliśmy 
o działaniach skutecznych i nie-
skutecznych, czy mogą jednak 
również istnieć również działa-
nia przeciwskuteczne,  źle pro-
wadzona profilaktyka, która 
nie tylko nie pomaga, ale wręcz 
szkodzi? Młody człowiek ma 
teraz Internet, szeroki dostęp 
do informacji, z drugiej strony 
szczególnie te stare materiały 
zawierały często łatwe do zwe-
ryfikowania bzdury, ponieważ 
poświęcano rzetelność na rzecz 
skuteczniejszego straszenia…

KK: Wie pan, wszystko ewoluu-
je. Początki były trudne, różnie to 
wychodziło. Zmieniają się mody, 
zmieniają narkotyki – zeszła na 
dalszy plan makiwara, ekspery-
menty z bieluniem, nawet bar-
dzo kiedyś popularne grzybki, 
pojawił się za to problem z dopa-
laczami czy lekami. My też mu-
simy się zmieniać, dokształcać, 
szukać skuteczniejszych metod, 
ponieważ utrata przez nas wia-
rygodności mogłaby dać efekt 
odwrotny od zamierzonego. 
Zmienia się otoczenie, zmieniają 
standardy, wchodzą nowe meto-
dy. Kiedyś w odniesieniu do alko-
holizmu propagowano wyłącznie 
abstynencję. Nowe trendy już 
nie są takie, teraz mówi się o 
zmniejszaniu dawek,  kontrolo-
waniu spożycia. Jak mam o tym 
mówić do kogoś, kto wcześniej 
słyszał, jak mówiłem co innego? 
Tak, to jest trudne, ale nie można 
rezygnować.

OKO: Mówił pan wcześniej o 
sytuacji, gdy do szkoły przycho-
dzi policjant. Jaki to jest odbie-
rane w czasie, gdy w tym naj-
popularniejszym nurcie kultury 
młodzieżowej, wszystko jest jas-
ne: policjant to ten zły gość, co 
prześladuje dobrych chłopaków 
za ogryzek jointa?

KK: Moim zdaniem wszystko 
zależy od tego, kim jest ten poli-
cjant, ten konkretny człowiek. Za 

czasów mojej służby tak to dzia-
łało. Nie każdy szanował mundur, 
ale dużo można było uzyskać ba-
zując na wypracowanym szacun-
ku dla osoby, która go nosi. Jeśli 
istnieje taki stereotyp złego po-
licjanta – tym bardziej powinien 
on pójść do tej do szkoły i wpły-
nąć na jego zmianę. Ważne, by 
był do tego odpowiednio przygo-
towany.

OKO: Kiedy młodzież zaczyna? 
Pytam, bo wydaje się, że rodzice 
czy nauczyciele często mają na 
ten temat błędne, zbyt optymi-
styczne wyobrażenia…

KK: Inicjacja to przeważnie 
końcówka podstawówki. Wiek, 
który do niedawna określaliśmy 
jako gimnazjalny, to już często 
okres, gdy młodzież idzie na ca-
łego. Gdy zaczęto organizować 
w gimnazjach imprezy na wzór 
licealnych połowinek, widzia-
łem naprawdę okropne sceny.  
Paradoksalnie bywa tak, że gdy 
rozmawiamy ze starszymi – lice-
um, technikum – to oni mówią 
nam  „nie, my to wiemy, u nas 
nikt się aż tak nie poniewiera, to 
ta gimbaza szaleje”. Rodzice po-
winni  sobie zdawać sprawę, że 
ich nastoletnie dziecko niemal 
na pewno funkcjonuje w środo-
wisku, w którym rówieśnicy piją, 
palą, niektórzy biorą. Powinni 
też jednak rozumieć, że izolacja 
nie jest dobrym rozwiązaniem, 
tego się nie da tak załatwić. I że 
nie jest też tak, że wszyscy biorą i 
piją. Jest rozsądna młodzież, któ-
ra zna swoją wartość, jest wśród 
młodych szacunek dla tych, któ-
rzy mają silny charakter. Jeśli 
mądry dzieciak zobaczy na you-
tubie, co się dzieje z jego rówieś-
nikiem po dopalaczach, dojdzie 
do wniosku, że to nie ma sensu. 
Pośmieje się może, ale pomyśli 
że nie chciałby być na jego miej-
scu. Dla coraz większej części 
młodzieży branie dopalaczy staje 
się po prostu obciachem, jak kie-
dyś wąchanie kleju – i dobrze.

Profilaktyka uniwersalna, ta 
najogólniejsza, powinna zaczy-
nać się od podstawówce, w dru-
giej klasie  - i od tego momentu 
powinno się kontynuować, po-
szerzać, żeby była ciągłość. Nie 
ma sensu działanie z doskoku. 
Jeśli nawet wchodzimy do szko-
ły interwencyjnie, bo wiemy, w 
tej konkretnej klasie pojawił się 
problem, idziemy też do innych 
klas, nawiązujemy do poprzed-
nich i planowanych działań.

OKO: Co z rodzicami? Młody 
człowiek nie musi dziś szukać 
dilera – dopalacze znajdzie w 
Internecie, kartą przedpłaconą 
zapłaci zdalnie nawet nie mając 
konta w banku, odbierze prze-
syłkę w paczkomacie...

KK: ...dlatego nasze programy 
kierujemy też do rodziców i na-
uczycieli. Staramy się nadążać za 
zmianami na tym rynku i poma-
gać w tym opiekunom.

OKO: Czy jest taka część mło-
dzieży, do której profilaktyka w 
ogóle nie dociera?

KK: Na pewno. Niestety, czę-
sto to są ci, którzy najbardziej 
jej potrzebują, tu jednak nie da 
się nikogo do niczego zmusić, 
można tylko proponować. Sku-
teczne metody opierają się na 

dobrowolnym zaangażowaniu. 
Co więcej, ten problem dotyczy 
też rodziców. Zdarzało się, że był 
sygnał, że w jakiejś  klasie źle się 
dzieje, przychodziliśmy wtedy na 
spotkanie po wywiadówce. Wy-
chowawca może rodziców wtedy 
tylko zaprosić i wiadomo, że nie 
powie po nazwisku, o kogo prze-

de wszystkim chodzi. A to właś-
nie ci rodzice wtedy wstawali i 
wychodzili.

OKO: Nie sposób nie zapytać 
na koniec o decyzję o likwida-
cji OPU, która zapadła podczas 
ostatniej sesji Rady Miasta. 
Pana komentarz?

KK: Nie będę tu komento-
wał ani oceniał. To kwestia or-
ganizacyjna, zobaczymy więc 
dopiero, jak to będzie funkcjo-
nowało. Mam nadzieję, że jak 
najlepiej, z korzyścią dla wszyst-
kich beneficjentów działań  
profilaktycznych.

Nie mam obaw
Jak zaznaczyliśmy, likwidacja OPU nie była 

tematem naszej rozmowy, jednak istota tej 
zmiany organizacyjnej nie dla wszystkich 
jest jasna. O komentarz poprosiliśmy zatem 
burmistrz Dorotę Stępień.  

- Chodziło nam głównie o zmiany organizacyj-
ne. Z mojego doświadczenia wynika, że te zada-
nia mogą być realizowane niekoniecznie przez 
wyodrębnione organizacyjnie jednostki, tylko po 
prostu z jednej strony przez specjalistę do spraw 
profilaktyki uzależnień, który będzie zatrudnio-
ny przez burmistrza w ramach struktur Urzędu 
Miejskiego, a z drugiej przez MGOPS. To pracow-
nicy socjalni wiedzą najlepiej, w której rodzinie 
jest problem i jaki. Chcemy skoordynować to tak, 
żeby ta wiedza była jak najlepiej wykorzystywa-
na, by pomagać z każdej strony, rozmawiać nie 
tylko z osobą uzależnioną, ale wspierać również 
całą rodzinę. Nie krytykujemy OPU, nie o to nam 
chodzi, ale chcemy wzmocnić skuteczność dzia-
łań, do jakich był powołany. Do tej pory zajmo-
wano się tam często – nie zawsze, ale często 
-  tymi samymi rodzinami, które są wspierane 
przez MGOPS. To dublowanie to jest pierwsza 
kwestia. Drugą jest fakt, że mamy kilka osób 
zatrudnionych w tym ośrodku, przez co wspar-
cie dla osób uzależnionych jest zmniejszone ze 
względu na rozbudowaną administrację. To dwa 
główne powody. Rada przychyliła się do moich 
argumentów, do argumentów pana burmistrza, 
do takiej koncepcji pracy w tej materii od nowe-
go roku i w tym kierunku będziemy szli.

Docelowo zatem będziemy mieli zatem dzia-
łającego w Urzędzie Miasta specjalistę ds. uza-
leżnień (być może z tytułem Pełnomocnika, tak 
jak było przed założeniem OPU, tego jeszcze nie 
wiemy), do którego będzie mogli się zgłaszać po-
szukujący pomocy - tu pani burmistrz zapewnia, 
że urzędował będzie w wydzielonym pomiesz-
czeniu zapewniającym niezbędną dyskrecję   
i prywatność. W innych jednostkach zatrud-
niani będą współpracujący z nim specjaliści, 
w tym prawdopodobnie i obecni pracownicy 
OPU. Formalnościami i wydawaniem decyzji 
związanymi z organizacją pomocy dla uzależ-
nionych (przyjmowaniem zgłoszeń, kierowa-
niem na leczenie itp.) będzie zajmować się 
organ, do którego to ustawowo należy, czyli 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Rodzinie jako takiej, zmagają-
cej się problemami takimi jak uzależnienia, nie-
dostatek i przemoc domowa, pomagać będzie 
MGOPS oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Przyzwyczailiśmy się do OPU, pani burmistrz 
zwraca jednak uwagę, że większość gmin nie 
utrzymuje tego typu osobnych jednostek. Nowy 
model rozdzielenia zadań powierzanych uprzed-
nio OPU ma w zamyśle sprawić,  by ich realizacja 
miała charakter bardziej specjalistyczny i prze-
biegała efektywniej pod względem wykorzysta-
nia środków, a podział obowiązków był klarow-
niejszy i w pełni zgodny z literą prawa. Czy się 
to uda?

- Nie mam obaw – zapewniła pani burmistrz.



11 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 24(412) 5 grudnia 2019

TYGODNIK

DIETETYK RADZI

Jastrzębie coraz lepsze...
Młodzi zawodnicy UKS Jastrząb Głowaczów udowadniają, że zapał młodych ludzi oraz 

dobra praca szkoleniowa to mieszanka, która przynosi efekty. Tak też jest z grupą trenera 
Piotra Bolka, formalnie rocznika 2011 ale razem grają również chłopcy z rocznika 2012, 
a także dziewczęta.

24 listopada w nowej hali PSP 
w Brzózie odbył się turniej o pu-
char Wójta Gminy Głowaczów. 
UKS wystawił dwie drużyny, 
„biali” wywalczyli 2.miejsce zaś 
„niebiescy” siódme. Grzesiek 
Figlewicz z UKS-u został najlep-
szym strzelcem turnieju.  Tur-
niej został zorganizowany przy 
pomocy sponsorów:  Wójta 
Gminy Głowaczów, firmy Kon-

firmat Meble na wymiar oraz 
Top Market. Specjalne podzię-
kowania należą się rodzicom 
zawodników, którzy oprócz 
spraw organizacyjnych przygo-
towali catering dla wszystkich  
uczestników turnieju.

Tydzień później, ale już jako 
jedna drużyna, UKS zajął 3.miej-
sce w silnie osadzonym

XIII Ogólnopolskim Festiwa-
lu Halowej Piłki Nożnej "Orlik-
-Cup-2019" w Radomiu. Tym 
samym zawodnicy sprawili wie-
le radości trenerowi Piotrowi, 
który obserwował relację na 
żywo w szpitalu po przebytym 
zabiegu. Podczas tego turnieju 
drużynę poprowadzili panowie 
Grzegorz i Łukasz a gardła zdzie-
rali rodzice na trybunach.
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„KRÓL PAŃSTWO UMACNIA SPRAWIEDLIWOŚCIĄ”
W czasie przeznaczonym na 

wolne wnioski i zapytania doszło 
do ostrej wymiany zdań między 
radnym Mariuszem Prawda a 
Burmistrzem Piotrem Kozłow-
skim. Nawiązujące do sytuacji 
osób prowadzących działalność 
gospodarczą na remontowanej 
obecnie ulicy Radomskiej pyta-
nie radnego Prawdy:

- Czy moglibyśmy zorganizo-
wać spotkanie z tymi wszyst-
kimi osobami, które prowa-
dzą tam działalność i czy ma 
pan możliwość zapropono-
wania jakichś ulg w związku  
z ponoszonymi stratami?

Spotkało się z ripostą burmi-
strza:

- Rzeczywiście, taki był plan, 
jednak dzięki pana dzisiejsze-
mu wnioskowi prawdopodobnie 
będą braki finansowe w przy-
szłorocznym budżecie, toteż to, 
co zamierzałem właśnie umo-
rzyć częściowo tym przedsię-
biorcom…. niestety, teraz będę 
musiał się dwa razy [nad tym] 
zastanowić, ponieważ projekt 
budżetu był przygotowany w 
oparciu o stosowne dochody, a 
po ich redukcji będziemy musieli 
redukować i wydatki.

 

Było to, rzecz jasna, nawią-
zaniem do przyjętej wcześniej 
podczas sesji poprawki Mariusza 
Prawdy do uchwały dotyczącej 
podatków, która w ocenie bur-
mistrza spowoduje obniżenie 
dochodów gminy o ok. 300 tys. 
złotych.

Radny Mariusz Prawda zare-
agował na to oskarżenie stwier-
dzeniem:

 - To, co Pan teraz powiedział, 
to jest godne najwyższego po-
tępienia. To pan zaproponował 
w projekcie budżetu w zamian 
za te problemy, które są na ul. 
Radomskiej, podwyższenie po-

datków od prowadzonej działal-
ności, dla tych ludzi właśnie. A 
teraz pan mówi, że dlatego, że 
ja obniżyłem te podatki, to tego 
nie będzie, więc dla mnie jest to 
coś niezrozumiałego, jak można 
w ten sposób publicznie coś, co 
było powiedziane przed chwilą, 
przekręcać, odwracać do góry 
nogami.

- No niestety, kolejny raz 
pan nie rozumie. Podnieśliśmy 
wszystkim, a umarzam tym, któ-
rzy mają akurat straty, a nie do-
chody. A żeby to zrobić, musi pan 
mieć odpowiedni kapitał – skwi-
tował dobitnie burmistrz.

 Dyskusja w tym obszarze cią-
gle powracała, aż do momentu, 
gdy radny Mariusz Prawda zde-
cydował się ją podsumować w 
sposób zgoła niecodzienny:

- Przytoczę panu przypowieść 
biblijną. KRÓL PAŃSTWO UMAC-
NIA SPRAWIEDLIWOŚCIĄ. NISZ-
CZY JE TEN, KTO PODATKIEM 
UCISKA.

 
Trudno powiedzieć, jaki był za-

mierzony efekt, wydaje się jed-
nak, że nie udało się go radnemu 
uzyskać.

Wartość gospodarki komunal-
nej to nie tylko śmieci, ale też 
ludzie.

Gdy opadły nieco nastroje, 
radna Alicja Kordula poruszyła 
problem zbyt wczesnego, wedle 
docierających do niej w szcze-
gólności ze strony osób starszych 
sygnałów, wygaszania miejskiego 

oświetlenia. Wiceburmistrz Mi-
rosław Pułkowski miał tu dobre 
wieści: została właśnie podjęta 
decyzja późniejszego wygaszania 
świateł, a problem miał wynikać 
z częstego zachmurzenia, które-
go nie uwzględnia zsynchroni-
zowany z godzinami wschodów 
słońca kierujący oświetleniem 
system.

 Ostatnią żywo dyskutowaną 
kwestią był odbiór śmieci od 
strony usług świadczonych przez 
KGK. Radny Kuźnar podał w wąt-
pliwość zasadność przekazywa-
nia zadania odbioru odpadów 
Kozienickiej Gospodarce Ko-
munalnej w trybie in-house, to 
znaczy bez przetargu. Propozycje 
radnego spotkały się z krytyką m. 
in. ze strony przewodniczącego 
Suchermana, który zwrócił uwa-
gę, że konsekwencją ogłoszenia 
przetargu mogłaby być sytuacja, 
w której przedsiębiorca prywat-
ny przedstawia korzystną ofer-
tę, zostaje wybrany, odczekuje, 
aż pozbawione najważniejszego 
zleceniodawcy KGK pada, po 
czym dana firma zdobywa mono-
pol i z tego punktu podwyższa już 
opłaty wedle swojej woli.

 Dyskusja powoli dogasała. 
Przewodniczący Sucherman za-
prosił wszystkich do udziału w I 
Kozienickim Kiermaszu Świątecz-
nym (6 grudnia, od godziny 15) , 
ze wspólnym śpiewaniem kolęd 
włącznie. Niektórzy radni chcieli 
po raz kolejny powrócić do omó-
wionych już kwestii, jednak prze-
wodniczący zadecydował w tym 
miejscu o zamknięciu XV Sesji 
Rady Miejskiej w Kozienicach.
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