
Edmund Kordas, Tygodnik OKO: 
Grudzień to czas, kiedy samorzą-
dy przedstawiają Radzie projek-
ty budżetu na rok przyszły. Jakie 
będą największe inwestycje? 
Gdzie będą największe wydatki? 
Czy powstanie najdłuższa ławka 
w Europie?

Piotr Kozłowski, Burmistrz Gmi-
ny Kozienice: Tak jak pan powie-
dział: przygotowujemy budżet, jest 
więc złożony projekt, który będzie 
budżetem jak uchwali Rada, nato-
miast propozycje, jakie są w nim 
zamieszczone... myślę, że zainte-
resują mieszkańców. Wydatki pla-
nujemy wstępnie na prawie 200 
mln, dochody na 193 mln. Przy-
pomnę dla przykładu,  że w roku 
2020 w chwili uchwalania wydatki 
mieliśmy na poziomie 186 mln, a 
dochody na 182 mln. Jakie inwe-
stycje? Wiele różnych, w różnych 
dziedzinach życia. Mogę podzielić 
je na widoczne i niewidoczne dla 
mieszkańców. Te niewidoczne, a 
które są potrzebne, to projekt cią-
gu pieszo-rowerowego z Kozienic 
do Ryczywołu oraz z Kozienic w 
kierunku wiaduktu, w stronę War-
ki. To ponad milionowa inwestycja, 
która będzie zrealizowana w 2021 
roku. Później będziemy mogli już 
zabiegać o jej fizyczną realizację w 
terenie. Rozpocznie się także pro-
jektowanie mostu na rzece Wiśle. 
Tu liderem jest powiat garwoliński, 
ale jest już po przetargu i wszystko 
wskazuje na to, że zostanie pod-
pisana umowa na przygotowanie 
tego projektu.

 Będzie też  studium Kolej 
Plus, czyli kwestia budowy ko-
lei z Kozienic w stronę Warki, 
Warszawy... później to studium 
ma określić trasę i ewentualnie 
pozwolić na zabieganie o reali-
zację na dalszym etapie. Musimy 
pamiętać, że nasz wniosek jako 
jedyny z regionu radomskiego 
został zakwalifikowany do kolej-
nego etapu. Oczywiście jest to 
inwestycja ciężka, z dużą dozą ry-
zyka, ale będziemy walczyli. Chce-
my tę inwestycję zrealizować, 
jej plan wskazuje na zakończe-
nie w 2028 roku, bo tak wynika  
z programu Kolej Plus. Na chwilę 

obecną udało się przejść kolejny 
etap i działamy. Jeśli natomiast 
chodzi takie materialne inwe-
stycje, to oczywiście, jak zawsze, 
drogi. Myślę, że za kwotę ponad 
6 mln na terenie miasta, ale i na 
terenach wiejskich. Kończymy 
sale gimnastyczne w PSP nr 3  
i w Stanisławicach, to prawie 7 mi-
lionów. Z nowych inwestycji mamy 
Centrum Usług Społecznych czy-
li dawne OPU, tu pozyskaliśmy 
ponad 3 miliony złotych i myślę, 
że około miliona zainwestujemy 
w budynek, który będzie pełnił 
nową funkcję, ale też będzie miał 
nowy wygląd i nową estetykę, 
żeby pracownicy i mieszkańcy byli  
z niego zadowoleni.

Pamiętajmy też, że 2 mln za-
inwestowane zostanie w targ 
- milion z funduszy unijnych, mi-
lion z naszych. Pieniądze zostaną 
również zainwestowane w straże 
pożarne, o tym nie zapominamy. 
Staramy się teraz o samochód dla 
OSP Ryczywół i zaczynamy rozbu-
dowę remizy  OSP Nowa Wieś. 
Prawie 300 tys. zainwestujemy w 
Przedszkole numer 4, kilkaset  tys. 
w obiekty KCRiS - mówię tu o pie-
niądzach naszych, nie zewnętrz-
nych, czyli z budżetu. Wspieramy 
też prawie 400 tysiącami straż i 
policję państwową, 400 tys. prze-

znaczamy na pomoc powiatowi 
kozienickiemu na zadania różne:  
oświatowe, drogowe...  

Jest więc tych inwestycji na-
prawdę dużo, ale liczę oczywiście 
na więcej, bo wiele wniosków 
jest złożone i czeka na rozpatrze-
nie. I tak jak pan mówił: będzie-
my chcieli - być może uda się już  
w przyszłym roku ruszyć z inwe-
stycją przy Warszawskiej, czyli 
tam między basenem a CKA. Nie 
będzie to najdłuższa ławka Euro-
py, mamy inną koncepcję. Myślę, 
że ławka i kolejne stoisko z keba-
bem byłyby ciekawe, ale wydaje 
mi się, że mamy lepszą propozy-
cję. Rozmawiamy o tym z radnymi 
i myślę, że niedługo przedstawimy 
to mieszkańcom. Chcemy stwo-
rzyć coś, co byłoby z jednej stro-
ny piękne, estetyczne, a z drugiej 
strony bardzo funkcjonalne i użyt-
kowe, zarówno dla mieszkańców, 
jak i turystów. Jeżeli się wszyst-
ko uda, zrealizujemy to do roku 
2022 i w tym kierunku zmierza-
my. Myślę, że wszyscy będziemy  
z tego zadowoleni.

E.K.: A propos kolei: czy wia-
domo już wstępnie gdzie była-
by stacja? Może dobrze by było 
kupić jakiś nieużywany parowóz 
i postawić go tam,sygnalizując, 
że “o, to tutaj będziemy  
mieć stację PKP”?

P.K.: Jeszcze nic nie wiadomo. To 
właśnie studium będzie w ogóle 
ukierunkować to, jak te rozwią-
zania mają pójść, uwzględniając 
specyfikę terenu, ochronę przy-
rody i zabudowania.. Staramy się 
też o wsparcie, którego nie mamy 
na dzień dzisiejszy, z samorządu 
województwa mazowieckiego. 
Pamiętajmy, że w skali kraju wpły-
nęło 100 wniosków. Najwięcej ze 
Śląska, około 20, ale także z in-
nych województw. Województwa 
wspierają swoje gminy czy powia-
ty, chcąc aby te inwestycje były 
realizowane na terenie danego 
województwa - i to jest normalne. 
Miejmy też świadomość, że wnio-
ski były złożone na ponad 30 mld, 
a program obejmuje 6 mld. Taką 
ma pulę pieniędzy, więc wiemy, 
że z danego województwa przej-

dzie jedna lub dwie inwestycje. 
Dlatego według mnie samorząd 
województwa mazowieckiego po-
winien wspierać wszystkie wnio-
ski - bo na tym etapie nie daje 
żadnych pieniędzy tylko wsparcie 
powiedzmy merytoryczne czy bar-
dziej organizacyjne, czyli deklaru-
je, że jeżeli się będzie realizowało, 
to może wtedy wesprzeć pieniędz-
mi. Pamiętajmy, że 85% dotacji 
byłoby z środków rządowych,  
a samorządy mają zapewnić te po-
zostałe 15%.

Natomiast gdzie dworzec, gdzie 
kolej…  to jeszcze nie ten etap. Do-
kumentacja ma powstać do końca 
roku, ogłosiliśmy teraz przetarg. 
Będziemy rozważali różne kon-
cepcje i liczę na to, że uda się ten 
kolejny krok też przejść, czyli że 
wniosek zostanie zakwalifikowany 
do realizacji. Będzie ciężko, bo jest  
bardzo wielu chętnych, jednak jest 
to taka inwestycja strategiczna, 
rozwojowa na lata, która pewnie, 
według mojej oceny, dawno już 
powinna być zrealizowana na tere-
nie gminy Kozienice, bo przydała-
by się ta kolej, pasażerska również.

Renata Jasek, Kronika Ko-
zienicka: Jeszcze a propos bu-
dżetu: czy sesja budżetowa  
będzie jeszcze w tym roku?

P.K.: Tak. Przewodniczący 
Sucherman zwołał sesję na 30 
grudnia. Nie będzie to sesja on-
line tylko, że tak powiem, tra-
dycyjna - oczywiście z zachowa-
niem zasad sanitarnych i wtedy 
będziemy z radnymi omawiali 
ten budżet a Rada podejmie de-
cyzję, więc uchwalenie budżetu 
przed nami.

(od Redakcji: 30 grudnia 2020r. 
odbyła się sesja budżetowa, pod-
czas której kozieniccy radni jed-
nogłośnie, bez poprawek, przyjęli 
budżet na rok 2021).
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SZKODA STRACONYCH SZANS…
Wywiady z Burmistrzem Gminy Kozienice przeprowadzane przez nas wspólnie z Kroniką Kozienicka stają się powoli nową, świecką tradycją, z którą nie 

zamierzamy zrywać, ponieważ dowiadujemy się rzeczy tyleż ciekawych, co budujących. Słowem wyjaśnienia: wywiad przeprowadzony został jeszcze 
przed Świętami, stąd niektóre wydarzenia opisywane w nim jako dopiero planowane w istocie miały już miejsce.

P.H.U”MIX” Pionki

W NOWYM ROKU WSZYSTKIM CZYTELNIKOM  
REDAKCJA TYGODNIKA OKO ŻYCZY 

BY BYŁ ON INTERESUJĄCY Z INNYCH POWODÓW NIŻ UBIEGŁY ;)

WSZYSTKIEGO DOBREGO!

NA STRONIE 8 MAŁY PREZENT: KRZYŻÓWKA KARNAWAŁOWA!
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

21
stycznia                   

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1380), zwanej dalej zril, zawiadamiam, że w dniu  
21 grudnia 2020 r. została wydana decyzja Nr 136/SPEC/2020 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w zakresie przebudowy lotniska użytku publicznego 
na wniosek Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki  
i Wigury 1, 00-906 Warszawa dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Portu Lotniczego 
Radom - Sadków (EPRA) w zakresie budowy samochodowych dróg technicznych 
i patrolowych, ogrodzenia oraz świetlnego systemu podejścia wraz  
z budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury towarzyszącej  
oraz rozbiórką istniejącej zabudowy”.

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Sadków, gm. Jedlnia - Letnisko, 
pow. radomski, woj. mazowieckie, m. Kiedrzyn, gm. Gózd, pow. radomski,  
woj. mazowieckie, a także Dzierzków 1, m. Radom, woj. mazowieckie:

działki usytuowania obiektu (w  nawiasie – tłustym drukiem działki przeznaczone 
do przejęcia pod inwestycję):

działki nr ew. 202/1 (202/3, 202/8, 202/9), 202/2, 203/9 (203/14, 203/15), 203/10, 
204/8 (204/13, 204/14), 204/9, 205/9 (205/14, 205/15), 205/10, 206/5 (206/10, 
206/11), 206/6, 207/5 (207/10, 207/11), 207/6, 208/5 (208/10, 208/11), 208/6, 
209/5 (209/10, 209/11), 209/6, 210/1 (210/6, 210/7), 210/2, 211/5 (211/10, 
211/11), 211/6, 212/1 (212/6, 212/7), 212/2, 213/1 (213/6, 213/7), 213/2, 214/1 
(214/6, 214/7), 214/2, 215/1 (215/6, 215/7), 215/2, 216/1 (216/6, 216/7), 216/2, 
217/1 (217/6, 217/7), 217/2, 218/1 (218/6, 218/7), 218/2, 219/1 (219/6, 219/7), 
219/2, 220/1 (220/6, 220/7), 220/2, 221/1 (221/6, 221/7), 221/2, 222/1 (222/6, 
222/7), 222/2, 223/3 (223/8, 223/9), 223/4, 224/3 (224/8, 224/9), 224/4, 225/1 
(225/6, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10), 225/2, 226/1 (226/3, 226/5, 226/6), 226/2, 
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 312, 330 ob. 0017 Sadków, m. Sadków, gm. Jedlnia - Letnisko, pow. 
radomski, woj. mazowieckie oraz dz. nr ew. 1, 2, 3, 4/1, 5/1, 5/2, 6, 10/1, 10/11, 
10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/18 (10/32, 10/33), 10/21 (10/30, 10/31), 
11/1, 11/3, 11/5, 11/6, 11/8 (11/13, 11/14), 11/9 (11/11, 11/12), 12/1, 12/2 (12/3, 
12/4), 13/3, 13/4, 18/1, 18/2 (18/3, 18/4), 19/1 (19/4, 19/5), 19/2, 19/3, 20/1 (20/4, 
20/5), 20/2, 20/3 (20/6, 20/7), 21/1 (21/9, 21/10), 21/2, 21/3 (21/11, 21/12, 21/13, 
21/14), 22/1, 25 (25/4, 25/5, 25/6), 26 (26/4, 26/5, 26/6), 27/1 (27/25, 27/26), 27/3 
(27/23, 27/24), 27/4 (27/17, 27/18), 27/5 (27/19, 27/20), 27/6 (27/21, 27/22), 28 
(28/1, 28/2), 29 (29/1, 29/2), 30 (30/1, 30/2), 31 (31/1, 31/2), 74 (74/3, 74/4, 74/5), 
75 (75/4, 75/5), 76 (76/4, 76/5), 77 (77/3, 77/4), 78/3, 78/4 (78/10, 78/11), 78/7 
(78/8, 78/9), 79/1 (79/4, 79/5), 173 (173/1, 173/2), 174 (174/1, 174/2, 174/3), 177  
ob. 0006 Kiedrzyn, gm. Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie, a także dz. nr ew. 
1/87, 1/107, 1/115 ob. 0031 Dzierzków 1, m. Radom, woj. mazowieckie.

Działki nienależące do Skarbu Państwa, przeznaczone do przejęcia pod 
inwestycję,  podlegające wykupowi przez Skarb Państwa, (w nawiasie 
zostały wskazane numery działek przed podziałem, poza nawiasem numery 
działek do przejęcia pod inwestycję):

Obręb 0017 Sadków (m. Sadków, gm. Jedlnia-Letnisko, pow. radomski,  
woj. mazowieckie):
202/8 (202/1); 203/14 (203/9); 204/13 (204/8); 205/14 (205/9); 206/10 (206/5); 
207/10 (207/5); 208/10 (208/5); 209/10 (209/5); 210/6 (210/1); 211/10 (211/5); 
212/6 (212/1); 213/6 (213/1); 214/6 (214/1); 215/6 (215/1); 216/6 (216/1); 217/6 
(217/1); 218/6 (218/1); 219/6 (219/1); 220/6 (220/1); 221/6 (221/1); 222/6 (222/1); 
223/8 (223/3); 224/8 (224/3); 225/6, 225/8, 225/10 (225/1); 226/3, 226/5 (226/1);

Obręb 0006 Kiedrzyn (gm. Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie):                                    
5/1; 6; 10/1; 10/11; 10/12; 10/13; 10/14; 10/15; 10/32 (10/18); 10/30 (10/21); 11/1; 
11/3; 11/5; 11/6; 11/13 (11/8); 11/11 (11/9); 12/1; 12/3 (12/2); 13/3; 13/4; 18/3 
(18/2); 19/4 (19/1); 19/3; 20/4 (20/1); 20/6, 20/7 (20/3); 21/9 (21/1); 21/11, 21/13 
(21/3); 25/5 (25); 26/5 (26); 27/26 (27/1); 27/23, 27/24 (27/3); 27/18 (27/4); 27/20 
(27/5); 27/22 (27/6); 28/1 (28); 29/1 (29); 30/1 (30); 31/1 (31); 74/4 (74); 75/4 (75); 
76/4 (76); 77/3 (77); 78/3; 78/10, 78/11 (78/4); 78/8 (78/7); 79/4 (79/1); 173/1 (173); 
174/1, 174/2 (174); 177.      

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub 
użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni  
w drodze zawiadomień).

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania 

w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie  
z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., 
poz. 256 ze zm.), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  
od dnia publicznego ogłoszenia.  

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury  
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Strona chcąca zapoznać 
się z aktami postępowania, może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 
w poniedziałek w godz. 13:00 - 16:00 lub w czwartek w godz. 8:00 - 12:00 po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby 
nieumówione nie będą obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może 
zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do 
jednej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości 
pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji 
dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. W trakcie 
prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony 
postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie 
z art. 49 § 1 ww. ustawy.

Sygnatura sprawy: WI-I.7820.3.8.2020.AC
Data publicznego obwieszczenia 7 stycznia 2021 r.

KUPIĘ STARE MOTOCY-
KLE A TAKŻE CZĘŚCI  

I POZOSTAŁOŚCI PO NICH. 
TEL. 795-529-520

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •

• PRZYJMĘ stary lub zepsuty 
sprzęt komputerowy
-kompletny (stacjonarne, lapto-
py)
-części ( dyski, napędy, karty roz-
szerzeń)
-tablety
Kontakt 579-665-969
• Seniorko, masz uczciwą rodzinę 
z wnukami – zadzwoń do samot-
nego emeryta. Tel. 503 970 467. 
Naprawdę warto.
• Facet 47 lat pozna kobiete 
z Kozienic i ok. Proszę o sms.  
Tel 508 615 325
• Wdowiec 73 l. Pozna sympa-
tyczną i miłą  Panią od 65 d0 70 
lat z okolic Kozienic. 
Tel. 537-430-830
• Działka 2,65ha wraz z domem 
w stanie surowym w rudzie, na 
działce woda i kanalizacja, prąd 
w domu, gaz w ulicy. Całość lub 
sam dom z dowolną wielkością 
działki. Tel. 608-225-736
• Sprzedam 200 kg ekologicz-
nych orzechów włoskich w łupi-
nie i 1,5 tony pszenicy konsump-
cyjnej. Tel. 603-682-978

• Sprzedam hektar ziemi w Brzó-
zie klasa 3 cena 30.000. Telefon 
kontaktowy 604-181-478
• Sprzedam działki budowlane 
w Janikowie 1200m2. Telefon 
kontaktowy 604-181-478 lub  
503-124-381
• Profile różne II gatunek 2 zł /kg 
Tel. 48 614 50 69

• Profil 40x30x1,5 - 3 zł/mb Tel 
888 302 303
• Rura fi 14 1 zł/mb Tel. 48 614 
50 69 lub 888 302 303
• Rura fi 114 x2,3 mm 15 zł /mb 
Tel. 48 614 50 69
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SZKODA STRACONYCH SZANS…
R.J.: Jak wygląda kwestia in-

westycji realizowanych w tym 
roku, bo one już są na finiszu - 
roku mieliśmy wyjątkowy, rok 
z pandemią...

P.K.: Ten rok jest pod wielo-
ma względami wyjątkowy. Na 
pewno to rok z pandemią, co 
wprowadziło wiele utrudnień - 
z drugiej strony jest to w sumie 
rekordowy rok inwestycyjny 
w wielu dziedzinach. Dróg bu-
dujemy prawie 12 odcinków, z 
czego będzie chyba większość, 
bo aż 10, z dofinansowaniem 
zewnętrznym, ale także wie-
le innych inwestycji. Niektóre 
mają pewne utrudnienia, bo 
czekamy np. do końca grudnia 
na drugi Dom Seniora, gdzie 
trwają prace - ale udało się 
wiele innych. Jak państwo wi-
dzicie, jest  strefa relaksu przed 
basenem czy obiekt skweru na 
osiedlu Energetyki. Tu wiele po-
zytywnych sygnałów od miesz-
kańców mamy, nie mogli się do-
czekać, kiedy to otworzymy, ale 
planujemy otworzyć na wiosnę 
z uwagi na to, że teraz, w okre-
sie zimowym, nie chcemy uru-
chamiać ani fontanny, ani tężni. 
Czekamy też na wzrost zieleni, 
bo rzeczywiście tam jest z za-
sadzonych sporo nowych ro-
ślin, które myślę, że na wiosnę 
przyniosą pozytywny efekt. Te 
wszystkie prace idą. Wybrano 
też nowego wykonawcę do PSP 
3, który też już zaczął prace. 
Myślę, że w przyszłym roku w 
pierwszym półroczu ukończy 
prace budowlane wykonawca 
na PSP w Stanisławicach. Pra-
cy, także remontowe w remi-
zach - Brzeźnica, Stanisławice -  
wszystkie się udały, więc myślę, 
że nie możemy narzekać. Udało 
się, mimo rzeczywistych prob-
lemów, szczególnie teraz, w 
tym okresie, bo ta pierwsza fala 
nie miała takiego przełożenia 
jak teraz, gdy mamy niestety 
kwarantanny pracowników czy-
li opóźnienia w pracach, w do-
stawach... To jest widoczne, ale 
na szczęście nie na tyle dokucz-
liwe, żeby spowodowało to, że 
stracimy jakąś inwestycję. Mam 
nadzieję, że wszystko się uda.

E.K.:  Końcówka roku to też 
zapowiedź kolejnych inwesty-
cji. To kolejne pieniądze, które 
udało się pozyskać m.in. na Ko-
zienickie Błonia, czyli okolice 
Jeziora Kozienickiego. Jaka jest 
koncepcja zagospodarowania 
tych terenów?

P.K.: Koncepcja jest taka, żeby 
zagospodarować teren, który 
leży niedaleko amfiteatru. Jak 
pamiętam od urodzenia, wiele 
było pomysłów na ten ośrodek, 
natomiast nie dało się ich zre-
alizować do tej pory. Razem ze 
współpracownikami i z dyrekto-
rem KCRiS usiedliśmy w czerw-
cu roku 2019 i powstała kon-
cepcja, taka już na papierze, co 
byśmy chcieli tam zrealizować. 

Uwzględniamy różne elemen-
ty. Jest to teren zielony, czyli 
dużo tej zieleni musi być. Być 
może kwestia jakichś boisk tra-
wiastych, pól kempingowych, 
może jakiś mini golf. Różne 
obiekty sportowe plus zabez-
pieczenie i zagospodarowanie 
mola. Myślimy też o powiększe-
niu tafli wody, bo jest taka moż-
liwość. Natomiast kwestia włas-
ności terenu... tutaj ubiegamy 

się o przejęcie 8 hektarów od 
Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa. Te rozmowy toczyły 
się w dobrym kierunku, nato-
miast przez pandemię, niestety 
instytucje centralne w zasadzie 
pracują zdalnie,  więc nie mo-
żemy pojechać i dogadać pew-
nych tematów. Mam nadzieję, 
że na początku stycznia ruszy-
my. Chcemy też przygotować 
się do imprezy, jaką będziemy 
mieli w 2023 roku, czyli Między-
narodowego Zlotu Campingu 
i Caravaningu. Te pieniądze na 
pewno bardzo się przydadzą, 
bo to chyba największa dotacja 
zewnętrzna w historii KCRiSu, 
jaka została pozyskana i będzie 
zainwestowana w ten obiekt ze 
środków zewnętrznych. Oczy-
wiście jeżeli będzie potrzeba 
i wola taka Rady, to myślę, że 
my też coś od siebie na prze-
strzeni lat dołożymy. To będzie 
pierwszy krok, a nie docelowy, 
bo są szersze plany realizacji tej 
inwestycji. Do tego chcemy tak-
że ten obiekt skanalizować, ale 
także zacząć odnawiać domki. 
Myślimy też o wymianie skate 
parku, który też w ramach KCRi-
Su funkcjonuje.

R.J.:  W tym roku Główny 
Urząd Statystyczny ogłosił 
wartość projektów unijnych w 
perspektywie lat 2014-2020, 
projektów realizowanych w 
gminach - no i niestety, Kozie-
nice, z tego co sprawdziłam, 
uplasowały się na odległym, 
1193. miejscu. To nie jest do-
bry wynik.

P.K.: No nie, nie jest najlep-
szy.  Rzeczywiście, widziałem 
ten ranking GUS-u i dużo wyżej 
są nasi sąsiedzi - Zwoleń, War-
ka, Grójec - już nie mówiąc o 
Radomiu czy Pionkach. Chodzi 
o lata głównie 2014-18, bo tam 
jest statystyka do połowy roku 
2019, z tej perspektywy unij-
nej i z programów krajowych. 
Mnie to nie zaskoczyło, bo ja  
o tym mówiłem i wiedziałem, 
że ten potencjał, który mamy, 
nie był wykorzystywany. Tak 
to powiem. Takim papierkiem 
lakmusowym często w gminach 
są drogi. Wszędzie chce się po-
zyskiwać pieniądze na drogi, 
inwestować, to jest duża część 
budżetu  - a jak patrzyłem, gdy 
była duża perspektywa unijna , 
plan finansowy 7.13, Regional-

ny Program Operacyjny, czyli 
gdy gminy z terenu Mazowsza 
mogły składać wnioski na  dro-
gi i na teren miasta, i teren wsi 
-  Kozienice nie dostały żadnej 
dotacji. Potem kolejna per-
spektywa 14.20 tylko z PRO-u 
mogliśmy składać jako gminy, 
czyli na teren wiejski - bo też 
pamiętajmy, że Unia zmienia 
pewną strukturę tego budżetu 
odchodzi od tej infrastruktury. 
Te pierwsze perspektywy były 
na rozbudowę infrastruktury 
teraz się je ogranicza, później 
będzie innowacja, przedsię-
biorczość, ekologia... na takie 
rzeczy nie dość że dostajemy 
mniej, bo się robimy bogatsi - 
mieliśmy w pierwszej perspek-
tywie 85% dotacji, teraz mamy 
mniej, pewnie w kolejny będzie 
jeszcze mniej. 

Z tego PROW-u, z tego kom-
ponentu drogowego, też nie 
dostaliśmy ani złotówki! Nawet 
ta ławeczka,  jak to pan redak-
tor mówił,  sławna… Wniosek 
przecież był złożony w roku 
2017, ale został oceniony jako 
jeden z najgorszych i po pro-
stu nie dostał dofinansowania. 
Projekt był złożony na 10 mln 
a Gmina ubiegała o 4 miliony 
dotacji. 

Dlatego mówię: szkoda tych 
szans straconych. Ja myślę, że 
może nie na początku, ale w 
drugim kwartale przyszłego 
roku będziemy robili raport o 
stanie gminy. Podsumujemy 
sobie też te dwa lata, zobaczy-
cie Państwo też jak to wygląda 
mimo pandemii i mimo ograni-
czonych środków -  bo tak jak 
mówię, 80-85%  środków unij-
nych idzie w pierwszych czte-
rech latach z danej perspek-
tywy. Później to są resztówki, 
ewentualnie zostają poprzetar-
gowe jakieś niewykorzystane 
środki, wtedy się robi nabory, 
podpisuje umowy i realizuje in-
westycje. Patrzymy jednak z op-
tymizmem w przyszłość, bo to, 
co było to było, a ważne jest to, 
co my robimy i chcemy pozyski-
wać, przy czym nie dyskryminu-
jemy tu też środków krajowych. 
Bo pamiętajmy, że wbrew pozo-
rom, jeśli chodzi o drogi gmin-
ne, to większe środki były ze 
środków krajowych, które moż-
na było pozyskiwać z dotacji, 
czy dawniej tzw. schetynówki, 

czy teraz Fundusz Dróg Samo-
rządowych. To jest kilka miliar-
dów, które idzie na drogi. 

Dla mnie jest ważne, żeby to 
były środki zewnętrzne i żeby 
odciążyły naszych mieszkań-
ców. Czy one będą unijne, czy 
krajowe, czy inne to nie gra roli.

E.K.:  Mamy taką bulwersują-
cą sprawę, którą opisywaliśmy 
w ostatnich dwóch numerach 
Tygodnika OKO. Mianowicie: 
budowa Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego. 
Narosło tu wiele mitów, wiele 
różnych plotek. Jak to wyglą-
da z perspektywy Burmistrza 
Gminy Kozienice? Wiedzieli-
śmy, że była propozycja loka-
lizacji tego ośrodka w Nowej 
Wsi. Dlaczego to nie wyszło i 
dlaczego - mieszkańcy pytają 
teraz - dlaczego trzeba było 
wyciąć taki kawał lasu, kiedy 
tak naprawdę nie wiadomo, 
czy ten ośrodek powstanie, 
bo zasadne jest tu pytanie, 
czy starostwo powiatowe jest 
w stanie zabezpieczyć tak na-
prawdę środki na budowę tego 
Ośrodka?

P.K.: W kwestii środków my-
ślę, że tu bardziej do powiatu 
trzeba by się zwrócić. Jest to fi-
nansowo ogromna inwestycja. 
I dla powiatu, i dla nas by była 
niemała, bo myślę, że między 
20 a 30 mln będzie to koszto-
wało, jeśli patrzę na zakres, a 
dochodzi jeszcze  wyposażenie i 
inne rzeczy. Jeśli chodzi o loka-
lizację w  Nowej Wsi – budynek 
po szkole i teren obok, oczy-
wiście był i jest do dyspozycji. 
Tak samo mieliśmy inne szkoły, 
np. Piotrkowice. W Nowej Wsi 
jest prawie hektar gruntu do 
dyspozycji, który też można za-
budować lub zagospodarować, 
ale powiat zdecydował, że nie 
chce z tego skorzystać. Nato-
miast jeśli chodzi tutaj o ten te-
ren przy ulicy Głowaczowskiej... 
żebyśmy się dobrze zrozumieli: 
cieszę się i chcę, żeby ta szkoła 
była na terenie gminy Kozie-
nice, bo większość dzieci jest  
z tego terenu. Czy natomiast w 
tym konkretnym miejscu? Miał-
bym wątpliwości, bo z tamtym 
lasem, jaki funkcjonował tam 
od wielu lat, mieszkańcy się 
zżyli. Tak się składa, że pra-
wie 40 lat mieszkam niedaleko  

i wiem, że mieszkańcy bardzo 
sobie cenili to miejsce.. Każde-
go lasu szkoda - ja wiem, że to 
są lasy gospodarcze, więc być 
może jest możliwość realizacji 
tej inwestycji w innym miejscu. 
Pewnie by była, gdyby powiat 
chciał chwilkę poszukać. Zresz-
tą zobaczmy obok, niedaleko 
jest projektowana Komenda 
Powiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Tam też jest kilka 
hektarów terenu, który można 
zagospodarować i na przykład 
zostawić wtedy tę zieleń bez-
pośrednio przy domach, tam 
gdzie ludzie mieszkają, a ewen-
tualnie zagospodarować tereny 
niezamieszkałe. Ale jak mówię: 
tu decyduje inwestor. Pamiętaj-
my proszę państwa, że jeżeli my 
jak gmina uchwalamy albo plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego, albo wydajemy na wnio-
sek inwestora tzw. decyzję celu 
publicznego, jeżeli jest to cel 
publiczny. Ona jakby mówi, czy 
warunki techniczne inwestycji, 
które są planowane są zgodne 
z przepisami - i tylko tyle, nie 
możemy tutaj powiedzieć, że 
zakazujemy czy nie zakazujemy, 
bo my pozwoleń na budowę nie 
wydajemy. To jest kompeten-
cja starosty. Nie wydajemy też 
zgody na wycinkę drzew, bo to 
też w tym zakresie nie jest na-
sza kompetencja, więc takiej 
zgody nie wydawaliśmy. Mamy 
zgodnie z KPA zachowywać bez-
stronność, nie możemy więc 
jako organ do inwestycji zachę-
cać lub zniechęcać. Prowadzimy 
postępowanie zgodnie z KPA. 
Natomiast ja, jako gmina, jeże-
li jestem inwestorem, to robię 
też spotkania z mieszkańcami, 
zebrania wiejskie, osiedlowe 
czy inne i staram się przy tych 
większych inwestycjach sprawę 
przedyskutować.

E.K.:  Ale kiedy pan burmistrz 
robi te spotkania: już przy wy-
cinaniu lasu, tego samego dnia, 
jak było w tym przypadku?

P.K.:  Oczywiście staramy się 
wcześniej rozmawiać i wsłuchi-
wać się w głos mieszkańców. 
Nie zawsze wszystkich da się 
zadowolić, bo taka jest natura 
ludzka, ale przynajmniej, jeże-
li są zasadne argumenty, to je 
rozważamy, Do tej pory mi się to 
sprawdzało i myślę, że będzie-
my w tym kierunku szli - ale tu 
mówię o sytuacji, gdy my jako 
gmina jesteśmy inwestorem. 
Jeżeli jest inny inwestor, my nie 
możemy za niego występować i 
zachęcać lub zniechęcać. Tu są 
różne opinie i myślę, że powiat 
powinien tę kwestię z mieszkań-
cami jak najbardziej przedysku-
tować.

Myślę że dzieci i rodzice za-
sługują na ten nowy budynek, 
pozostaje natomiast, tak jak pan 
redaktor mówił, kwestia lokali-
zacji, bo myślę że nikt nie powie 
że jest przeciwko, bo nie o to 
chodzi. Wiadomo że osoby nie-
pełnosprawne wymagają prze-
cież troski i dobrych warunków, 
odpowiedniej substancji szkol-
no-mieszkaniowej. Natomiast 
kwestia miejsca i funkcjono-
wania ma wpływ też na innych 
mieszkańców i dlatego myślę, że 
zabrakło tej dyskusji, rozmowy  
z mieszkańcami.

ciąg dalszy ze  str. 1

ciąg dalszy na str. 4
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R.J.:  Z tego co wiem gmi-
na ma plan wybudowania 
na osiedlu Polesie budyn-
ku mieszkalnego i w ostat-
nim czasie pojawiły się gło-
sy, wręcz plotki, że będa to 
mieszkania socjalne. Jak to 
wygląda faktycznie? 

P.K.:  Faktycznie wygląda to 
zupełnie inaczej. Osiedla Pole-
sie ma uchwalony plan zago-
spodarowania przestrzennego 
i są tu tereny przeznaczone 
także pod budowę bloków - za-
równo tam, gdzie te bloki już 
stoją i gdzie też gmina ma 
działkę i może wybudować 
blok, jak i troszeczkę dalej, z 
drugiej strony. Planujemy wy-
budować w tej chwili nieduży 
blok, około 16 mieszkań, ale 
blok na mieszkania tzw. ko-
munalne, nie socjalne. To jest 
inwestycja, która - mam na-
dzieję - będzie realizowana 
w ramach szeroko rozumia-
nego programu Mieszkanie 
Plus, czyli osoby które nieko-
niecznie stać od razu by kupić 
mieszkanie, ale stać na opłatę 
czynszu i w tym czynszu opła-
cenie raty, czyli na możliwość 
wykupu mieszkania po trzy-
dziestu latach. My robiliśmy na 
początku kadencji ankietę, kto 
ile jest w stanie zapłacić i tam 
między 500 a 1000 zł zadekla-
rowała się grupa kilkudziesię-
ciu rodzin, które byłyby w sta-
nie płacić i mieszkać. W takim 
domu trzeba mieć pieniądze 
na opłatę czynszu, na funkcjo-
nowanie. W takim kontekście 
powstaje ten projekt i będzie-
my starali się najpierw o dofi-
nansowanie właśnie z progra-
mów rządowych na budowę  
i następnie  realizację. 

Tak jak mówię: to nie miesz-
kania socjalne, tutaj, wręcz 
przeciwnie, trzeba będzie się 
wykazać dochodem i to wcale 
nie takim małym, bo zapłacić 
tysiąc złotych czynszu i jeszcze 
na resztę życia utrzymanie ro-
dziny funkcjonowanie itd. Dla-
tego tam będą też i garaże, bo 
zazwyczaj taka osoba już ma 
samochód. Do tego chcemy, 
żeby to było wkomponowane 
w to osiedle i takie estetycznie 
przyjemne dla oka, bo Polesie 
rozbudowuje się, sprzedajemy 
kolejne działki. Cieszy mnie 
takie zainteresowanie budow-
nictwem jednorodzinnym, 
bliźniakami czy szeregowcami.  
W planie są kolejne grunty, 
które będziemy tam sprzeda-
wali. Chcemy żeby mieszkańcy 
mieli te miejsca do inwestowa-
nia na budownictwo mieszka-
niowe, bo ich w samych  Ko-
zienicach - wbrew pozorom 
- za wiele nie ma i to Polesie 
wydaje mi się takim cieka-
wym miejscem i tam będziemy 
chcieli zachęcać mieszkańców, 
żeby właśnie związali się już na 
trwałe z gminą Kozienice.

R.J.:  Mam jeszcze pytanie 
dotyczące inwestycji, o któ-
rej mówiliśmy w poprzednich 
latach, w poprzednich wywia-
dach: powstanie hospicjum 
stacjonarnego w Kozienicach. 

Jak aktualnie wygląda ta spra-
wa? Chodzi tu o kwestię bu-
dynku po byłej szkole podsta-
wowej w Kociołkach.

P.K.:  To hospicjum ja nazy-
wam troszkę “hasłem prze-
wodnim”. Mamy już projekt 
i pozwolenie na rozbudowę 
tego budynku i jego adaptację. 
Część będzie zagospodarowa-
na przez mieszkańców tak jak 
do tej pory, czyli na zebrania 
wiejskie i ewentualnie jakieś 
inne potrzeby, my natomiast 
rozbudujemy tę część nową, 
przystosowując ją dla potrzeb 
osób, które będą z niego korzy-
stały. Wniosek jest złożony na 
Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kaniowe, bo takie są formalne 
wymogi i przeszedł pozytyw-
nie ocenę u wojewody. Teraz 
jest w  Ministerstwie Rodziny 
i czekamy na dotację. Jeżeli 
ta dotacja będzie, a wierzę, 
że będzie to w przyszłym roku 
rozpoczniemy budowę. Projekt 
opiewa na około 3 mln, z cze-
go my liczymy że około 2,5 mln 
będzie dotacji i wtedy ruszymy 
- i tutaj oczywiście współpra-
cujemy z hospicjum kozieni-
ckim, z księdzem Pastuszką. 
Cieszę się z tego, bo my jakby 
zabezpieczymy tą substancję 
materialną, natomiast później 
najważniejsi są ludzie: opieku-
nowie, lekarze i pielęgniarki. 
W tym zakresie hospicjum jest 
nieocenione i myślę, że to bę-
dzie - jeżeli się uda, a wierzę, 
że tak - taki wspólny sukces i 
trwały ślad, który na lata bę-
dzie funkcjonował na terenie  
ziemi kozienickiej. 

R.J.: Tym bardziej, że jest to 
potrzebna inwestycja...

P.K.:  Tak, to będzie pierwsze 
hospicjum stacjonarne  w regio-
nie. Chyba nawet w Radomiu 
teraz takiego nie ma, planują 
dopiero w budżecie, więc idzie-
my w dobrym kierunku, bo jest 
taka potrzeba. Gdy rozmawiam 
z mieszkańcami -  ale także z 
osobami z zewnątrz - to u sie-

bie też widzą coraz większą po-
trzebę opieki i pomocy ludziom  
w ciężkiej sytuacji zdrowotnej. 

E.K.:  W mijającym roku nie 
odbyło się wiele imprez, głów-
nie kulturalnych - wiadomo, 
pandemia. Czy na przyszły rok 
mamy jakieś plany warianto-
we? Jak generalnie pan bur-
mistrz postrzega rok przyszły 
w zakresie szczególnie tych 
imprez kulturalnych czy spor-
towych?

P.K.:  Generalnie tak jak pan 
powiedział: ten rok był ciężki. 
Mieliśmy obchodzić 30-lecie sa-
morządu terytorialnego, zapro-
sić naszych partnerów z zagra-
nicy, ale nic z tego nie wyszło. 
Planujemy na razie z optymi-
zmem przyszły rok, czyli impre-
zy kulturalne i sportowe, które 
były, ale chcemy też wprowa-
dzić nowe. Zobaczymy, właśnie 
z uwagi na tę pandemię, jak to 
będzie funkcjonowało. Na razie 
plany są takie, że będą. Nato-
miast będziemy reagowaćna 
bieżąco, bo tutaj są pewne wy-
tyczne, obostrzenia rządowe. 
Zobaczymy, jak wyjdzie program 
szczepień, możliwość kontaktu z 
ludźmi. Generalnie większość 
dużych imprez przewidziana 
jest jak zawsze na wakacje, czyli 
powiedzmy tak od czerwca do 
września. Chcemy to realizować 
i mam nadzieję, że nam się uda. 
Planujemy środki w budżecie 
na ten cel. Będą też imprezy cy-
kliczne - Dożynki, Klimczuk czy 
Dni Puszczy - ale też będziemy 
chcieli zaproponować coś no-
wego, więc myślę, że każdy coś 
dla siebie znajdzie.

E.K.: Może dojdzie do 
skutku współpraca z Gminą 
Czerwińsk, o której rozma-
wialiśmy, czyli most Jagiełły 
zapoczątkowany w Kozieni-
cach... 

P.K.:  Jesteśmy otwarci na tę 
współpracę. 

E.K.:  Pan burmistrz wspo-
minał o otwarciu Centrum 
Usług Społecznych w budyn-

ku na ulicy Radomskiej. A co 
będzie z organizacjami poza-
rządowymi, które tam miały 
swoje siedziby?

P.K.: Rozmawialiśmy z orga-
nizacjami pozarządowymi. Te, 
które muszą funkcjonować na 
bieżąco, jak np. PCK, dostaną 
siedziby zastępcze - tutaj już 
rozmowy były prowadzone 
- natomiast te, które nie mu-
szą, będą musiały chwilkę za-
czekać, bo ten remont będzie 
przeprowadzony w roku przy-
szłym i wtedy pojawią się wol-
ne miejsca w obecnej siedzibie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

R.J.: Spółdzielnia socjalna 
w ostatnim czasie otrzymała 
dofinansowanie, rozwija się 
powolutku, pomimo tego, że 
czas mamy w związku z pan-
demią trudny...

P.K.: Rzeczywiście, sytuacja 
była ciężka bo kiedy przyjmo-
waliśmy uchwałę i przystąpili-
śmy jako gmina do tworzenia 
tej spółdzielni nie mieliśmy 
jeszcze pandemii i pomysł był 
troszeczkę taki, żeby oprzeć 
się głównie na działalności po-
wiedzmy turystyczno-gastro-
nomicznej, połączyć promocję 
tego, co mamy ciekawego, a co 
nie zawsze widać, na utartych 
szlakach turystycznych plus 
ciekawą regionalną żywność i 
kuchnię. Mamy dobrze funk-
cjonujące Koła Gospodyń Wiej-
skich, ciekawe gospodarstwa - i 
to chcieliśmy pokazywać, także 
do największego zakładu, jaki 
mamy, czyli Enei, też były już 
organizowane wycieczki, to 
jest też wielka atrakcja. Nie-
wiele gmin ma taką możliwość 
i taką firmę u siebie. No nieste-
ty, sytuacja która jest troszecz-
kę to spowolniła - na szczęście 
rzeczywiście udało się uzyskać 
ponad 100 tys. dotacji i teraz  
Spółdzielnia zaczynają funkcjo-
nować pełną parą. Zachęcam 
tutaj do odwiedzenia dawne-
go dworca PKS-u, gdzie mieści 
się siedziba spółdzielni, gdzie 

znaleźć można wiele atrakcji. 
w tym rękodzieło lokalne, bo 
to też mieliśmy promować, po-
kazywać twórców lokalnych, 
ale także prace z WTZ-ów u czy 
DPS-u, jeżeli jest taka ochota, 
bo rzeczywiście ci ludzie two-
rzą ciekawe rzeczy, atrakcyjne 
dla oka, odpowiednie choćby 
pod choinkę czy przy okazji 
imienin bądź urodzin.

Spółdzielnia też będzie pró-
bowała wykorzystać inne dzie-
dziny, jak np. usługi informa-
tyczne.  Docelowo natomiast 
mam nadzieję, że gdy wszystko 
wróci do normy i my wrócimy 
do tego planu docelowego: 
turystyka, gastronomia, pro-
mowanie tego, co mamy cie-
kawego na Ziemi Kozienickiej, 
bo mamy rzeczywiście dużo, 
a czasem sobie nie zdajemy 
sprawy nawet my lokalnie ja-
kie fajne rzeczy tutaj mamy.

 
Co jest ważne: pięć osób w 

zasadzie otrzyma pracę ze środ-
ków zewnętrznych. Ponieważ 
jest to spółdzielnia socjalna, są 
to osoby, którym pomagamy 
w trudnej sytuacji życiowej, 
częściowo przeciwdziałamy 
wykluczeniu społecznemu, 
wiec ciesze się ogromnie. Jest 
to zresztą chyba pierwsza taka 
spółdzielnia w regionie, pod-
miot ekonomii społecznej - jak 
najbardziej warto było zatem 
spróbować, trzymam kciuki 
za sukces i za to, żeby ci lu-
dzie się rozwijali i realizowali 
- mają cel, mają teraz narzę-
dzia, my będziemy pomagali i 
zachęcam tez do tego miesz-
kańców: warto wspierać swo-
ich lokalnych działaczy, także  
tych społecznych

R.J.: Panie Burmistrzu spo-
tykamy się w czasie wyjąt-
kowym, jest to czas świąt 
Bożego Narodzenia.. czego 
życzyłby Pan sobie i miesz-
kańcom właśnie w tym czasie 
świat, innych w tym roku, niż 
w poprzednich latach?

P.K.: Myślę, że przede 
wszystkim zdrowia. Sytuacja 
jest taka, że ważne jest, żeby-
śmy to zdrowie mieli. Także 
szczęścia i miłości, żebyśmy 
poczuli takie ciepło w sercu, 
mimo że te święta rzeczywiście 
będą prawdopodobnie inne, 
że nie będziemy tak szeroko się 
ze sobą spotykali, jak dotych-
czas. Sam wiem po sobie, że 
tak jak jeździliśmy do teściów, 
czy spotykaliśmy się w szero-
kim gronie rodzinnym - teraz, z 
uwagi na obecną sytuację, bę-
dzie to ograniczone, niemniej 
w sercu i w głowie  wszyscy 
bliscy będą i ważne, żebyśmy 
to czuli, to wsparcie i bliskość, 
i żebyśmy kolejne święta mie-
li już w normalnych czasach, 
zaganiani ,ale też szczęśliwi, 
gdy siądziemy wszyscy razem 
spokojnie przy stole. I żeby-
śmy nie tracili tej nadziei, że 
będzie lepiej, bo jest czasami 
smutno, jest czasami gorzej, 
ale myślę, że jak to było w pio-
sence Budki Suflera  - “po nocy  
przychodzi dzień”. 
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“Szybko się przyzwyczajamy”  - 
to pierwsza refleksja, jaka nasu-
wa się, gdy przeglądamy numer 
z 9 stycznia 2020 roku. Właści-
wie żadne spośród opisywanych 
wówczas wydarzeń - sylwester 
z PTTK, jasełka w Garbatce-
-Letnisko, sylwester w Kozieni-
cach i oczywiście wspomniany 
już, gromadzący tłumy Orszak 
Trzech Króli - nie mogłyby się dziś 
odbyć. Gdyby je wytrzeć gum-
ką - zostałaby tylko informacja o 
Kozienickiej Karcie Mieszkańca, 
która miała wówczas swój de-
biut, Stowarzyszeniu Sami So-
bie, sprawach samorządowych i 
ostatnim finale WOŚP. Przypomi-
namy przy okazji, że tegoroczny 
finał WOŚP przesunięty został  
na dzień 31 stycznia.

Drugi styczniowy numer na 
pierwszej stronie ogłaszał po-
czątek sezonu studniówkowe-
go i zapowiadał ferie z KDK. Jak 
będą one wyglądały w tym roku? 
Obawiamy się, że nieuchronnie 
będzie im towarzyszył dopisek 
“online”... W środku tymczasem 
kontynuacja zapoczątkowanego 
w roku 2019 cyklu “Psychoak-
tywne Kozienice?” - tym razem 
duży wywiad z funkcjonariusza-
mi kozienickiej policji. Warto do 
tego cyklu wrócić, bo obawiamy 
się, że akurat ten problem nie 
uległ wraz z pandemią dezak-
tualizacji. Garbatka zapraszała 
do morsowania, a Enea obej-
mowała patronatem kozienicki 
ZS nr 1. Spore emocje budziły 
inwestycje drogowe w Kozieni-
cach, stąd relacja ze spotkania  
z mieszkańcami w tej sprawie oraz 
pierwsza zapowiedź zbudowania  
u nas kolejnego ronda.

Miłą informacją na dzień do-
bry, jaką witał czytelników trze-
ci numer OKA (pierwszy luto-
wy), były narodziny pierwszego  
w roku 2020 mieszkańca Gminy 
Kozienice. Długa relacja z sesji 
rady powiatu (tematem był rzecz 
jasna - jak zwykle - szpital) nie 
była bynajmniej nudna. Skrzyły 
się i pobrzmiewały w niej wątki 
tyleż komiczne, co dramatyczne, 
a miejscami nawet westernowe. 
Znaleźć można też było na na-
szych łamach historię drużyny 
siatkarskiej San Escobar, relacje 
z wydarzeń kulturalnych w KDK 
(wystawa Sławomira Zawadzkie-
go, spotkanie z Arturem Kłusem, 
ciekawe wykłady na uniwer-
sytecie III wieku) oraz sprawo-
zdanie ze spotkania w sprawie  
rozbudowy DK48.

Numer czwarty (20 lutego) to 
przede wszystkim obszerny wy-
wiad z wiceburmistrz Kozienic, 
Dorotą Stępień, która opowie-
działa nam m.in. o strategii bu-
dowania marki Kozienic - i nie 
była to rozmowa czcza, ponie-
waż zaprezentować już mogliśmy 
czytelnikom nowe logo Gminy 
Kozienice, które od następnego 
numeru zastąpić miało stare na 
naszej winiecie.  Drugim teks-
tem numeru była zdecydowanie 
relacja z wizyty najmłodszych w 
Urzędzie Miejskim i na komen-

dzie kozienickiej Policji w ramach 
programu „Zima w mieście - 
ferie 2020 z KDK”. Znów 
wiele działo się w 
kulturze - otwarte 
zostało m.in. Wir-
tualne Muze-
um MG MZKS 
Kozienice i 
w y s t a w a 
„ R o w e -
rem przez 
Saharę i 
j e s z c z e 
d a l e j ” 
w kozie-
n i c k i m 
muzeum 
- oraz w 
Enei, któ-
ra podpi-
sała wtedy 
umowę ze 
spółką GAZ-
-SYSTEM S.A., 
a w warszaw-
skiej siedzibie 
tej ostatniej firmy 
nie zabrakło i nasze-
go reportera, który  
w szczególności catering 
ocenił wówczas bardzo 
wysoko.

Pierwszy numer mar-
cowy to już blisko Dnia 
Kobiet, a skoro tak.. nie 
mogło zabraknąć wywiadu z 
kobietą wyjątkową - Ireną Na-
lewajko, pochodzącą z Pionek 
bizneswoman, ale też działacz-
ką realizującą się społecznie i 
artystycznie. Kolejna, obszernie 
przez nas opisywana sesja rady 
powiatu znów niosła ze sobą 
emocje, których frazy “jakby 
ktoś dał mi w twarz”, “je-
steśmy kopani!”, “to nie 
jest skandal, to jest drań-
stwo”, tudzież “nie może 
pan komuś wytykać braku 
niekompetencji” dają jedy-
nie przedsmak. Ważnym, 
relacjonowanym przez nas 
wydarzeniem była na pew-
no wizyta w Kozieni-
cach prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, naj-
barwniejsza zaś stroną 
tego numeru była bez wątpienia 
ta z fotorelacją ze Ścięcia Śmier-
ci, jakie co roku odbywa się w 
Jedlińsku. Dużo było w tym wy-
daniu tekstów dotyczących pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych - pi-
saliśmy o obchodach ich święta 
w Kozienicach, relacjonowaliśmy 
poświęcony im konkurs, jaki 
odbył się w ZS nr1  z udziałem 
senatora Karczewskiego oraz 
przedstawiliśmy imponujące 
wyniki strzelców kozienickiego 
Hamera w zmaganiach o Puchar  
Żołnierzy Wyklętych.

Niestety musiał przyjść i ten 
dzień: 19 marca wydaliśmy 
pierwszy numer, w którym znacz-
ną część artykułów musieliśmy 
poświęcić pandemii koronawiru-
sa. Informacja tytułowa z pierw-
szej strony miała co prawda wy-
dźwięk pozytywny  - POWIAT 
KOZIENICKI BEZ POTWIERDZO-
NYCH PRZYPADKÓW SARS-CoV-2 
- ale niestety zdezaktualizowała 

s i ę 
już w dniu 
publ ika -
cji, po-
n i e w a ż 
to właś-
nie 19 
marca 
kozie-
n i c k i 
s a n -
e p i d 
p o i n -
f o r -

m o - wał o 
pierwszym 
potwierdzo-
nym przy-
padku zaka-
żenia Sars-Cov-2 
wśród mieszkańców 
naszego powiatu. Gmina 
Kozienice już wtedy ofero-
wała kozienickiemu szpi-

talowi ogromną pomoc w 
walce z pandemią, o czym warto 
dziś pamiętać. Ponieważ już od 
tygodnia obowiązywały w kraju 
rozliczne obostrzenia, zamknię-
to też placówki oświatowe, nasz 
reporter odbył wędrówkę po 
mieście, rozmawiając z napot-
kanymi mieszkańcami  o ich do-
świadczeniach i obawach. Infor-
macje i wrażenia, jakie udało się 
zebrać, posłużyły za podstawę 
reportażu, który zdecydowali-
śmy się zatytułować “Kozienice. 
Będzie zwyczajnie?”. Czytelni-
kom pozostawiamy ocenę, jak 
bardzo tytuł ten rozminął się z 
tym, co działo się w ciągu kolej-
nych miesięcy. Apelowaliśmy też  
w tym numerze  o pomoc dla 
pogorzelców z Chinowa - okaza-
ło się, że apel spotkał się bardzo 
dużym odzewem. Na kolejnych  
zaś stronach…

Niestety, nie było kolejnych 
stron. Właśnie od tego nume-
ru zmuszeni byliśmy, by móc  

w nowej, finansowo trudnej 
dla wszystkich rzeczywistości, 

kontynuować wydawanie 
Tygodnika OKO, zmniej-

szyć tymczasowo jego 
objętość o ⅓, re-

zygnując z 4 stron  
i ograniczając się 

do 8.

P i e r w -
szy numer 
kwietniowy 
( 7 / 2 0 2 0 ) 
był zdecy-
d o w a n i e 
b a r d z i e j 
o p t y m i -
s t y c z n y : 
p i e r w s z ą 
stronę roz-

ś w i e t l a ł 
uśmiech Kin-

gi Zawodnik, 
która pod hu-

m o r yst yc z ny m 
szyldem “Mam lęk 

wysokości... więc nie 
wchodzę na wagę!” 

udzieliła nam wywia-
du, w którym bezkompro-

misowo zaraża optymizmem. 
Odpowiedzią Gminy Kozienice 
na pandemię było uruchomienie 
wielkiej akcji szycia i rozdawa-
nia maseczek, wówczas towaru 
mocno deficytowego, by były 
bezpłatnie dostępne dla wszyst-
kich potrzebujących tego miesz-
kańców. Opisywane przez nas 
podobne akcje oddolne, m.in. w 
Grabowie nad Pilicą, dawały na-
dzieję, że czas pandemii będzie 
mimo wszystko okresem mię-
dzyludzkiej solidarności i próbą 
charakterów oraz zdolności or-
ganizacyjnych. I choć tutaj cały 
właściwie numer zapełniliśmy 
tekstami odnoszącymi się do 
pandemii (był relacja na temat 
sytuacji kozienickiego szpitala, 

był pierwsza część KOZIENICKIE-
GO KALENDARIUM EPI-

DEMII(19.03 - 08.04), 
sumarycznie wydźwięk 
numeru był chyba jed-
nak budujący i opty-

mistyczny - taką mamy  
przynajmniej nadzieję.

Wspomniany wyżej wywiad  
z Kingą zawodnik był pierwszym, 
jaki przeprowadziliśmy z myślą 
o TeleOko TV - naszym kanale 
na YouTube, który chcieliśmy w 
tamtym czasie reaktywować. 
Drugiego wywiadu udzielił nam 
ówczesny kandydat na prezy-
denta RP, Szymon Hołownia - 
jego zapowiedź zamieściliśmy 
na pierwszej stronie numeru 
8/2020. Pozostała część nume-
ru wypełniły niemal bez reszty 
wiadomości dotyczące pande-
mii, warto jednak zaznaczyć, że 
były to doniesienia z gatunku 
budujących: wszystkie mówiły 
bowiem nie o tym, jak jest dla 
nas dotkliwa, a o tym, jak so-
bie z nią radzimy. W numerze 
tym kontynuowaliśmy KOZIENI-
CKIE KALENDARIUM EPIDEMII  
(09.04 - 22.04).

Numer z 14 maja (9/2020) 
zaczęliśmy od wywiadu z Bur-
mistrzem Gminy Kozienice Pio-

trem Kozłowskim, pierwszego, 
w którym miał okazję opowie-
dzieć o tym, jak gmina radzi 
sobie z pandemią. Wydźwięk 
był znów raczej optymistycz-
ny. Enea donosiła o powrocie 
na teren Puszczy Kozienickiej 
wilków, zaś na stronie Gminy 
Kozienice wiele było informacji 
o nowych inwestycjach i udo-
godnieniach dla mieszkańców - 
punkty dostępu do bezpłatnego 
WiFi, ulgi dla przedsiębiorców, 
karta mieszkańca, kontynuacja 
akcji maseczkowej. Ciekawym 
wątkiem była kwestia referen-
dum w sprawie odwołania Rady  
Gminy Magnuszew.

Niestety, za przyczyną obiek-
tywnych trudności w maju ukazał 
się tylko jeden numer Tygodni-
ka OKO. Podobnie miało być w 
czerwcu i lipcu - i wiemy, że wielu 
czytelników nad tym ubolewało, 
podobnie jak nad wcześniejszym 
zmniejszeniem objętości.

  
Numer czerwcowy (10/2020) 

to kolejny apel o pomoc dla po-
gorzelców, tym razem ze Słowik. 
I tym razem także, wedle naszej 
wiedzy, mieszkańcy regionu oka-
zali się hojni i chętni do pomo-
cy. Oprócz wieści z frontu wal-
ki  koronawirusem - a walczyły 
pospołu Gmina Kozienice, Enea 
i  samorząd województwa ma-
zowieckiego - ukazało się wiele.. 
zwyczajnych, to chyba najlepsze 
słowo, wiadomości, świadczą-
cych o tym, że życie w czasach 
pandemii nie zamarło. Udało 
się przeprowadzić matury, rea-
lizowano inwestycje, nad kozie-
nickim jeziorem został otwarty 
park linowy… jeziora dotyczył 
zresztą także inny, już mniej we-
soły artykuł, relacjonujący walkę 
z grasującymi tam kłusownikami.

Pierwsza strona numeru lip-
cowego witała czytelników wia-
domością wyjątkowo smutną 
i poruszającą. Emil Kopański 
przygotował artykuł-pożegnanie 
bardzo ważnej dla Kozienic i ko-
zienickiej kultury postaci, która 
w tragicznych okolicznościach 
nas opuściła - Rafała Lechań-
skiego, szeroko znanego jako 
“Zielony”.  Dla wielu mentora, 
dla innych przyjaciela, ale chy-
ba dla  każdego, kto miał okazję 
go naprawdę poznać, znako-
mitego kompana i prawdziwie  
wyjątkowego człowieka.

Lato sprzyja aktywności re-
kreacyjnej, kulturalnej i społecz-
nej, toteż można było w tym 
numerze przeczytać o wypo-
czynkowych walorach Garbatki-
-Letnisko, organizowanych przez 
Eneę warsztatach ekologicz-
nych, działalności Szlachetnej 
Paczki czy otwarciu kozienickiej 
edycji wystawy “Tu rodziła się 
Solidarność”. Ogromnym wy-
darzenie sportowym był bez 
wątpienia finał 63. Międzyna-
rodowego Wyścigu Kolarskiego 
„Dookoła Mazowsza”, któremu  
poświęciliśmy całą stronę.

OKIEM WSTECZ
Z pierwszej strony pierwszego numeru Tygodnika OKO ze stycznia 2020 spoglądali na nas dumnie królowie z Orszaku, zapowiadając umieszczoną wewnątrz 

numeru fotorelację z tego wydarzenia. W momencie, gdy piszemy te słowa, mamy właśnie 6 stycznia, święto popularnie znane jako “Trzech Króli”  - wiemy 
jednak, że żaden orszak ulicami naszego miasta tym razem nie przejdzie, a przyczyna takiego stanu rzeczy rzutowała właściwie na cały ubiegły rok. Jaki był 
zatem 2020 oglądany naszym (Waszym) OKIEM? Przypomnijmy…

ciąg dalszy na str. 6
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OKIEM WSTECZ
W numerze 12/2020 (pierw-

szy numer sierpniowy) śladów 
pandemii właściwie trzeba by się 
doszukiwać: pisaliśmy o dotacji 
na kolejny mural (na rogu ulic 
Batalionów Chłopskich i Konsty-
tucji 3 Maja), wspominaliśmy 
rocznicowo rok 1920, informo-
waliśmy o tym, że podpisano 
umowy na projekty zgłoszone w 
ramach inicjatywy Kozienickie-
go Domu Kultury pn. „Razem 
dla kultury w Gminie Kozienice”, 
podawaliśmy wyniki matur… 
Co znamienne: słowo “koro-
nawirus” pojawiło się w całym  
numerze jeden raz.

Numer 13/2020 kontynuował 
ten trend: obchody 100. roczni-
cy Cudu nad Wisłą, inauguracja 
projektu Muzyczne Kozienice, 
aż dwie relacje z imprezy Enea 
Triathlon, informacje kultural-
ne… nawet jedyny tekst poświę-
cony sytuacji epidemiologicznej 
nosił pozytywny tytuł “Rośnie 
liczba ozdrowieńców w powiecie 
kozienickim”.

“Chcemy się rozwijać” - pod 
takim optymistycznym tytułem 
ukazał się kolejny obszerny wy-
wiad z burmistrzem Piotrem 
Kozłowskim, gwóźdź programu 
numeru 14/2020. Odsłonięty 
został kolejny mural, w Kozieni-
cach odbyła się Gala Sportowa 
MMA TFL 21, relacjonowaliśmy 
organizowane przez stowarzy-
szenie Przystanek Inicjatywa 
imprezy turystyczne (“Razem 
na szlakach historii, piękna  
i smaku”) i muzyczne (“Od rogu 
Jagiełły po sample i beaty”).  
Było… niemal zwyczajnie.

Drugi numer wrześniowy 
(15/2020) zaskoczył nas informa-
cją o “Największej imprezie tury-

styczna świata w Kozienicach!”, 
planowanej na rok 2023 - mamy 
nadzieję, że w tej materii nic 
się dotąd nie zdezaktualizowa-
ło!  Ciekawa była wiadomość o 
tym, że gdy we wrześniu ukazał 
się krajowy ranking analizujący 
wydatki mieszkańców na usługi 
komunalne, w czołówce najtań-
szych miast znalazły się Kozie-
nice, zajmując pierwsze miejsce 
na Mazowszu i drugie w Polsce. 
Odbyła się VII Spartakiada War-
sztatów Terapii Zajęciowej i VI 
Ogólnopolski Miting w Lekkiej 
Atletyce Osób Niepełnospraw-
nych, a nad stawem w Janikowie 
rozbrzmiały dźwięki “Muzyki 
Drogi”(pierwsza impreza z cyklu 
Muzyczne Kozienice). Powtórnie 
otwarta została też kawiarnia ko-
zienickiego CK-A.

W numerze 16/2020 wyszli-
śmy nieco poza okolice Ziemi 
Kozienickiej, odwiedzając Radom 
i kwitnące tam przedsiębiorstwa 
ekonomii społecznej: zatrud-
niającą osoby niepełnosprawne 
intelektualnie gospodę “Różany 
Gościniec” oraz zapewniającą 
pracę osobom z zaburzeniami 
psychicznymi restaurację “Ja-
skółeczka”. Kozienice mogły się 
pochwalić (a my Wam o tym 
donieść!) tytułem „Miasto Przy-
jazne Mieszkańcom” i zaprosze-
niem na pierwszą mobilną grą 
miejską, do miasta dotarł zaś 
nasz pierwszy elektryczny auto-
bus.

Numer 17/2020 otwierała V 
edycja Idy Czerwcowej i wywiad 
z jej spiritus movens, prezes 
Fundacji Energia działanie Bea-
tą Smykiewicz-Różycką. Dobrze 
miały się inwestycje w Gminie 
Kozienice, a dla wielu mieszkań-
ców ważne było z pewnością 

także sprowadzenie do parafii 
św. Rodziny relikwii księdza Je-
rzego Popiełuszki. Ostatnia stro-
na i ostatnie słowo należały do 
Starych Koni, czyli rockowych 
weteranów, którzy w październi-
ku dali w kawiarni kozienickiego 
C-KA koncert z tych, których się 
nie zapomina. Kto mógł wówczas 
wiedzieć, że z uwagi na II falę 
pandemii miała to być jak dotąd  
ostatnia impreza, jak miała szan-
sę się odbyć w tym dobrze zapo-
wiadającym się miejscu?

Pierwsza strona numeru 
18/2020 wyglądała gniewnie i 
tym samym adekwatnie, rela-
cjonowaliśmy bowiem kozieni-
cką odsłonę przetaczającego się 
przez cały kraj Strajku Kobiet. 
Bardzo optymistyczny wydźwięk 
miała natomiast kontynuacja 
naszego cyklu poświęconego 
ekonomii społecznej - tym razem 
nasza redakcyjna koleżanka przy-
gotowała prezentację  fundacji 
Follow Me, opartą o rozmowę z 
jej charyzmatyczną liderką, panią 
Iwoną Paszkiewicz, na sąsiedniej 
zaś stronie prezentowaliśmy ZDZ 
z Adamowa. Na niwie sportowej 
WKS Grodno (Kozienice) mógł 
pochwalić się tytułem Wicemi-
strza Polski Retro Ligii 2020, zaś 
w sekcji muzyczno-kulturalnej 
Łukasz ”Kudłaty” Różycki prze-
konywał nas z kolei, że życie to 
właściwie nic innego, jak MULTI-
STYLOWA UNDERKADABRA.

Numer 19/2020 rozpoczęliśmy 
proroctwem, zapowiedzieliśmy 
mianowicie “Święta inne niż 
wszystkie”. Poważniej natomiast 
rzecz ujmując: refleksyjny felie-
ton naszej koleżanki polecamy 
wszystkim, którym w te święta 
czegoś zabrakło, ponieważ po-
zostaje aktualny i dotyka spraw 

po ludzku esencjonalnych. Po-
zostając w klimacie dzielenia się 
dobrem, Mateusz Mikulski, lider 
rejonu Kozienice, opowiedział 
nam szczegółowo o pandemicz-
nej edycji Szlachetnej Paczki. 
Niestety, sytuacja koronawiru-
sowa, którą także opisywaliśmy, 
przedstawiała się już zdecydo-
wanie mniej optymistycznie, niż  
w lecie. Sekcję muzyczno-
-kulturalną, wciąż pod szyldem 
Muzyczne Kozienice, zajął w 
tym numerze wywiad z Krzysz-
tofem Sztukiem, wokalistą  
i basistą niegdyś French Letters,  
a obecnie XThe.

Przedostatni numer z roku 
2020 zaczęliśmy sprawą wciąż 
budzącą duże emocje, którą  - o 
ile nam wiadomo - nie zajmo-
wał się w tym samym czasie nikt 
oprócz nas, a mianowicie kwe-
stią poczynań starostwa z lasem 
u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Si-
korskiego w Kozienicach. Odzew 
był wyjątkowo duży, otrzymali-
śmy też przy okazji dystrybucji 
kolejnego numeru  - co bardzo 
nas ujęło - osobiste podzięko-
wania od czytelniczki za zajęcie 
się tą sprawą. Gmina Kozienice 
chwaliła się na naszych łamach 
kolejnymi osiągnięciami inwe-
stycyjnymi (a było czym!), zrela-
cjonowaliśmy też obszernie ob-
chody 90. lat Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Stanisławicach. W 
sekcji Muzycznych Kozienic było 
tym razem bardzo mocno, za co 
odpowiadał Karol Kozak, muzyk 
kilku kozienickich kapel z tych, 
które naprawdę potrafiły dołożyć 
do pieca…

Numer ostatni (21/2020) ot-
worzyliśmy refleksyjnie: prze-
drukiem świątecznej kartki od 
stacjonującego niegdyś w Kozie-

nicach Legionisty, opatrzonym 
wyjaśniającym okoliczności jej 
powstania tekstem autorstwa 
dyrektora kozienickiego muze-
um, Krzysztofa Reczka. Swoją 
kontynuację - pod znamien-
nym tytułem “Rozmowy przy 
wycinaniu lasu” znalazł temat 
wspomnianych w poprzednim 
akapicie działań kozienickiego 
starostwa. “Dużo dobrego dzieje 
się w Gminie Głowaczów” głosił 
tytuł dwustronicowego artyku-
łu - i rzeczywiście, z treści jasno 
wynikało, że w ubiegłym roku 
samorządowcy nie zasypywali 
tam gruszek w popiele. Samorzą-
dowcy kozieniccy mogli się z ko-
lei pochwalić Strefą Relaksu przy 
pływalni “Delfin”, otwarciem 
skwerku na Osiedlu Energetyki w 
Kozienicach, placem zabaw przy 
Publicznym Żłobku Miejskim  
w Kozienicach i ciekawym pomy-
słem na Kozienickie Błonia.

Co dalej? W pierwszym w tym 
roku numerze bieżącym nie ma 
(poza jedną…) spraw bulwersu-
jących, nie ma wiadomości nie-
pokojących (jest jedna smutna), 
wszystko wydaje się powoli zmie-
rzać we właściwym kierunku.  
Czy tak istotnie będzie? Zobaczy-
my. Zamykamy OKO zwrócone 
wstecz i jak co roku otwieramy 
to patrzące na teraźniejszość  
i w przyszłość.

Dziękujemy za ten ubiegły 
rok wszystkim czytelnikom  
i życzymy Wam wszystkiego naj-
lepszego w obecnym, sobie zaś 
powrotu w końcu do godniejszej 
objętości, by móc dzięki temu 
dostarczać Wam więcej cieka-
wych tekstów i wiadomości!

AlKo

Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTANEK KOZIENICE”
zaprasza do korzystania z usług komputerowych, serwisu… i nie tylko!!!

W czasie,  gdy tak wiele sfer życia przenosimy częściowo do Inter-
netu, ważne jest, by zawsze korzystać z najlepszych usług oraz po-
prawnie skonfigurowanego i dobrze konserwowanego sprzętu – to 
kwestia wygody, bezpieczeństwa i powodzenia wszystkich przed-
sięwzięć, w których komputer nam pomaga. Praca, komunikacja  
i rozrywka będą łatwiejsze, gdy nasz doświadczony zespół specjali-
stów pomoże Ci zadbać o prawie wszystko, co wiąże się z cyfrowymi  
technologiami w Twoim życiu!

• Kupiłeś nowy sprzęt? Pomożemy Ci go skonfigurować, by wszystko 
działało najlepiej, jak to możliwe! Drukarki, routery, kamery… oferujemy 
wizyty domowe i porady.

• Twój sprzęt  - komputer, laptop, telefon, nawigacja - odmawia po-
słuszeństwa? Pomożemy Ci przywrócić go do działania, odzyskamy 
pozornie utracone dane!

• Potrzebujesz strony internetowej? Stworzymy ją dla Ciebie szybko  
i sprawnie, pokażemy jak nią administrować, będziemy zawsze gotowi do 
pomocy. Dotyczy to także sklepów internetowych – przekonaj się, że i Ty 
możesz prowadzić własny, to nic trudnego!

• Chcesz zareklamować swój biznes, organizujesz jakieś wydarze-
nie? Nasi graficy przygotują dla ciebie projekty materiałów reklamo-
wych, ulotek, broszur, plakatów itp. Składamy również książki, czaso-
pisma i wydawnictwa okolicznościowe.

• Nie masz czasu obsługiwać social mediów swojej firmy? 
Zrobimy to za Ciebie – profesjonalnie i efektywnie!

DLA SENIORÓW
Seniorze, ktoś zasugerował Ci lub sam doszedłeś do wniosku, że In-

ternet, smartfony i komputery nie są dla Ciebie? Nic bardziej mylne-
go! Wiemy, że jest zupełnie inaczej, a seniorzy mogą z powodzeniem 
korzystać  z najnowocześniejszych urządzeń z pożytkiem dla siebie  
i swoich rodzin, poznając ich tajniki i ciesząc się możliwościami, jakie 
dają, jeśli chodzi o utrzymywanie kontaktu z rodziną i znajomymi, 
pracę, rozwijanie pasji i przyjemne spędzanie czasu.

Mamy wśród nas pracowników z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć 
komputerowych dla seniorów, potrafimy więc w prosty sposób wyjaśnić 
komputerowe niuanse, pomóc skonfigurować potrzebny sprzęt, by działał 
w sposób przyjazny użytkownikowi i ułatwić odkrywanie jego możliwości. 
Gdy tylko będzie to możliwe – zaczniemy organizować spotkania eduka-
cyjne i kursy, tymczasem jednak zapraszamy do kontaktu, na pewno może-
my pomóc już dziś!

Nasz punkt przyjmowania zgłoszeń 
(naprawy, konfiguracje, zlecenia) mieści się w Kozienicach, 

przy ulicy Warszawskiej 4/7 (obok poczekalni PS).

email: serwis@przystanek-kozienice.pl

Tel: 882 126 601
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Pożegnaliśmy Adama Białego
28 grudnia w wieku 92 lat odszedł Adam Biały, pierwszy 

dyrektor i zarazem budowniczy Elektrowni Kozienice, 
najważniejszego zakładu w naszym regionie.

Jako reporterzy, ostatni raz 
mieliśmy okazję spotkać go 
przy okazji odsłonięcia mu-
rala na bloku przy ulicy M.C. 
Skłodowskiej, na którym 
jego twarz znalazła się obok 
podobizny drugiego budow-
niczego, Józefa Zielińskiego. 
Sprawiał wówczas wrażenie 
człowieka bardzo życzliwego 
i skromnego, nieco zakło-
potanego takim sposobem 
uhonorowania, choć trudno 
przecież zaprzeczyć, że zasłu-
giwał na nie jak mało kto - je-
śli ktokolwiek w ogóle.

 Adam Adam Biały został 
dyrektorem naczelnym jed-
nostki "Elektrownia Kozienice 
w budowie" 1 kwietnia 1968 
roku - każdy, komu bliska jest 
historia Kozienic, wie, że jest 
to data dla naszego miasta 
historyczna, ponieważ to 
właśnie elektrownia była 
ośrodkiem, dzięki któremu 
Kozienice mogły rozrastać się 
i zająć miejsce, jakie zajmują 
obecnie.

O refleksję na temat doko-
nań i osoby Adama Białego 
poprosiliśmy jego najstar-
szego żyjącego współpra-
cownika ścisłego kierow-
nictwa budowy Elektrowni 
Kozienice, inżyniera Zdzisła-
wa Krawczyka:

- Dopóty człowiek nie zgi-
nie, dopóki nie zginie o nim 
pamięć - a wart jest Adam 
Biały tego, żeby ojcowie 
miasta uczcili Jego pamięć 
nazwaniem jego imieniem 
jakiejś ulicy czy obiektu, 
bo rzeczywiście to miasto,  
w którym byłem ostatnio trzy 
lata temu, to jest teraz me-
tropolia w stosunku do tego, 
co tu zastaliśmy rozpoczyna-

jąc budowę. Na tej budowie 
każdy krok łączył się z tym, 
aby miasto wzrastało równo 
z Elektrownią. Dyrektor Biały 
mówił tak: “Elektrownię wy-
budujemy, ale bez ludzi ona 
sama prądu nie wytworzy - a 
ci ludzie muszą mieszkać nie 
w namiotach, tylko w jakichś 
przyzwoitych warunkach.” To, 
że polecono budować bloki 
mieszkalne, by po zakończe-
niu budowy mogły w nich 
zamieszkać całe rodziny… 
to są wszystko pomysły ś.p. 
Adama Białego. Hotel, szkoła 
[ZS nr 1], szpital… to wszystko 
się zaczynał z Jego inspiracji. 
Apeluję zatem do wnuków i 
prawnuków budowniczych, 
by zachować o Nim pamięć.

Zapytany o to, jakie cechy 
pozwalały Adamowi Białe-
mu osiągnąć to, co osiągnął, 
Zdzisław Krawczyk wyjaśnił:

- To był człowiek wspaniały, 
który wszystkie konflikty, ja-
kie powstawały między ludź-
mi - bo przecież zawsze tak 
jest - umiał w sposób bardzo 
inteligentny gasić, z którym 
ja, jako wykonawca, zawsze 
pracowałem w absolutnej, 
przyjacielskiej zgodzie. Czło-
wiek niepowtarzalny. Ja całe 
życie pracowałem w budow-
nictwie i w tym czasie nie 
spotkałem na żadnej wielkiej 
budowie nikogo, kto by tak 
potrafił harmonijnie z ludźmi 
rozmawiać i pracować.

Ostatnie pożegnanie Ada-
ma Białego odbyłao się w 
czwartek, 31 grudnia, w Koś-
ciele pw. Matki Bożej Szka-
plerznej w Stalowej Woli – 
Rozwadowie.

(Nie)zdrowe publiczne pieniądze?!
PIONKI

W połowie października 2020r. do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych wpłynę-
ło pismo dotyczące nieprawidłowości przy realizacji zamówień publicznych w mieście 

Pionki. W piśmie informowano o faworyzowaniu jednej z firm budowlanych, o unieważnia-
nych przetargach a także o fakcie niewpuszczenia oferentów na otwarcie ofert ze względu na 
pandemię, nie było jednak w tej sytuacji transmisji internetowej.

9 grudnia ubr. do Burmistrza R. 
Kowalczyka oraz Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej W.Maślanka 
wpłynęło pismo od  Rzecznika 

Dyscypliny Finansów Publicz-
nych. Publikujemy skan tego 
dokumentu, w którym Rzecznik 
w terminie 60 dni oczekuje na 

wyjaśnienia w sprawie zarzutów 
zawartych w październikowym 
piśmie do Rzecznika.

Red.
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Spośród osób, które do dnia 14 stycznia nadeślą na adres ogloszenia@tygodnikoko.pl prawidłowe rozwiązania krzyżówki, rozlosujemy  
atrakcyjne nagrody: trzy bony o wartości 50 zł do zrealizowania w sklepie “Przystanek Natura” - Kozienice, ul. Warszawska 4/7.
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