
Nr 1/2022 i zarazem 459 nu-
mer OKA w ogóle otworzyło pod-
sumowanie podobne do tego, 
które właśnie Państwo czytacie. 
Pierwsza z właściwych nowo-
rocznych wiadomości była do-
bra, bo dotyczyła ogłoszenia 2. 
Konkursu na inicjatywy lokalne 
„Nasza kultura z KDK w Gminie 
Kozienice”. Z perspektywy roku 
wiemy, że zaowocował on reali-
zacją wspaniałych pomysłów — 
o czym dalej. Krzysztof Tłoczek 
(tęsknicie?) z ZOO-Ratownictwa 
Garbatka podsumował rok dzia-
łalności tej wspaniałej organiza-

cji, co niezmiernie nas ucieszy-
ło, no bo sami powiedzcie: czy 
można podsumować przełom 
lat lepiej, niż raportując Bażant i 
gołąb to z kolei dwójka dzielnych 
pacjentów, którzy razem z nami 
powitali nowy 2022 rok? Naszym 
zdaniem — nie można. A skoro 
jesteśmy już przy Garbatce: Ze-
spół Szkół Drzewnych i Leśnych 
miał okazję pochwalić się rozpo-
częciem budowy nowej siedziby. 
Przypomnieliśmy także — po-
dobnie jak w tym wydaniu — jak 
bogaty w wydarzenia był 2021 
dla kawiarni Kulturalna.

Drugi numer styczniowy roz-
poczęliśmy tradycyjnym, obszer-
nym wywiadem z Burmistrzem 
Gminy Kozienice Piotrem Ko-
złowskim. Dużo było refleksji 
roku minionym (w tytule okre-
śliliśmy go — za burmistrzem — 
jako “przeplatany”), sporo też 
zapowiedzi tego, co miało się 
w 2022 wydarzyć. Warto dziś 
otworzyć ten numer i porów-
nać zapowiedzi z tym, o czym 
wiemy już, jak się potoczyło. W 
numerze tym opublikowaliśmy 
również duży tekst o kozieni-
ckim szpitalu, przynoszący wiele 
wiadomości i, mamy nadzieję, 
wyjaśniający wiele, jeśli chodzi o 
sytuację i kondycję tej placówki. 
Czyżby kolejny tekst i temat, do 
którego warto po roku wrócić? 
Swoją drogą: dość zabawnie 
ułożyły się nam tytuły głównych 
tekstów tego numeru, bo były to 
kolejno: TO BYŁ ROK PRZEPLATA-
NY ; NA BIEŻĄCO MIMO TRUD-
NOŚCI ; JEST DOBRZE, BĘDZIE 
JESZCZE LEPIEJ! Ostatni, najbar-
dziej optymistyczny tytuł, doty-
czył Gminy Głowaczów, która w 
tym numerze zaprezentowała  

się szeroko i prężnie.

Numer 3/2022 powitał Czytel-
ników intrygującym (mamy na-
dzieję…) tytułem SERCE W SER-
CE, pod którym krył się wywiad z 
Bartoszem Sakiem — pochodzą-
cym z Kozienic młodym aktorem, 
który wtedy właśnie zaliczył swój 
debiut w filmie pełnometrażo-
wym, produkcji Bogusława Joba 
i Denisa Delića pt. “Mój Dług”. 
Bartek okazał się rozmówcą nie-
banalnym, a film dziełem intry-
gującym (byliście Państwo na 
kozienickiej premierze), w efek-
cie czego wywiad wyszedł nam, 
nie chwaląc się, całkiem cieka-
wy. Na stronach poświęconych 
Gminie Kozienice opisywaliśmy 
rekordowe inwestycje drogowe 
oraz ciekawe wyróżnienie dla 
naszego samorządu: gdy eksper-
ci z Instytutu Badań Internetu 
i Mediów Społecznościowych 
oceniali najlepiej prowadzone 
profile na Facebooku służące 
do kontaktów z mieszkańcami, 
najwyższe miejsce w naszym 
regionie zajął w tym rankingu 
Piotr Kozłowski, burmistrz Gmi-
ny Kozienice. Znalazło się także 
miejsce na niewielki rozmiarem, 
acz frapujący wątek historyczny 
w tekście “Z Rozniszewa do Ob-
lęgorka”, traktujący o służącej 
Henryka Sienkiewicza, której za-
wdzięczamy ocalenie pamiątek 
po nobliście, a która pochodziła 
- jak się okazało — z Rozniszewa 
w gminie Magnuszew. Wracając 
natomiast do współczesności 
— sporo miejsca w tym nume-

rze poświęciliśmy prostowaniu 
dezinformacji kolportowanych 
przez pionkowski portal Kozie-
nice24 odnośnie remontu (czy 
raczej braku remontu) mostu 
w Janikowie oraz opisywaniu 
zabawnych skądinąd pretensji 
i insynuacji pionkowskiego po-
tentata medialnego kierowanych 
już to pod adresem burmistrza 
Kozienic, który zakończył współ-
pracę z tym podmiotem już to 
naszego Naczelnego. Z dzisiej-
szej perspektywy wiemy już, że 
szumnie zapowiadane wtedy 
przez redaktora Grotkowskiego 
dalsze demaskacje i eksploracje 
informacji publicznej w zakresie 
kto, komu, ile i za co spełzły jakoś 
na niczym. Być może redaktor 
doszedł do wniosku, że rzeczo-
we zestawienie, jakie medium 
i w jakim zakresie korzystało  
w ostatnich latach z umów z 
Gminą Kozienice, nie wpisze się 
jednak we właśnie budowaną 
narrację o portalu od zawsze 
suwerennym i bezkompromi-
sowym… ale co się chłopaki na-
chwalili świeżo nabytą “nieza-
leżnością od Parkowej 5”, tego 
jednak nikt im już nie odbierze, 
to fakt. 

Numer ten ukazał się 10 lute-
go. Nie wiedzieliśmy wtedy, że 
już za równo dwa tygodnie tego 
typu historie wydadzą nam się 
błahe i mało istotne na tle tego, 
co miało wydarzyć się za naszą 
wschodnią granicą…
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dokończenie na str. 3

OKIEM WSTECZ
Czwarty raz. To już zaczyna wyglądać na tyle poważnie, że nawet żarty o nowej świe-

ckiej tradycji robią się już jakby zużyte. Czwarty już raz spotykamy się na pierw-
szych stronach pierwszego w Nowym Roku wydania Tygodnika OKO, by przypomnieć,  
o czym mogliście przeczytać na naszych łamach w ciągu minionego roku. Rzeczy małe 
i duże, znaczące i błahe, wesołe i tragiczne… zapraszamy do naszego podsumowania!

Odwagi, zdrowia, pomyślności i satysfakcji oparcia 

w przyjaźni, szczęścia w miłości i mądrości w życiu spokoju 

ducha i wytchnienia dla ciała życzy w Nowym Roku 2023 

wszystkim czytelnikom z rodzinami

 redakcja Tygodnika OKO
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji
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TOWARZYSKIE

PRACA

MOTORYZACJA

RÓŻNE

• Sprzedam samochód osobowy 
Opel Astra 1.6. Rok prod. 2015. 
Przebieg 45000. Stan bardzo do-
bry. Kolor brąz metalik. Pierwszy 
właściciel. Cena do uzgodnienia,  
Tel. 607 048 913

• Sprzedam koła-alufelgi 
do Golfa 3 ‘14, koła do Sea-
ta Leona, felgi stalowe ‘15, 
opony letnie do Golfa III.  
Tel. 506-272-159

• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI 
PO NICH. TEL. 795-529-520

• Kupię stare motocykle, moto-
rowery, części. Tel. 663-999-631

Kupię STARE MOTOCYKLE I SA-
MOCHODY wsk, mz, simson, mo-
torynka itp FIAT, POLONEZ. Ciąg-
niki rolnicze. Tel. 721 029 688

• Sprzedam kombajn zbożowy 
zachodni, stan dobry. Cena do 
uzgodnienia. Wiadomość: Brzeź-
nica 29 k/Kozienic.

• Kupię wałek przekaźnika 
mocy”Hesi”, kombajnu ziemnia-
czanego. Tel. 883-240-075

• Sprzedam bale z rozbiór-
ki / zmywarkę wolnostojącą 
Bosch / stolik rozkładany / lo-
dówkę. Cena do uzgodnienia,  
tel. 795 - 169 - 522
• Sprzedam 2 niwelatory geo-
dezyjne Ni020 i Ni025 fir-
my Zeiss Jena. Łaty gratis.  
Tel. 604-420-756

• Samotny 72-latek po uda-
rze oczekuje pomocy. Bardzo 
dobre wiadomości  dla senior-
ki i jej rodziny pod numerem  
503-570-467.
• Facet 49 lat pozna kobietę z 
Kozienic i okolic. Proszę o SMS-y. 
Tel. 508-615-325

• Sprzedam mieszkanie o pow. 
69 m². 3 pokoje w Kozienicach 
przy ul. Hamernickiej. Pierwsze 
piętro, do mieszkania przynale-
ży piwnica. Wymienione okna.  
Tel. 604 420 756
• Sprzedam dom z budynkami 
gospodarczymi, położony w Ru-
dzie k. Kozienic, o powierzchni 
23 ar. więcej inforacji pod nr.  
Tel. 510 722 133
• Sprzedam tanio działkę rekre-
acyjną nr 48 na ROD “USTRO-
NIE” w Kozienicach. Działka 
zabudowana - altanka murowa-
na z poddaszem, podpiwnicze-
niem i własnym ujęciem wody.  
Tel. 604-420-756
• Sprzedam ziemię rolną. Dział-
ka 233, obszar 4600 m², przy 
szosie Brzeźnica-Mozolice.  
Tel. 511-070-504
• Sprzedam działkę o powierzch-
ni do wyboru 1000 m2,, 2000 
m2, 3000 m2, 4000 m2. Możliwe 
podłączenie się do wody, prą-
du. Cena 30-40 zł m2, w miej-
scowości Lipa, G. Głowaczów.  
Tel. 534-005-813
• Sprzedam działkę rolno-leśną 
w Kociołkach o powierzchni 0, 
45 ha. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 510 937 430
• Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną o powierzchni 1,12 ha, 
(szer. 25 mb), przeznaczoną na 
zabudowę jednorodzinną i za-
grodową, poł. w miejsc. Brzóza 
przy ul. Parcela. Media - wodo-
ciąg i światło - w działce. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 697-001-702
• Sprzedam działkę - Jani-
ków 1200m2, wszystkie me-
dia - cena do uzgodnienia.  
Kontakt: 504-567-332
• Sprzedam działkę budowlaną w 
Bogucinie. Tel. 668-803-997
Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998

Sprzedam rower BMX. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 606 743 998

Korepetycje z matematyki (szkoła podstawowa i średnia)
Dojeżdżam na terenie Kozienic, Radomia, Pionek… Tel. 798-643-891

• Szukam pracy z grupą lekką. 
Posiadam duże doświadczenie w 
opiece nad starszą osobą. praco-
wałam 10 lat z ludźmi starszymi, 
którzy wymagali stałej opieki i 
różnymi schorzeniami. Posia-
dam referencję, prawo jazdy i 
duże chęci do pracy. Przyjmę też 
inną pracę w miarę możliwości.  
Tel. 729 548 809
• Szukam stałej pracy w pełnym 
wymiarze godzin najchętniej 
w Kozienicach lub okolicach, 
najchętniej jako dozorca stróż. 
Rozważę każdą propozycję. 
Posiadam prawo jazdy kat. B, 
doświadczenie w opiece and 
osoba starszą. Posiadam refe-
rencje, jestem dyspozycyjna.  
Tel. 604-532-096

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m².  Tel. 604-181-
478 lub 503-124-381

Sprzedam: 
WITRYNA CUKIERNICZA 

CHŁODNICZA IGLOO MARTA

Tel. 881 212 601
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OKIEM WSTECZ ciąg dalszy ze strony 1
Dziwnie jest nam dziś patrzeć 

na datę wydania i pierwszą stro-
nę numeru 4/2022. Ukazał się 
on 24 lutego, w dniu rozpoczę-
cia zbrodniczej inwazji Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę - a tymcza-
sem na pierwszej stronie wita 
nas kolorowa wizualizacja inwe-
stycji, która powstaje obecnie w 
Kozienicach u zbiegu ulic Legio-
nów i Warszawskiej. Z oczywi-
stych jednak względów w czasie 
składania numeru o rosyjskiej 
agresji nie mogliśmy jeszcze nic 
wiedzieć. Zamiast największego 
od czasu II WŚ konfliktu zbrojne-
go relacjonowaliśmy zatem (bez-
krwawy i względnie kulturalny) 
konflikt lokalny, jaki zaistniał w 
naszym mieście wobec planów 
zagospodarowania tego terenu i 
związanej z tym wycinki pewnej 
liczby drzew. Poinformowaliśmy 
o proteście grupy mieszkańców, 
przedstawiając treść przygo-
towanej przez nich petycji, ale 
także przypomnieliśmy pewne 
fakty, w tym te niewygodne dla 
pewnego starającego się zakuli-
sowo sterować nastrojami rad-
nego wojewódzkiego. Duży re-
portażowy tekst (“DOBREM TEJ 
WSI JEST CISZA”) poświęciliśmy 
problemowi, z jakim zwrócili się 
do nas mieszkańcy Molend, za-
niepokojeni pomysłem budowy 
w ich wsi stacji bazowej telefonii 
komórkowej - projekt ten po-
tem zresztą ostatecznie upadł. 
Gmina Kozienice mogła pokazać 
na naszych łamach wizualiza-
cje nowych terenów zielonych, 
na które zdobyto tzw. fundusze 
norweskie, a WTZ w Przewozie 
pochwalić się nową e-pracow-
nią. Powitaliśmy także Nikode-
ma Panka - pierwszego chłopca 
urodzonego w Gminie Kozienice  
w roku 2022!

Pierwszy numer marcowy 
(OKO 5/2022) to zarazem pierw-
sze nasze wydanie przygotowy-
wane już po rosyjskiej inwazji. 

Artykuł z pierwszej strony zaty-
tuowaliśmy tak jak czuliśmy i jak 
odbieraliśmy ten moment: CZAS 
PRÓBY. Niemal cały numer po-
święciliśmy opisywaniu inicjatyw 
pomocowych organizowanych w 
naszym regionie oraz zamiesz-
czeniu informacji użytecznych 
zarówno dla organizujących czy 
chcących zaangażować się w  
pomoc, jak i jej potrzebujących. 
Po raz pierwszy też na naszych 
łamach pojawiły się informacje 
w języku innym niż polski, tj. 
ukraińskim. Właściwie jedynym 
większym tekstem niezwiązanym 
z pomocą zaatakowanej Ukrainie 
była relacja z kozienickiej pre-
miery filmu ze wspomnianym 
wcześniej Bartoszem Sakiem. Po 
pierwszym chłopcu, powitaliśmy 
też pierwszą w Gminie Kozienice 
urodzoną w roku 2022 dziew-
czynkę, Nelę Śmietankę.

Kozieniczanie odpowiedzieli 
na apele o pomoc solidarnie, z 
wielką energią i zaangażowa-
niem. Wielu przyjmowało już 
uchodźców z Ukrainy w swoich 
domach - my udaliśmy się, by 
porozmawiać i przygotować do 
numeru 6/2022 reportaż o bu-
dującym przykładzie, gdy jeden 
z mieszkańców naszego miasta 
oddał w użytkowanie ukraińskim 
rodzinom całą posiadaną przez 
siebie kamienicę, dając schro-
nienie ponad 50 osobom. OT-
WORZYĆ SERCE to tekst daleki 
może od doskonałości, ale taki, z 
którego mimo wszystko jesteśmy 
dziś dumni. Większość nume-
ru ponownie zajęły informacje 
związane z pomocą uchodźcom, 
ale znalazło się także miejsce na 
fajną relację z koncertu „Kozieni-
ce Śpiewają”, który Anna i Mate-
usz Pułkowscy zorganizowali w 
ramach konkursu na inicjatywy 
lokalne mieszkańców organizo-
wanego przez Kozienicki Dom 
Kultury. Gratulowaliśmy również 
Agnieszce Dziubie z kozienickiej 

Mediateki, która zwyciężyła w 
I etapie Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Bibliotekarz Roku 2021” 
w województwie mazowieckim 
oraz opublikowaliśmy rozstrzyg-
nięcie naszego konkursu fotogra-
ficznego  “Rzut OKA na wiosnę”.

Pierwsza strona numeru 
7/2022 była prawdopodobnie 
jedną z najbardziej nietypowych 
i zarazem najsmutniejszych w 
naszej historiii, będąc w pew-
nym sensie wyrazem naszego 
oszołomienia i bezsilności. Brak 
tytułu i artykułu, jedynie czarna 
plansza z literami układającymi 
się w słowa: BUCZA - IRPIEŃ - 
MARIUPOL… Widomy znak tego, 
co się w naszym świecie zmieni-
ło i faktu, że przyszło nam żyć w 
czasach, gdy same nazwy miast 
w kraju naszych sąsiadów stają 
się hasłami przejmującymi gro-
zą. Pomoc uchodźcom z Ukrainy 
była tematem numer jeden także 
i w tym numerze. Po reportażu 
na temat inicjatywy prywatnej 
w tym zakresie z poprzedniego 
numeru, tym razem opisaliśmy 
działania Enei Wytwarzanie, któ-
ra w hotelu Energetyk zakwate-
rowała ponad 100 osób, zapew-
niając im - dzięki środkom, jakimi 
dysponuje - pomoc profesjonal-
ną, przemyślaną i wieloaspekto-
wą. Niezwykłym wydarzeniem, 
którego nie mogliśmy pominąć, 
było także dostarczenie do Ze-
społu Szkół nr 1 w Kozienicach 
pomocy dla Ukraińców, którą 
aż z Francji przywiózł trans-
portowym autem nauczyciel z 
parnterskiej wobec kozienickiej 
placówki Lycée général et tech-
nologique Auguste Béhal w Lens. 
Opisaliśmy także kolejną z inicja-
tyw zrealizowanych w ramach  2. 
Konkursu na Inicjatywy Lokalne 
,,Nasza kultura z KDK w Gmi-
nie Kozienice”, czyli konferencję  
„Mamy! Mamy Moc!”, której 
pomysłodawczyniami i organiza-
torkami były  Anna Bienias oraz 
Sylwia Mikulska-Pawelec. Krzysz-

tof Tłoczek tradycyjnie podzielił 
się z nami newsami z Ośrodka 
Rehabilitacji Dzikich zwierząt, 
podsumowując je zgrabnie w 
tytule DZIKUSY LICZĄ NA WAS! 
Gmina Kozienice zaś przedstawi-
ła wizualizację nowego skweru, 
zaplanowanego przy ul. Nowy 
Świat i Hamernickiej. Tak jest, 
widać tutaj schemat - to był 
rok pełen zarówno zrealizowa-
nych inwestycji, jak i ciekawych  
ich zapowiedzi.

Numer 8/2022 witał nas 
wreszcie optymistycznym ak-
centem: zdjęciem pięknych i 
przede wszystkim mądrych mło-
dych ludzi, ze stowarzyszenia 
“Pętelka”, ilustrującym obszerny 
wywiad, jaki z nimi przeprowa-
dziliśmy. Okazuje się, że działać 
aktywnie warto, jest dla kogo, a 
przy tym jest to diabelnie satys-
fakcjonujące i dodaje pewności 
siebie. Sympatyczna była rów-
nież ciekawostka od Enei: otóż 
w Molendach współdziałanie 
mieszkańców, samorządu, Enei 
i Mazowiecko-Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego 
pozwoliło na zainstalowanie ka-
mery internetowej nad gniaz-
dem bocianów, które można 
było dzięki temu podglądać. 
Gmina Kozienice zapowiadała 
kolejne inwestycje, w tym bu-
dowę nowego bloku komunal-
nego. Najbardziej ekscytującym 
doniesieniem było chyba nato-
miast potwierdzenie, że Gmina 
Kozienice ostatecznie  - jako je-
dyna z subregionu radomskiego 
- zakwalifikowała się do realizacji 
rządowego programu Kolej+.

Numer 9. otworzył Ignacy. 
Kim jest Ignacy? Otóż Ignacy 
Łukasiewicz wynalazł był m.in. 
lampę naftową, ale to wydarze-
nie miało miejsce dość dawno i 
nie ono było naszym newsem, a 
program edukacyjny „Być jak Ig-
nacy”, realizowany przez kozieni-
cki Ogódek Jordanowski. Gwoź-

dziem numeru byl niewątpliwie 
tekst przedrukowany za porta-
lem Jastrzębia - Twoja Gmina, 
dotyczący mających zachodzić 
w ginie Jastrzębia poważnych 
nieprawidłowości i spekulujący, 
czy wójt straci w związku z nimi 
stanowisko. Krzysztof Tłoczek 
nie zawiódł głodnych wiedzy na 
temat “co też dzieje się na polu 
Zoo-Ratownictwa”, a Gmina Ko-
zienice chwaliła się  - i słusznie! 
- rekordowym dofinansowaniem 
na budowę linii kolejowej.

Numer 10. przede wszystkim 
dwa bardzo ciekawe wywiady. 
W pierwszym pochodząca z pod-
kozienickich Śmietanek gwiazda 
TVN Kinga Zawodnik opowie-
działa o najważniejszej kobiecie 
swojego życia (zaintrygowani?), 
w drugim zaś, wyjątkowo obszer-
nym, kozieniczanka Ola Syno-
wiec i jej partner Arkadiusz Wi-
niatorski opowiedzieli o swojej 
niezwykłej pieszej podróży przez 
kraje Ameryki i ksiażce, która na 
kanwie tej wyprawy powstała. 
Naszym prywatnym zdaniem wy-
wiad ten zasługuje na zaliczenie 
w poczet okowej klasyki.

Pierwszy numer czerwcowy 
(11) witał Czytelników tekstem 
ŚRÓDPUSZCZAŃSKA ARKADIA?  
w  którym - na tle uwiecznione-
go na zdjęciu baneru prezentu-
jącego historię Kozienic - zasta-
nawialiśmy się nad pytaniem 
postawionym w tytule. Gmina 
Kozienice nie zaskoczyła: kolej-
na wielomilionowa dotacja, po-
nad 2 mln dofinansowania dla 
biblioteki… nudy, prawda? Na 
koniec jeszcze, jak na wiosnę 
przystało, dwa pikniki - wojsko-
wy i ekologiczny - oraz obszerna 
zapowiedź wystawy fotografii  
Jerzego Wojtkowskiego.

dokończenie na stronie 6
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Rekordowe inwestycje w Gminie Kozienice

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kociołkach odebrane

W Kozienicach powstał pierwszy w regionie wybieg dla psów

Przyszłoroczny budżet Gminy 
Kozienice nie zakłada wzrostu 
podatków od nieruchomości.

Na ubiegłorocznym poziomie 
utrzymane zostały dopłaty do 
wody i ścieków. Opłaty za wy-
wóz śmieci również utrzymano 
na obecnym, stałym poziomie. 
– Rocznie z budżetu gminy wy-
damy na ten cel ponad 7 mln 
złotych. To realna pomoc dla 
naszych mieszkańców w tych 
trudnych czasach – mówi bur-
mistrz Piotr Kozłowski. Suk-
cesywnie spłacane jest też  
zadłużenie gminy.

W trakcie sesji radni zapoznali 
się z głównymi założeniami Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2023-2030 oraz budżetu na 
2023 r. Burmistrz Piotr Kozłowski 
opowiedział o planach inwesty-
cyjnych. Środki finansowe zosta-
ną przeznaczone na realizację 
nowych i dokończenie aktualnie 
prowadzonych inwestycji, a tak-
że na doposażanie jednostek OSP 

oraz wsparcie komend powiato-
wych policji i straży pożarnej.

Wśród najważniejszych inwe-
stycji wymienić należy budowę 
przedszkola integracyjnego, głę-
boką termomodernizację naj-
większej w gminie Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 czy bu-
dowę tzw. „zielonych stref” przy 
PSP nr 1 i PSP nr 4 oraz boisk przy 
PSP nr 1. W 2023 r. w centrum 
Kozienic powstanie również plac 
rekreacyjno-sportowy oraz plac 
zabaw na terenie Ośrodka Rekre-
acji i Turystyki KCRiS nad Jezio-
rem Kozienickim. Kilka dni temu 
zakończyła się budowa Cen-
trum Opiekuńczo-Mieszkalnego  
w Kociołkach, trwa też budowa 
mieszkań komunalnych na osied-
lu Polesie. Kozienicki samorząd 
planuje także przeprowadzenie 
rewitalizacji zespołu pałacowo-
-parkowego i przebudowę głów-
nej siedziby biblioteki publicznej. 
Ok. 30 mln zł przeznaczone jest 
na inwestycje drogowe na tere-

nie całej gminy. Należy również 
wspomnieć o dwóch dużych, po-
nadregionalnych inwestycjach, 
będących w fazie projektowania, 
czyli o budowie połączenia kole-
jowego Kozienic z Dobieszynem 
oraz z Warszawą, a także o budo-
wie mostu na rzece Wiśle.  

– Na większość z tych inwesty-
cji pozyskaliśmy środki zewnętrz-
ne m.in. z Polskiego Ładu czy z 

Funduszy Norweskich. Są to naj-
większe wydatki na inwestycje w 
historii naszej gminy. W poprzed-
nich kadencjach najwięcej wyda-
no w 2015 r. i były to 32 mln zł. 
Ponadto Kozienicka Gospodarka 
Komunalna rozpocznie realiza-
cję zadań inwestycyjnych za re-
kordową kwotę przekraczającą 
28 mln zł. Kotły w kozienickiej 
ciepłowni zostaną wymienione 

na ekologiczne jednostki zasila-
ne biopaliwem – podkreśla bur-
mistrz Piotr Kozłowski.

Wieloletnia Prognoza Finanso-
wa gminy oraz budżet na 2023 r. 
zostały pozytywnie zaopiniowa-
ne przez RIO oraz komisje stałe 
Rady Miejskiej, a następnie przy 
jednym głosie przeciw i jednym 
wstrzymującym przyjęte przez 
kozienickich radnych.

W czwartek 29 grudnia 2022 r. Rada Miejska uchwali-
ła budżet Gminy Kozienice na 2023 rok. Prognozo-

wane dochody wynoszą prawie 234 mln zł, a wydatki pra-
wie 242 mln. Rekordowe nakłady w kwocie ponad 68,5 mln 
zł przeznaczone zostały na inwestycje, z czego aż 44 mln  
stanowią dotacje zewnętrzne.

W Kociołkach w 
Gminie Kozie-
nice odebrano 

budynek Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalnego. Po-
wstał w zaadaptowanym  
i rozbudowanym w tym celu 
obiekcie po byłej szkole pod-
stawowej. Dzięki temu budy-
nek zyskał drugie życie.

W Centrum zamieszka 15 
osób, w tym 7 na stałe. Będą to 
niepełnosprawne osoby dorosłe 
ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. 
Pensjonariusze będą mieli za-
pewnioną profesjonalną opiekę 
medyczną oraz osoby do pomo-
cy. W budynku oprócz pokoi dla 
potrzebujących znalazły się sala 
telewizyjna, stołówka, gabinety 
lekarskie, pokój zabiegowy oraz 
łazienki dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Zmieniło się również otocze-
nie budynku. Powstały strefy 

odpoczynku, miejsca parkin-
gowe i podjazdy dla niepełno-
sprawnych. Wartość inwestycji  
to prawie

2,8 mln zł, z czego prawie 2,2 
mln stanowiło dofinansowanie 
z Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych. Uruchomienie obiek-
tu zaplanowano na pierwszy  
kwartał 2023 r.

– Dostosowanie budynku wy-
magało dużo pracy. Cieszymy się 

z powstania Centrum, ponieważ 
będzie służyło całemu regiono-
wi. Obecnie jest to jedyny tego 
typu obiekt na terenie powiatu. 
Zrealizowaliśmy kolejne zadanie 
z zakresu sfery społecznej, a w 
planach mamy kolejne działania 
w tym obszarze – powiedział bur-
mistrz Piotr Kozłowski.

To nie jedyne, dobre wiado-
mości dla osób z niepełnospraw-
nościami i ich rodzin na początku 
nowego roku. Gmina Kozienice 

pozyskała z Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej prawie 800 
tys. zł, w tym ponad 310 tys. na 
realizację programu opieki wy-
tchnieniowej oraz ponad 474 tys. 
na program asystenta osobistego 
osoby niepełnosprawnej.

– Środki te pozwolą na kon-
tynuację i rozwój działań pod-

jętych w poprzednich latach. 
Będą kolejnym źródłem finan-
sowania szerokiego spektrum 
zadań na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami, jakie w tej 
kadencji samorządowej zaini-
cjowaliśmy i realizujemy na te-
renie Gminy Kozienice – dodał  
burmistrz Piotr Kozłowski.

Przy ul. Hamernickiej w Kozienicach otwarto pierwszy w na-
szym mieście wybieg dla psów. Inicjatorami tego pomysłu 

byli mieszkańcy osiedla. To nietypowa i pierwsza tego typu 
inwestycja w regionie.

Powstanie placu zabaw dla czwo-
ronogów jest efektem oddolnego 
ruchu mieszkańców, którzy w su-
mie zebrali pod swoim pomysłem 
ponad 500 podpisów. Ich działa-
nia wspierał przewodniczący Rady 
Miejskiej Rafał Sucherman, a teren 
pod budowę udostępniła kozieni-
cka spółdzielnia mieszkaniowa.

– Obiekt od początku cieszy 
się dużym zainteresowaniem. 
W najbliższym czasie ocenimy, 
czy jest potrzeba budowy po-
dobnych miejsc w innych częś-
ciach miasta, ponieważ naszych 
czworonożnych przyjaciół wciąż 
przybywa – powiedział burmistrz  
Piotr Kozłowski.

Na placu znalazły się liczne 
urządzenia zabawowe dla psów, 
a także ławki dla ich właścicieli. 
Obiekt został sfinansowany z bu-
dżetu Gminy Kozienice.
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STARE KONIE CZUJĄ DEFILA Polsko-ukraińskie 
spotkanie i kolędowanie 
pod egidą PCK

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI
w SP ZZOZ w KOZIENICACH z dnia 09.01.2023

W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusowych, szczególnie grypy,  COVID-19 i RSV oraz 
rosnącej liczby hospitalizacji przypadków ciężkich infekcji układu oddechowego od-

wiedziny pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych zostają ograniczone do niezbęd-
nego minimum. Wprowadzamy zakaz odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach 
szpitalnych bez zgody pracowników medycznych danego oddziału.

Zalecamy, aby odwiedziny w oddziałach szpi-
talnych odbywały się tylko i wyłącznie za zgodą 
pracowników medycznych danego oddziału szpi-
talnego. Istnieje możliwość opieki nad dzieckiem 
przez jednego dorosłego opiekuna oraz możli-
wość kontaktu z rodziną w sytuacjach szczegól-
nych (stan agonalny, pacjent nowo przyjęty).

Osoby z objawami infekcji dróg oddechowych 
lub mieszkające z takimi osobami proszone są o 
niewchodzenie na teren oddziałów szpitalnych.

Prosimy wszystkich korzystających ze świad-
czeń zdrowotnych udzielanych przez 

SP ZZOZ w Kozienicach m.in. w: Poradniach 
Specjalistycznych, Laboratorium Analitycznym 
Centralnym, Pracowni  Radiologii i USG, Pracow-
ni Endoskopowej, itd. o zachowanie ostrożności 
i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym zacho-
wanie dystansu, dezynfekcję rąk i nałożenie ma-
seczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, 
a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzch-
niego okrycia. Po wejściu do naszej placówki na-
leży bezpośrednio skierować się do wyznaczone-
go miejsca udzielania świadczeń, bez zbędnego 
przemieszczania. Również osoby przebywające w 
oddziałach szpitalnych mają zakaż samodzielnego 
przemieszczania się między oddziałami.

W razie konieczności odwiedzin, osoby poru-
szające się po SP ZZOZ w Kozienicach  zobowiąza-
ne są do stosowania poniższych zasad:

1 Osoby odwiedzające nie mogą mieć objawów 
infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu 
gardła).

2 Osoba odwiedzająca zobowiązana jest, przed 
wejściem na teren Szpitala, do założenia maseczki 

zasłaniającej usta i nos oraz stosowania maseczki 
w sposób ciągły przez cały okres pobytu na tere-
nie Szpitala (w przestrzeni zamkniętej) – zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 
grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu zagrożenia epidemicznego.

3 Zaleca się, aby odwiedzający dezynfekowali 
ręce niezwłocznie po wejściu na teren Szpitala 
oraz powtórnie do oddziału/sali chorych przed i 
po kontakcie z osobą odwiedzaną.

4 Pacjenta w oddziale może odwiedzić jedno-
czasowo jedna osoba (niewskazane są wizyty 
dzieci poniżej 12 roku życia), zaleca się odwiedzi-
ny nie dłuższe niż 15 minut.

5 W przypadku sali wieloosobowej jednoczaso-
wo może przebywać jeden odwiedzjący.

6 W przypadkach uzasadnionych względami sa-
nitarno – epidemiologicznymi lub ze względu na 
stan zdrowia innych pacjentów przebywających 
na tej samej sali chorych, odwiedziny mogą być 
wstrzymane lub ograniczone przez Lekarza Kieru-
jącego danym oddziałem.

Niezastosowanie zasad reżimu sanitarnego 
może spowodować zwiększenie zachorowań na 
choroby wirusowe, a tym samym ograniczyć dzia-
łalność SP ZZOZ w Kozienicach. PAMIĘTAJMY, ŻE 
PRZESTRZEGAJĄC POWYŻSZYCH ZASAD CHRO-
NIMY SWOICH BLISKICH I SIEBIE.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyro-
zumiałość.

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

Kim są Stare Konie czytelni-
kom Tygodnika OKO wyjaśniać 
z pewnością nie trzeba. Gdyby 
jednak ktoś przegapił: jest to 
zgrany kolektyw 4 muzyków, 
którzy potrafią wycinać takiego 
rocka/bluesa/bluesrocka, że spa-
dają spodnie i fruwają marynary. 
Grywają zresztą wcale często i 
gęsto, choćby kilkakrotnie już w 
kawiarni Kulturalna, więc prze-
konać się o ich umiejętnościach 
jest bardzo łatwo. Niuans jest te-
raz jedynie taki, że o ile podczas 
koncertów - przynajmniej tych, 
na których byliśmy - usłyszeć 

ich można było dotąd jedynie  
w coverach, o tyle teraz posłu-
chac można ich własnego, autor-
skiego utworu z płyty CD.

Czym jest tytułowy Defil? 
Najprościej powiedzieć, że to 
klasyczna polska marka gitar z 
czasów PRL.. które, poza nielicz-
nymi wyjastkami, nie cieszyły się 
niegdyś specjalnym uznaniem, 
traktowane raczej jako namiast-
ka “prawdziwych” intrumentów. 
Sentyment jednak robi swoje, a 
i dobrze osłuchane ucho traktuje 
pewne sprawy po latach inaczej, 
w efekcie czego wokół produk-
tów tego nie istniejącego od roku 
2005 przedsiębiorstwa wyrosło 
coś na kształt kultu i środowiska 
oddanych fanów, którzy ze znaw-
stwem wymieniają się uwaga-
mi o poszczególnych modelach 
i patentami na ich renowację i 
przerabianie tak, by wyglądały i 
brzmiały jak najlepiej.

Dziś Defil ma w Warszawie 
swoje muzeum, a od 2015 roku 
sukcesywnie rozwija się projekt 
artystyczny przywracający pa-
mięć o fabryce i instrumentach 
Defil autorstwa poznańskiego 
muzyka i kolekcjonera Emila Bo-

nifaczuka. Muzycy uczestniczący 
w projekcie wykonują utwory na 
dawnych instrumentach Defil, 
a nagrania  udostępniane są na 
licencji Creative Commons do 
darmowego pobrania w forma-
cie mp3 oraz wydawane na pły-
towych składankach. Na takiej 
właśnie płycie, zatytułowanej 
The Feel of DEFIL 7 i wydanje 
pod koniec grudnia zeszłego 
roku, pod numerem 19 znajdzie-
cie Państwo numer Starych Koni 
zatytułowany Blues o gołębiu. 
Czy warto posłuchać? Odpowia-
damy: warto. Nagranie znaleźć 
można na stronie defil7.boni-
media.pl. Zakulisowo zaś powie-
my Wam w sekrecie, że wiemy z 
dobrego źródła, że Konie szykują 
coś więcej…

No dobrze, zabrzmiało to 
dziwnie, zatem należy się 

Państwu teraz  chyba słowo 
wyjaśnienia…

7 stycznia  odbyło się w Kozienicach spotkanie zorgani-
zowane przez oddział rejonowy PCK, podczas którego 
ukraińskie rodziny, przebywające na terenie Gminy Ko-

zienice i korzystające z pomocy PCK wzięły udział w spotkaniu 
świąteczno-noworocznym z wolonariuszami i członkami róż-
nych organizacji pozarządowych.

Przybyłych powitała Bogumiła 
Iskra, prezes kozienickiego od-
działu rejonowego PCK.

 - Szanowni Państwo, dro-
dzy przyjaciele z Ukrainy. Dzi-
siaj chcielibyśmy podzielić sie 
z Wami atmosferą radosnych 
świat. Życzę Wam w tym pięk-
nym dniu tego co najlepsze: 
dużo zdrowia, pomyślnosci, wia-
ry i wytrwałości. Życzę wam, aby 
Nowy Rok 2023 przyniósł Wam i 
Waszym rodzinom pokój i zwy-
cięstwo. Slava Ukrainie!  - mowiła  
pani prezes.

Były zabawy dla licznie przy-
byłych najmłodszych, wspólne 
kolędowanie i wizyta świętego 

Mikołaja, który obdarowywał 
zarówno dzieci jak i dorosłych. 
Nie był zresztą w swojej misji 
osamotniony, ponieważ aktyw-
nie pomagali mu Burmistrz Gmi-
ny Kozienice Piotr Kozłowski i 
wiceburmistrz Dorota Stępień.

Piękną oprawę muzyczną 
spotkania zapewnił hybrydowy 
ansambl, złożony z ½  Starych 
Koni (obecni byli gitarzysta Alek-
sander Fikus i basista Marek 
Kostrzewski) i pań z zespołu 
Diakonia Muzyczna. Wspomnieć 
warto, że wzruszenie gości z 
Ukrainy było tym większe, że 
część utworów wykonana zo-
stała w ich języku ojczystym.  
Chylimy czoła!
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OKIEM WSTECZ ciąg dalszy ze strony 3
Numer 12. otworzyliśmy frag-

mentem… prozy, a konkretniej 
“Ziemi winowajców”, pochodzą-
cej ze Śmietanek (wyczuwamy 
wzorzec…) autorki fantasy Anny 
Strzelczyk - Cichosz. Dobra rzecz, 
zdecydowanie polecamy. Nasz 
najwierniejszy w 2022 felieto-
nista Krzysztof Tłoczek doczekał 
się wreszcie należytego potrak-
towania w postaci drugiego już 
na naszych łamach obszernego 
wywiadu, z detalami opisujące-
go kulisy działania zoo-ratowni-
ków. Z Eneą powędrowaliśmy po 
Puszczy Kozienickiej i skosztowa-
liśmy miodu z przyelektrownia-
nej pasieki, Gmina Kozienice zaś 
odznaczyła pary, które zaimpo-
nowały nam wyjątkowo długim 
- minimum 50-letnim - pożyciem  
małżeńskim.

DZIEŃ DOBRY, CO SŁYCHAĆ? Ta-
kim zagajeniem witał nas numer 
13., a chodziło o zorganizowany 
przez kozienicki CUS, BPGK, Klub 
Niteczka, Świetlicę Podwórkową

w Kozienicach,  KPP Kozienice 
i mieszkańców ulicy Nowy Świat 
5 DZIEŃ SĄSIADA. Dalej można 
było znaleźć naszą Relację z nie-
wysłuchanego koncertu, kolejny 
pakiet informacji o dotacyjnych 
sukcesach Gminy Kozienice i 
wreszcie kolejny wywiad z Olą 
Synowiec i Arkiem Winiatorskim, 
którzy po przejściu pieszo Ame-
ryk nie osiedli bynajmniej na 
laurach i swoją książkę o tej wy-
prawie promowali podczas…. ko-
lejnej pieszej podróży, tym razem  
dookoła całej Polski.

Numer 14. zdominowała tym 
razem Gmina Głowaczów, a to 
dlatego, że na polu dotacji i in-
westycji faktycznie miała się czym 
pochwalić. Dobre wiadomości z 
tego obszaru płynęły także z Enei 
i Gminy Kozienice, ostatnia stro-
na zaś była okazją, by odprężyć 
się, czytając o retro-gamingu i 
goszczącej akurat w Kozienicach 
wystawie starych gier i sprzętu 
komputerowego. Wystawie inter-
aktywnej, co oznacza w praktyce, 
że w prezentowane gry można 
było sobie po prostu pograć.

Gwoździem numeru 15. był bez 
wątpienia tekst SZLAKAMI CZTE-
RECH REZERWATÓW

CZYLI TEST PIESZY QUESTU RO-
WEROWEGO. Tytuł mówi chyba 
wszystko - nowy quest (czyli edu-
kacyjna gra terenowa) w Puszczy 
Kozienickiej? Sprawdzamy to! Jak 
postanowiono, tak uczyniono, na-
szemu człowiekowi udalo się nie 
tylko do lasu dotrzeć, ale i z niego 
wyjść, toteż w sierpniowym nu-
merze mogliśmy zaproponowaćł 
fajną, rekreacyjną lekturę. Marek 
Gozdera ze Związku Piłsudczy-
ków RP przedstawił intrygujący 
historyczny  tekst poświecony Le-
gionistom z Ziemi Kozienickiej, a 
niejaki Alko popełnił był recenzję 
książki Oli Synowiec, o której roz-
mawialismy w maju.

Numer 16. otwierała relacja z 
naszego kolejnego spotkanie ze 
stowarzyszeniem Plecionka, tym 
razem na ich terenie, gdzie zosta-
liśmy zaproszeni, by opowiedzieć 
co nieco o pracy dziennikarza. 
Udało się? Jak stoi w tytule: “Ja-
koś poszło…”. Ogłoszenie wyni-
ków  3. konkursu „Nasza kultura 
z KDK w Gminie Kozienice” było 
dogodnym pretekstem do przed-
stawienia wszystkich trzech za-
kwalifikowanych do realizacji 
inicjatyw. W numerze znaleźć 
można także 2. fragment powieści  
“Ziemia winowajców”.

Wrzesień to powrót do szkoły, 
czyli… co rok to samo, prawda? 
Niezupełnie. Tym razem, w nu-
merze 17.,  mieliśmy okazję poin-
formować po pierwsze o wyborze 
nowej dyrektorki ZS nr 1 w Kozie-
nicach, a po drugie o nagrodzeniu 
podczas rozpoczęcia roku w PSP 
w Janikowie dwóch uczennic, Ga-
brieli Tokarczyk i Julii Mąkosy, któ-
re podczas wakacji zareagowały 
i  fachowo udzieliły pierwszej 
pomocy leżącemu na poboczu 
mężczyźnie, przyczyniając się do 
uratowania jego życia. Najwięk-
szym i zarazem najładniej zilu-
strowanym tekstem numeru był 
wywiad z pasjonatem fotografii 
przyrodniczej Łukaszem Boryczką, 

który od lat podgląda z aparatem 
dzikich mieszkańców Puszczy Ko-
zienickiej. Polecamy od serca. 
Znakomity, choć bardzo skromny 
rozmówca i piękne zdjęcia.

Numer 18. to najpierw relacja 
z festynu Hospicyjnego w Ko-
zienicach, a potem - wreszcie! 
- spory i naszym zdaniem bardzo 
ciekawy wywiad (“LUBIĘ ŚWIA-
TOTWÓRSTWO”) z Anną Strzel-
czyk Cichosz, której fragmenty 
prozy wcześniej prezentowaliśmy. 
Kto nie był na spotkaniu z autor-
ką w Kulturalnej, niech żałuje! 
Na stronie Enei znaleźć można 
było relację z Pożegnania Lata, 
po raz kolejny też obszernie za-
prezentowała swoje dokonania  
Gmina Głowaczów.

Numer 19. to przede wszystkim 
kolejny duży wywiad z Burmi-
strzem Gminy Kozienice, o tytule 
tym razem bardziej optymistycz-
nym “UCZYMY SIĘ, ROZWIJAMY”, 
choć niektóre kwestie poruszane 
w nim były trudne, jak choćby bu-
dzące grozę ceny węgla i problem 
bezpieczeństwa energetycznego 
gminy. Nie gm. Kozienice jednak, 
ale gm. Głowaczów po raz kolej-
ny i tym razem bezdyskusyjnie 
zdominowała nasze łamy. Cóż: 
gdy jest o czym pisać i co chwalić, 
pisać i chwalić należy. Drugą oso-
bą, która przepytaliśmy, była Syl-
wia Kuczyńska, czyli nowa liderka 
Szlachentej Paczki w rejonie Ko-
zienice, która szeroko i ciekawie 
opowiedziała nam o aktualnej 
edycji tej wspaniałej, mądrej akcji 
pomocowej.

Byly numery z inwestycyjnymi  
zapowiedziami, muszą zatem też 
być i takie, w których wreszcie 
mogliśmy te inwestycje pokazać. 
Na pierwszy ogień w numerze 20. 
poszło otwarcie nowej sali gimna-
stycznej przy PSP nr 3 w Kozieni-
cach. Ponieważ numer wyszedł 
20 pażdziernika, była to świetna 
okazja do przypomnienia, że dwa 
dni wcześniej minęło równo 50 lat 
od dnia, gdy do sieci państwowej 
popłynął po raz pierwszy prąd z 
Elektrowni „Kozienice”. Sejmowa 

podkomisja ds. wykorzystania 
środków z UE odwiedziła Kozie-
nice, burmistrz zaś i dyrektor CUS 
otrzymali odznaczenia Prezyden-
ta RP. Miło nam również było 
donieść, że Ola i Arek - na tym 
etapie nie powiecie już na pewno, 
że ich nie znacie! - ukończyli swój 
marsz wzdłuż granic Polski, z po-
wodzeniem powracając do punk-
tu startowego przy fontannie  
Neptuna w Gdańsku.

Kolejny numer, kolejna zreali-
zowana inwestycja. Front nr 21. 
zdobiło foto pneumatycznego 
balonu rozpiętego nad kozie-
nickim boiskiem przez ZS nr 1. 
Przeczytac można było trochę 
konkretów na temat kozienickich 
perspektyw podłączenia do kra-
jowej sieci kolejowej, ai znalazło 
się i miejsce na troszkę kultury, w 
postaci naszych relacji ze spotka-
nia z Kajkiem i Kokoszem w kozie-
nickim muzeum oraz z koncertu 
Fisza Emade Tworzywo w CK-A. 
Nie zabrakło również wywiadu 
- i to nie byle jakiego, bo prze-
pytaliśmy załogę młodą, przebo-
jową i jednocześnie zaskakująco 
profesjonalną, czyli radomsko-
-kozienicki młodzieżowy kwintet  
NIEPRZEWIDYWALNI.

KOZIENICKA PANORAMA HI-
STORII DOPEŁNIONA! - taki tytuł 
i obrazek witał nas na 1 str. nu-
meru 22. Chodziło rzecz jasna o 
edukacyjny baner, jaki zawisł na 
parkanie zespołu pałacowo-par-
kowego. Gdybyśmy mieli wytypo-
wać wywiad roku, mocną szansę 
miałby ten, który przeprowadzili-
śmy z Małgorzatą Boryczką  przy 
okazji premiery jej drugiej książki, 
a pierwszej powieści. Polecamy 
serdecznie i z czystym sumie-
niem. Gosię zresztą mogliście 
Państwo spotkać także kilka stron 
dalej, w naszej (też chyba nienaj-
gorszej) relacji ze spotkania z nią, 
które zorganizowała kozienicka 
biblioteka.

Z pierwszej strony numeru 23. 
patrzy na nas Święty Mikołaj, oto-
czony pacjentami Oddziału Pedia-
trycznego kozienickiego szpitala. 

W sekrecie zdradzimy Wam - zo-
bowiazując Was jednocześnie do 
ukrycia tej strony przed dziećmi 
- że Mikołajem tym był policjant, 
a całe wydarzenie zorganizowali 
wspólnie Enea Wytwarzanie, KPP 
Kozienice i personel szpitala. Nie 
mogliśmyteż przegapić wydarze-
nia tej rangi, co powrót słynnego 
kozienickiego sztucera (choćby w 
postaci niestrzelajacej repliki) do 
Kozienic, toteż na str. 3 znajdzie-
cie Państwo relację z poświęcone-
go mu spotkania w Muzeum. Po 
raz kolejny można było też u nas 
podziwiać piękne fotografie Pusz-
czy Kozienickiej, a to za sprawą 
leśnej gupy twórczej Ostępowa, 
z której inicjatorem przeprowa-
dziliśmy wywiad. Sekretarz kozie-
nickiego oddziału Związku Piłsud-
czyków RP Marek Gozdera po raz 
kolejny podzielił się z nami frapu-
jącym szkicem historycznym, tym 
razem poświęconym temu, jak 
Józef Piłsudski został honorowym 
obywatelem Kozienic.

Wreszcie, numer 24. Tekst z 
pierwszej strony mógł zasko-
czyć, zarówno tytułem (“Jakich 
Świąt”), jak i tonem. Nie do końca 
świąteczny, nie do końca optymi-
styczny… ale tak czuliśmy i temu 
daliśmy świadectwo. W środku 
atmosfetra na pewno była dużo 
bardziej konwencjonalnie świą-
teczna (świętowały Enea, Gmina 
Kozienice, biblioteka…) , a na-
szą ulubioną stroną (wolno nam 
chyba takowe sobie typować?) 
jest 6, na której przedstawiliśmy 
relacją z Weekendu Cudów, czy-
li finału akcji Szlachetna Paczka. 
Piękni ludzie, niezwykła ener-
gia, promieniejąca życzliwość  
i mądra pomoc.

Tak wyglądał ten rok. Rok dziw-
ny, chwilami straszny, pełen nie-
pokojów, ale też - mamy nadzieję 
- nadziei… Wiele spraw, z wojną 
na czele, pozostało nierozwiąza-
nych, toteż w 2023 patrzymy z 
obawami. Jakie będzie - bo wie-
rzymy, że będzie - podsumowanie 
w styczniu 2024? Zachęcamy: zo-
stańcie Państwo z nami, by się o 
tym przekonać.
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DOM W 3 DNI?!
W tej chwili w domu trwają 

prace wykończeniowe. Z tego 
względu, że sufit został ocie-
plony (20cm wełna mineral-
na) nie ma potrzeby codzien-
nego ogrzewania kominkiem. 
Przy dodatnich temperatu-
rach na zewnątrz , w środku 
temperatura - jak do tej pory 
-nie spadła poniżej 10 stopni. 
Dom znajduje się zaledwie 5 
km od Kozienic. 
U d o s t ę p n i a ny 
jest dla zainte-
resowanych po 
uprzednim kon-
takcie telefonicz-
nym. Inwestor 
udziela praktycz-
nych wskazówek, 

sam dokonał jednej istotnej 
zmiany. Zrezygnował ze scho-
dów na poddasze w salonie, 
zamiast tego kręcone schody 
zamontowane zostaną w po-
mieszczeniu gospodarczym. 

Więcej informacji pod nu-
merem 512495193 w Kozie-
nicach lub na stronie www.
golbalux.pl w zakładce:  
Tanie domy VERDE.

To jak najbardziej możliwe! W realiach domu, który 
prezentujemy na zdjęciach ze  względu na pogodę  

i porę roku (połowa października), montaż do stanu su-
rowego zamkniętego trwał 5 dni.
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KULTURALNA ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY ZESPOŁY I SOLISTÓW
Zaiste, dużo działo się w tym roku w Kulturalnej na niwie kultury, z szczególnym uwzględnie-

niem twórczości muzycznej. Zanim jednak zaczniemy się chwalić, chcemy postawić tezę, że 
naszym zdaniem dzieje się wciąż za mało, u nas i w Kozienicach w ogóle. W szczególności jeśli 
chodzi o pojawianie się, odkrywanie i promowanie nowych, ciekawych artystów i zespołów. By 
jednak nie narzekać bezproduktywnie, proponujemy od razu rozwiązanie: debiut w Kulturalnej.

Rzeczą, która uderzyła niżej 
niepodpisanego, gdy przy oka-
zji realizacji pewnego projektu i  
korzystając z gościnności kozieni-
ckiego LO przeglądał był kroniki 
“zielonego”, była obfitość i róż-
norodność zespołów, jakie wy-
stępowały na kolejnych edycjach 
San Lo Remo na przełomie lat 
90 i 2000. Przy czym przez “ze-
społy” rozumiemy tu nie grupki 
śpiewających (lub nie) tancerzy, 
ale bandy z prawdziwego zda-
rzenia, tzn. takie, w których każ-
dy dzierży jakiś instrument bądź 
mikrofon i w istotny sposób przy-
czynia się do stworzenia wspól-
nego brzmienia. Takich zespo-
łów, mimo dużo trudniejszych 
czasów, było kiedyś wiele, dziś.. 
cóż, dość powiedzieć, że gdy w 
ramach tego samego projektu 
poszukiwaliśmy młodych muzy-
ków, którzy zechcieliby zaprezen-
tować się w ramach przygotowy-
wanych przez nas koncertów… 
nie znaleźliśmy nikogo. Jest w 
tym pewnie trochę winy Interne-
tu i współczesnej kultury wielu 
ekranów, gdzie zamiast szukać 
kompanów do grania łatwiej jest 
zrealizować wszystko samodziel-
nie przy użyciu komputera, pro-
gramów  i wtyczek, które pozwa-
lają we własnym domu nagrywać 
wielośladowo z jakością, którą 
kiedyś uzyskać można było jedy-
nie w studio. Druga strona me-
dalu - oprócz kwestii oczywistej, 
której nie chcemy jednak przyjac 
do wiadomosci, albowiem jest 
zbyt straszna i sprawdzałaby się 
właściwe do ponurego stwier-
dzenia, że nikt nie gra, bo nikomu 
się grać już nie chce -  to problem 
miejsca do grania. Tego przesko-
czyć się nie da: jeśli zespół ma 
istnieć i się rozwijać, musi mieć 
gdzie pohałasować.

Do meritum jednak! Miejsca 
na próby zapewnić wprawdzie 
w stanie nie jesteśmy, mamy 
jednak coś równie ważnego: 
znane i lubiane miejsce, z od-
powiednim zapleczem tech-
nicznym (i nie tylko…), gdzie 
bez wielkich ceregieli i plano-
wania z półrocznym wyprze-
dzeniem można zaprezentować 
się publiczności. Kto był u nas 
na koncertach ten wie, że wa-
runki akustyczne w tym zasad-
niczo nie zaprojektowanym do 
koncertowania miejscu mamy 
zdumiewająco dobre i nawet 
mocny, bluesrockowy band taki 
jak Stare Konie może zabrzmieć 
u nas znakomicie. To jest, być 
może miejsce dla Was. Nieważ-
ne, czy gracie rocka, metal, folk, 
punk, hip hop czy jazz funk - je-
steśmy ciekawi. Jeśli sądzicie, że 
Wasza muzyka może zaciekawić 
też innych, chcecie sprawdzić się 
na żywo na zasadach niezobo-
wiązujących i bez przysłowiowej 
spiny - jesteśmy otwarci. Najzwy-
czajniej w świecie nie wierzymy, 
że w Kozienicach i okolicach nikt 

nie jest zainteresowany graniem, 
zaprezentowaniem się publicz-
ności. Jeśli nawet chcecie zagrać 
po prostu dla kolegów, ale nie 
macie w tym momencie gdzie - 
pogadajmy, będziemy bardziej 
niż szczęśliwi, mogąc zaprosić 
ich - i Was - do nas.  Sądzicie, że 
wasza muzyka nie sprawdzi się 
w kawiarni, bo jest np. za moc-
na - przyjmujemy wyzwanie i 
obiecujemy, że możecie się zdzi-
wić. Wystarczy przyjść, zapytać, 

zadzwonić (numer powinien być 
gdzieś powyżej), napisać wiado-
mość czy maila. Czy dogadamy 
się na pewno? Tego na 100% 
obiecać nie możemy, ale zdecy-
dowanie jest na to duża szansa :)

Oprócz zespołów i artystów 
w szerokim rozumieniu Kul-
turalna zaprasza również do 
kontaktu młode (ale nie tylko) 
stowarzyszenia i inne organiza-
cje, które chciałyby z czymś wy-

startować, ale nie bardzo mają 
gdzie. Odezwijcie się do nas! 
Może okazać się, że jako spół-
dzielnia Przystanek Kozienice 
bądź stowarzyszenie Przysta-
nek Inicjatywa myślimy podob-
nie do Was i możemy nawzajem 
zaoferować sobie coś fajnego.

P.S. Dla ilustracji i gwoli przy-
pomnienia, co działo się u nas 
w ciągu minionego roku - garść 
zdjęć…


