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Pożegnaliśmy Arkadiusza Mizerę
W poniedziałek, 18 stycznia, pożegnaliśmy Arkadiusza 

Mizerę – trenera i wychowawcę młodzieży, 
związanego od lat z klubami z regionu radomskiego. Przez 
wiele lat nauczał początkujących piłkarzy nie tylko futbolu,  
ale przede wszystkim życia.

P.H.U”MIX” Pionki

Tej wiadomości nie spo-
dziewał się chyba nikt. We 
wtorek Arkadiusz Mizera 
obchodził swoje 43. uro-
dziny, w środowy wieczór 
nadeszła natomiast tragicz-
na informacja, że odszedł.  
W kwiecie wieku, z wieloma  
planami na przyszłość.

Całe swoje życie poświęcił 
piłce nożnej. Przez wiele lat 
rozwijał talent piłkarski ko-
zienickiej młodzieży, nie zwa-
żając na trudności, z którymi 
niejednokrotnie przychodziło 
mu się mierzyć. Jego „dzie-
ckiem” była Akademia Piłkar-
ska „Nasze Nadzieje” Kozie-
nice. Swoich wychowanków 
– dziś dorosłych ludzi – starał 
się wychowywać nie tylko 
piłkarsko. Oczywiście, roz-
wój boiskowy był niezwykle 
ważny, ale nie najważniejszy. 
W pełnym profesjonalizmie, 
którego uosobieniem był 
zawsze, zwracał szczególną 
uwagę na aspekty wycho-
wawcze. Najpierw człowiek, 
potem sportowiec – takie za-
sady mu przyświecały.

Pracował nie tylko w AP 
„Nasze Nadzieje”. Kibice  
z Kozienic i okolic mogą sko-
jarzyć go z MKS Kozienice,  
z KP Stanisławice, ostatnio  
z Pilicą Białobrzegi. Z otwar-

tym sercem, zawsze gotowy 
poświęcić swój czas, energię 
i wiedzę, realizował swoją 
trenerską misję. Cały czas 
się rozwijał – uczestniczył  
 w kursach szkoleniowych 
UEFA Goalkeeper B, UEFA 
A. Chciał podnosić swo-
je kompetencje, by później 
przekazywać swą wiedzę in-
nym. Niestety, już nie zdążył. 
Wszyscy, którzy mieli okazję 
z nim współpracować, na 
pewno wynieśli jednak z ta-
kiej kooperacji bardzo wiele.  
W przyszłości będą mogli kon-
tynuować dzieło Arkadiusza 
Mizery, bo z całą pewnością  
na to zasłużył.

Wiadomo, że każde słowa 
pożegnania pojawiają się za-
wsze o jeden dzień za póź-
no. Osoba, którą żegnamy, 
ich już nie usłyszy. Przecież 
nikt nie żegna się z kimś, 
kogo ma nadzieję zobaczyć 
za dzień, dwa czy tydzień. 
Żal, który powstał wśród 
wszystkich, którzy znali Ar-
kadiusza Mizerę, jest z pew-
nością ogromny. I choć ciężko 
go ukoić, pozostają piękne 
wspomnienia, które zostaną  
w sercach na zawsze.

Emil Kopański

#ArmiaKazika walczy

DOŁĄCZ DO ZBIÓRKI                 Czytaj na str. 3
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• Kupię STARE MOTOCYKLE I 
SAMOCHODY wsk, mz, simson, 
motorynka itp FIAT, POLONEZ. 
Ciągniki rolnicze. Tel. 721 029 
688
• PRZYJMĘ stary lub zepsuty 
sprzęt komputerowy
-kompletny ( stacjonarne, lap-
topy)
-części ( dyski, napędy, karty roz-
szerzeń)
-tablety
Kontakt 579-665-969
• Mężczyzna 50 lat, finansowo 
niezależny. Poznam panią bez 
nałogów w stosownym wieku. 
Tel. 535-635-331.
• Seniorko, masz uczciwą rodzi-
nę z wnukami – zadzwoń do sa-
motnego 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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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

4
lutego                   

KUPIĘ STARE MOTOCY-
KLE A TAKŻE CZĘŚCI  

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

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •

Wspomnienie o Adamie Białym
“Dopóty człowiek nie zginie, dopóki nie zginie o nim pa-

mięć - a wart jest Adam Biały tego, żeby ojcowie miasta 
uczcili Jego pamięć nazwaniem jego imieniem jakiejś ulicy czy 
obiektu [...]” - powiedział nam Zdzisław Krawczyk, gdy popro-
siliśmy go o kilka słów do krótkiego wspomnienia na temat 
zmarłego pod koniec zeszłego roku Adama Białego, pierwsze-
go dyrektora Elektrowni Kozienice, które opublikowaliśmy na 
łamach poprzedniego numeru.

Zgadzamy się z takim sta-
nowiskiem, dlatego miło 
było nam usłyszeć podczas 
wczorajszej (20.01.2020) 
XXXI Sesji Rady Miejskiej  
w Kozienicach słowa rad-
nego Stanisława Kuźnara, 
który w imieniu klubu rad-
nych PiS wystąpił podczas 
interpelacji z apelem w tej 
właśnie kwestii.

Biały, Zieliński, Rubaszowskin 
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Armia Kazika walczy o życie małego kozieniczanina!
Kazik jest 3-letnim chłopcem, mieszkańcem Gminy Kozienice, w którego życie, które po-

winno być w tym wieku pełne beztroski i zabawy, wtargnęła straszna choroba i diagnoza: 
rozlany, nieoperacyjny złośliwy nowotwór pnia mózgu. Rodzice Kazika nie poddali się jednak 
i przy wsparciu przyjaciół rozpoczęli starania o to, by wykorzystać każdą szansę, jaką oferu-
je współczesna medycyna. Rozpoczęła się zbiórka i licytacje, z których dochód przeznaczony 
jest na pokrycie kosztów eksperymentalnego leczenia, które trudno nawet dziś oszacować. 
Odzew społeczny okazał się ogromny, w bardzo krótkim czasie nastąpiła mobilizacja o skali,  
której nikt się zapewne nie spodziewał….

O tym, kim jest Kazik Budziński, 
bez wątpienia najlepiej opowie 
jego Mama, przedrukowujemy 
zatem opis umieszczony na stro-
nie Fundacji  Siepomaga:

[...]
Pierwsze objawy wystąpiły w 

połowie listopada, ale nikt ich nie 
zauważył. Nie przypisaliśmy ich 
tej śmiertelnej chorobie… Ot, raz 
Kazik wymiotował w samocho-
dzie. Wcześniej jedliśmy a mieście, 
myśleliśmy, że coś mu zaszkodziło 
i szybko zapomnieliśmy o sprawie. 
Potem doszły bóle głowy.

Kazik jest bardzo rozwinięty jak 
na swój wiek. Szybko nauczył się 
mówić pełnymi zdaniami, dlatego 
gdy bolała go główka, po prostu 
o tym powiedział. Miał też katar, 
dlatego sądziliśmy, że to zatoki - 
lekarz także. Rentgen zatok to po-
twierdził. Pomogły leki i płukanki, 
ból główki ustał, Kazik znów był 
radosnym chłopcem. Ale mieli-
śmy jeszcze umówiony tomograf 
głowy, by sprawdzić dokładnie 
zatoki. Mieliśmy iść do szpitala 
tylko na 3 dni, na umówione ba-
danie, żeby wszystko sprawdzić i 
wrócić spokojnie do domu, świę-
tować Boże Narodzenie. Miał 
być Mikołaj, choinka, prezenty.  
Nie było niczego.

Zrobili nam badanie rezonan-

sem, bo jest mniej inwazyjne - tyl-
ko dla pewności, że wszystko jest 
ok. Nie było… Gdy poproszono 
naszą panią neurolog na badanie, 
miałam paskudne przeczucie, że 
zadzieje się coś złego.

Usłyszeliśmy diagnozę - guz, 5 
cm. Poczułam się tak, jakby ktoś 
mnie poraził prądem. Niemoż-
liwe, przecież to nie może być 
prawda! Tylko nie Kazik… Przecież 
to wyrok, śmiertelna choroba, a 
po synku nic nie było widać! Jesz-
cze kilka dni temu biegał po domu 
ze starszym bratem Antosiem. 
Krzyczałam na nich, że są nie-
grzeczni, tak dokazywali… Jeszcze 
kilka dni temu pomagał mi lepić 
pierogi… W przedszkolu pierwszy 
śpiewał, recytował, błyskawicznie 
wszystkiego się uczył. A teraz taka 
choroba…

Trafiliśmy do Centrum Zdrowia 
Dziecka, konieczna była biopsja 
guza. Nie było ostatnich Świąt. 
Radość zastąpił płacz i strach o 
życie synka…

Na badanie Kazik pojechał 
jak zdrowy chłopiec - gdyby nie 
diagnoza, nic by nie wskazywa-
ło, że coś jest nie tak. Po biopsji 
jednak nie był tym samym dzie-
ckiem… Prawa rączka nie miała 
siły, ale sądziliśmy, że to minie. 
W sylwestra wróciliśmy do domu. 

Nowy rok witaliśmy z przera-
żeniem - co nas czeka, co czeka  
naszego synka?

Kazik mówił niewyraźnie, był 
słaby, ale zaczął ćwiczyć. Ale z 
każdym dniem jest coraz gorzej… 
Dzisiaj już nie wstał z łóżka. Zu-
pełnie jakby naruszenie guza spo-
wodowało, że zaczął agresywniej 
reagować. Nie daje nam czasu. 
Jesteśmy zrozpaczeni… W Polsce 
proponują nam już tylko radiote-
rapię i leczenie paliatywne. Kazik 
jest w tak złym stanie, że boimy 
się o to, czy zdążymy…

W międzyczasie dowiedzieli-
śmy się o klinice w Zurychu, gdzie 
dzieci takie jak nasz synek dosta-
ją szansę na życie! Czekamy na 
wiadomość z Zurychu, mają już 
nasze dokumenty. Przed nami 
wideokonferencja ze specjalista-
mi - dowiemy się, czy wezmą na-
szego synka pod opiekę, czy będą 
go leczyć. Wierzymy, że się uda… 
Wysyłamy wkrótce próbki guza, 
by tam specjaliści mogli je zbadać 
pod kątem genetycznym i dopa-
sować leczenie.

Czekamy. Kazik dostaje steryd, 
który działa przeciwobrzękowo, 
ale jednocześnie powoduje wilczy 
apetyt. Synek przybiera na wadze 
i bardzo się boję o kręgosłup - czy 

da radę go udźwignąć, a musi 
być w jak najlepszym stanie w 
momencie rozpoczęcia leczenia 
w Zurychu! Steryd daje mnóstwo 
skutków ubocznych, ale nie ma 
nic zastępczego...

Błagamy, z całego serca, o 
wsparcie dla naszego Kazika. Le-
czenie w Zurychu jest naszą ostat-
nią szansą, ostatnią nadzieją… 
Dla rodzica nie ma nic gorszego, 
niż patrzenie, jak ukochane dzie-
cko odchodzi. Gaśnie… Ta bezrad-
ność zabija. Potrzebujemy wspar-
cia… Prosimy.

Patrycja, mama Kazika 
z rodziną

W przybierającą różne formy 
akcję zbierania funduszy na rato-
wania życia Kazika zaangażowało 
się wielce osób, nazywanych Ar-
mią Kazika. 12 stycznia poznali-
śmy organizatorów akcji, Emila 
Madejskiego i Katarzynę Adam-
czyk-Wit, podczas spotkania w 
biurze Burmistrza Gminy Kozie-
nice, które  było jedynie jednym 
z wielu ogniw łańcucha dobra, 
który ma coraz więcej ogniw i 
sięga nawet poza granice naszej 
gminy. Ponieważ bardzo istotną 
częścią działań na rzecz Kazika są 
licytacje różnych przedmiotów, 
Burmistrz przekazał oficjalnie 
artefakt wyjątkowy: koszulkę z 
podpisami reprezentacji Polski, 
która czekała w Urzędzie Miej-
skim właśnie na taką okazję. Dziś 
wiemy już, że 18 stycznia została 
wylicytowana za całe 8000 tys. 
złotych! Licytacje przedmiotów 
ofiarowanych przez mieszkań-
ców gminy - i nie tylko -  na rzecz 
Kazika trwają przez cały czas, 
zapraszamy do śledzenia ich na 
Faceboooku na stronie  Licytacje 
Razem dla Kazika by WYGRAĆ ŻY-
CIE (https://www.facebook.com/
groups/227598108928790/).

Sukcesem okazała się zbiórka 
pieniędzy na portalu zrzutka.
pl, gdzie udało się zebrać 101% 
zakładanej kwoty, tj. 507 112 zł 
(stan na wieczór 20 stycznia). 
Niestety, choć suma może wy-
dawać się astronomiczna, nie 
ma żadnej gwarancji jaką część 
kosztów leczenia pozwoli po-
kryć, ponieważ są one na tym 
etapie trudne do oszacowa-
nia. W tym momencie rodzice 
Kazika są w kontakcie z naj-
lepszymi klinikami w Europie. 
Jeśli test na koronawirusa oka-
że się negatywny, 25 stycznia 
rozpocznie się radioterapia (w 
Polsce), która jest warunkiem  
podjęcia dalszych działań.

Wspomniana wyżej zbiórka na 
zrzutka.pl wspomniana wyżej 
jest już zamykana, nowa nato-
miast uruchomiona została na 
portalu Fundacji Siepomaga, 
z którą rodzice chłopca  oraz 
wspierający ich wolontariu-
sze nawiązali współpracę, gdy 
skala koniecznych do podję-
cia działań zaczęła przerastać  
ich możliwości.

Zbiórkę znajdziecie Państwo 
pod adresem www.siepoma-
ga.pl/kazik#  (można także-
skorzystać z kodu QR, który  
umieśliliśmy na 1 stronie).

Pomóc w ratowaniu życia Ka-
zika możecie Państwo również 
przekazując na jego rzecz 1% po-
datku (Numer KRS 0000396361, 
Cel szczegółowy 1% 0108001 
Kazik) lub wysyłając SMS o tre-
ści 0108001 na numer 72365 
- jego koszt to 2,46 zł brutto  
(w tym VAT).

Wszystkie powyższe informa-
cje możecie Państwo znaleźć 
zweryfikować na podanej wyżej 
stronie zbiórki. 

TEGOROCZNY, 29. FINAŁ WOŚP JUŻ 31 STYCZNIA!
Kozienicka e-skarbonka: https://eskarbonka.wosp.org.pl/tfamt8?fbclid=IwAR1LV3T7lS6-5zC4--lEHWciJqJtgYniu-

s0pYH1n92D-KmLAfZvonpyWwlw
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W listopadzie i grudniu prawie 
850 tys. zł trafiło do 13 ośrod-
ków medycznych w całej Polsce, 
głównie na terenach, na których 
swoją działalność prowadzą spół-
ki Grupy Enea. To m.in. placówki 
z Białegostoku, Buska-Zdroju, 
Chodzieży, Poznania, Radomia, 
Szczecina czy Zwolenia. Kolejne 
środki zostaną przekazane do 
końca stycznia 2021 r. Lista in-
stytucji medycznych, które otrzy-
mały pomoc powstała we współ-
pracy z Ministerstwem Zdrowia 
oraz Ministerstwem Aktywów 
Państwowych.  

– Naszą rolą jest zapewnienie 
bezpieczeństwa energetyczne-

go wszystkim odbiorcom. Jako 
energetycy, którzy przez 7 dni w 
tygodniu, 24 godziny na dobę 
dbają o nieprzerwane dostawy 
energii elektrycznej, wiemy, co 
znaczy odpowiedzialność. Dla-
tego troszczymy się nie tylko 
o pracowników i klientów, ale 
również całe społeczności, w 
których jako firma funkcjonuje-
my. Kierujemy naszą pomoc do 
placówek medycznych, które nie-
przerwanie od marca leczą i ota-
czają opieką chorych. Wspiera-
my w ten sposób walczących na 
pierwszej linii frontu – podkreśla  
Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Pomoc finansowa trafia nie 

tylko do placówek medycznych, 
szpitali, ale również hospicjów, 
stacji sanitarno-epidemiologicz-
nych i organizacji pozarządo-
wych, które aktywnie działają na 
rzecz walki z pandemią. Jednym 
z takich przykładów jest wspólny 
projekt Fundacji Enea oraz Ca-
ritas Archidiecezji Poznańskiej: 
„Posiłki dla medyków”. Dzięki 
niemu, w ciągu dwóch miesięcy, 
ratownicy medycznymi z obszaru 
Poznania i powiatu poznańskie-
go (około 200 osób), w czasie 
wykonywania służbowych zadań, 
będą otrzymywali obiad, mini-
mum 5 dni w tygodniu. Ich przy-
gotowaniem zajmie się spółdziel-

nia socjalna zatrudniająca osoby  
z niepełnosprawnością, zagrożo-
ne wykluczeniem społecznym. 
Dzięki wsparciu Grupy Enea ra-
townicy medyczni z Poznania 
będą mieli zapewnione ciepłe 
posiłki w pracy, a potrzebujący 
znajdą stabilne zatrudnienie. 

Fundacja Enea, za pośredni-
ctwem której przekazywane są 
środki finansowe kierowane do 
placówek medycznych, pozysku-
je je od darczyńców - spółek nale-
żących do Grupy, które solidarnie 
przekazują środki pomocowe. To 
wyraz ich dbałości i odpowie-
dzialności za społeczności lokal-
ne, w których działają. Na pomoc 
ofiarowaną w 2020 r. darowizny 
celowe przekazały: Enea Wy-
twarzanie, Enea Operator, Enea 
S.A., Enea Elektrownia Połaniec, 
Enea  Oświetlenie, Enea Cen-
trum, Enea Ciepło, Enea Trading 

i  MEC Piła. Grupa Enea od marca 
2020 r. aktywnie działa na rzecz 
ograniczenia rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, dbając jedno-
cześnie o bezpieczeństwo ener-
getyczne kraju i odbiorców. 

Tylko w listopadzie i grudniu 
2020 r. wsparcie finansowe od 
Grupy Enea otrzymały:

- Caritas Archidiecezji Poznań-
skiej,

- Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Zwoleniu,

- Radomski Szpital Specjali-
styczny im. dr. Tytusa Chałubiń-
skiego,

- Samodzielny Wojewódzki 
Publiczny Zespół Zakładów Psy-
chiatrycznej Opieki Zdrowotnej 
im. dr Barbary Borzym w Rado-
miu,

- SP ZOZ MSWiA w Białymsto-
ku im. Mariana Zyndrama – Koś-
ciałkowskiego,

- Uniwersytecki Dziecięcy Szpi-
tal Kliniczny im. L. Zamenhofa w 
Białymstoku,

- Wielospecjalistyczny Szpital 
Miejski im. J. Strusia z Zakładem 
Opiekuńczo – Leczniczym w Po-
znaniu,

- Szpital Powiatowy im. prof. 
Romana Drewsa w Chodzieży,

- Samodzielny Publiczny Wo-
jewódzki Szpital Zespolony  
w Szczecinie,

- Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju,

- Wojskowy Instytut Medycyny 
Lotniczej w Warszawie,

- Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Pionkach im. Lecha i Marii Ka-
czyńskich - Pary Prezydenckiej,

- Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Szydłowie.

Ekologiczny projekt z udziałem pracowników Wydziału 
Ochrony Środowiska Enei Wytwarzanie

Już 5,5 mln zł Grupa Enea przekazała na wsparcie 
instytucji leczących pacjentów z COVID-19

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jorda-
nowski” w Kozienicach wraz z Wydzia-
łem Ochrony Środowiska Enei Wytwarza-

nie wspólnie zrealizowali ekologiczny projekt 
„Tajemniczy Ogród”. Inicjatywa polegała na zasadzeniu 
mało popularnych gatunków roślin. Organizacja projek-
tu była możliwa dzięki wsparciu Fundacji Enea w ramach  
programu grantowego „Potęga PoMocy”.

Do szpitali i ośrodków leczniczych w całej Polsce trafia kolejne wsparcie finanso-
we od Grupy Enea. Przekazywane za pośrednictwem Fundacji Enea środki są 
przeznaczane m.in. na zakup sprzętu medycznego, potrzebnych środków higie-

ny i ochrony osobistej. W 2020 r. do 51 ośrodków z terenu działania Grupy Enea trafiło 
ponad 5 mln zł. Teraz placówki medyczne otrzymują kolejną pomoc. 

Rośliny zostały zasadzone na 
terenie placu zabaw Ogrodu 
Jordanowskiego w Kozienicach. 
– Pracownicy ogniska na czele 
z panią dyrektor Urszulą Strzel-
czyk i naszą pomocą sporządzili 
listę gatunków drzew i krzewów, 
które dotychczas nie rosły na te-
renie ogrodu. Zależało nam na 
wyborze roślin na odpowiednim 
etapie wzrostu, które natych-
miast po zasadzeniu pozwoliłby 
na cieszenie oczu ich pełną oka-
załością – mówi Joanna Budniak 
z Wydziału Ochrony Środowiska 
Enei Wytwarzanie. – Zainicjo-
waliśmy również ideę „adopcji 
drzew”, polegającą na powie-
rzeniu opieki nad sadzonkami 
konkretnym grupom uczęszcza-
jącym na zajęcia w Ogrodzie 
Jordanowskim. Taka idea uczy 
brania odpowiedzialności za 
stan otaczającego nas środowi-

ska – dodaje Barbara Nabożny-
-Adamiec.

Sadzeniu roślin każdorazowo 
towarzyszyły proekologiczne za-
jęcia edukacyjne, których efek-
tem było powstanie szeregu te-
matycznych gazetek ściennych. 
Uczestnicy zajęć dowiedzieli się 
m.in. o oczyszczaniu przez drze-
wa i krzewy powietrza z dwu-
tlenku węgla, zatrzymywaniu 
wód opadowych, czy ochronie 
przed hałasem. Wiosną posa-
dzone drzewa i krzewy zostaną 
oznaczone tabliczkami zawiera-
jącymi podstawowe dane do-
tyczące gatunków roślin oraz 
opiekujących się nimi grup.

W projekt „Tajemniczy Ogród” 
zaangażowani byli rodzice i na-
uczyciele dzieci oraz pracow-
nicy Ogrodu Jordanowskiego  
w Kozienicach.



5 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 02(436) 21 stycznia 2021

TYGODNIK

“Za czym kolejka ta stoi?”
W ostatni weekend otrzymaliśmy od jednego z czytelników ciekawą informację dotyczącą 

funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym  
w Kozienicach. Zasygnalizowanie tematu na naszej stronie FB spowodowało wysyp komentarzy  
i wiadomości, uwieńczone zaś zostało oficjalną odpowiedzią ze strony Wydziału.

Nasz Czytelnik (personalia do 
wiadomości redakcji) napisał do 
nas w piątek w wiadomości pry-
watnej:

[...] może warto opisać to co 
dzieje się podczas załatwiania 
spraw w Urzędzie Powiatowym 
w Kozienicach. A dokładnie pod-
czas rejestracji aut. Ludzie stoją 
na dworze od 5 rano po numerek 
obsługiwana jest jedna osoba co 
pół godziny. A co za tym idzie nie-
którzy obywatele wyniuchali in-
teres w tym przyjeżdżają bardzo 
rano siedzą pod urzędem pobie-
rają bilet i go sprzedają po 50 czy 
nawet 100 zł. Może po Państwa 
interwencji ktoś by z tym zrobił 
porządek bo stojąc tam w taką 
temperaturę można nabawić się 
grypy znaczy teraz to Covid-19. 
Pomijając stracony dzień w pra-
cy i urlop który trzeba wziąć żeby 
coś załatwić. Serdecznie pozdra-
wiam i mam nadzieję że Państwo 
jakoś to opiszą ja mogę się spot-
kać i opowiedzieć jak to wygląda 
bo stałem dwa dni i nic nie udało 
się załatwić.

Sprawę próbowaliśmy zbadać 
najpierw własnymi środkami, 
po czym poprosiliśmy o pomoc 
czytelników publikując na naszej 
stronie FB krótki wpis, który cy-
tujemy tutaj w całości:

A teraz coś z zupełnie innej 
beczki - prosimy o kontakt oso-
by, które doświadczyły ostatnio 
problemów podczas rejestracji 
aut w Urzędzie Powiatowym w 
Kozienicach. Informacje, które do 
nas docierają, mówią nie tylko o 
kolejkach bladym świtem i bardzo 
wolnym tempie obsługi, ale także 
o rozwoju obywatelskiej przed-
siębiorczości związanej z możli-
wością wcześniejszego pobrania 
uprawniającego do obsługi bile-
ciku, a następnie jego niekoniecz-
nie nieodpłatnego odstąpienia  
zdesperowanym kolejkowiczom…

(FB Tygodnik OKO, wpis z dn. 
19 stycznia 2020)

Na reakcje nie trzeba było cze-
kać długo. Zarówno na naszej 
stronie, jak i na stronach, któ-
re nasz post udostępniły (m.in. 
Tak-Nie Obiektywnie) pojawiły 

się liczne komentarze, spośród 
których większość potwierdzała 
istnienie dotkliwych utrudnień 
podczas rejestracji aut. Pozwo-
limy sobie zacytować kilka przy-
kładowych, pomijając personalia 
autorów.

W wiekszości przypadków  
w cytatach z FB zachowaliśmy 
oryginalną pisownię.

Żeby mieć zarezerwowaną ko-
lejkę na 22.01 musiałam rezer-
wacji dokonywać o godz. 00.15 
w dniu 15.01 . Wtedy to były wol-
ne miejsca na każdy dzień i każdą 
godzinę. Kiedy chciałam się prze-
konać jak jest dalej z zarezerwo-
waniem miejsca na inny dzień i 
inną godzinę to o godz. 8.30 tego 
samego dnia były już tylko dwa 
wolne miejsca tylko w piątek. 
Więc nie wiem o co....... Masakra

(FB Tygodnik OKO)

Widzę że temat z internetową 
rejestracją nie drgnął od kilku 
miesięcy. Ja próbowałem zare-
jestrować auto w październiku 
przez dwa tygodnie. Próba reje-
stracji kolejki przez internet....po 
tysięcznej poddałem się. Wzią-
łem wolne i do urzędu. Oczywi-
ście o 8:00 brak biletów. Wtedy 
się zagotowałem i poprosiłem o 
rozmowę z kierowniczką. Ta na 
moje sugestie że coś jest chy-
ba nie tak z tym internetem, z 
całą pewnością siebie stwier-
dziła że wszystko jest ok i że to 
ilość chętnych klientów bloku-
je serwer. No cóż sobie myślę. 
Lecz aorta ma mało nie pękła. 
Pytam się czemu ten serwer 
w takim razie jest zablokowa-
ny od dwóch tygodni non stop 
i pomiędzy 24:00 a 7:00 też? ( 
Pracuję na zmiany🤪) Wzruszyła
ramionami i kazała mi chwilę 
poczekać. I teraz najfajniej-
sze.....Po kilku minutach popro-
szono mnie do środka a tam...... 
jeden klient a ja wszedłem  
jako drugi🤪 No stres.

(FB Tygodnik OKO)

Tydzień temu tj.11 stycznia zo-
stałem odesłany z kwitkiem pani 
siedząca w informacji powie-
działa że muszę zarezerwować 
sobie kolejkę online ewentualnie 

przyjść z samego rana czyli gdzieś 
około 8:00 9:00 rano by pobrać 
numerek z godziną i ewentual-
nie wtedy wrócić i spróbować 
zarejestrować auto.wszedłem na 
stronę starostwa Kozienice chcia-
łem zarezerwować najbliższy ter-
min natomiast cały kalendarz do 
grudnia 2021 roku był na czer-
wono nie było możliwości jakikol-
wiek wyboru załatwienia sprawy 
więc zadzwoniłem do pani do 
starostwa w Kozienicach by się 
dowiedzieć czym to jest spowo-
dowane dlaczego cały kalendarz 
jest na czerwono do końca roku 
pani stwierdziła że codziennie 
rano między 8:00 a 10:30 jest od-
blokowany jeden dzień za tydzień 
czyli jeżeli ja byłem 11 we wtorek 
to najbliższy dostępny dzień był 
odblokowany dzisiaj to jest 19 
styczeń wtorek powiedziała że 
nie ma innej możliwości obsługi 
jedynie tylko zarezerwować miej-
sce przez internetnumerki roz-
chodzą się jak świeże bułeczki.

(FB Tak-Nie-Obiektywnie)

Otrzymaliśmy również w tej 
sprawie kilka prywatnych wiado-
mości:

Dzień dobry, bardzo dobrze że 
ktoś poruszył ten temat.... To co 
tam się dzieje to jakaś tragedia. 
Bilety są wydawane na 7dni do 
przodu A że są zajęte to jest tyl-
ko jeden dzień na który można 
zarezerwować. Normalnie ob-
sługiwane było dużo więcej osób 
niż teraz. Mam malutkie dziecko 
i dzwoniłam żeby dopytać bo 
mówię nie mogę przyjść rano  
i potem znowu Pani mówi że nie 
ma sensu bo z rana są takie ko-
lejki że... Czekałam do północy  
i zarezerwowałam bilecik na nast 
tydzień od dnia rezerwacji.

(Czytelniczka)
Dzień dobry jak pisze w sprawie 

rejestracji samochodu próbuje 
już od 18 grudnia nawet nie da 
wejść się na stronę żeby ten bile-
cik pobrać co się tam dzieje, jak 
minie mi termin przerejestrowa-
nia to dopiero wtedy będę kary 
i upomnienia za to że szanowne 
państwo zamiast obsługiwać to 
siedzą i piją kawkę pozdrawiam.

(Czytelniczka)

Trzeba powiedzieć, że były 

również relacje odmienne oraz 
próby zrozumienia racji drugiej 
strony, tj. pracowników urzędu:

Ja dwukrotnie korzystałam 
z kolejki internetowej i muszę 
powiedzieć że na plus. We-
szłam dokładnie o tej godzinie 
która była na bilecie. Dla mnie  
zero problemu.

(FB Tak-Nie-Obiektywnie)

Polecam posłuchać na YT 
Waldka Motodoradcy. Ostatnio 
wrzucał materiał o wydziałach 
komunikacji i o czasie oczekiwa-
nia 🤪 Nie tylko w Kozienicach taki
problem.

Na rejestrację mamy 30 dni, a 
są urzędy gdzie czas oczekiwania 
to 50 dni (czyli z automatu nie 
wyrobimy się). Inną kwestią jest 
ilość aut jaką jednorazowo mo-
żemy zarejestrować bo też o tym 
mówił że czasami trzeba z każ-
dym autem pojedynczo biegać i 
od nowa stać w kolejce.

(FB Tygodnik OKO)

Niestety nie znając specyfiki 
pracy w danym miejscu ciężko 
jest się na jego temat wypowia-

dać. Dobrze by było zobaczyć jak 
to wygląda po drugiej stronie 
biurka. Kolejki na ogół są gene-
rowane przez osoby które przy-
chodzą nieprzygotowane do za-
łatwienia swojej sprawy, często 
nawet nie wiedząc, po co - tyle z 
doświadczenia.

(FB Tak-Nie-Obiektywnie)

W dniu poprzedzającym pub-
likację tego numeru OKA (śro-
da, 20 stycznia) skontaktowa-
liśmy się rano z panią Bożeną 
Jaworską, Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu, pro-
sząc o ustosunkowanie się do 
zarzutów mieszkańców. Dowie-
dzieliśmy się wówczas, że nasza 
publikacja (wraz z reakcjami na 
nią) została zauważona i właśnie 
przygotowywane jest oficjalne 
stanowisko w tej sprawie. I rze-
czywiście - wkrótce na stronie 
kozienicepowiat.pl pojawił się 
wpis pt. INFORMACJA DOTYCZĄ-
CA SYSTEMU REZERWACJI KOLEJ-
KI W WYDZIALE KOMUNIKACJI  
I TRANSPORTU, który w całości 
poniżej przedrukowujemy.

AlKo

Nie potwierdziły się doniesienia o sprzedaży biletów kolej-
kowych, a w każdym razie nie udało nam się zdobyć bliższych 
informacji na ten temat. Być może chodziło o odosobniony in-
cydent bądź tylko próbę wdrożenia takiej praktyki? Cieszy nas 
zainteresowanie mieszkańców tematem, choć naturalnie ubole-
wamy nad tym, że motywacją były tu często niezbyt przyjem-
ne doświadczenia podczas próby załatwienia spraw, które po-
winny przebiegać gładko. Zadowalająca wydaje się rzeczowa 
reakcja Wydziału Komunikacji i Transportu, ponieważ stanowi 
ona  - nawet jeśli odpowiedź nie wszystkich przekona i usa-
tysfakcjonuje - dobry przykład wsłuchiwania się głosy miesz-
kańców tam, gdzie faktycznie one wybrzmiewają. Na koniec 
- żywimy nadzieję, że dzięki wyjaśnieniu pewnych kwestii -  
i być może teraz już nieco lepszemu wyobrażeniu sytuacji oso-
by po drugiej stronie biurka czy okienka - zarówno petenci, jak 
i urzędnicy będą mieli dla siebie nawzajem więcej cierpliwości i 
zrozumienia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SYSTEMU REZERWACJI KOLEJKI W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
20 Styczeń 2021

Informacja Wydziału Komuni-
kacji i Transportu Wydział Komu-
nikacji i Transportu od kilku lat 
włączony jest do ogólnokrajo-
wego systemu CEPiK. W związku 
z powyższym wszystkie sprawy 
muszą być w tym systemie zare-
jestrowane. Jako przykład można 
podać, że na rejestrację jednego 
pojazdu przewidziane jest śred-
nio 30 minut. Aby usprawnić ob-
sługę interesantów w 2020 roku 
wprowadzono system kolejkowy 
i dano interesantowi do wybo-
ru dwie możliwości. Pierwsza z 
nich to rezerwacja internetowa 
kolejki, możliwa na maksymal-
nie 7 dni do przodu, dzięki której 
po zarezerwowaniu miejsca na 
konkretny dzień i godzinę, wy-

starczy przyjść 5 minut wcześniej 
i pobrać bilet. Druga z nich to 
bezpośrednia wizyta w urzędzie 
i pobranie biletu na konkretną 
godzinę w tym dniu. Wystarczy 
przyjść w godzinach przewidzia-
nych dla obsługi interesantów 
w Wydziale tj. od 7.50 do 14.00. 
Warto zaznaczyć, że każda spra-
wa wymaga pobrania osobnego 
biletu. Dla przykładu w dniu 20 
stycznia 2021 roku o godz. 9.00 
było jeszcze 7 wolnych miejsc 
do rejestracji pojazdów w godz. 
10.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 14.00.

Aby usprawnić obsługę intere-
santów, na korytarzu wyłożone 
są wszelkie potrzebne druki i for-
mularze, które można wypełnić 
przed wejściem do Wydziału. 

Przy biletomacie znajduje się 
wyraźna instrukcja, dotycząca 
procedury rezerwacji kolejki. In-
formacja ta, zamieszczona jest 
również na stronie internetowej 
Powiatu Kozienickiego www.
kozienicepowiat.pl, po prawej 
stronie pod czerwonym przy-
ciskiem „Przeczytaj! Zanim za-
rezerwujesz wizytę w Wydziale 
Komunikacji”. Ponadto przed 
wejściem do Wydziału zamon-
towane są ekrany, przywołujące 
wizualnie i dźwiękowo numer 
biletu ze wskazaniem numeru  
stanowiska obsługi.

Dodatkowo osoba obsługują-
ca Punkt Informacyjny w Staro-
stwie Powiatowym udziela infor-
macji każdemu interesantowi, 
który o to poprosi. Na korytarz 

wychodzą także pracownicy Wy-
działu Komunikacji i Transportu, 
którzy w momencie, gdy osoba 
zarejestrowana nie stawi się na 
umówioną godzinę, zapraszają 
kolejnego interesanta, który cze-
ka bez biletu.

Starostwo Powiatowe w Ko-
zienicach dokłada wszelkich 
starań, aby system obsługi in-
teresantów stale udoskonalać. 
Niestety nie sprzyja temu czas 
pandemii oraz określony reżim 
sanitarny. Wydział Komunika-
cji i Transportu nie ma również 
wpływu na zdarzające się awa-
rie ogólnokrajowego, ciągle 
modyfikowanego systemu, co 
sprawia, że rejestracja nieste-
ty jest tak czasochłonna, co w 
rezultacie często ma wpływ na  

niezadowolenie interesantów.

Dla informacji podaję, że w 
roku 2020 Wydział Komunikacji 
i Transportu, mimo trwającej 
pandemii, zarejestrował 6030 
pojazdów, wyrejestrował 1015 
pojazdów, wydał 1328 doku-
mentów praw jazdy oraz załatwił 
5337 spraw nadesłanych pocztą. 
Dodać należy, że do obowiąz-
ków pracowników Wydziału Ko-
munikacji i Transportu, oprócz 
bieżącej obsługi interesantów, 
należy również rozpatrywanie 
korespondencji, do czego nie-
zbędne są dane z systemu.

Zdjęcie biletomatu

Bożena Jaworska
Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu
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Gmina Kozienice inwestycyjnie
Co prawda ruszyły już pierwsze przetargi związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2021 

roku, a stary rok budżetowy został już zamknięty, postanowiliśmy jednak przypomnieć naj-
ważniejsze przedsięwzięcia infrastrukturalne, zrealizowane w Gminie Kozienice w roku 2020. 
Warto, bowiem pomimo wielu obaw, pandemia nie wpłynęła na tempo inwestycyjne, wręcz 
przeciwnie w uśpionym dla wielu czasie, dzięki szybkim decyzjom i sprzyjającej pogodzie, 
przez blisko 12 miesięcy obserwowaliśmy intensywne prace budowlane.

- Na pandemię nikt nie był 
przygotowany i niestety widzi-
my jak negatywnie odbija się 
na wielu gałęziach gospodar-
ki. W tym trudnym covidow-
skim czasie, jedną z naszych 
samorządowych form po-
mocy przedsiębiorcom, było 
- i jest nadal - niezawieszanie 
procesów inwestycyjnych. 
Zadania realizujemy zgodnie  
z przyjętym harmonogramem, 
a w umowach przewiduje-
my klauzule, które nie ogra-
niczają płynności finansowej 
przedsiębiorców. Dając pracę,  
a płatnikiem jesteśmy dobrym, 
pośrednio pomagamy wielu 
rodzinom i firmom – przeka-
zuje Burmistrz Piotr Kozłowski.

Łączna skala wszystkich in-
westycji robi wrażenie, Gmina 
i jej jednostki przeznaczyły na 
te zadania ponad 45 milionów 
złotych. Realizowane były ro-
boty budowlane, opracowy-
wane projekty techniczne, ku-

powany sprzęt. Na większość 
zadań pozyskano zewnętrzne 
środki finansowe.

W 2020 roku wybudowano 
lub przebudowano 12 odcin-
ków dróg, mowa tu o dużym 
projekcie dofinansowanym 
z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, w ramach którego 
przebudowano drogę w Chi-
nowie, ulicę Wójcików w Ko-
zienicach i ul. Serdeczną w m. 
Aleksandrówka; a także o ulicy 
Podlesie łączącej Nowiny z Ko-
ciołkami, drodze w m. Samwo-
dzie, ul. Zgodnej i Przyjaznej w 
Nowinach, ulicy na os. Borki 
łączącej ul. Piastowską z Ro-
dzinną, ul. M. Curie-Skłodow-
skiej, ul. Bohaterów Studzia-
nek, ul. Przemysłowej i ul. Al. 
11 Listopada w Kozienicach. 
Przy wielu drogach powstały 
nowe ciągi pieszo-rowerowe, 
miejsca postojowe, zainstalo-
wane zostały elementy małej 
architektury, tj. ławki i kosze, 

nasadzona zieleń. Przy okazji 
prowadzonych prac ziemnych 
przebudowywano również 
oświetlenie uliczne – tu duży 
nacisk położono na zastoso-
wanie energooszczędnych 
rozwiązań. 

Duże nakłady finansowe 
zostały przeznaczone na sa-
modzielne zadania związane 
z modernizacją oświetlenia 
ulicznego. W wielu miej-
scach pojawiły się nowe 
lampy, doświetlone zostały 
przejścia dla pieszych, pla-
ce rekreacyjne oraz chodniki 
osiedlowe. Kontynuowana 
była także wymiana opraw  
na energooszczędne ledowe.

Upiększano przestrzeń  
i tworzono strefy rekreacyjne 
dla mieszkańców, m.in. wyko-
nano plac zabaw przy Publicz-
nym Żłobku Miejskim, mini si-
łownię plenerową przy Domu 
Seniora, mini plac zabaw na 
Osiedlu Energetyk, rozbudo-

wano plac zabaw w Świer-
żach Górnych oraz zagospo-
darowano tereny rekreacyjne 
w pięciu sołectwach (Psary, 
Chinów, Staszów, Kociołki, 
Aleksandrówka). W grudniu 
dokonano odbiorów tech-
nicznych dwóch, ciekawych 
zadań - strefy relaksu, któ-
ra powstała w pobliżu Krytej 
Pływalni „Delfin” oraz skwe-
rze przy skrzyżowaniu ulic: 
Głowaczowskiej, Sportowej  
i Konarskiego. Warto dodać, 
że na skwerze zastosowano 
innowacyjne rozwiązania w 
postaci fontanny posadzkowej  
z dyszami wodnymi i ilumina-

cją świetlną oraz zadaszonej 
tężni solnej. Obydwa zadania 
charakteryzują piękne kom-
pozycje roślinne i nasadzenia 
– te jednak będziemy mogli 
zobaczyć dopiero w sezonie 
wiosenno-letnim.  

W roku 2020 kontynuowa-
ne były prace przy realizacji 
dwóch, dużych, kubaturowych 
zadań, tj. budowach sali gim-
nastycznej przy PSP w Stani-
sławicach i sali gimnastycznej 
przy PSP nr 3 w Kozienicach. 
Z kolei rozpoczęte i zakończo-
ne zostały rozbudowa Domu 
Seniora, remont siedziby 
OSP w Brzeźnicy oraz montaż  

Ul. Al. 11 listopada.n 

Ul. Przemysłowa.n Ulica Al. 11 listopada.n 
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Elektryczny Metrobus.n 

Skwer przy ul. Głowaczowskiej - tężnia solna.n 

Strefa relaksu przy Krytej Pływalni Delfin.n 

Odbiór łodzi na potrzeby służb kryzysowych Gminy Kozienice.n 

Plac zabaw przy Żłobku Miejskim.n 

instalacji fotowoltaicznych na 
pięciu strażnicach – kozieniccy 
strażacy zostali także wyposa-
żeni w profesjonalny sprzęt, 
który znacznie podniesie ich 
bezpieczeństwo i skuteczność  
prowadzonych działań.  

Do najistotniejszych, i naj-
kosztowniejszych, zakupów 
zaliczyć należy: zakup dwóch 
autobusów elektrycznych, au-
tobusu dla Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, który dostosowa-
ny jest do przewozu osób nie-
pełnosprawnych, dwóch łodzi 
ratunkowych – jednej dla OSP 
w Świerżach Górnych, drugiej 
użyczonej Społecznej Straży 
Rybackiej – oraz samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki OSP Stanisławice. 

W roku 2020 Gmina Kozie-
nice pozyskała ponad 32 mln 
zł środków zewnętrznych, co 
istotne wiele z nich sfinansuje 
zadania zaplanowane do rea-
lizacji w roku bieżącym, m.in. 
rozbudowę strażnicy w No-
wej Wsi, przebudowę targo-
wiska miejskiego, utworzenie 
Centrum Usług Społecznych, 
a także wydatki związane  
z budową parku wodnego  
u zbiegu ulic Legionów i War-
szawska czy zagospodarowa-
niem terenu rekreacyjnego 
„Kozienickie Błonia”. Rok 2021 
zapowiada się intensywnie, 
a przysłowiowa poprzeczka  
została podniesiona.  
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Międzypokoleniowy berek

Rach-Ciach… za darmo!

Dni Babci i Dziadka to czas, którego duża część seniorów 
wyczekuje cały rok. Zdarza się bowiem, że to właśnie 21 i 22 

stycznia wnuczęta przypominają sobie jak dawno nie rozmawiali 
z najstarszymi członkami rodziny - niekiedy pamięć wyręcza 
dioda powiadomień wysłana przez kalendarz smartfona.

W dobie, gdy nad głowami przedsiębiorców od miesięcy 
krążą czarne chmury, miło jest nam odwiedzić zakład, gdzie 

zostaliśmy nie tylko powitani uśmiechem, ale i… ostrzyżeni*! Za 
darmo i wcale nie po znajomości, bo z podobnej usługi mogą 
skorzystać wszyscy panowie!

Nie każdy senior (szczegól-
nie w poprzednim roku) miał to 
szczęście by spędzić Święta Bo-
żego Narodzenia w komplecie. 
Duża część starszych osób mu-
siała pogodzić się z samotnymi, 
odizolowanymi świętami i zdaw-
kowymi telefonami z życzeniami 
- choć czasem i tego drobnego 
gestu zabrakło w ich życiu... Czę-
sto zresztą to nasi rodzice dzwo-
nią do dziadków, przekazując 
uściski od najmłodszych. Smut-
ne to spostrzeżenie, ale czy nie 
prawdziwe?

Dlatego też 21 i 22 stycznia 
to czas, gdy dziadkowie czuwa-
ją przy telefonie w nadziei, że 
tym razem po drugiej stronie nie 
odezwie się konsultant, próbują-
cy zachęcić do kupna ekologicz-
nej pościeli z futra wilkora czy 
garnków z beskaru. Tym razem 
jest nadzieja, na usłyszenie gło-
su wnucząt.

Z jednej strony rzadkie te-
lefony od wnuków mogą być 
spowodowane zaniedbaniem 
najmłodszych, którzy jeszcze nie 
potrafią docenić skarbu jakim 
są dziadkowie i ich obecność w 
życiu. Z drugiej zaś strony po-
stęp technologiczny sprawił, że 
młodzież i dzieci wolą komuni-
kować się przez Messengera, 
Whatsappa czy inne komunika-
tory internetowe, zapominając o 
tak przestarzałej formie jaką jest 
rozmowa. Telefoniczne przesyła-
nie uścisków i całusów zastąpiły 
emotikony i reakcje na fejsie. 
Dziadkowie zaś, którzy dopiero 
co z kartek świątecznych prze-
rzucili się na rozmowy ze smart-
fonów, znów nie potrafią nadą-

żyć za najmłodszymi.

Praca i szkoła nie zawsze po-
zwalają na wprowadzenie ro-
dziców czy dziadków w świat 
nowych technologii. Czasem 
trzeba wielokrotnie coś przypo-
minać - na przykład, że polskie 
znaki tworzymy naciskając alt, 
a Caps Lock nie zawsze jest do-
brym pomysłem na zastąpienie 
shifta. Dla młodych to podstawy, 
których seniorzy często dopiero 
się uczą. Nie masz do tego cierp-
liwości? Tak łatwo zapomnieć, że 
to Dziadek cierpliwie i wielokrot-
nie pokazywał Ci jak prawidłowo 
zawiązać buty, prawda?

Dawno, dawno temu był czas, 
gdy jako dziecko zaczęliśmy sta-
wiać pierwsze kroki. Gdy babcia 
z dziadkiem bawili się z nami w 
berka celowo zwalniając kroku, 
by dać się złapać, sprawiając 
nam niewyobrażalną wówczas 
radość. Bo czy istniało coś wspa-
nialszego niż zrównanie kroku z 
dorosłymi?

Dziś nadszedł czas, by to mło-
dzi zwolnili nieco kroku, pozwa-
lając dogonić się seniorom. By 
móc ramię w ramię pokazywać 
Dziadkom współczesność pozna-
jąc przy tym niezwykle ciekawą 
historię ich życia.

Seniorze, masz problem z roz-
szyfrowaniem niektórych wy-
rażeń z artykułu? Zadzwoń do 
nas! Chętnie wprowadzimy Cię 
w świat Twoich wnuków, byś 
nie musiał tracić z nimi wspól-
nego języka. Przystanek Kozieni-
ce: Tel. 882-126-601 oraz mail:  
serwis@przystanek-kozienice.pl

Pomysł, jaki wdrożyła Kamila 
Lizak, właścicielka zakładu fry-
zjerskiego Rach-Ciach (Kozienice, 
ul. Radomska 18) jest prosty: by 
stażystce i praktykantce stworzyć 
okazję do nauki, a męską część 
klienteli zachęcić do odwiedzin 
w zakładzie, pani Kamila zorga-
nizowała akcję, w czasie trwania 
której dla wszystkich mężczyzn 
strzyżenie jest całkowicie darmo-
we. Akcja, która prowadzona jest 
po raz drugi, rozpoczęła się 10 
stycznia i potrwa do 14 lutego.

Korzyścią dla salonu i osób 
uczących się jest możliwość 
potrenowania na żywych mo-
delach i prawdziwych włosach, 
których nie są w stanie zastąpić 

główki treningowe. Po naszym 
żartobliwym pytaniu pani Ka-
mila zapewniła nas przy tym, że 
umiejętności dziewcząt są już na 
tyle wysokie, że po skorzystaniu 
z oferty na pewno nie będzie ko-
nieczności strzyżenia na łyso :)   

Salon, dogodnie położony 
na skwerku w centrum miasta, 
istnieje od czerwca 2019 roku  
i mimo pandemii prosperuje cał-
kiem nieźle. Wnętrze jest prze-
stronne i wygodne, co ułatwia 
przestrzeganie wszelkich wy-
mogów dotyczących dezynfekcji  
i dystansu społecznego.

*Słowem wyjaśnienia i dopre-
cyzowania - ostrzyżony został 
nasz Naczelny :)

Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTANEK KOZIENICE”
zaprasza do korzystania 

z usług komputerowych, serwisu… i nie tylko!!!
W czasie,  gdy tak wiele sfer życia przenosimy częściowo do Internetu, ważne jest, by zawsze korzystać 

z najlepszych usług oraz poprawnie skonfigurowanego i dobrze konserwowanego sprzętu – to kwestia 
wygody, bezpieczeństwa i powodzenia wszystkich przedsięwzięć, w których komputer nam pomaga. 
Praca, komunikacja i rozrywka będą łatwiejsze, gdy nasz doświadczony zespół specjalistów 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 możli-
we! Drukarki, routery, kamery… oferujemy wizyty domowe i porady.

• Twój sprzęt  - komputer, laptop, telefon, nawigacja - odmawia posłuszeństwa? Pomożemy Ci przy-
wrócić 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 – prze-
konaj się, że i Ty możesz prowadzić własny, to nic trudnego!

• Chcesz zareklamować swój biznes, organizujesz jakieś wydarzenie? Nasi graficy przygotują dla cie-
bie projekty materiałów reklamowych, 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!

Nasz punkt przyjmowania zgłoszeń (naprawy, konfiguracje, zlecenia) mieści 
się w Kozienicach, przy ulicy Warszawskiej 4/7 (obok poczekalni PKS).

email: serwis@przystanek-kozienice
Tel: 882 126 601

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Miło jest nam poinformować, że spośród osób, 

które nadesłały prawidłowe rozwiązanie krzyżówki  
z poprzedniego numeru, którym było

ŻYCIE TO KARNAWAŁ PODCZAS KTÓREGO ZWYKLE NOSI SIĘ MASKI
rozlosowaliśmy nagrody, trzy talony o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie w 

sklepie “Przystanek Natura” Kozienice, ul. Warszawska 4/7, które otrzymają
Pan Kamil J. z Kozienic, Pani Izabela K. oraz Pani Janina P. ze Świerży Górnych

Gratulujemy!
W sprawie odbioru nagrody ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo.

“PRZYSTANEK KOZIENICE” 
ZAPRASZA NA... ZAPLECZE!

Zaplecze to nazwa grupy na FB (www.facebook.com/groups/146538436992871), 
dzięki której  wszyscy zainteresowani ofertą sklepu PRZYSTANEK NA-
TURA zyskają możliwość nie tylko bycia z nią na bieżąco, ale także  
poznawania jej z wyprzedzeniem!

Co powiedzielibyście Pań-
stwo np. na możliwość - wedle 
naszej wiedzy po raz pierwszy 
w Kozienicach - zaklepywania 
sobie produktów browarów 

rzemieślniczych, których serie 
są tak krótkie, że wyprzedają 
się, zanim zdążą się uwarzyć? 
Ot, np. taki Projekt 30 od Bro-
war Maryensztadt…

Nie zdradzimy na razie wię-
cej, gorąco zapraszamy jed-
nak - tylko osoby pełnoletnie! 
- do dołączenia do grupy :)


