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Wywiad z Burmistrzem Kozienic Piotrem Kozłowskim
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 Czynne:  Poniedziałek – piątek 8-18,  Sobota 8-18

Kronika: Za panem po-
nad 120 dni rządów, ponad 
120 dni współpracy z nową 
Radą Miejską. Jak pan ocenia  
ten czas?

Burmistrz: Ciężko samemu 
się oceniać. Ja tylko mogę po-
wiedzieć, że były to dni bardzo 
intensywne z wielu względów: 
przejmowałam urząd Burmi-
strza, kształtowała się Rada 
Miejska, do tego wybory soł-
tysów, rad sołeckich, przewod-
niczących osiedli, więc tych za-
dań było sporo. Przygotowanie 
wniosków, ponieważ zaczęły 
się nabory na różne fundusze. 
Więc mogę powiedzieć, że były 
to intensywne dni. Staraliśmy 
się podchodzić do tych wyzwań 

w sposób rzetelny. Mam na-
dzieję, że będą tego pozytywne 
efekty w przyszłości.

OKO: W budżecie gminy za-
planowane zostały środki na 
budownictwo mieszkalne, na 
budynek wielorodzinny. Na ile 
są to realne plany w tym roku?

Burmistrz: Szanowni pań-
stwo tak jak mówiłem w trakcie 
kampanii. Chcemy ruszyć bu-
downictwo mieszkaniowe. W 
budżecie gminy zabezpieczone 
jest 80 tysięcy na projekt bloku. 
Chcemy się wpisać w rządowy 
program MIESZKANIE+. 

Jest on skierowany do grupy 
osób, które zgodnie z badania-
mi stanowią  około 40% społe-

czeństwa i posiadają tak zwaną 
zdolność czynszową, natomiast 
nie mają zdolności kredytowej. 
Czyli nie stać ich na kupno lub 
wybudowanie własnego lo-
kum, natomiast stać  na zapła-
cenie czynszu. Czynszu rynko-
wego tak założyliśmy średnio w 
Kozienicach 1000zł za mieszka-
nie, zależy od wielkości. I to do 
takich skierowany jest program 
rządowy i wtedy jeżeli będzie-
my realizowali takie mieszka-
nia w tym zakresie to właśnie 
do takich odbiorców i właśnie 
o takie osoby mi chodzi. Po 
pierwsze żeby zatrzymać osoby 
młode dobrze wykształcone, 
które mogły by tutaj pracować 

i się rozwijać. Ponieważ pro-
gram mieszkaniowy zakłada 
po 6 latach możliwość wykupu 
to opłacając czynsz taka osoba 
odkładała by na spłatę tego 
mieszkania. Więc te rodziny 
mogły by tu zostać. Będziemy 
robili teraz ankiety do miesz-
kańców. Prosimy o aktywny 
udział. Chcemy sprawdzić jaka 
jest skala potrzeb w tym zakre-
sie. Czy są osoby, które chciały 
by takie mieszkanie wynajmo-
wać. I wtedy zdecydujemy o 
wielkości inwestycji.

OKO: W ostatnich latach 
miejsc pracy w Kozienicach 
ubywało. Zlikwidowany został 
Prefabet, upadła Spółdzielnia 
inwalidów, ale pojawiła się 
jaskółka na około 250 miejsc, 
nowych miejsc pracy w Ry-
czywole. Co gmina Kozienice 
oferuje potencjalnym inwesto-
rom? 

Burmistrz: Tak jak mówiłem. 
Chciałbym aby te inwestycje 
się rozwijały. Program Rozwo-
ju Przedsiębiorczości o którym 
mówiłem będzie kierowany 

do lokalnych przedsiębiorców 
małych i średnich i on pewnie 
jeśli Rada go zaakceptuje bę-
dzie uruchomiony w przyszłym 
roku, bo w tym roku nie było 
zabezpieczonych funduszy w 
budżecie. Natomiast na pew-
no zależy mi też na dużych in-
westorach takich jak się zgło-
sili. Oni często nie potrzebują 
od nas pieniędzy tylko dobrej 
atmosfery, dobrego gruntu ta-
kiego do współpracy. Szefowie 
Citronexu zainwestują w Ryczy-
wół ale najpierw sondowali w 
Enei Wytwarzanie czy władze 
gminy są otwarte, przyjazne i 
poszukują inwestorów. Dlate-
go też dziękuję zarządowi Enei, 
że wyraża dobrą opinię o nas, 
o naszej gminie. Inwestycja w 
Ryczywole przyniesie też korzy-
ści Elektrowni,  bo oni przecież 
będą dostarczać ciepło, więc 
to będzie taka transakcja wią-
zana z korzyścią w zasadzie dla 
wszystkich, a co ważne, nowi 
inwestorzy chcą to zrobić szyb-
ko. Czyli jak te formalne wymo-
gi zostaną spełnione to oni by 
chcieli nawet w przyszłym roku 
rozpocząć produkcje. Więc liczę 
na to, że zakorzenią się tutaj na 
dłużej z korzyścią dla całego 
regionu, a być może wtedy też 
pociągną innych za sobą. 

Jeżeli inwestor, przedsię-
biorca powie drugiemu, że tu 
jest ok, że można próbować to 
często nie trzeba pieniędzy, nie 
trzeba wielkich działań inwe-
stycyjnych ze strony gminy tyl-
ko właśnie właściwe podejście 
a przyjdą następni.

Kolejny raz Renata Jasek (Kronika Kozienicka) oraz 
Edmund Kordas (Tygodnik OKO) rozmawiają  

z burmistrzem Piotrem Kozłowskim.



2 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl7(398) 4 kwietnia 2019

TYGODNIK

Wydawca:
Firma Kordas E. Kordas
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
Biuro redakcji:
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
tel./fax. 48 614 22 52
redakcja@tygodnikoko.pl

Redaguje zespół:
Redaktor naczelny: Edmund Kordas 
Skład i łamanie: SK@
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i redagowania nadesłanych tekstów, nie 
zwraca materiałów niezamówionych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Rekla-
modawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, a w szczególności za poprawność  
i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia  
w reklamie/ogłoszeniu. Pełny tekst regulaminu na stronie tygodnika: www.tygodnikoko.pl.

Biuro ogłoszeń i reklamy: 512 495 193, 
reklama@tygodnikoko.pl

Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucjiwww.tygodnikoko.pl

TYGODNIK www.tygodnikoko.pl Kolejne 
wydanie

18
kwietnia                   

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, 
poz. 2204, 2348 oraz poz. 270 z 2019 roku)

informuje

że w dniach od 29 marca 2019 roku do dnia 19 kwietnia 
2019 roku na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Kozienicach, ul. Parkowa 5 oraz na stronach interneto-
wych Urzędu został podany do publicznej wiadomości , na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do od-
dania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonych: 
- w Kozienicach przy ul. Konarskiego stanowiącej działkę  
ew. nr 2203/29-cz,
- w Samwodziu stanowiącej działkę ew. nr 104/3-cz  
oraz 104/4-cz.

Szczegółowe informacje w pok. Nr 4 tel. (48) 611 71 34.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U z 

2018 r. poz. 2204, poz. 2348 ).

informuje

że w dniach od 25 marca do 16 kwietnia 2019 r. na tabli-
cy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach ul. 
Parkowa 5, zostały podane do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących włas-
ność Gminy Kozienice, przeznaczone do sprzedaży na rzecz na-
jemców wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. Nieruchomości 
położone w: Kozienicach ul. Kopernika 13, oznaczona nu-
merem działki 2203/18 o powierzchni 555m2,księga wie-
czysta KW RA1K/00025871/5, oraz w Świerżach Górnych, 
oznaczona numerem działki 18/8 o powierzchni 315 m2, KW 
RA1K/00035029/1.

Wykazy zostały zamieszczone również na stronach inter-
netowych urzędu: www.kozienice.pl, bip.kozienice.pl 

Zarząd Komisaryczny Polskiego Związu Niewidomych Koło w Kozienicach uprzejmie infor-
muje osoby niepełnosprawne z dysfunkcją wzroku o znacznym i umiarkowanym stopniu tj. dawne 
II i I grupa inwalidztwa oraz ich opiekunów, że biuro Zarządu znajduje się w Kozienicach przy ul. 
Radomskiej 36 (były budynek WKU) jest czynne w każdą środę i czwatek w godz. 9.00 -12.00

Praca naszego Koła PZN jest nadzorowana przez Okręg Mazowiecki PZN w Warszawie. Dla człon-
ków PZN oferujemy turnusy rehabilitacyjno – szkoleniowe :w zakresie iformacji przestrzennej, po-
sługiwania się białą laską, czynności dnia codziennego, obsługi komputera, telefonu komórkowego 
z systemem mówionym

Szkolenia wyjazdowe przeprowadzadzane są w ośrodkach PZN.
Szczegółowe informacje otrzymają zainteresowani dzwoniąc na nr 512 131 033 i   501  276 779
Zapraszamy do współpracy Zarząd Komisaryczny PZN Koło Kozienice

Pszczelarze z Puszczy
Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej w Pionkach zostało założone  

w 2011r po odejściu ze struktur PZP. Stowarzyszenie składa się z 51 osób z powia-
tów radomskiego, kozienickiego i zwoleńskiego. 

W ramach działań edukacyj-
nych  pszczelarze promują pro-
dukty pszczele oraz zapoznają 
społeczeństwo ze znaczeniem 
pszczół w przyrodzie. Prowadzą 
akcje na rzecz ochrony środowi-
ska na wielu imprezach. Można 
było się z nimi spotkać na Dniu 

Ziemi, Święcie Polskiej Niezapo-
minajki, Zakończenie Lata czy na 
Dniach Ochrony Środowiska. W 
ramach programu „ Pszczoły wra-
cają do lasu” pszczelarze wraz z 
Nadleśnictwem Kozienice na te-
renie Szkółki Leśnej w miejscowo-
ści Przejazd stworzyli Leśną Barć.

 W zakresie  współpracy z 
wieloma instytucjami pszczela-
rze mogą się pochwalić plene-
rową imprezą, która będzie się 
odbywała cyklicznie w pierw-
szą niedzielę sierpnia pod na-
zwą Pionkowski Dzień Pszczoły  
w Bartnym Kącie.
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Konkurs organizowany dla 
uczniów szkół ponadpodstawo-
wych przeprowadzany jest dwu-
etapowo. W pierwszym etapie 
uczestnicy mają za zadanie przy-
gotować video przedstawiające 
wybraną postać żołnierza wyklę-

tego. W drugim etapie - miedzy-
szkolnym uczniowie rozwiązują 
test wiedzy o powojennym an-
tykomunistycznym podziemiu. 
Uczniowie przystąpili do finało-
wego testu, przygotowanego w 
tym roku przez Delegaturę Pło-

cką Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty, w dniu 25 marca.

Następnie odbyła się uroczy-
stość finałowa, której pierwsza 
część przeprowadzona została 
zgodnie z ceremoniałem woj-
skowym przez 1. Grójecki Ośro-
dek Radioelektroniczny na placu 
Liceum Ogólnokształcącym im. 
Armii Krajowej w Białobrzegach. 
Został odśpiewany hymn pań-
stwowy, odczytano Apel Pamię-
ci, a kompania honorowa dla 
uczczenia przywołanych w Apelu 
bohaterów narodowych oddała 
salwę honorową.

Następnie uczestnicy uroczy-
stości przeszli na Halę Sportową, 
gdzie powitano przybyłych gości: 
Marszałka Senatu RP Stanisława 
Karczewskiego, Wicemarszał-
ka Senatu RP Adama Bielana, 
ministra Marka Suskiego szefa 
Gabinetu Politycznego Prezesa 
Rady Ministrów, starostę po-

wiatu białobrzeskiego Sylwestra 
Korgula, płk Andrzeja Kozerę 
dowódcę 1. Orel wraz z zastęp-
cą ppłk Piotrem Janickim, ppłk 
Janusza Ostrowskiego dowódcę 
61. Batalionu Piechoty Lekkiej 
6. Mazowieckiej Brygady Wojsk 
Obrony Terytorialnej, wójtów i 
burmistrzów, radnych powiato-
wych i gminnych, dyrektorów 
szkół i instytucji.

Marszałek Stanisław Karczew-
ski w swoim przemówieniu po-
dziękował finalistom konkursu za 
przygotowanie pełnych emocji 
video, za zaangażowanie i chęć 
poszerzania wiedzy o bohaterach 
powojennego podziemia antyko-
munistycznego. Intencją orga-
nizacji konkursu jest pokazanie 
młodzieży, że dorosłym, polity-
kom, samorządowcom, nauczy-
cielom zależy na przekazywaniu 
wiedzy młodemu pokoleniu. 
Podkreślił jak ważna jest obec-
ność Wojska Polskiego, bo gdyby 
nie żołnierze wyklęci, którzy po 
II wojnie światowej walczyli o w 
pełni wolną, demokratyczną Pol-
skę to nie byłoby obecnie wojska 
w takim kształcie. Stanisław Kar-
czewski przypomniał o wielkim 
heroizmie i oddaniu żołnierzy 
niezłomnych nie godzących się 
z narzuconym Polsce systemem 
oraz zauważył, że Polacy powinni 
być dumni, że mają wspaniałych 
bohaterów.

Następnie przedstawiono dwa 
najciekawsze wideo wyłonione 
w etapie szkolnym konkursu. 
Autorami wyróżnionych prac 
byli – Wioletta Romaldowska, 
uczennica Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Armii Krajowej w Bia-
łobrzegach z video p.t. „Danuta 
Siedzikówna INKA” oraz Katarzy-
na Prokopczyk z Liceum Ogólno-

kształcącego im. Ireny Sendlero-
wej w Tarczynie z video na temat 
Witolda Pileckiego. Następnie 
zaprezentowano program ar-
tystyczny przygotowany przez 
uczniów klasy 1C, pt. "Ocalić od 
zapomnienia".

Dwóm uczestnikom, którzy 
zdobyli łącznie najwięcej punk-
tów z testu oraz za video zostały 
wręczone nagrody: ufundowane 
przez posła do Parlamentu Euro-
pejskiego Zbigniewa Kuźmiuka 
bilety na wycieczkę do Brukseli, 
oraz tablety i książki przygoto-
wane przez Marszałka Stanisła-
wa Karczewskiego. Uczniowie 
otrzymali także dodatkowe upo-
minki od przedstawicieli innych 
instytucji. Decyzją organizatorów 
do Brukseli pojedzie również 
uczestnik, który ex aequo zdobył 
tyle punktów co uczestnik zajmu-
jący drugie miejsce. Zwycięzcy 
to: Katarzyna Prokopczyk z Lice-
um im. Sendlerowej w Tarczynie 
oraz Mikołaj Maciejewski i Jakub 
Cytryniak z Zespołu Szkół nr 1 Ko-
zienicach.

Imprezie towarzyszyły dwie 
bardzo ciekawe wystawy na te-
mat Żołnierzy Niezłomnych przy-
gotowane przez: Instytut Pamięci 
Narodowej i 1. Grójecki Ośrodek 
Radioelektroniczny.

Stanisław Karczewski, senator 
ziemi białobrzeskiej, grójeckiej, 
kozienickiej i przysuskiej – orga-
nizator konkursu składa serdecz-
nie podziękowania:

-uczestnikom konkursu, opie-
kunom oraz dyrektorom szkół;

- posłowi do Parlamentu Euro-
pejskiego Zbigniewowi Kuźmiu-
kowi – fundatorowi wycieczek 
do Brukseli;

- współorganizatorowi wyda-
rzenia: Liceum Ogólnokształ-
cącemu w Białobrzegach, pani 
dyrektor Iwonie Śliwie i wszyst-
kim osobom zaangażowanym w 
przygotowanie uroczystości fina-
łowej;

- partnerom wydarzenia: sta-
roście białobrzeskiemu Sylwe-
strowi Korgulowi oraz żołnie-
rzom i dowódcy 1. Grójeckiego 
Ośrodka Radioelektronicznego;

- Patronom Honorowym: In-
stytutowi Pamięci Narodowej, 
Światowemu Związkowi Żołnie-
rzy Armii Krajowej, Wojewodzie 
Mazowieckiemu, Mazowieckie-
mu Kuratorowi Oświaty;

- Patronom Medialnym: TVP3 
Warszawa, Radio Plus Radom, 
Jabłonka, Tygodnik OKO, Ziemia 
Przysuska, Grójec24.net;

- Delegaturze Płockiej Mazo-
wieckiego Kuratorium Oświaty 
za przygotowanie testu i zasiada-
nie w komisji konkursowej.

„Żołnierze Wyklęci. Troska o pamięć i cześć”
Finał VII edycji konkursu 

25 marca 2019 roku odbyła się uroczystość finałowa 
wraz z wręczeniem nagród w konkursie organizowa-

nym przez senatora RP Stanisława Karczewskiego „Żołnierze  
Wyklęci. Troska o pamięć i cześć”.
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„Biegamy-Zbieramy-Pomaga-
my” jest jednym z najważniej-
szych projektów zainicjowanych 

przez Fundację Enea w ciągu pię-
ciu lat jej działania. Zachęca pa-
sjonatów sportu do pomagania. 

Pracownicy Grupy Enea startując 
w zawodach sportowych i bie-
gowych, zbierają punkty, które  

Fundacja Enea przelicza na zło-
tówki. Cel jest szczytny: sporto-
wy rozwój najmłodszych. Zgro-
madzone fundusze przeznaczane 
są na działania promujące aktyw-
ność fizyczną dzieci i młodzieży.

W ostatnią sobotę, 30 mar-
ca 2019 roku  w hali sportowej 
Politechniki Poznańskiej ponad 
120 dzieci z placówek opiekuń-
czo-wychowawczych z całej Pol-
ski wzięło udział w Enea Active 
Camp – warsztatach sportowo-
-psychologicznych organizowa-
nych przez Fundację im. Kamili 
Skolimowskiej. Wśród nich byli 
także podopieczni Placówki So-
cjalizacyjnej „Panda” i Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Opactwie. Uczestniczyli 
oni w zajęciach prowadzonych 
przez profesjonalnych trene-
rów– psychologów i sportow-
ców na czele z Piotrem Liskiem, 
wicemistrzem świata i dwukrot-
nym halowym mistrzem Europy  
w skoku o tyczce.

Enea Active Camp to inicjaty-
wa, która oprócz promocji ak-
tywności fizycznej stawia rów-
nież na edukację dzieciaków 
w aspekcie psychologicznym. 
Intensywny trening wzbogaco-
ny był o rozmowy z psycholo-
gami. Oprócz rozwoju typowo 
sportowego celem warsztatów 
był również rozwój kompetencji 
społecznych, umiejętności in-
terpersonalnych oraz radzenia 
sobie ze stresem i problema-
mi, a także budowanie u dzieci 

pewności siebie i koncentracji. 
– Cieszę się, że przygotowano 
taki program. Jestem przeko-
nany, że wiedza i umiejętności 
zdobyte w sobotę przez uczest-
ników, przydadzą im się nie tylko 
w przygodzie ze sportem, ale i 
w codziennym życiu. Prywatnie, 
fajnie było spotkać się z dziećmi, 
przekazać im kilka tajników sko-
ku o tyczce – powiedział Piotr Li-
sek, który towarzyszył dzieciom 
w sportowo-psychologicznych 
warsztatach.

Poznańskie wydarzenie zorga-
nizowano również z myślą o sa-
mych biegaczach z Grupy Enea. 
Fundacja Enea zorganizowała dla 
nich wykłady psychologa sportu 
oraz dietetyka. Jednym z pro-
wadzących był Michał Jeliński – 
mistrz olimpijski w wioślarstwie. 
Uczestnicy warsztatów otrzymali 
okolicznościowe medale i po-
dziękowania za zaangażowanie.

Biegacze z Grupy Enea na ko-
niec zajęć wręczyli dzieciom pa-
miątkowe medale i drobne upo-
minki, a także zaproszono ich do 
wspólnego zdjęcia.

Dla podopiecznych Placówki 
„Panda” oraz Ośrodka w Opa-
ctwie przygotowany przez Eneę 
Wytwarzanie, trwający dwa dni 
wyjazd do Poznania stał się tak-
że okazją do zwiedzania miasta 
i korzystania z towarzyszących 
temu atrakcji. Jak podkreślano 
pozostanie on z pewnością na 
długo w pamięci uczestników.

GARBATKA-LETNISKO

Będą lepsze drogi…
2 kwietnia 2019 roku w Świetlicy Gminnej odbyło się spotkanie Wójta Gminy Garbat-

ka-Letnisko Teresy Fryszkiewicz z mieszkańcami, które poświęcone zostało przed-
stawieniu koncepcji przebudowy dróg gminnych tj. ul. Piłsudskiego, Wodnej, Modrze-
wiowej, Cisowej i Świerkowej. 

Projektant Pan Tomasz Maj 
szczegółowo omówił rozwiązania 
projektowe przyjęte w Koncepcji 
przebudowy ww. dróg. Zakres 
opracowania obejmuje ułożenie 
nowej nawierzchni jezdni dróg 

z kostki brukowej, pasy ziele-
ni oraz chodniki jednostronne. 
Mieszkańcom szczegółowo wy-
tłumaczono parametry poszcze-
gólnych odcinków. 

    Pani Wójt słusznie zauwa-
żyła, iż z przedmiotowej infra-
struktury drogowej najczęściej 
będą korzystali mieszkańcy, stale 
zamieszkujący posesje przy pro-
jektowanych odcinkach i to oni 
w pierwszej kolejności powinni 
mieć możliwość wypowiedzi co 
do zaproponowanych rozwiązań, 
zwłaszcza w kwestiach lokaliza-
cji chodników. Mieszkańcy po 
obszernej dyskusji  ostatecznie 
zdecydowali, że przyjęte w kon-
cepcji rozwiązania projektowe są 
zgodne z lokalnymi potrzebami i 
oczekiwaniami. 

   Na spotkaniu nie zabrakło 
również innych, a dosyć istot-
nych tematów inwestycyjnych. 
Pani Wójt poinformowała zebra-
nych, że wkrótce rozpocznie się 

budowa dwóch bardzo dużych i 
znaczących inwestycji dla Gmi-
ny Garbatka-Letnisko inwesty-
cji. Mowa tu oczywiści o długo 
wyczekiwanej przez wszystkich 
Budowie hali sportowej oraz 

Przebudowie ul H. Lewandowicz 
w Garbatce-Letnisko. Dodajmy, 
iż na obydwie inwestycje Gmina 
postarała się o zewnętrzne środ-
ki finansowe. 

A.Serafin

Enea Active Camp za nami! 
Podopieczni „Pandy” i Opactwa w Poznaniu

Dzieci z Placówki Socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach i Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Opactwie oraz pracownicy Enei Wytwarzanie wzięli udział 
w Enea Active Camp w Poznaniu. Wydarzenie to łączyło się z drugą edycją programu  

„Biegamy-Zbieramy-Pomagamy”.

Podopieczni ‚Pandy’ i Opactwa biorący udział w tegorocznej edycji Enea Active Camp w Poznaniu.n 
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Przygotowanie terenu.

Chcę dać innym przykład
Rozmowa z najmłodszym w historii Powiatu kozienickiego radnym Emanuelem Zawodnikiem. 

EZ – Bardzo się cieszę, że re-
dakcja chce porozmawiać ze mną 
o problemach, z którymi boryka 
się Powiat kozienicki i jaki jest 
mój punkt widzenia na te spra-
wy. Pochodzę z gminy Grabów 
nad Pilicą. Obecnie studiuję na 
Politechnice Warszawskiej. Nie-
dawno zostałem inżynierem i 
dalej kontynuuję kształcenie się 
na kierunku elektrotechnika na 
studiach magisterskich. Na jesie-
ni ubr. brałem udział w konkur-
sie ogólnopolskim, gdzie wraz 
z dwoma kolegami zdobyliśmy 
pierwsze miejsce i główną nagro-
dę - 15 000 złotych. Dodatkowo 
w ostatni poniedziałek zostałem 
laureatem I nagrody w  konkursie 
pod patronatem IEEE na najlep-
szą pracę inżynierską. 

OKO:  Jak odnajduję się Pan w 
Radzie Powiatu? Czy udaję się 
Panu pogodzić obowiązki stu-
denta i radnego i czy tak młody 
wiek jest według Pana zaletą czy 
wadą przy pełnieniu takiej funk-
cji? 

- Zasady funkcjonowania sa-
morządów nie były mi obce. 
Pierwsze obrady Rady nowej ka-
dencji bywały burzliwe, ale już 
udało mi się zaaklimatyzować 
i poznać koleżanki i kolegów z 
Rady. Zdążyłem też na własnej 
skórze doświadczyć, że polityka 
nie zawsze jest łatwa i przyjem-
na. Jednak ogólne wrażenie jest 
pozytywne, interesuje mnie jak 
to wszystko działa i cieszę się, 
że mieszkańcy – szczególnie Ci 
młodsi – mają swojego przed-
stawiciela w Radzie. Z podziałem 
obowiązków nie było problemu, 
wiedziałem co mnie będzie cze-
kać i na co się piszę. Co do tego 
wieku to sądzę, że jest zdecydo-
wanie zaletą. Sądzę, że bardzo 
cenne jest spojrzenie młodych 
ludzi na omawiane kwestie i 
problemy.

Cenna uwaga. Zatem może 
chciałby się Pan podzielić z nami 
swoimi przemyśleniami na te-
mat naszego powiatowego szpi-
tala 

- Mimo, że funkcjonuję w ra-
dzie od niedawna, a problemy 
finansowe szpitala to długa hi-
storia – to staram się jak naj-
lepiej zgłębić problem. Moim 
zdaniem najlepszy punkt zacze-
pienia to porównanie sytuacji 
SPZOZ-u z wynikami osiąganymi 
przez inne szpitale w kraju.  Nie 
jest tajemnicą, że większość szpi-
tali powiatowych jest w bardzo 
złej kondycji finansowej, wręcz 
na granicy możliwości funkcjo-
nowania. Mimo, że chorych i 
wymagających opieki osób jest 
coraz więcej to brakuję pienię-
dzy na ich leczenie. Rozwiązania 
wprowadzane przez rząd mające 
na celu polepszenie tej sytuacji 
często miały odwrotny skutek. 
Dodatkowo brak jest lekarzy na 
rynku pracy co nie poprawia sy-
tuacji. Osobiście jest mi przykro, 
gdy w telewizji słyszę o ogrom-
nych kwotach, miliardach dola-
rów wydawanych na zbrojenia, a 
w szpitalach brak pieniędzy.

Jednak nie najlepsza sytuacja 
szpitali nie jest regułą, są też 
szpitale, które prężnie funkcjo-
nują, jak np. szpital w Augusto-
wie (woj. Podlaskie) do którego 
wybrali się przedstawiciele Sta-
rostwa w poszukiwaniu spraw-

dzonych rozwiązań na poprawę 
panującej sytuacji. A ów szpital 
w Augustowie wcześniej bory-
kał się z podobnymi problemami 
jak my. Także motywująca jest 
świadomość, że można wyjść na 
prostą.

Co udało się zaobserwować 
podczas odbytych wyjazdów?

- Doświadczenie i wyjazdy po-
kazały, że w Kozienicach mamy 
przerost personelu niemedycz-
nego i ogólnie zbyt dużą liczbę 
łóżek. Obecna ilość łóżek przy-
stosowana była do dawnych 
standardów. Obecnie pobyty 
w szpitalu trwają krócej i nie 
wszystkie miejsca są wykorzy-
stywane. Zmniejszenie liczby 
łóżek nie wpłynie negatywnie 
na ewentualnych pacjentów a 
pozwoli ograniczyć liczbę wyma-
ganego personelu medycznego, 
którego z powodu braku na ryn-
ku pracy trzeba było zatrudniać z 
firm zewnętrznych, często za wy-
górowane stawki. Plan napraw-
czy będzie zakładał redukcję ilo-
ści łóżek i pracowników obsługi 
technicznej i administracji. Trze-
ba będzie urealnić płace lekarzy 
mając na uwadze fakt, że liczba 
zatrudnionych lekarzy i forma ich 
zatrudnienia z różnych przyczyn 
w przeciągu czterech lat bardzo 
się zmieniła. Lekarzy na etacie z 
dawnych 70 zostało 37 a tak zwa-
nych kontraktowych jest 92 i tu 
widać wyraźnie, że są zachwiane 
proporcję i to w znacznej mierze 
generuje koszty szpitala. Plus 
kwestia „weekendowych” dyżu-
rów, które obsadzana są przez 
lekarzy z zewnątrz za wysokie 
stawki.  Dodatkowo chcielibyśmy 
poszerzyć zakres świadczonych 
usług medycznych i znaleźć za-
stosowanie dla wielu pustych 
pomieszczeń znajdujących się w 
szpitalu. 

W takim razie jakie rozwiąza-
nia chce wprowadzić starostwo?

- Wiele wariantów jest branych 

pod uwagę. Funkcjonowanie 
szpitala w takiej formię jak do-
tychczas – tylko naprawdę trzeba 
go zrestrukturyzować i uzdrowić, 
tak żeby się nie zadłużał. Inny 
wariant, który przewija się mię-
dzy wierszami to przekształcenie 
w spółkę prawa handlowego lub 
wydzierżawienie podmiotowi 
prywatnemu. Zmiany są nie-
uniknione, ponieważ aktualnie 
Starostwo nie dysponuje wystar-
czającymi środkami na pokrycie 
straty za rok 2018 wynoszącej po 
odjęciu amortyzacji ponad 7 mi-
lionów złotych, a całkowity dług 
szpitala wynosi ponad 50 milio-
nów. Wielu Radnych będzie dą-
żyć do tego, aby szpital pozostał 
w strukturach samorządowych. 
Zdaję sobie sprawę, że szpital nie 
jest instytucją która ma przyno-
sić zyski. Jesteśmy przygotowa-
ni na pokrywanie strat, ale ta z 
2018 roku nie jest możliwa do 
pokrycia i dodatkowo hamuję 
pozostałe inwestycje Powiatu. 
Dyrektorowi udało się utrzymać 
funkcjonujący szpital, ale wyko-
rzystał do tego niemal nieogra-
niczone środki. Przekroczono 
granice rozsądku, a wyniki które 
uzyskano przekroczyły możliwo-
ści powiatu. 

Nie jest Pan zwolennikiem idei 
wydzierżawienia szpitala firmie 
zewnętrznej typu Gajda-Med 
czy Grupa Nowy Szpital, to w ta-
kim razie jak odniósłby się Pan 
do propozycji gminy Kozienice?

- Faktycznie, nie jestem zwo-
lennikiem, żeby szpital był spółką 
z prywatnym podmiotem. Może 
to nic złego, ale wszyscy chcą 
wykorzystać sytuację i z niewiel-
kim udziałem kapitału własnego 
chcą wchodzić do spółki i zarzą-
dzać olbrzymim kapitałem. Co do 
propozycji gminy, to mam wraże-
nie, że trudna sytuacja szpitala 
zamiast mobilizować wszystkich 
do współpracy stała się takim 
polem do konkurowania między 

gminą Kozienice a Powiatem o 
to kto byłby lepszym zarządza-
jącym. Propozycja przekazania 
100% udziałów – czyli całego ma-
jątku szpitala gminie jest trochę 
nietrafna i podważa funkcjono-
wanie całego powiatu. Lecz jeśli 
doszłoby do sytuacji, że miałbym 
wybierać między gminą a pod-
miotem prywatnym – to posta-
wiłbym na współpracę z gminą. 

Uważam, że współpraca mię-
dzy samorządami jest niezbęd-
na. Nawet nie tylko z gminą Ko-
zienice lecz także ze wszystkim 
gminami powiatu. Jedna z kon-
cepcji polegająca na wdrożeniu 
do struktur szpitala kozienickich 
przychodni Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej tzw. POZ jest ko-
rzystna, ale niestety nie rozwiąże 
problemów finansowych szpitala 
ponieważ owe przychodnie same 
nie mogły się pochwalić dodat-
nim wynikiem finansowym w 
ubiegłych latach. Lecz na pewno 
bliska współpraca między tymi 
podmiotami pozwoliłaby na wza-
jemne wsparcie personelem czy 
efektywniejszą obsługę pacjen-
tów. Współpraca między samo-
rządami jest ważna i będę liczył 
na nią, tak samo jak na współ-
pracę z okolicznymi szpitalami i 
wiem, że takie kroki też są podej-
mowane np. w sprawie robienia 
wspólnych zakupów. 

Obecnie stoimy przed wybo-
rem nowego dyrektora, jakimi 
cechami powinna wyróżniać się 
taka osoba? Kogo widziałby Pan 
na tym stanowisku?

- Sytuacja nie jest ciekawa i 
może zniechęcać do podjęcia 
się tej funkcji. Ale mam infor-
mację, że znaleźli się odważni 
chętni. Jest to bardzo odpowie-
dzialne stanowisko, wymagające 
wiedzy, pewnej wizji i odwagi. 
Odnoszę wrażenie , że kozieni-
cki szpital nie miał szczęścia do 
osób na tym stanowisku. Nowy 
dyrektor będzie musiał zmierzyć 

się z trudnymi i na pewno nie-
wygodnymi decyzjami, ale jeśli 
przyniosą one skutki nikt nie bę-
dzie miał mu tych decyzji za złe. 
Nasze oczekiwania są wysokie, 
ale w nagrodę można będzie zy-
skać aprobatę społeczeństwa i 
przysłowiowy tytuł „bohatera”. 
Nowy dyrektor musi był osobą, 
która swojej powinności odda się 
nie tylko ciałem, ale również ser-
cem – czego zabrakło byłemu dy-
rektorowi. Wielu członków Rady 
miało do byłego dyrektora Pawli-
ka pretensje, że w swoim artyku-
le (w poprzednim wydaniu OKA 
- przyp. Redakcji) w pewnych 
kwestiach mijał się z prawdą i w 
porę nie podjął odpowiednich 
działań co doprowadziło szpital 
do takiej sytuacji.  

Warto jeszcze wspomnieć o ze-
spole naprawczym powołanym 
przez byłego dyrektora w skład 
którego wchodzą wieloletni pra-
cownicy naszego szpitala. Zespół 
ten angażuję swój własny czas 
i wykonuje kawał dobrej robo-
ty w poszukiwaniach kolejnych 
rozwiązań mających poprawić 
sposób funkcjonowania szpita-
la. Dziękuję za ich ciężką pracę i 
mam nadzieję, że wspólnymi si-
łami uda nam się uratować nasz 
szpital, bo wszyscy tego z całego 
serca chcemy. 

Aby pomóc szpitalowi zde-
klarował się Pan zorganizowa-
nia publicznej zbiórki pieniędzy 
właśnie na ten cel. 

- Tak, podjąłem się zorganizo-
wania publicznej zbiórki fundu-
szy dla kozienickiego szpitala. 
Dlatego moja prośba do ludzi do-
brej woli, którym los szpitala nie 
jest obojętny – o wpłacanie dat-
ków. Te pieniądze mam nadzieję 
pomogą nowemu dyrektorowi w 
realizacji jego planów. Być może 
dzięki nim uda się zreformować 
któryś z oddziałów i zachować 
miejsca pracy. A jeśli uda się ze-
brać wystarczająco wiele – to 
można pomyśleć o zakupie no-
wej karetki, która tak naprawdę 
może kiedyś pomóc każdemu z 
nas. Marzę, aby na samochodzie 
był napis „Dar ludzi dobrej woli 
Powiatu i Gminy Kozienice”. A 
gdy taki samochód będzie jechał 
ulicą to każdy będzie miał powód 
do dumy, że też ma swój wkład w 
tą karetkę, która ratuje ludziom 
życie.

Wpłat można dokonywać  na 
konto „Fundacji Zdrowe Dziecko” 
Czesława Czechyry, numer KRS 
0000146712, numer konta ban-
kowego 85 1240 5862 1111 0000 
5102 5807 z dopiskiem „na szpi-
tal”. Dodatkowo cały czas aktyw-
na jest akcja z przekazaniem 1% 
dla wyżej wymienionej fundacji 
na tych samych zasadach. 

Cel szczytny, Pan swoją część 
nagrody ze wspomnianego 
wcześniej konkursu w wysoko-
ści 5 000 złotych przekazał właś-
nie na tę zbiórkę.

- To prawda, przekazałem część 
mojej nagrody zdobytej w ogól-
nopolskim konkursie. Zrobiłem 
to, aby dać innym przykład. No 
i mam nadzieję, że te pieniądze 
nie pójdą na marne i kolejne 
zmiany w szpitalu będą już tylko 
na lepsze. 

Dziękujemy za rozmowę
- Również dziękuję 

(ek)
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Kozienicka telewizja ma już 25 lat!
W piątek, 29 marca telewizja lokalna Kozienickiego Domu Kultury „Kronika Ko-

zienicka” skończyła 25 lat. Z tej okazji, w niedzielę, 31 marca zorganizowa-
no dzień otwarty studia. To była doskonała okazja do tego, by zobaczyć jak wyglą-
da codzienna praca redakcji, a także sprawdzić z jakich nowinek technologicznych  
korzystają jej pracownicy.

Z okazji do tego, by zoba-
czyć telewizję „od kuchni” 
skorzystały dziesiątki miesz-
kańców. Po redakcji i studiu 
wszystkich chętnych opro-
wadzała dyrektor KDK Elwira 
Kozłowska oraz pracownicy 
„Kroniki”, którzy odpowia-
dali na pytania gości. Te były 
najróżniejsze – od szczegó-
łów technicznych po kwestie 
związane z najróżniejszymi 
materiałami, realizowanymi 
na przestrzeni 25 lat. 

Odwiedzający mieli także 
okazję do spróbowania swo-
ich sił przed kamerą, np. skła-
dając życzenia lub czytając 
tekst z promptera.

Wśród gości „Kroniki” 
obecni byli m.in.: Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Ko-
złowski, wiceburmistrz Doro-
ta Stępień i Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach 
Rafał Sucherman, a także 
radni, przedstawicielki „Ra-
dosnej Jesieni” z założycielką 
Ewą Kalbarczyk i prezes Boże-
ną Kowalską, przedstawicie-
le Lokalnej Grupy Działania 

„Puszcza Kozienicka” z prezes 
Ireną Bielawską i wicepre-
zesem Igorem Czerwińskim, 
a także reprezentanci Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
i Grupy Poetyckiej „Erato”. 
Jubileusz był też okazją do 
spotkania się z twórcami 
„Kroniki”: założycielem Woj-
ciechem Stachurskim i pierw-
szą prezenterką Elżbietą 
Długosz oraz byłymi pracow-
nikami telewizji.

W związku z licznymi odwie-
dzinami nie mogło zabraknąć 
wielu gorących życzeń i słów 
uznania. Ze swojej strony 
telewizja odwdzięczyła się 
słodkimi krówkami, balonami 
oraz okazjonalnymi gadżeta-
mi, które przygotowano spe-
cjalnie na jubileusz.

Wszystkim miłośnikom ko-
zienickiej telewizji polecamy, 
aby zajrzeli na kanał YouTube 
Kozienickiego Domu Kultury  
(youtube.com/KDKimBK), 
gdzie można znaleźć wspo-
mnieniowy materiał wideo 
przygotowany na 25-lecie  
telewizji.

Podsumowanie 
„Akcja – Reakcja – Wiosenne 
porządki, co, gdzie, jak?”
21 marca zakończyło się zainicjowane przez Burmistrza 

Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego przedsięwzię-
cia, symbolicznie nazwane „AKCJA – REAKCJA – WIOSENNE 
PORZĄDKI, CO, GDZIE, JAK?”. Akcja trwała od 14 lutego, a 
swoje opinie, sugestie i potrzeby związane z najbliższym oto-
czeniem, mieszkańcy Gminy przekazywali zgodnie z zapropo-
nowaną formą komunikacji, tj. za pośrednictwem formularza 
on-line, pocztą e-mail oraz osobiście w rozmowach i kore-
spondencji pocztowej. Przemyślane zgłoszenia i wartościowe 
uwagi świadczą o pozytywnym odbiorze akcji, są jednocześ-
nie dowodem na potrzebę prowadzenia przez samorząd dzia-
łań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność.

- Serdecznie dziękuję Wszyst-
kim, którzy dostrzegając potrze-
bę dialogu społecznego włączyli 
się do zainicjowanego przeze 
mnie przedsięwzięcia. Zgłasza-
ne zagadnienia dotyczyły spraw 
bieżących, były to wskazania 
związane z potrzebą uporząd-
kowania terenów, zaplanowa-
nia nasadzeń, itp. Inne miały 
charakter propozycji przyszłych 
działań inwestycyjnych. Wiele 

również było odniesień do po-
mysłu wkomponowania w prze-
strzeń naszego miasta barwnych 
murali. Proponowane zadania, w 
miarę możliwości finansowych i 
organizacyjnych będą na bieżąco 
realizowane, pozostałe, zasadne 
będą przedmiotem rozważań w 
procesie planowania przyszłych 
działań. Raz jeszcze dziękuję za 
aktywność – podsumowuje akcję 
Burmistrz Piotr Kozłowski.

Niedziela Palmowa z atrakcjami

14 kwietnia dniem kozienickiej pisanki
Wydarzeniem muzealnym 2019 r. dla  Muzeum Regionalnego w Kozienicach  jest 

niewątpliwie „Dzień Kozienickiej Pisanki 2019”. Obejmuje on warsztaty plastycz-
ne, o charakterze folklorystycznym, z zakresu tradycyjnego zdobnictwa obrzędowego 
związanego z okresem wielkanocnym.

Integralną część imprezy jest 
kiermasz twórców ludowych 
połączony z doradztwem i in-
spiracjami w zakresie kompozy-
cji koszyczków wielkanocnych. 
W założeniach organizatorów 
„Dzień Kozienickiej Pisanki ” 
stanowi barwną wspólnotową 
manifestację przywiązania do ro-
dzimych tradycji, kultywowania 
wielopokoleniowych zwyczajów. 
Celem tych wyjątkowych spot-
kań pozostaje także także kon-
solidacja, zacieśnienie więzów 
społecznych – rodzinnych, kole-
żeńskich, sąsiedzkich. 

Kiermasz i wspólne malo-
wanie pisanek w niedzielę 14 
kwietnia w godz. 10.00-14.00 w 
dawnej siedzibie Domu kultury 
przy ul. Aleja 1 Maja 8
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Wywiad z Burmistrzem Kozienic Piotrem Kozłowskim
Dokończenie ze strony 1

Kolejny raz Renata Jasek 
(Kronika Kozienicka) oraz 
Edmund Kordas (Tygodnik 
OKO) rozmawiają z burmi-
strzem Piotrem Kozłowskim

Kronika: Pod koniec mar-
ca odbyło się ważne wyda-
rzenie. Podpisanie listu in-
tencyjnego między gminą 
Kozienice, a Eneą Wytwa-
rzanie. Obie nasze redakcje 
uczestniczyły w tym wyda-
rzeniu. Rozumiemy, że to taki 
krok do dobrej współpracy 
z największym zakładem  
w regionie.

Burmistrz: Tak. Zabiegali-
śmy  o tą współpracę  przez 
wiele tygodni. W zasadzie od 
kiedy objąłem ten urząd. 

Grupa Enea wspiera rozwój 
społeczeństwa lokalnego w 
różnych dziedzinach życia: 
kultura, sport, ochrona środo-
wiska czy przedsiębiorczość. 
I w tych dziedzinach  chce-
my współpracować z Eneą i 
oni też chcą współpracować 
z nami. Dziękuję serdecznie 
wszystkim, którzy się do tego 
przyczynili. 

OKO:  Dotychczas mieli-
śmy problemy jako Gmina 
z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad. Jak 
na dzisiaj wygląda sytuacja 
współpracy zarówno z Gene-
ralną jak i Wojewódzką Dy-
rekcją Dróg i Autostrad?

Burmistrz:  Rzeczywiście 
te problemy były, natomiast 
cieszy mnie to, że GDDKi A na 
dzień dzisiejszy otwiera się 
troszeczkę. Wiadomo, że jest 
to instytucja dość hermetycz-
na, która ma swoje wyzna-
czone cele i je realizuje. Nato-
miast zaczyna jakby odbierać 
te sygnały, które płyną od nas 
i odbiera je pozytywnie. Wy-
daje mi się, że jeżeli wszystko 
się dobrze ułoży to w najbliż-
szych latach GDDKiA zainwe-
stuje na terenie naszej gminy 
ponad 100ml złotych. Więc 
warto tą współpracę zacieś-
nić i o nią zabiegać. Jak pań-
stwo wiecie będzie prowa-
dzony remony DK 48 od ulicy 
Legionów do ronda i dalej do 
świateł na Radomskiej.

Drugi przetarg od jednego 
ronda do ronda na Aleksan-
drówce, jest już po przetargu. 
Natomiast Generalna Dyrek-
cja zabiega o zwiększenie puli 
pieniędzy ponieważ oferta 
była większa niż możliwości 
finansowe. Też zabiegamy 
w ministerstwie o zwiększe-
nie tych pieniędzy bo wtedy 
oprócz drogi było by zrealizo-
wane przejście przy wiaduk-
cie przez tory. To też jest bar-
dzo ważne dla mieszkańców 
w Aleksandrówce. 

Generalna Dyrekcja rozpo-

częła też przetarg na koncep-
cję i decyzje środowiskowe 
w zakresie budowy drogi od 
Kozienic w stroną Dęblina. Tu 
też bym prosił mieszkańców 
aby aktywnie  włączyli  się do 
konsultacje. Najbardziej mi 
zależy na głosie mieszkańców, 
którzy mieszkają przy tych 
drogach,  żeby później nie 
było, że czegoś nie wiedzieli 
albo z czymś się nie zgadzają, 

Podjęliśmy niedawno 
uchwałę w zakresie podpisa-
nia porozumienia na budowę 
ciągu pieszo - jezdnego od Ko-
zienic w stronę Łuczynowa aż 
do Chinowa i mam pozytywne 
sygnały z GDDKiA, że prawdo-
podobnie podpiszemy to po-
rozumienie i w tej kadencji 
uda się to  zrealizować .  Była 
by to duża inwestycja, ponad 
3 km długości.

Mieszkańcy od lat zgłasza-
li ten problem. Dużo innych 
rozmów też prowadzimy i 
będziemy chcieli to wszystko 
zrealizować z Wojewódzkim 
Zarządem Dróg. Podpisałem 
w marcu umowę na mocy 
której będzie realizowany 
ciąg pieszo- jezdny z oświetle-
niem w miejscowości Nowiny. 
Współpraca jest i efekty będą 
widoczne już w tym roku, w 
kwietniu chyba będzie ogło-
szony przetarg i realizacja.

OKO: Skoro jesteśmy przy 
drogach to jak wygląda sytu-
acja związana z budową mo-
stu na Wiśle. Pan Burmistrz 
uczestniczył w tych wszyst-
kich rozmowach i jest najbar-
dziej zorientowany…  

Burmistrz: Na dzień dzi-
siejszy podpisaliśmy porozu-
mienie i takie partnerstwo 
pomiędzy Starostwem Ko-
zienice i Starostwem Garwo-
lin, Gminą Kozienice i Gminą 
Maciejowice i 29 marca lider 
projektu czyli Starosta gar-
woliński złożył wniosek do 
Ministerstwa o dotację do 
budowy i do projektu. Liczy-
my na dotację maksymalną  

czyli do 80 procent. 

Kronika: Kolejna ważna 
sprawa -  szpital kozienicki. 
Kilka tygodni temu wyszedł 
pan z inicjatywą utworzenia 
spółki samorządowej. Jaki 
jest odzew na tę inicjatywę,  
jak Powiat podchodzi do 
tego tematu?

Burmistrz: Szpital jest jed-
nostką powiatową. Nato-
miast jego dobro leży nam na 
sercu bo w przypadku likwi-
dacji szkoły, przedszkola czy 
czegokolwiek ja jako gmina 
zapewnię te same usługi dla 
mieszkańców, dzieci w innym 
obiekcie. Natomiast jeżeli by 
nie było szpitala to powiat 
tego nie zapewni, gmina też 
nie. Dlatego bardzo mi zależy 
bo szpital jest taką wartością 
i instytucją, która już na za-
wsze się wpisała w krajobraz 
Powiatu Kozienickiego i po-
winniśmy zabiegać o to aby 
funkcjonował docelowo jak 
najlepiej. 

Niestety dług jest ogrom-
ny, teraz wynosi ok. 60 mi-
lionów, do tego rośnie około 
pół miliona miesięcznie. To 
jest wynik nie tylko rozwiązań 
systemowych, dlatego pomy-
ślałem, że jako gmina powin-
niśmy coś zaproponować, coś 
sensownego.

Nikt nie spłaci tego długu za 
Powiat. Dlatego moja propo-
zycja była taka, że to co i tak 
ciąży na powiecie spłaca po-
wiat a my inwestujemy i roz-
wijamy szpital. Zaczynamy z 
czystą kartą, inwestujemy w 
ludzi, bo najlepsze maszyny 
czy sprzęt nic nie pomogą bez 
dobrych lekarzy. Ściągamy też 
ludzi, którzy są tu zaangażo-
wani emocjonalnie czyli leka-
rzy miejscowych. Oczywiście 
z zewnątrz też dopuszczamy 
bo to nie jest tak, że jest to 
środowisko hermetycznie za-
mknięte, muszą być specjali-
ści z zewnątrz, ale opieramy 
się na mieszkańcach regionu. 

Przez lata to funkcjonowało 
i myślę, że wszyscy byliśmy 
zadowoleni. Natomiast nie 
mam żądnych sygnałów ze 
strony powiatu, został odwo-
łany dyrektor, jest konkurs na 
nowego dyrektora. ..

OKO: … czyli ze strony Sta-
rostwa nie ma żadnej odpo-
wiedzi?

Burmistrz: Nie, nie było. 
Starosta wydał tylko oświad-
czenie, że  szpital zostaje w 
strukturach Powiatu. Rozu-
miem to jako odmowę.

OKO:  Luty i marzec to był 
czas spotkań sprawozdaw-
czo - wyborczych zarówno w 
sołectwach jak i komitetach 
osiedlowych . Jakie sprawy 
mieszkańcy zgłaszali podczas 
tych spotkań?

Burmistrz: Rzeczywiście to 
był bardzo intensywny okres 
dla mnie i moich zastępców,  
w sumie można powiedzieć,  
że wyjeżdżałem z domu o 7 
rano a wracałem około 22.  
Na spotkania przychodziło 
bardzo dużo osób, cieszę się 
, że ludzie byli aktywni. 

Wnioski były różne  od 
spraw związanych z drogami, 
placami zabaw, bezpieczeń-
stwem po transport. Część z 
nich nie leży w naszych  kom-
petencjach dlatego przekaże-
my je odpowiednim instytu-
cjom.

Kronika: Kolejna sprawa 
ważna na czasie. W Polsce 
nauczyciele szykują się do 
strajku. Zostały przeprowa-
dzone referenda w poszcze-
gólnych placówkach oświa-
towych, a jak to wygląda w 
naszej gminie, jak będzie od 
8 kwietnia?

Burmistrz: Jak wszyscy w 
kraju czekamy, negocjacje 
trwają, jeśli chodzi o placów-
ki na terenie Gminy Kozieni-
ce to w zasadzie można po-
wiedzieć, że wszystkie będą 
uczestniczyły w strajku. Man 

nadzieję, że do niego jednak 
nie dojdzie, gdyby jednak to 
rodzice dzieci do lat 8 może 
skorzystać z zasiłku opiekuń-
czego czyli wziąć zwolnienie 
a później mieć refundację. 
Część będę prosił aby w mia-
rę możliwości zostali z dzieć-
mi w domu. Mam taką na-
dzieję, że jednak do strajku 
nie dojdzie

OKO:  W ostatni weekend 
mieliśmy okazję jednego 
dnia mieć dwie imprezy wo-
jewódzkie. Wojewódzki finał 
konkursu „ Moja Ojcowizna” 
i  wojewódzki zlot krajo-
znawczy PTTK. Turystyka to 
jedna z szans gminy? Będzie-
my rozwijać ten temat?

Burmistrz: Rzeczywiście to 
był 11 sejmik krajoznawczy 
województwa mazowieckie-
go,  po raz pierwszy organizo-
wany u nas. Bardzo się cieszę, 
bo przyjechało kilkudziesię-
ciu instruktorów krajoznaw-
stwa z całego regionu, to już 
jest dla nas promocja. Oni 
obejrzeli to co mamy do za-
oferowania , byli pozytywnie 
nastawieni do naszej gminy 
czyli historii, kultury czy przy-
rody. 

Chcemy wspierać różne 
formy turystyki, dlatego każ-
dy kto ma pomysł na zwięk-
szenie potencjału turystycz-
nego naszego regionu niech 
nie czeka. Niech przychodzi, 
będziemy próbowali znaleźć 
rozsądne rozwiązanie takie 
, żeby były one z korzyścią 
dla mieszkańców,  dla tury-
stów, dla nas wszystkich. Ta 
turystyka lokalna jest coraz 
bardziej popularna. Te wiel-
kie ośrodki międzynarodowe 
już się przejadają i szukamy 
czegoś innego. Jest duża gru-
pa turystów, którzy chcą po-
znawać Polskę,  w tym nasz 
region, w niekonwencjonalny 
sposób i dlatego chcieliby-
śmy bardzo to realizować.

OKO: Za chwilę Święta 
Wielkanocne. Jak pan Bur-
mistrz  będzie uczestniczyć 
w przygotowaniach? Sprzą-
tanie, zakupy, czy … nie prze-
szkadzanie?

Burmistrz: W każdej z tych 
czynności bym sobie poradził 
, w nie przeszkadzaniu też 
.Zawsze staram się w jakiś 
sposób uczestniczyć w przy-
gotowaniach .

Natomiast z uwagi na moje 
liczne obowiązki, duży ciężar 
w tym zakresie spoczywa na 
mojej małżonce, za co jej ser-
decznie dziękuję. 

Cały wywiad do obejrze-
nia i wysłuchania na stronie  
www.tygodnikoko.pl oraz na 
stronie Kozienickiego Domu 
Kultury.
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W turnieju wzięło udział około 
100 zawodników w każdej kate-
gorii wiekowej z gminy Jedlińsk 
oraz z różnych części kraju, m.in. 
Pruszkowa, Opola Lubelskiego 
oraz Radomia.

Nagrody zwycięzcom turnieju 
wręczali: Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, Teodozja Bień – 
wiceprzewodnicząca rady powia-
tu radomskiego, Ryszard Dziura – 
radny powiatu radomskiego oraz 
Elżbieta Religa – dyrektor ZSP  
w Jedlińsku.

GMINA JEDLIŃSK

II Turniej Tenisa Stołowego 

Wybory sołtysów

Wyjazd uczniów na mecz
24 marca 2019 r. ZSP w Jedlińsku odbył się II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 

Gminy Jedlińsk.

W dniach od 11 lutego do 22 marca 2019 r. we wszystkich 
31 sołectwach gminy Jedlińsk odbyły się wybory 

sołtysów oraz rad sołeckich na nową kadencję obejmującą 
lata 2018–2023.

19 marca 2019 r. grupa uczniów z PSP w Starych Zawadach 
w nagrodę za pomoc druhom z OSP w Nowych Zawa-

dach, wyjechała do Rzeszowa na mecz Cerrad Czarni Radom.

Młodzież wyjechała na mecz 
w nagrodę za pomoc druhom-
-strażakom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowych Zawadach 
w nagraniu filmu promującego 
bezpieczną pracę i zabawę na 
terenach wiejskich. Uczniowie 
obejrzeli spotkanie 26. kolej-
ki PlusLigi, w którym radomską 
drużynę podejmował klub Asse-
co Resovia Rzeszów, a po meczu 

wszyscy zrobili sobie wspólne pa-
miątkowe zdjęcie. Pomimo gorą-
cego dopingu młodzieży z PSP w 
Starych Zawadach Cerrad uległ 
gospodarzom 3:1.

Po drodze do Rzeszowa wy-
cieczka miała także okazję zwie-
dzić Sandomierz.

Pomysłodawcą i organizato-
rem wyjazdu był wójt gminy Jed-
lińsk Kamil Dziewierz.

Sołtysami zostali wybrani:
• Bierwce – Dorota Król
• Bierwiecka Wola – Waldemar Bzducha
• Boża Wola – Barbara Murawska
• Czarny Ług – Agnieszka Komorowska
• Górna Wola – Stanisław Struzik
• Gutów – Iwona Filozof
• Janki – Leszek Kapusta
• Jankowice – Katarzyna Paluch
• Jedlanka – Daniel Celej
• Jedlińsk – Izabela Wieczorek
• Jeziorno – Dariusz Wójcik
•  Kamińsk – Monika Karaś
• Klwatka Szlachecka – Małgorzata Nowak
•  Klwaty – Robert Urbański
•  Kruszyna – Iwona Sawicka
•  Lisów – Aneta Celi
•  Ludwików – Monika Szczęsna
•  Mokrosęk – Agnieszka Ofiara
•  Narty – Emilia Popiel
•  Nowa Wola – Aneta Prażnowska
•  Nowe Zawady – Teresa Kucharczyk
•  Piaseczno – Marek Janiec
•  Piastów – Marian Anduła
•  Płasków – Iwona Kowalczyk
•  Romanów – Iwona Kołodziejczyk
•  Stare Zawady – Dariusz Lipiński
•  Urbanów – Miłosz Hełmiński
•  Wielogóra – Stanisław Dryja
•  Wierzchowiny – Małgorzata Smyrda
•  Wola Gutowska – Monika Kowalczyk
•  Wsola – Anna Broda
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam ciągnik rolniczy.  
Tel. 512 302 589
• Sprzedam samochód Opel  
Insignia 2011 r. (anglik) cena 
17000 tel. 692 327 200
• Sprzedam samochód w dobrym 
stanie TATA SAFARI. Po wiecej in-
formacji prosze dzwonic pod nr 
tel. 663-039-210
• Sprzedam samochód AIXAM bez 
prawa jazdy w dobrym stanie. Po 
wiecej informacji proszę dzwonić 
pod nr tel. 663-039-210
• Sprzedam quad motor 
MAD-MAX 300 z salonu.  
Tel. 508 277 066
• Sprzedam samochód Opel Astra 
140 tyś km 2005r 1.6B srebrny 
metalik tel. 600 135 767

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

• Sprzedam działkę budow-
laną w ms. Nieporęt 850m2, 
wszystkie media,  cena 380 tyś 
zł bez pośredników, notarialnie.  
tel: 505-690-821
• Sprzedam dzialki budowla-
ne 1600 m Wola Chodkowska  
tel. 506465172
• SPRZEDAM  ziemię rolną 1,5 ha 
GARBATKA DLUGA,Gm.GARBAT-
KA LETNISKO tel. 515619043
• SPRZEDAM ziemię rolną 1ha 
WOLKA POLICKA Gm.POLICZNA.
Tel. 515619043
• Sprzedam mieszkanie własnoś-
ciowe 50,80m2 w Kozienicach. 
Mieszkanie na obydwie strony. 
Obok bloku znajduje sie plac za-
baw, w pobliżu centra handlowe. 
tel. 500-835-887

• Sprzedam 2 butle gazowe na 
propan-butan, cena za sztuke  
100 zl Tel 799 129 317
• Sprzedam wkład kominko-
wy „Samson” 120, moc12kW  
Tel.508 277 066
• Sprzedam owczarka podha-
lańskiego, książeczka zdrowia  
Tel. 508 277 066
• Sprzedam stół rozkładany 
160x90 cm oraz 6 krzeseł cena do 
uzg. Tel. 600 135 767

PRACA
• Firma zatrudni osoby do pra-
cy w charakterze pracownika 
ochrony do pracy w Kozienicach, 
wymagania: dyspozycyjność, nie-
karalność,  orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. Zapraszamy 
zarówno kobiety jak i mężczyzn. 
Praca na podstawie umowy  
o pracę tel. 730 194 361. Prosimy 
o kontakt w godz. 9.00 – 15.30
• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach ok. Piaseczna.Praca 
stala Trasa Ryki Deblin Kozienice.
INF pod num 786 285 551
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. C+E 
W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Zatrudnię przy produkcji szamb 
betonowych

• Kawaler 34 lata własne m auto 
pracujacy, poznam kobiete w 
wieku do 35 lat, prosze o sms 
576 675 884

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

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

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

czeniem na działalność usługowo-pensjonatową. 
Tel  603 762 223

Schronisko dla bezdomnych psów w Urbanowie 
poszukuje osób chętnych

 do zaadoptowania psiaków znajdujących 
się w Schronisku.

Pieski są przebadane i posiadają książeczki zdrowia.
Kontakt ze Schroniskiem tel. 605 656 727.

• Sprzedam działkę budowlaną 
2tyś m2 uzbrojona, 3 km od Kozie-
nic w ładnym miejscu, wysoko po-
łożoną  cena do uzgodnienia tel. 
883-240-755
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w bloku, do III p. 
włącznie. Działkę budowlaną za-
budowaną, w pełni uzbrojona w 
media. tel 500-787-904
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w bloku, do III p. 
włącznie. Działkę budowlaną za-
budowaną, w pełni uzbrojona w 
media. tel 500-787-904
• Sprzedam działkę budowlaną 
2tyś m2 uzbrojona, 3 km od Ko-
zienic w ładnym miejscu, wysoko 
położoną  cena do uzgodnienia  
tel. 883-240-755
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Centrum 
rolno-ogrodniCze
TRANS-BUd

Kozienice, ul. Przemysłowa 3
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DIETETYK RADZI

n Wspólne zdjęcie uczestników 16. Przeglądu Kabaretów Szkolnych w Ogrodzie  
Jordanowskim w Kozienicach

NOWY SALON OPTYCZNY - NOWE MOŻLIWOŚCI
 Jak oceniłby Pan wpływ kom-

putera na wzrok?
Tomasz Kieruzel: Cyfryzacja 

ma ogromny wpływ na dostęp-
ność do różnorodnych urządzeń, 
które wyświetlają obraz. Smart-
fony, tablety, laptopy - wszystkie 
te urządzenia służą nam do ko-
munikacji, ale też do pracy. Nie-
stety każde z nich emituje świat-
ło niebieskie. Nadmierna ilość 
światła niebieskiego może mieć 
ujemny wpływ na człowieka, po-
wodując suchość i podrażnienie 
oczu, niewyraźne widzenie, zmę-
czenie, bóle głowy, a nawet bez-
senność. W salonach Wokulski, 
najczęściej rekomendowanym 
rozwiązaniem są specjalne szkła 
BLUE CONTROL/ LED CONTROL.

Jakie mają zastosowanie takie 
szkła?

- Odcinają w znacznym stop-
niu emisję światła niebieskiego. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu na-
sze oczy są bardziej wypoczęte 
i zrelaksowane. To optymalne 
rozwiązanie dla szerokiej grupy 
osób, korzystających z urządzeń 
elektronicznych w ciągu dnia. 
Poza ochroną przed negatywnym 
wpływem światła niebieskiego, 
Blue Control/Led Control oferuje 
także większy kontrast widzenia i 
zmniejsza wysiłek dla oczu. 

Jak chronić oczy przed nad-
miernym promieniowaniem sło-
necznym latem?

- W okularach przeciwsłonecz-
nych najlepszym filtrem jest UV 
400 zapewniający 100% ochrony 
oka przed promieniowaniem UV. 
Należy kupować takie okulary 
tylko w sprawdzonych miejscach 
takich jak salony optyczne, które 
dają certyfikaty jakości i posiada-
ją wszystkie atesty.

Istotne jest to, żeby nie zakła-
dać okularów bez filtra UV. Przy 
ciemnych soczewkach okularów, 
źrenice rozszerzają się i absor-
bują światło. Powoduje to zbyt 
dużą ekspozycję oka na promie-
niowanie UV. Finalnie prowadzi 
to np. do zapalenia spojówek i 
wielu innych dolegliwości.

A co z tymi osobami, które 
mają wady wzroku i rezygnują z 
noszenia okularów przeciwsło-
necznych?

- Dla nich w salonach Wo-
kulski, również mamy szeroki 
wachlarz rozwiązań, np. szkła 
okularowe barwione na stałe, z 
filtrami UV, szkła fotochromowe, 
kończąc na szkłach polaryzacyj-
nych. Dzięki takim rozwiązaniom, 
dalej cieszymy się dobrą jakością 
widzenia, wspartą odpowiednią 
ochroną oczu.

Czym różnią się okulary prze-
ciwsłoneczne z filtrem od tych 
bez filtra?

 - Zbliża się lato, a wraz z nim 
zaczynają się pojawiać stoiska 
w miejscach handlowych oferu-
jące okulary przeciwsłoneczne. 
Natomiast ich bardzo niska cena 
wynika z tego, że nie oferują od-
powiedniej ochrony oczu.

Należy zwracać uwagę na to 
czy okulary posiadają odpowied-
nie oznaczenia, certyfikaty oraz 
kategorie filtra UV, który jest 
przewidziany odpowiednio do 
tego, do czego mają służyć. Taki 
filtr odpowiednio też chroni oczy 
przed promieniowaniem UVB, 
UVA, i UVC.

A okulary "gotowe" do czyta-
nia, oferowane często w super-
marketach? Czy są bezpieczne?

- Okulary gotowe cechują się 
niską ceną. Wpływa ona w du-
żym stopniu na jakość. Tworzy-
wo, z którego zostały wykonane 
takie soczewki jest słabej jakości, 
powstają na nich zniekształcenia 
obrazu, mają bardzo niską przej-
rzystość. Takie okulary nie mają 
odpowiednio dobranych warto-
ści korekcyjnych. Zawsze mają 
tą samą moc soczewki dla oka 
prawego i lewego, a przy różno-
wzroczności jest to duży problem 

dla użytkownika.
Lista dolegliwości związanych 

z użytkowaniem okularów go-
towych jest bardzo długa. Są to 
bóle oczu, zawroty głowy, dwo-
jenie obrazu. Pamiętajmy o tym, 
że okulary korekcyjne robione 
na zamówienie to długotermi-
nowa inwestycja.

Nową epidemią wśród mło-
dzieży jest krótkowzroczność. 
Jak temu zapobiegać?

Krótkowzroczność to najczęś-
ciej występująca wada wzroku. 
Główną przyczyną jest długi czas 
patrzenia na obiekty które znaj-
dują się bardzo blisko naszych 
oczu, najczęściej smartfony, tab-
lety czy laptopy. 

Jak dbać o wzrok?

- Najważniejsze są regularne 
badania kontrolne, wykonywane 
przynajmniej raz w roku. Ważne 
też, by stosować odpowiednie 
powłoki antyrefleksyjne do pracy 
przy sztucznym oświetleniu oraz 
przy urządzeniach wyświetlają-
cych obraz. Ochrona oczu przed 
promieniowaniem UV i stosowa-
nie dobrej jakości okularów prze-
ciwsłonecznych wyposażonych 
w odpowiednie filtry są również 
ważne. Profilaktyka to także do-
bór odpowiedniego oświetlenia, 
ale również używanie tylko i wy-
łącznie okularów dobranych in-
dywidualnie przez specjalistów, 
dopasowanych do naszej wady 
wzroku i naszych potrzeb.

Rozmowa z Tomaszem Kieruzelem, optometrystą

BEZPŁATNE BADANIE WZROKU W SALONACH WOKULSKIEGO!

Medale biegaczy z Kozienic
Dwa tytuły Mistrzowskie i 1 brązowy medal zdobyli mło-

dzi biegacze z UKS „OLIMP” Kozienice w Mistrzostwach 
Makroregionu w Biegach Przełajowych, które odbyły się 
31.03.2019 r. w Warszawie 

Złote medale zdobyli: Aleksan-
dra Sot w biegu na 2500 m mło-
dziczek oraz  Marcel Seremak 
w biegu na 2000 m młodzików. 
Medal brązowy zdobyła Aleksan-
dra Strzelczyk w biegu na 1000 m 

dzieci starszych.
W klasyfikacji drużynowej UKS 

„OLIMP” Kozienice zajął II miej-
sce z 7 pkt, ulegając o 1 pkt tyl-
ko AZS Olsztyn, który zgromadził  
8 pkt.

FOTO OCZKO  •  FOTO OCZKO  •  FOTO OCZKO
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Kotły  pelletowe i  gazowe
Promocja  na pellet!

SALON  ŁAZIENEK, GLAZURA

HurtoWniA HYdrAuliCznA 
Kozienice ul. Przemysłowa 3
tel./fax. 48 614 00 19;  Kom. 666 875 372

Baterie - nowość! 
Nowe wzory, nowe kolory: 

złoty, czarny, 
biały i tradycyjny - chrom. 

Baterie natryskowe.

PROMOCJA: przy zakupie płytek, projekt łazienki gratis!

KONKURSY Z NAGROdAMI!!!


