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NFZ

Pierwszy mieszkaniec gminy Kozienice w 2020 roku.            Więcej str. 7

FERIE!!!
Od najbliższego poniedziałku (10.02) 

uczniowie z kolejnych województw, 
w tym mazowieckiego, rozpoczynają 
ferie. Tylko czy zimowe? 

W naszym regionie wszystkie placów-
ki przygotowały dość bogaty program, 
szczególnie dla najmłodszych. Warto 
zapoznać się z ofertą poszczególnych 
placówek chociaż w wielu z nich wy-
czerpano już limity miejsc. Jednak jak 
uczy doświadczenie warto skontakto-
wać się i zapytać. Często okazuje się, że 
chociażby z powodu choroby, są wolne 
miejsca. Czasami zdarza się, że infor-
macja o imprezie, nie zdołała dotrzeć 
do zainteresowanych. Dlatego jeszcze 
raz podkreślamy: warto zapytać, np. w 
CK-A w Kozienicach, chociażby o wyjazd  
do teatru.

Jedno jest pewne. 
Za chwilę uczniowie 
mają dwa tygodnie 
wolnego! 
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.  
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710), że na wniosek inwestora PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 24 grudnia  2019 r.  zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla: 

inwestor:        PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
                            ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

inwestycja: „budowa, przebudowa, rozbudowa linii kolejowej nr 8 Warszawa 
Okęcie – Radom (od km 38+800 do km 58+100) w związku z realizacją projektu 
POIiŚ 5.1-3 pod nazwą” „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie-
Radom (LOT A, B, F)” Faza II. Budowa, przebudowa, rozbudowa linii kolejowej nr 
8 – Odcinek 5: Stacja Warka od km 54+900 do km 57+800”, na działkach ew.: nr 
280/2, nr 280/1, nr 441/1, nr 1408/1, nr 1410/1, nr 2626/1, nr 2626/2, nr 1056/5, 
nr 1056/7, nr 159/1, nr 2641, nr 159/5, nr 2669, nr 281/6, nr 281/5, nr 281/4, nr 
281/3, nr 391, nr 392/4, nr 392/3, nr 393/4, nr 393/3, nr 394/5, nr 394/4, nr 395/2, 
nr 395/1, nr 396/2, nr 396/1, nr 397/2, nr 397/1, nr 399/4, nr 399/3, nr 399/6,  
nr 399/5, nr 400, nr 401, nr 403/2, nr 403/5, nr 404/1, nr 412, nr 413, nr 414, nr 415/2, nr 
415/1, nr 416/2, nr 416/1, nr 417/12, nr 417/18, nr 417/7, nr 418/1, nr 419, nr 420/6, nr 420/5,  
nr 420/2, nr 421/4, nr 421/3, nr 427/1, nr 429/1, nr 431/1, nr 432/1, nr 434/14, nr 434/10, 
nr 434/12, nr 442/1, nr 442/2, nr 451/1, nr 460/1, nr 460/2, nr 461/1, nr 461/2, nr 462/1,  
nr 462/2, nr 472, nr 473, nr 474/1, nr 474/2, nr 475, nr 476, nr 477/1, nr 477/2, nr 479, nr 
480/2, nr 480/1, nr 481/4, nr 481/3, nr 486, nr 491, nr 492/8, nr 493, nr 494, nr 502/19, 
nr 504/2, nr 505, nr 507/1, nr 510, nr 511/1, obręb 0002, jednostka ew. nr 140611_4 
Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie

Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda Mazowiecki wydał 
postanowienie, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości  
i braków w projekcie budowlanym. Na powyższe postanowienie Wojewody 
Mazowieckiego nie służy zażalenie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK,  
w godzinach pon. 13.00-16.00, czw. 8.00-12.00), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi  
i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 41 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2096 ze zm.) – dalej Kpa, w toku postępowania 
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od 
dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia: 6 lutego 2020 r.
WI-I.7840.7.107.2019.JK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.  

o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710), że na wniosek inwestora PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 23 grudnia  2019 r.  zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla: 

inwestor:        PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
                           ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

inwestycja: „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - 
Radom (LOT A,B,F)” Faza II, w zakresie szlaku Chynów – Warka od km 45,000 do 
54,900 powiat grójecki, gmina Chynów, Warka – Obszar Wiejski, Warka - miasto”.

Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda Mazowiecki wydał 
postanowienie, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości 
i braków w projekcie budowlanym. Na powyższe postanowienie Wojewody 
Mazowieckiego nie służy zażalenie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK,  
w godzinach pon. 13.00-16.00, czw. 8.00-12.00), gdzie można zgłaszać ewentualne 
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 41 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2096 ze zm.) – dalej Kpa, w toku postępowania 
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od 
dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia: 6 lutego 2020 r.
WI-I.7840.7.78.2019.AC

Rowerem przez Saharę i jeszcze dalej... 
już od jutra w kozienickim Muzeum!
Jutro, tj. 7 lutego, o godzinie 17.00 w Muzeum Regionalnym w Kozienicach odbędzie się otwar-

cie wystawy niezwykłej, bo dokumentującej niezwykłe przedsięwzięcie, w dodatku w jego 
okrągłą rocznicę: 40 lat temu, w 1980 roku, Jacek Herman-Iżycki samotnie  przejechał rowerem 
ponad 10 000 km, przemierzając piaski Sahary, sawannę i lasy równikowe Afryki, zdany jedynie 
na własne siły i życzliwość napotykanych po drodze osób.

Wystawa "Rowerem przez Sa-
hary i jeszcze dalej..." jest foto-
graficzną kroniką tej pionierskiej 
podróży (było on pierwszym Po-
lakiem, który podjął się czegoś 
podobnego) opartą na zdjęciach 
wykonanych przez podróżnika.

Zapytany przez nas o to, jak 
zareklamowałby swoją wystawę 
naszym czytelnikom, pan Jacek 
Herman-Iżycki roześmiał się z za-
kłopotaniem, po czym ostrożnie 
zarekomendował:

- Cóż, jeśli kogoś interesuje Afry-
ka, Afryka sprzed 40 lat, jak ona 
wyglądała, jakie były możliwości 
podróżowania po niej rowerem te 
40 lat temu… to ta wystawa jest o 
tym. Są zdjęcia, ale są także plan-
sze z tekstem, które jak na moż-
liwości wystawy fotograficznej 
dość szczegółowo opisują moją 
podróż przez Afrykę. Trwała ona 
11 miesięcy w samej Afryce, za 
granicą byłem wtedy 28 miesięcy 
w sumie, przejechałem rowerem 
ok. 10 000 km, drugie 10 000 km 
innymi środkami lokomocji.

Przestrzegamy, by skromność 
autora nie przesłoniła Państwu 
faktycznej atrakcyjności wysta-
wy, która - zapewniamy – jest 
naprawdę godna obejrzenia. 
Oprócz wspomnianych fotografii i 
plansz składają się na nią również 
ciekawe artefakty, jak pigmej-
ska kusza, którą podróżnik, jak 
sam to określił „wyczejndżował”  

od krajowców.

Dzięki uprzejmości komisarz 
wystawy mogliśmy odwiedzić ją 
wczoraj niejako przedpremiero-
wo i zapewniamy, że zgromadzo-

ny materiał imponuje jakością  
i zróżnicowaniem,  a sposób jego 
prezentacji zdecydowanie zachę-
ca do poobcowania z nim dłużej  
i wejścia w ten niezwykły świat.

AlKo
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Tym razem sesji Rady Powiatu chyba nikt nie mógłby uznać za nudną, o ile nie spóźniłby 
się na jej początek, bądź nie odpuściłby sobie drugiej połowy...

„ZnajdZIEMy SIę po dRugIEj StRonIE”, 
cZylI XVIII SESja Rady powIatu KoZIEnIcKIEgo

Zaraz po otwarciu obrad i stwier-
dzeniu quorum, radna Grażyna 
Ziółek zaproponowała, by przed 
przejściem do dalszej części sesji 
radni uczcili minutą ciszy pamięć 
ofiar nazizmu w związku z 75. rocz-
nicą wyzwolenia obozu Auschwitz-
-Birkenau, do czego przychylił się 
prowadzący sesję.

Jak tu się nie zdenerwować?

Po przyjęciu protokołu z po-
przedniej sesji, Starosta Powiatu 
Kozienickiego Andrzej Jung przed-
stawił sprawozdanie z działań Za-
rządu. Gdy przyszło do zadawania 
pytań, jako pierwszy głos zabrał 
radny Stanisław Orzechowski, któ-
ry zaczął od uwagi:

- Wysoki Zarząd ani słowem się 
nie zająknął na temat szpitala. A 
my mieliśmy Komisję i tam padł 
szereg ustaleń, że przypomnę tak 
hasłowo: odwykówka, powiększe-
nie oddziału opiekuńczego, wnio-
sek o dofinansowanie, bardzo 
ciekawy pomysł odnośnie pomocy 
Rady Miejskiej. No i powiem, że 
trochę jestem rozczarowany. Do 
tej pory mówiliśmy o tym świateł-
ku, i to światełko... nie wiem, czy 
ono jeszcze się świeci, czy nie?

To ostatnie było oczywiście alu-
zją do retoryki zastosowanej przez 
starostę, gdy przedstawiał sytua-
cję szpitala podczas XV Sesji Rady 
Miejskiej w Kozienicach (OKO 
24/2019)

Starosta Andrzej Jung wyjaśnił, 
że choć nie poruszył tego tematu 
w sprawozdaniu, prowadzi dzia-
łania za pośrednictwem monitów 
telefonicznych, na które jednak do 
tej pory nie uzyskał odpowiedzi. 
Nie usatysfakcjonowało to radne-
go, który zapytał:

- Jak tu się nie zdenerwować? 
Słuchamy o tych telefonach, że 
zadzwoniłem, bo rata, bo to, bo 
tamto... Ludzie, na miłość boską, 
jest was dwóch najważniejszych 
w regionie powiatu. Jeden się na-
zywa Burmistrz Kozłowski, drugi 
Starosta Jung. I czy wy nie możecie 
zapanować nad sytuacją?

Wyraził również zaniepokojenie 
charakterem wystąpienia staro-
sty podczas wspomnianej sesji 
Rady Miejskiej w Kozienicach oraz 
brakiem postępów we wspól-
nych pracach obu rad. Starosta 
Andrzej Jung odpierał te zarzuty, 
wskazując, że rozmawiał zarówno  
z burmistrzem, jak i przewodniczą-
cym Rady Miejskiej, jako że to ten 
ostatni jest odpowiedzialny za or-
ganizację jej pracy.

- Co mogę zrobić więcej? - zapy-
tał retorycznie starosta.

Radna Grażyna Ziółek poparła 
radnego Orzechowskiego, zwraca-
jąc uwagę, że nie posiadając kon-
kretnych informacji w kwestii „co 
dalej [ze szpitalem]?”, radni nie 
są w stanie odpowiadać na pyta-
nia, które kierowane są do nich ze 
strony społeczeństwa. Przewodni-
czący zadecydował o przełożeniu 
dalszej dyskusji na ten temat do 

punktu sprawy różne i informacje.

Moc życzeń i album rodzinny

Nie oznaczało to jednak, by 
emocje miały szybko opaść, wręcz 
przeciwnie. Głos zabrał bowiem 
radny Zbigniew Sitkowski, który 
zaczął zgoła niewinnie, posługując 
się przy tym rekwizytem w posta-
ci ostatniego numery periodyku 
”Nasz Powiat”:

- Otrzymałem od kilkunastu 
mieszkańców naszego powiatu 
w ostatnich tygodniach... moc 
życzeń do przekazania panu sta-
roście i zastępcy. Nie zabrałbym 
dzisiaj głosu, gdyby nie to, że w 
pewnym sensie potwierdzacie, że 
te życzenia wam się należą. Kiedy 
mieszkańcy chcą coś załatwić, oka-
zuje się, że ani starosty, ani zastęp-
cy nie ma w urzędzie. Panie sta-
rosto, jest tu kilkanaście zdjęć, na 
których jesteście obaj. Na wszyst-
kich uroczystościach, odbiorach, 
wręczeniach, przekazaniach i tak 
dalej. Dlaczego panowie jesteście 
obaj? Dlaczego jeden nie siedzi w 
urzędzie i nie obsługuje interesan-
tów? [...] Uciekacie od problemów 
z lokalną społecznością, czy pan 
bez pomocy zastępcy nie może się 
obejść, by podać komuś rękę czy 
otworzyć jakieś spotkanie? To jest 
naprawdę album rodzinny!

Przewodniczący starał się zała-
godzić sytuację, starosta zaś wyjaś-
niał, że żadne informacje z sekreta-
riatu o oczekujących petentach do 
niego nie docierają.

Kolejne punkty obrad toczyły się 
dość gładko. Swoje sprawozdania 
przedstawiły Komisje Rady Po-
wiatu Kozienickiego, jednogłośnie 
przyjęto Plan Pracy Rady Powiatu 
Kozienickiego na 2020 roku, bez 
perturbacji przegłosowano też 
wszystkie przewidziane w progra-
mie sesji uchwały.

Znajdziemy 
się po drugiej stronie

Łatwo zgadnąć, że wszyscy – 
przy czym w niektórych dojrzewa-
ły z pewnością nie tylko retorycz-
ne frazy, ale i emocje – czekali na 

przedostatni punkt sesji, tj. sprawy 
różne i informacje. Przewodniczą-
cy poprosił tu starostę o ustosun-
kowanie się do pytań, jakie padły 
na początku sesji.

Głos zabrał wicestarosta Józef 
Grzegorz Małaśnicki, który bardzo 
zdecydowanie odniósł się do za-
rzutów radnego Zbigniewa Sitkow-
skiego:

- Pan Sitkowski, powołując się na 
rzekomych mieszkańców, zarzu-
cił nam [...], że nie przyjmujemy. 
Mam nadzieję, że pan Sitkowski 
jest na tyle dobrze przygotowany, 
że ma na piśmie te stwierdzenia. 
Ponieważ padło to publicznie, a 
jest to jednym z największych za-
rzutów, że wicestarosta nic nie pra-
cuje, to myślę, panie Sitkowski, że 
znajdziemy się po drugiej stronie i 
mam nadzieję, że pan jest dobrze 
przygotowany. Czas, kiedy mó-
wiono i obrażano ludzi, że „ulica 
mówi”, „miasto mówi” - skończył 
się. Ja na swój autorytet i na swój 
honor pracowałem wiele lat i nie 
pozwolę tu panu jedną wypowie-
dzią zniszczyć tego, bo oświad-
czam tu Państwu z pełną odpo-
wiedzialnością, że nie zdarzyła się 
taka sytuacja, że jednej osoby nie 
przyjąłem, odmówiłem.

Wicestarosta omówił następnie 
wszystkie spotkania z zamieszczo-
nych w „Naszym Powiecie” rela-
cji, wyjaśniając ich okoliczności i 
przekonując o zasadności swojego 
i starosty w nich udziału. Żeby zaś 
nikt nie mógł żywić wątpliwości, 
jaką „drugą stronę” wcześniej miał 
na myśli, wspomniał dodatkowo, 
że nie wie jeszcze, czy będzie to 
kwestia sprawy z powództwa cy-
wilnego, czy innej formy.

Starosta Andrzej Jung zadekla-
rował krótko, że w swojej pracy 
hołduje zasadzie służebności i że 
w związku z tym w stosownych 
godzinach jest zawsze dostępny 
do dyspozycji wszystkich intere-
santów.

Na ubitej ziemi

Radny Orzechowski zabrał  
w tym miejscu głos, by oświad-

czyć, że wzruszył go „ten słowo-
tok”, wyrażając jednak jedno-
cześnie obawę, że choć pytań ma 
przygotowanych wiele, to nie wie 
teraz, jakie będą konsekwencje ich 
zadania, a „nie chce na tę drugą 
stronę chodzić”.

Decydując się jednak na to ry-
zyko, radny zadał pytanie o po-
stępy w przywołanej na początku 
sesji sprawie szpitala. Pytanie 
skierował do starosty, jego za-
stępcy i każdego z członków Za-
rządu, zapowiadając przy tym, że 
odpowiedzi na nie wyegzekwuje.

- Coś musimy postanowić. I nie 
będziemy się tu straszyć, że za za-
dawanie niewygodnych pytań to 
my się gdzieś tam spotkamy. My 
się możemy spotkać wszędzie. 
Na korytarzu, na ubitej ziemi, w 
prokuraturze, w sądzie i tak da-
lej. Ten mój głos, to jest głos w 
dyskusji nad szpitalem.

Od tego momentu w zasa-
dzie do samego już końca sesji 
trwała dyskusja nad kondycją 
szpitala. Ścierały się poglądy 
na temat tego, kto właściwie za 
służbę zdrowia odpowiada, kto 
jest winien obecnej sytuacji i kto 
powinien ją naprawiać. Staro-
sta Andrzej Jung zdecydowanie 
wskazywał na rząd jak podmiot 
ustawowo odpowiedzialny za 
zdrowie obywateli i jednocześnie 
uchylający się od właściwego fi-
nansowania działalności jednost-
ki, o której mowa.

Nie zgadzał się zdecydowanie 
z takim podejściem do sprawy 
radny Orzechowski, zapewniając, 
że jako osoba czytata i pisata, a 
nawet posiadająca telewizor, nie 
potrzebuje tego typu pouczeń, 
oczekuje natomiast konkretnych 
działań i decyzji, zamiast kolejnych 
nic nie wnoszących posiedzeń. 
Zaapelował również do przewod-
niczącego, jako moderatora dys-
kusji, by popchnął ją na bardziej 
konstruktywne tory, wreszcie zaś 
ocenił surowo, zwracając się do 
starosty:

- Ten Zarząd jest najbardziej 
nieudolnym Zarządem w historii 

istnienia powiatu. Podajcie mnie 
do sądu za to, co powiedziałem. 
[…] Nikt nie ma monopolu na mą-
drość, ale takich głupków robić z 
radnych, jak pan sobie pozwala, 
jak pański zastępca sobie pozwa-
la? Nic z tego nie będzie. Pytanie 
pozostaje otwarte: co dalej?

Pozwólmy 
dyrektorowi pracować

Odpowiadając na powyższe dic-
tum starosta zapewnił, że w przed-
miotowej kwestii ciągle trwają sto-
sowne działania:

- Cały czas trwają prace, dyrek-
tor pracuje, pozwólmy dyrekto-
rowi ale dyskusja publiczna przy 
załatwianiu sprawy związanej  
z innymi nikomu nie służy...

- My jesteśmy osobami publicz-
nymi, co mamy do ukrycia? - padło 
z sali, wobec czego starosta po-
prosił dyrektora szpitala, Romana 
Wysockiego, o zabranie głosu „jeśli 
nie jest to tajemnicą”.

Radna Małgorzata Bebelska, po-
dobnie jak starosta, opowiedziała 
się za ograniczeniem dyskusji na 
forum publicznym i kredytem za-
ufania dla dyrektora szpitala:

- Panu Dyrektorowi dajmy tro-
chę czasu, żeby rzeczywiście mógł 
pracować, bo nagle, w ciągu mie-
siąca, dwóch, trzech – pewnych 
zmian się nie zrobi i ja wiem, że 
mija rok, sama byłam niecierpliwa 
w wielu przypadkach, ale musimy 
trochę cierpliwości okazać i o pew-
nych rzeczach przed kamerami, 
jeśli chodzi o sprawy finansowe, 
ekonomiczne, uzgodnień... nie po-
winno się rozmawiać. Powinniśmy 
o tym rozmawiać z dyrektorem 
przy pracy komisji, tam pytać o 
pewne rzeczy tak, aby mógł nor-
malnie funkcjonować.

Dyrektor Roman Wysocki od-
powiadał na przedstawione kwe-
stie dość obszernie i konkretnie. 
Wskazywał na istniejące trudno-
ści z zatrudnieniem oraz remon-
tami trwającymi obecnie w szpi-
talu i tymi przewidzianymi, które 
zdezorganizują pracę oddziałów 
jeszcze bardziej, relacjonował też 
swoje działania na rzecz ratowa-
nia szpitala. Przyznał, że gdyby 
przed objęciem stanowiska miał 
pełną świadomość sytuacji, w ja-
kiej się znajdzie, raczej by się na 
ten krok nie zdecydował.

Optymistycznym akcentem 
może być to, że wypracowano 
na koniec wspólne stanowisko 
w sprawie propozycji zorgani-
zowania spotkania z przedsta-
wicielami Rady Miejskiej. Czy 
spełni ono pokładane w nim na-
dzieje, a sprawy rusza naprzód, 
zamiast zapętlać się w cyklu 
nieustannego deklarowania do-
brych chęci bez konkretów oraz 
meandrach retoryki i wzajem-
nych oskarżeń? Mamy nadzie-
ję, że niedługo będziemy mogli 
poinformować Państwa o takim  
właśnie rozwoju wydarzeń.

AlKo
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GARBATKA-LETNISKO

Na lata 2014-2020 został uru-
chomiony Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 
który jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Najbardziej Potrzebującym.

Realizacja Podprogramu 2019 
potrwa od stycznia 2020 roku do 
lipca 2020 roku.

W ramach programu udzielana 
jest pomoc osobom/ rodzinom 
najbardziej potrzebującym w 
postaci artykułów spożywczych, 
które są przekazywane bezpłat-
nie 

Jak uzyskać skierowanie?

Aby uzyskać skierowanie na-
leży zgłosić się do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Po-

mocy Społecznej Garbatka-Letni-
sko, ul. Spacerowa 2a. 

Pracownicy socjalni 
przyjmują:

Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – czwartek: 

7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

Kto może otrzymać pomoc w 
ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa 2014-
2020:

Pomoc żywnościową w ramach 
POPŻ mogą otrzymać osoby i ro-
dziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej, spełniające 
kryteria określone w art.7 usta-
wy o pomocy społecznej i któ-
rych dochód nie przekracza 200 

% kryterium dochodowego które 
wynosi:

dla osoby samotnie gospo-
darującej 701 zł ( 200 % wynosi  
1402 zł)

dla osoby w rodzinie 528 zł  
(200% wynosi 1056 zł) 

Realizatorami dystrybucji arty-
kułów spożywczych wśród osób 
najbardziej potrzebujących w 
Gminie Garbatka-Letnisko jest 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.

W miesięcy styczniu 2020 
roku wydano pierwszą transzę 
żywności. 7 ton trafiło do 800 
osób z terenu gminy.

Marta Schabowska

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)
w Gminie Garbatka-Letnisko

obcięli budżety i uważają, że nic się nie stało

Budowa nowej studni głębinowej 
w garbatce-letnisku
Zapewnienie dostępu do wody pitnej to według Zgromadzenia Ogólnego ONZ jedno z 

podstawowych praw człowieka  oraz nadrzędne zadanie własne gminy, uregulowane 
ustawą o samorządzie gminnym.

Dlatego też, troska o zapew-
nienie ciągłości w dostarczaniu 
czystej wody pitnej mieszkań-
com jest bez wątpienia prioryte-
tem. Mając powyższe na uwadze 
gmina Garbatka-Letnisko właś-
nie ogłosiła przetarg na budowę 
kolejnej, 3 już studni głębinowej. 
W chwili obecnej na jej terenie 
znajdują się 2 ujęcia wody pod-
ziemnej zaopatrujące całą gmi-
nę, jednak nie pokrywają one 

zapotrzebowania na wodę pitną 
wodociągu gminnego. Troska o 
bezpieczeństwo oraz zmieniają-
ca się technologia poboru wody 
wymusza dostosowanie się do 
panujących standardów oraz 
rosnących potrzeb mieszkańców. 
Według planów studnia nr 3 wy-
konana będzie metodą wierco-
ną o głębokości ok. 38 m  wraz  
z instalacją sterowania i pomia-
ru dla istniejącego ujęcia wody, 

a woda ze studni będzie służyła 
do zasilania sieci wodociągowej 
gminy Garbatki-Letnisko. Mamy 
nadzieję, że etap formalny przed-
sięwzięcia będzie możliwie jak 
najkrótszy i jeszcze w tym roku 
ruszy jej budowa.

Olga Jasek-Siwecka

PIONKI

28 stycznia w sali konferencyjnej urzędu odbyło się kolejne już spotkanie środowiska 
przedszkolnego z radnymi. Nauczyciele liczyli na konkretne odpowiedzi, a usłyszeli, że 

właściwie nic takiego się nie stało, że obcięto o 200 tys. zł ich budżety z wynagrodzeń.

Stanisław Pacan zaraz po roz-
poczęciu spotkania wziął winę 
na siebie, jako wnioskodawca 
pomysłu o zabranie pieniędzy z 
wynagrodzeń nauczycieli: „Nie 
byłem przez nikogo inspirowany, 
ani nikt mi nie pomagał, za wnio-
sek który złożyłem biorę odpo-
wiedzialność, wszystkie preten-
sje i uwagi proszę kierować do 
mnie”. Sam wniosek spotkał się 
z naganną oceną radnych głosu-
jących przeciwko zmianom w bu-
dżecie. Twierdzą oni, że finalne 
przesunięcie z wynagrodzeń oso-
bowych na oczyszczanie miasta i 
zieleń było nieprzemyślane i nie 
zostało poprzedzone właściwą 
analizą.

Dyskomfort związany ze zmia-
nami w budżecie najbardziej od-
czuli nauczyciele przedszkoli, ale 
podobna sytuacja jest także w 
instytucjach kultury MOK i CAL 
oraz obiektach sportowych skąd 
radni przesunęli pieniądze z wy-
nagrodzeń na budowę chodni-
ków i ulic nie patrząc zupełnie na 
zapewnienie bytu pracownikom 
i ich rodzinom. Infrastrukturę 
o wiele łatwiej wyremontować 
niż odbudować kapitał ludzki. 

Nieodpowiedzialność radnych 
podczas wnoszenia zmian w bu-
dżecie spowodowała niepokój 
w społeczeństwie, a szczególnie 
wśród rodziców przedszkolaków, 
którzy martwią się o przyszłość 
swoich dzieci. Nie sprawdzono 
czy po zabraniu tych środków 
przedszkola na terenie miasta są 
w stanie zapewnić dzieciom bez-
pieczne, właściwe, odpowiednie 
warunki do prawidłowego i opty-
malnego funkcjonowania.

To spotkanie w ogóle mogłoby 
się nie odbyć gdyby grupa rad-
nych burzących budżet współ-
pracowała z burmistrzem i skarb-
nik miasta podczas komisji na 
których wnosili inne swoje pro-
pozycje do budżetu, aby później 
przyjść na sesję i storpedować 
wielotygodniową pracę nad pla-
nem finansowym na 2020 r.

– My nie rozmawiamy wte-
dy kiedy trzeba, tylko po prostu 
przychodzi grupa radnych z przy-
gotowaną kartką i wrzuca pomy-
sły w trakcie trwania sesji. Zosta-
liśmy z panią skarbnik zaskoczeni 
tymi propozycjami, bo ustalenia 
odbyły się poza ustawowymi in-
stytucjami rady – stwierdził bur-

mistrz Robert Kowalczyk.
Dyrektor przedszkola nr 1 mó-

wiła, że nauczyciele są oburzeni 
sytuacją, kiedy to niektórzy radni 
wypowiadają się na ich temat, że 
są przez kogoś podburzani i dla-
tego przychodzą wraz z rodzica-
mi na dyżury radnych.

– Uważacie, że nie mamy pra-
wa do niepokoju? Przecież zabie-
rania środków z funduszu płac 
wiąże się z niepełnym zatrudnie-
niem, z redukcją etatów. My już 
to przeżyliśmy, bo poprzedni bur-
mistrzowie nas zwalniali i zabie-
rali nam wynagrodzenia, ale rad-
ni zawsze nas wspierali i bronili. 
Pierwszy raz się zdarzyło, że bur-
mistrz uznał, że nasze wyliczenia 
i nasza praca jest warta tej płacy 
i tych pieniędzy, a spotkało nas 
takie nieprzyjemne zdarzenie ze 
strony radnych.

Mówiła również o tym, że nikt 
rodziców nie podburzał, bo w 
kompetencji rad rodziców jest 
opiniowanie budżetu placówki, a 
obowiązkiem dyrektora jest ści-
sła współpracą z rodzicami. Jest 
zdziwiona tym, że przed podję-
ciem decyzji o przesunięciu środ-
ków nikt z radnych nie poprosił o 

wyjaśnienia dyrektorów, którzy 
sami przygotowują swoje bu-
dżety i wyliczają je skrupulatnie 
co do złotówki. Nauczycieli nie 
uspokoją zapewnienia, że nic ta-
kiego się stało i że radni przesuną 
środki w budżecie na ich płace 
w ostatnim kwartale roku. Chcą 
konkretnych działań i proszą o 
naprawienie błędu, bo jak mówi-
li – ludzkim losem bawić się nie 
wolno.

Po długiej i merytorycznej dys-
kusji podczas której nauczyciele 
przedstawili wiele konkretnych 
argumentów, radni zapewnili 
ich, że gdyby posiadali tę wiedzę 
podczas sesji, to głosowaliby ina-
czej.

Rodzice, nauczyciele i dyrek-
torzy przedszkoli na początku 
stycznia złożyli do przewodni-

czącego Wojciecha Maślanka w 
sumie 7 pism i do dnia spotkania 
nie otrzymali żadnej odpowiedzi, 
choć oczekiwali, że przynajmniej 
podczas rozmowy uzyskają infor-
mację pozytywną i konkretną. Z 
ust przewodniczącego usłyszeli 
jedynie, że nie muszą się mar-
twić, radni nie zabrali tych pie-
niędzy do kieszeni i niech sztucz-
nie nie podsycają całej sytuacji. 
Dopytując przewodniczącego o 
brak reakcji z jego strony usły-
szeli, że jeśli chcą się lansować, 
to zaprasza ich do prywatnych 
mediów, po czym zakończył 
spotkanie, ale zanim opuścił 
salę usłyszał od przedstawiciela 
rady rodziców: „Panie Maślanek, 
pana słowa i zapewnienia są tyle 
warte, co obietnice, że odpowie 
nam pan na nasze pisma”.
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nasze działania 
w zakresie segregacji.
przyłącz się do nas!
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. od kilku 

lat podejmuje działania, mające na celu zwiększenie 
nacisku na prawidłową segregację odpadów. Corocznie 
promujemy działania mające na celu ograniczenie produkcji 
śmieci, zwiększenie zakresu segregacji oraz ponownego 
wykorzystania odpadów

W bieżącym roku również zaangażowaliśmy się w działa-
nia proekologiczne. Już na początku bieżącego roku miesz-
kańcy każdego domostwa gminy Kozienice jak również Za-
rządcy Nieruchomości, otrzymali ulotkę informacyjną ze 
szczegółową instrukcją, jak segregować poszczególne frakcje 
odpadów, ulotkę dotyczącą kompostownika oraz harmonogram  
odbioru odpadów.

Ponadto Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. za-
kupiła naklejki na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. 
Pojemniki są dokładnie oznaczone i znajduje się na nich szcze-
gółowy opis ułatwiający znalezienie odpowiedniego pojemni-
ka przeznaczonego do gromadzenia odpadów danego rodzaju.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy 
Kozienice, Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. zaku-
piła przyczepkę samochodową, która znajduje się na PSZOK-u. 
Spółka oferuje bezpłatny, jednodniowy wynajem przyczepki 
mieszkańcom gminy w celu ułatwienia dowozu odpadów wiel-
kogabarytowych bezpośrednio na PSZOK. Szczegółowe infor-
macje na temat wynajmu przyczepki znajdują się stronie inter-
netowej Spółki www.kgkkozienice.pl i na PSZOK-u.

Nasza Spółka jest również organizatorem konkursu zbiór-
ki makulatury. W bieżącym roku konkurs będzie nosił nazwę 
„Wielka zbiórka makulatury w gminie Kozienice. Konkurs kiero-
wany jest do przedszkolaków, uczniów oraz wszystkich miesz-
kańców gminy. Niebawem na naszej stronie internetowej 
www.kgkkozienice.pl zostanie opublikowany Regulamin kon-
kursu. Wspólnie propagujemy prawidłowe postawy w zakresie 
gospodarowania odpadami.
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pierwszy Kozieniczanin urodzony w 2020 roku
Kacper – tak ma na imię pierwszy tegoroczny kozieniczanin urodzony 1 stycznia (godz. 

13:55) w Gminie Kozienice. W chwili przyjścia na świat chłopiec ważył 4000 g i mierzył 57 
cm. Państwa Katarzynę i Piotra, szczęśliwych rodziców, 4 lutego odwiedzili: Burmistrz Gminy 
Kozienice – Piotr Kozłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach – Rafał Sucherman 
oraz Sołtys Kociołek – Grażyna Karaś. 

Na ręce rodziny burmistrz 
złożył list gratulacyjny oraz 
przekazał upominki ufundo-
wane przez Gminę Kozienice. 
Nie zabrakło również życzeń i 
ciepłych słów:

- Życzymy Państwu żebyście 
tworzyli tą rodzinę szczęśliwą, 
radosną Żeby to najmłodsze 
„oczko w głowie” wraz z jego 
starszą siostrą Amelką czyni-
ło Wasze życie kompletnym. 
Faktem jest, iż ta rodzina gdzie 
są dzieci, jest najbardziej kom-

pletna. Dzieci są naszą inwe-
stycją na przyszłość. W imie-
niu Gminy Kozienice, życzymy 
wszystkiego najlepszego i  
przekazujemy drobne upo-
minki. Kacpra, jak już będzie 
starszy zapraszamy do żłobka 
– dodał Burmistrz.

My także życzymy dużo 
zdrowia, zarówno Kacper-
kowi jak i rodzicom, miło-
ści, jak najwięcej uśmiechu, 
wytrwałości oraz samych  
przespanych nocy.

SZANOWNI MIESZKAŃCY
INFORMACJA DOT. WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM ODCINKÓW DRÓG 

KRAJOWYCH NR 48 I 79
 ULIC RADOMSKIEJ, WARSZAWSKIEJ I LUBELSKIEJ

W KOZIENICACH
ODPOWIEDZIALNĄ INSTYTUCJĄ ZA WPROWADZENIE CZASOWEJ ORGANIZACJI JEST GDDKIA w Warszawie. 

PONIŻEJ PREZENTUJEMY SCHEMAT CZASOWEJ ORGANIZACJI NA TERENIE MIASTA
UWAGA! - ul. Aleja 1 Maja na czas przebudowy dróg krajowych będzie drogą o ruchu dwukierunkowym z możliwością 

wjazdu i wyjazdu z ul. Konstytucji 3 Maja
Od strony miejscowości RYCZYWÓŁ wyznaczono trasę objazdu do ulicy Lubelskiej drogi krajowej nr 48

Trasa ta biec będzie począwszy od skrzyżowania ulic Warszawskiej i Żeromskiego, dalej ulica Głowaczowską, 
ulicą Radomską następnie Wójcików i ulicą Przemysłową do drogi Krajowej nr 48 ul. Lubelskiej.

Od strony miejscowości JANIKÓW wyznaczono trasę objazdu 
do ulicy Warszawskiej drogi krajowej nr 79.

Trasa ta biec będzie począwszy od skrzyżowania ulic Lubelskiej 
z Przemysłową, dalej ulica Wójcików, ulicą Radomską następnie 
Głowaczowską i ulicą Żeromskiego do drogi krajowej nr 79 ul. 
Warszawskiej.

UWAGA !!!
Zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu 
ul. Lubelskiej z ul. Przemysłową

Od strony miejscowości ALEKSANDRÓWKA wyznaczono trasę objazdu do ulicy Warszawskiej 
drogi krajowej nr 79

Trasa ta biec będzie począwszy od skrzyżowania 
(ronda) ulic Radomskiej z Głowaczowską dalej Głowa-
czowską i ulicą Żeromskiego do drogi krajowej nr 79 
ul. Warszawskiej. 

Od strony miejscowości ALEKSANDRÓWKA wyzna-
czono trasę objazdu do ulicy Lubelskiej drogi krajowej 
nr 48

Trasa ta biec będzie począwszy od skrzyżowania ulic Radomskiej 
z ul. Wójcików, dalej ulicą Wójcików i ulicą Przemysłową do drogi 
Krajowej nr 48 ul. Lubelskiej.
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GMINA JEDLIŃSK

Idą jak burza!!!

Do walki zawodników zagrzewały cheerleaderki PSP w Wierzchowinach.n 

Wyróżnienie dla trenera
Szkoleniowiec SPS RADMOT Jedlińsk Krzysztof Mergalski został jednym z laureatów IV 

Jedlińskiej Gali Sportu, która odbyła się 1 lutego we Wsoli.

Trener Mergalski pracuje z za-
wodnikami SPS RADMOT dopiero 
od tego sezonu, a już może po-
szczycić się sporymi osiągnięcia-
mi. Siatkarze pod jego opieką wy-
grali aż dziesięć meczów i oddając 
rywalom tylko jeden. Obecnie 
drużyna jest wiceliderem tabeli.

Wyróżniony trener pracuje tak-
że z młodzieżą z gminy Jedlińsk, 
dla której klub SPS Radmot orga-
nizuje zajęcia pozalekcyjne. Tre-
ningi odbywają się w hali sporto-
wej ZSP w każdy wtorek i czwartek 
o godz. 18:00 w Jedlińsku i cieszą 
się rosnącym zainteresowaniem 
ze strony młodych sportowców.

Trener Krzysztof Mergalski zna-
lazł się w gronie ośmiu wyróżnio-
nych podczas gali szkoleniowców. 
Pamiątkową statuetkę wręczył 
mu Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk.

SPS Radmot Jedlińsk idzie w tym sezonie jak burza.  
W ubiegłą niedzielę na własnym parkiecie wygrał dziesią-
ty z rzędu mecz pokonując 3:0 KS Halinów.

Występujący w rozgrywkach na 
poziomie 4 ligi męski klub siat-
karski SPS Radmot Jedlińsk jest 
obecnie wiceliderem tabeli grupy 
B, tracąc do pierwszego zespołu 
jedynie 1 punkt. Taką pozycję dru-
żyna zapewniła sobie wygrywając 
dziesięć z rozegranych dotąd je-
denastu meczów.

W niedzielnym meczu SPS Rad-
mot od samego początku zdy-
stansował rywali utrzymując pro-
wadzenie punktowe niemal przez 
całe spotkanie. Wszystkie sety 

zakończyły się sporą przewagą 
gospodarzy: 25:22, 25:17, 25:21.

Poza świetną grą nie dało się 
nie zauważyć pełnego energii 
dopingu sympatyków jedlińskiej 
siatkówki. Ponad 100-osobowa 
grupa kibiców była niewątpliwie 
siódmym zawodnikiem. 

To samo można powiedzieć 
o cheerleaderkach, które za-
grzewały zawodników do sku-
tecznej gry. Podczas tego me-
czu swój popis dały dziewczęta  
z PSP w Wierzchowinach.

Na IV Jedlińskiej Gali Sportu 
święciliśmy wiele trium-

fów zespołowych i indywidu-
alnych jako GKS Drogowiec 
Jedlińsk.

Nagrody dla Drogowca

Najlepszą drużyną zostali junio-
rzy z rocznika 2002 (i młodsi), którzy 
awansowali do I ligi wojewódzkie.

Nagrodę otrzymał też zespół se-
niorów, za awans do Campeon.pl 
Ligi Okręgowej.

Wśród najlepszych trenerów 
znaleźli się Darek Mortka i Piotrek 
Dobosz.

W gronie osób, które otrzyma-
ły nagrody specjalne "Przyjazny 
Gminie" znalazł się prezes klubu i 
sponsor główny - Zygmunt Koby-
larczyk, właściciel firmy Zyko-Dróg.

Motocyklowe wojaże i głos puchacza, czyli tłusty czwartek w uniwersytecie III wieku
Nie od dziś wiadomo, że kozienicki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa prężnie i proponuje uczestnikom zajęcia tyleż ciekawe, co o zaskakującym profilu. Nie 

inaczej było w środę, 5 lutego, kiedy to przed licznie zgromadzonymi słuchaczami zaprezentowali się dwaj prelegenci: podróżnik Piotr Gierasiński z wykładem 
pt „Samotna motocyklowa wyprawa do Azji Centralnej i w góry Pamir” oraz Jacek Tabor, ornitolog, z prezentacją „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice”.

Spotkanie zaczęło się smutnym 
akcentem, mianowicie minutą 
ciszy, którą zebrani uhonorowali 
odejście pani Marii Tomaszew-
skiej, jedne ze słuchaczek UTW.

Piotr Gierasiński okazał się 
świetnym gawędziarzem, który ze 
swadą, nie szczędząc ciekawostek 
i smaczków opowiadał o swoich 
samotnych motocyklowych wo-
jażach, podczas których zwiedził 
w sumie 37 krajów Europy oraz 4 
kraje Azji. A mówimy o podróżach 
nie byle jakich: wiele było w jego 
opowieściach (oraz na slajdach, 
których zaprezentował dziesiątki) 
rekordów – najwyżej położona 
asfaltowa droga w Europie, cy-
pel najdalej wysunięty na północ, 
południe czy zachód… Z drugiej 
strony jednak oczywiste było, że 
wcale nie o rekordy chodzi w tym 
stylu podróżowania, ale o pozna-
wanie krajów i ludzi. Takich, jakim 
są, a często są  - jak można wnosić 
z opowieści pana Piotra – dużo 
życzliwsi, bardziej otwarci, gościn-
ni i hojni, niż można by oczekiwać, 
patrząc na trudne warunki, w ja-
kich żyją. Bo oprócz dróg i krajo-
brazów to właśnie ludziom wykła-
dowca poświecił najwięcej uwagi, 
opisując rozmaite kultury, kontra-
sty między naszą częścią europu, 
Europą prawosławną i wreszcie 
krajami muzułmańskimi, nigdy 

przy tym nie mówiąc o nikim źle, 
a wspominając przede wszystkim 
gościnność i życzliwość.

Drugi z prelegentów miał za-
danie od początku utrudnione, 
ponieważ na dzień dobry musiał 
pójść na przekór oczywistym sko-
jarzeniom, które obecność duże-
go zakładu przemysłowego czy 
energetycznego każą nam nie-
odłącznie kojarzyć z dewastacją 
przyrody. Bliższy wgląd – a taki 
właśnie zaproponował nam Jacek 
|Tabor – ujawnia jednak wiele 
zależności ciekawych i nie tak 
znowu oczywistych. Czy pomy-
ślelibyście Państwo bowiem, że 
teren obok Elektrowni może być 
siedliskiem niezmiernie rzadkie-
go, chronionego gatunku? A tak 
właśnie jest, przy czym gniewosz 
plamisty (najrzadszy z polskich 
węży) nie jest wcale jedynym ta-
kim gatunkiem. W tym wypadku 
przyrodnik nie zdradził bliższych 
informacji, ponieważ zasadą jest 
utrzymywanie legowisk tego typu 
zwierząt w tajemnicy, by nie po-
wodować dla nich zagrożenia 
związanego z nadmiernym zainte-
resowaniem.

Jako ornitologa, Jacka Tabora 
w oczywisty sposób interesują 
szczególnie ptaki, tych zaś mamy 
na terenie Elektrowni i w jej bez-
pośrednim sąsiedztwie zatrzęsie-

nie – mewy, kormorany, gniaz-
dujące na wysokich kominach 
gawrony, kolonizujące przyelek-
trowniane żwirowe hałdy jaskółki 
brzegówki, gągoły, czaple, krzy-
żówki, nurogęsi, pliszki, kawki, 
pustułki… a to tylko część obsady 
ptasiego radia, które można pod-
słuchiwać w okolicy Elektrowni. 
Aby zaś przybliżyć słuchaczom 
panujący w niej klimat, prelegent 
odłożył na chwilę mikrofon i złożył 
dłonie, by wydobyć głos patrolu-
jącego swój rejon puchacza.

Oprócz zwierząt dużych, Elek-
trownia sprzyja też tym małym, 
ale niezwykle dla nas ważnym, 
jakimi są pszczoły. Duży teren 
pozbawiony oprysków, obfitość 
gatunków roślin miododajnych 
występujących naturalnie oraz 
tych sprowadzanych przez Elek-
trownię, zakładane celowo i pie-
czołowicie pielęgnowane łąki 
kwietne… to wszystko stwarza dla 
nich znakomite warunki.

Skoro pszczoły – to miód, skoro 
miód – to słodkości, a skoro słod-
kości, to.. tłusty czwartek, który 
tym razem wyjątkowo, specjal-
nie dla słuchaczy UTW, wypadł w 
środę, obył się bowiem, jako kon-
trapunkt dla prelekcji, tradycyjny, 
pączkowy poczęstunek.

AlKo
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Kasy Fiskalne online
Firma KORDAS

ul. Konstytucji 3 Maja 3 
(budynek SM)

26-900 Kozienice, 
Tel. 503 057 533

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

makijaż: • wieczorowy • dzienny • ślubny
 • fotograficzny  • koktajlowy

Tel. 721 875 981

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam Peugeot 307 kombi 
HDI, 2l, 2005r., hak, el.szyby 4x, 
klima automat., ABS,centralny 
zamek, zamykane lusterka, gara-
żowany, stan b.dobry. Cena do 
uzg. Tel. 889 122 486
• Sprzedam samochód Opel In-
signia 2011 r. (anglik) cena 14 tys. 
do uzgodnienia Tel. 692 327 200
• Sprzedam ciągnik Vladimirec 
T25 w bardzo dobrym stanie  
Tel. 530-901-113
• Sprzedam samochód Seat Leon 
1.4 Benzyna 2000r bardzo dobry 
stan Tel. 530-901-113
• Ciągnik MF145 Tel. 512 302 58

• Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie własnościowe 3 pokojowe 
= kuchnia = wc 57,13 m2 wraz z 
meblami na 2 pokoje lub dużą ka-
walerkę w Pionkach. Tel. 728 879 
585, proszę dzwonić po godz. 16
• Sprzedam kawalerkę w Kozie-
nicach na ulicy M C Skłodow-
skiej, blok nr 8. Pierwsze piętro.  
Tel. 604 686 107 

• Sprzedam ok, 200 kg (lub  
w porcjach) orzechów włoskich 
w łupinach w cenie do uzgodnie-
nia, Tel. 603-682-978
• Zaopiekuję się starszą osobą  
w Kozienicach lub Garbatce-Let-
nisko, Tel.539-941-992
• Sprzedam pługi 3-ki Grudziąc-
kie, sprężynówkę, brony, rozrzut-
nik do nawozu, Tel. 530-901-113
• Sprzedam używane meble po-
kojowe Tel. 608 790 207

PRACA

TOWARZYSKIE

• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach ok. Piaseczna. Pra-
ca stała Trasa Ryki Dęblin Kozie-
nice. INF. pod num 786 285 551 
od 10 do 15 
• Zatrudnimy operatorów ma-
szyn w branży metalowej. Praca 
w Zwoleniu. Zadzwoń lub napisz 
SMS 501 327 433 
• Zatrudnimy 50 osób na produk-
cję z książeczką Sanepid. Praca w 
Pionkach. Zadzwoń lub napisz 
SMS 501 327 433
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Facet 46 lat pozna szczupłą ko-
bietę z Kozienic i ok. Czekam na 
SMSy. Tel 508 615 325
• Samotny 69-letni emeryt po-
zna odpowiednią panią z rejonu 
Kozienic. Tel. 503 970 467

RÓŻNE

KUPIĘ STARE MOTOROWERY I MOTOCYKLE

795-529-520
*uszkodzone * zdekompletowane 

* zardzewiałe * wybrakowane 
* również części i pozostałości po nich

• Sprzedam mieszkanie M5 
(70m2) w Kozienicach, ul. Hamer-
nicka, I piętro, środkowe, ciche, 
wszystkie media. Cena 3500 zł/ 
m2. Tel. 608-181-506
•Domek jednorodzinny 80m2 na 
działce 1680m2 w miejscowości 
Łuczynów  lub zamienię za kawa-
larkę z dopłatą. Tel. 530-901-113
• Do wynajęcia: lokal do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 
36m2. Kozienice, ul. Sosnowa, 
obok CK-A. Tel. 888-151-764
• Sprzedam działkę rekreacyj-
no-budowlaną pow. 3ha, za-
budowana, w pełni uzbrojo-
na w media 10km od Kozienic  
Tel. 500-787-904
• Do wynajęcia mieszkanie 47,5 
m.umeblowane, ul.Nowy Świat 
6, dostępne od zaraz, więcej in-
formacji pod nr. 661 773 199

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

w Kozienicach
przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3

INFORMUJE

że posiada do wynajęcia lokal użytkowy 
od 01.04.2020r.

 na działalność gospodarczą przy ul. 
Osiedle Pokoju 6

w Kozienicach o pow. 242,13 m2.

Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o składanie ofert w biurze  Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Kozienicach
pokój nr 1, sekretariat tel. 48 614-58-74.

Sprzedam dom jednoro-
dzinny 110m2, działka 712m2 
lub zamienię na mieszkanie 
w bloku 2 pokoje, parter lub  
I p.z dopłatą. Tel 503-616-002
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Biografia zatytułowana  "Pre-
mier. Jan Olszewski" z podtytułem 
„Bohater naszych czasów” nie jest 
pierwszą książką kozieniczanina, 
który wcześniej gościł w kozieni-
ckiej bibliotece jako autor opraco-
wania „Lider w kulturze Studium 
działalności Krystyny Jandy”. Tym 
razem jednak mamy do czynienia 
z pozycją o dużo większym wadze, 
zarówno z uwagi na gabaryt (jest 
to tom liczący ponad 800 stron), 
jak i znaczenie samego tematu. 
Podtytuł stawia tezę, którą pod-
czas spotkania autor starał się 
uzasadnić, w czym sekundował 
mu znakomity gość w osobie by-
łego osobistego sekretarza Jana 
Olszewskiego,  pana Zbigniewa 
Krzysztonia.

Ten ostatni wielokrotnie pod-
kreślał, że nie był nigdy polity-
kiem, jego rolą było natomiast 
organizowanie dnia premiera Ol-
szewskiego, dzięki czemu jak nikt 
inny posiadał unikalny wgląd w 
styl pracy  i codzienny sposób by-
cie premiera. Formuła spotkania z 
udziałem dwóch gości sprawdziła 
się znakomicie, ponieważ pano-

wie bardzo dobrze się wzajemnie 
rozumieli i uzupełniali – gdy na 
przykład Artur Kłus opowiadał o 
swoim zaskoczeniu tym, że przy 
pierwszym spotkaniu Jan Olszew-
ski przyjął go i był gotów rozma-
wiać ze studentem, który przy-
szedł do niego właściwie z ulicy, 
Zbigniew Krzysztoń potwierdzał, 
że takim właśnie był człowie-
kiem i tak otwarcie podchodził  
do innych.

Praca nad książką, która ukazuje 
się teraz dzięki wsparciu Fundacji 
PZU, trwała około 8 lat, ponieważ  
autor opracowywał bardzo ob-
szerny materiał źródłowy całko-
wicie samodzielnie, poszukując w 
międzyczasie sponsora projektu.

Na sali znalazło się bardzo wiele 
osób i zdecydowanie nie była to 
publika przypadkowa. O żywym 
zainteresowaniu tematem i zapo-
trzebowaniu na jego solidne opra-
cowanie niech zaświadczy fakt, 
że po godzinie przygotowanej 
prezentacji, kolejną zajęły pytania  
z sali i dyskusja.   

AlKo

Projekt jest dziełem czworga 
młodych ludzi - Adam Gorzkow-
skiego, Oliwii Kocyk, Dominiki 
Kudły i Uli Woźniak z Zespołu 
Szkół Nr 1, wspieranych przez 
platformę Zwolnieni Z Teorii i ma 
na celu podnoszenie świadomo-
ści społecznej dotyczącej nad-
używania tworzyw sztucznych i 
zagrożenia, jakim są nieustannie 
rosnące ilości nieprzetworzo-
nych odpadów.  Jego uczestnicy 
działają na platformach społecz-
nościowych, ale również wycho-
dzą ze swoim przesłaniem bez-
pośrednio do ludzi,  dlatego 30 
stycznia poprowadzili w CK-A aż 
dwa spotkania: rano dla dzieci 
ze szkół podstawowych, wieczo-
rem zaś otwartą lekcję ekologii 
dla wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców Kozienic. I napraw-
dę szkoda, że nie zjawiło się ich 
więcej, ponieważ w skondenso-
wanej formie dowiedzieć można 

było się naprawdę wiele, a były 
przecież i konkursy, które zresz-
tą dobitnie wykazały, że nawet 
osoby zainteresowane ekologią i 
właściwymi sposobami segrega-
cji odpadów mogą na tym polu 
popełniać błędy. Bo czy jesteście 
państwo pewni, że wiecie, gdzie 
należy wrzucić karton po soku? 
Zawsze jednak warto próbować, 
a o to właśnie poprosili nas na ko-
niec prowadzący: o zaoszczędze-
nie jednego litra wody dziennie, 
o jedno plastikowe opakowanie 
mniej. Nie nawoływali do asce-
zy, tylko rozsądku i podkreślali, 
że problemem nie jest używanie 
plastiku, lecz jego nadużywanie.

Na koniec mieliśmy okazję za-
dać im kilka pytań...

OKO: Jakim cudem Wam się 
chce?

Adam Gorzkowski: Przede 
wszystkim widzimy, jak duży jest 
to problem. W październiku roz-
poczęliśmy nasz projekt i działa-
my, bo widzimy, że ludzie nie są 
świadomi skali zagrożenia, jakie 
wynika z ciągłego nadużywania 
plastiku, zbyt pochopnego na-
bywania produktów w plastiko-
wych opakowaniach i wyrzuca-
nia ich bez refleksji.

OKO: Czy macie żal do poko-
lenia przed Wami, że przekazu-
je Wam planetę w tak kiepskim 
stanie?

A.G.:  Nie mamy żalu, po pro-
stu staramy się, żeby przyszłość 
była lepsza, stąd właśnie hasło 
„What about future?”, przy czym 
nie chodzi nam o przyszłość za 
100 lat, tylko tę niedaleką.

OKO: Jakie działania obecnie 
realizujecie, jak reagują ludzie?

A.G.:  Ludzie przychodzą do 
nas chyba z ciekawości, prze-
prowadzamy też cykl wykładów 
dla szkół. Dzisiaj o 10 przepro-
wadziliśmy wykłady dla uczniów 
klas IV-VIII z SP2 i SP3, była pełna 
sala, jutro też o godzinie 10 będą 
wykłady dla uczniów klas I-III z 
tych szkół,  jesteśmy już umó-
wieni z SP1 i SP4 oraz szkołami w 
Janikowie, Wólce Tyrzyńskiej i w 
Świerżach Górnych. Mamy dość 
szerokie plany i myślimy, że uda 
nam się je zrealizować.

AlKo

po spotkaniu informacyjnym w sprawie rozbudowy dK48
We wtorek, 28 stycznia, odbyło się w sali konferencyjnej UM w Kozienicach  spotkanie 

informacyjne z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 
sprawie rozpoczętych już prac projektowych nad rozbudową drogi krajowej nr 48 na odcinku 
od Janikowa do granic administracyjnych Gminy w Brzeźnicy.

„What about future?”, czyli „Co z przyszłością?” to zawsze dobre pytanie - zwłaszcza, 
gdy zadają je młodzi ludzie. 30 stycznia padło w Sali Kinowej kozienickiego CK-A, a 

stawiający je uczniowie ZS nr1  w Kozienicach  nie poprzestali na tym, ale zaproponowali też 
kilka konkretnych sposobów, dzięki którym możemy uczynić tę przyszłość lepszą.

Sens spotkania burmistrz Piotr 
Kozłowski (który nie był na spot-
kaniu obecny, prowadził je wice-
burmistrz Mirosław Pułkowski) 
wyłożył następująco:

- Tych spotkań będzie więcej. 
[…] Chcemy przede wszystkim, 
żeby bo mieszkańców dotarła in-
formacja, co jest planowane, jak 
to ma wyglądać, natomiast do in-
westora - żeby dotarły oczekiwa-
nia mieszkańców. My tu jesteśmy 
troszkę pośrednikiem, bo nie je-
steśmy inwestorem, chcemy na-
tomiast, żeby głos mieszkańców 
był słyszalny i o to, co będzie moż-
na uwzględnić ze względów for-
malnych, prawnych i ekonomicz-
nych, będziemy prosili GDDKiA, 
aby uwzględniła. Bo to ma służyć 
głównie nam, przez lata, tutaj 
mieszkającym. I kolejne spotkanie 
też temu będą służyły.

Przedstawiciele GDDKiA przed-
stawili koncepcję modernizacji 
obecnie istniejącej DK 48, która 
ma być dostosowana do standar-
dów drogi o ruchu przyspieszo-
nym. Zapewnieniu bezpiecznego 
ruchu pieszego i rowerowego na 
całym rozbudowywanym odcin-
ku mają posłużyć ciągi pieszo-
-rowerowe (o szerokości 3 me-

trów) i chodniki. Tam, gdzie ich 
nie będzie, piesi mieliby poruszać 
się biegnącymi obok DK drogami 
serwisowymi, służącymi dojaz-
dowi do posesji. Taka propozycja 
wzbudziła protesty ze strony m. 
in. mieszkańców Psar i Brzeźni-
cy, ponieważ oznaczałoby to, że 
na pewnych odcinkach dzieci 
musiałyby iść do szkoły właśnie 
taką drogą, pozbawioną chod-
nika. Przedstawiciele GDDKiA 
zapewniali, że ruch miałby być 
tam minimalny, ponieważ droga-
mi tymi poruszaliby się jedynie 
dojeżdżający do swoich posesji 
mieszkańcy, nie trafiło to jednak 
tym ostatnim do przekonania – 
ostatecznie stanęło na propozycji, 
by w tej sprawie złożyli wniosek 
na piśmie.

W terenie gęstej zabudowy 
mają stanąć ekrany akustyczne, 
których umieszczenie zaplanowa-
no pomiędzy DK48 a drogami ser-
wisowymi, ale nie między droga-
mi serwisowymi a posesjami – tu 
GDDKiA znów powołała się na ni-
ski przewidywany poziom ruchu i 
w związku z tym hałasu. Przedsta-
wiciele inwestora udzieli również 
odpowiedzi na pytania o pomiary 
poziomu ruchu na rozbudowywa-
nej drodze, potwierdzając, że były 

one skrupulatnie prowadzone, a 
poziom ruchu nie należy do bar-
dzo wysokich, lokując ten odcinek 
DK48 poniżej krajowej średniej.

Technicznie rzecz biorąc, spot-
kanie miało formę wędrówki po 
wyświetlanym z rzutnika projek-
cie odcinka drogi od Janikowa po 
Brzeźnicę, gdzie przedstawiciele 
projektanta omawiali wszystkie 
jego niuanse, zatrzymując się za 
każdym razem, gdy ktoś z miesz-
kańców kierował do nich pytania. 
Posługując się laserowym wskaź-
nikiem, mieszkańcy precyzowali, 
jaki obszar ich interesuje. Ta for-
ma dyskusji okazała się bardzo 
wygodna dla obu stron, ponieważ 
pomagała nie pogubić się w gąsz-
czu technicznych niuansów oraz 
posuwać się do przodu w sposób 
konstruktywny.

Najciekawszą i najdalej odbie-
gającą od założeń projektu pro-
pozycję przedstawili mieszkańcy 
Brzeźnicy, którzy zaapelowali, by, 
kierując się istotnym interesem 
społecznym, GDDKiA rozważyła 
alternatywę dla rozbudowy drogi 
biegnącej przez środek ich wsi w 
postaci obwodnicy, która całkowi-
cie omijałaby Brzeźnicę, biegnąc 
wzdłuż linii kolejowej i wpadając 

znów w obecną DK48 dopiero 
przy zakręcie w Słowikach. Z sali 
padło kilka głosów poparcia i mia-
ła miejsce ciekawa polemika, w 
której obie strony przedstawiły 
konkretne argumenty, choć trze-
ba przyznać, że te związane z do-
brem społeczności lokalnej były 
raczej po stronie mieszkańców.

Pisząc o tym spotkaniu, nie 
sposób uciec od porównań z 
poprzednim spotkaniem infor-
macyjnym z udziałem GDDKiA, 
które odbyło się w tej samej sali 
we wrześniu i dotyczyło remontu 
DK79. Wówczas opuszczający salę 
konferencyjną mieszkańcy byli w 
większości rozczarowani i bardzo 
krytycznie odnosili się do jako-
ści udzielonych przez delegację 
GDDKiA informacji, zarzucając jej 
brak należytego przygotowania. 
Po ostatnim spotkaniu i w czasie 
jego trwania atmosfera była zu-
pełnie inna. Czy mieszkańcy byli 

gremialnie zadowoleni ze wszyst-
kich przedstawionych przez GDD-
KiA rozwiązań? Nie – i jasno tym 
mówili, niejednokrotnie przed-
stawiając własne, alternatywne 
propozycje, ale samo spotkanie 
oceniali jako udane i potrzebne, 
podobnie jak samą inwestycję 
niezależnie od tego, że na pewno 
ich ona w jakiś sposób dotknie, 
choćby z uwagi na zajęcia (za sto-
sowną odpłatnością rzecz jasna) 
części ich posesji, co na pewno 
będzie miało miejsce.

Wygląda jednak na to, że dobra 
organizacja tego rodzaju konsulta-
cji i potraktowanie mieszkańców 
przez GDDKiA tym razem poważ-
nie, o czym świadczyło przysłanie 
znacznie lepiej przygotowanej i 
zachowującej się po prostu pro-
fesjonalnie reprezentacji, to coś, 
czego mieszkańcy potrzebują i co 
potrafią docenić.

AlKo

Co z przyszłością? Spotkanie 
z arturem Kłusem
30 stycznia odbyło się w sali kameralnej kozienickiego 

CK-A spotkanie, którego organizatorem była Biblioteka 
Publiczna Gminy Kozienice, a głównym bohaterem… no właś-
nie - Artur Kłus, autor monumentalnej biografii politycznej 
Jana Olszewskiego, czy może sam Jan Olszewski?
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DIETETYK RADZI

Kozienicka reprezentacja San Escobar, czyli „amatorzy sobie radzą”

Pierwsze, co zwraca uwagę, 
to niecodzienna nazwą drużyny, 
której genezę lider zespołu wy-
jaśnia następująco:

- Trzeba było się jakoś nazwać. 
A że akurat w tym okresie nasz 
były minister spraw zagranicz-
nych ogłosił, że nawiązujemy 
współpracę z takim dziwnym 
krajem, ja sobie tak żartobliwie 
stwierdziłem, że skoro każdy z 
nas chciałby być zawodnikiem w 
jakiejś reprezentacji, to San Esco-
bar na pewno się nie obrazi, jeśli 
będziemy ich reprezentować. I 
rzeczywiście - nikt z tego powodu 
nie robi nam wyrzutów.

Jeśli natomiast chodzi o histo-
rię zespołu...

- Z mojej perspektywy zaczęło 
się tak, że po wielu latach prze-
rwy szukałem kontaktu, miejsca 
gdzie można pograć w siatków-
kę… aż któregoś dnia dostałem 
telefon z pytaniem, czy jestem 
chętny pograć w szkole w Jani-
kowie. Rzuciłem wszystko i po-
jechałem. Głowa pamiętała jak 
grać, ciało już niekoniecznie, 
więc skończyło się od razu kontu-
zją. Nie poddałem się i ciągnąłem 
dalej. Niestety, grupa właśnie się 
rozpadała, ludzie przestawali 
uczęszczać na treningi. Posta-
nowiłem ratować to wszystko, 
wprowadziłem nowe reguły – 
wymagana regularna obecność, 
zrzutki na sprzęt i salę. Załatwi-
łem nową większą salę w szkole 
podstawowej w Brzeźnicy (tu 
podziękowania dla dyr. Jurka Wa-

cha) i zaczęliśmy nowy rozdział 
naszej przygody. Nie wszyscy 
wytrzymali nowe zasady i mu-
sieliśmy się pożegnać, ale na ich 
miejsce znaleźli się nowi chętni 
m.in Piotr Kozłowski, Artur Ma-
tera, Mateusz Kowalik, Michał 
Miśkiewicz i kilku uczniów ZS 
nr1 i LO... Dwaj pierwsi pano-
wie to oczywiście aktualny bur-
mistrz Kozienic i prezes lokalnych 
struktur PiS. W ubiegłym roku 
dołączyła do nas jak dotąd jedy-
na dziewczyna, nasz rodzynek, 
Ola Rybowska. Ponieważ oprócz 
składu turniejowego mamy szer-
szy skład treningowy, umiejęt-
ności – choć pewnego poziomu 
oczekujemy – nie są naszym 
priorytetem, najważniejsza jest 
systematyczność i chęci. Grunt, 
żebyśmy mogli na sobie polegać. 
Nasz kolega Robek przykłado-
wo spóźnia się obowiązkowo na 
każdy trening, ale jednocześnie 
wiadomo, że nigdy żadnego nie 
opuści, więc jest pod tym wzglę-
dem przewidywalny i wiemy, że 
możemy na niego liczyć w 100%. 
Tak to działa.

...i kwestie organizacyjne...

- Ciągniemy to cały rok, bo jak 
się przerwie, to potem ciężko 
się zebrać do kupy. Od 4-5 lat 
uczestniczymy w tej naszej Kozie-
nickiej Lidzie Amatorskiej - tu w 
okolicy najlepiej zorganizowanej, 
to trzeba przyznać. U nas jest tak, 
że jeśli liga jest amatorska, to nie 
może grać zawodnik, który jest 
zgłoszony do Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej na dany sezon, 

żeby zawodowców nie było. Gdy 
gramy w Zwoleniu – tam nie ma 
tych ograniczeń, stąd musimy się 
potykać na przykład z drużynami 
czwartoligowymi... Ale jak widać 
- amatorzy sobie radzą.

Drużyna turniejowa (na foto-
grafii) to Krzysztof Cieślakowski 
(zwany Prezesem), Mateusz Ko-
walik, Paweł Piętka, Piotr Drab, 
Karol Stanowski, Dawid Piekar-
ski, Artur Matera, Jarosław Wój-
cik i Michał Miśkiewicz (na zdję-
ciu brak Filipa Walosa). To ekipa, 
która wyjeżdża na turnieje (wraz 
z rezerwowymi), na treningi na-
tomiast uczęszcza w miarę regu-
larnie od 10 do 12 osób.

Jeśli chodzi o warte wspomnie-
nia sukcesy…

- Po roku treningów - dwa razy 

w tygodniu, nawet w wakacje, 
z mojej strony rozsyłanie SMS-
ów w dzień treningu nawet jak 
byłem na wczasach - opłaciło 
się. Stworzyliśmy drużynę, któ-
ra mogła wreszcie wystartować 
w lokalnych rozgrywkach ama-
torskich. Po dwu latach słabych 
występów, zaczęliśmy się wresz-
cie liczyć w stawce i w ubiegłym 
roku weszliśmy do pierwszej 
czwórki kozienickiej amatorskiej 
ligi siatkówki. W tym roku posta-
nowiliśmy skonfrontować nasze 
umiejętności w terenie i wzięli-
śmy udział w Amatorskiej Lidze w 
Zwoleniu i jak się okazało... jest 
nieźle, dostaliśmy się do finałów 
z drugiej pozycji. W marcu przy-
stępujemy do naszego kozieni-
ckiego turnieju amatorskiej piłki 
siatkowej z założeniem minimum 
pierwsza czwórka ( finały ). Za-
praszamy wszystkich chętnych, 

zgłoszenia  wKCRiS w połowie 
marca.

Podsumowując...
- Największy ból że nie ma 

wsparcia, a to wszystko jednak 
kosztuje - wpisowe, dojazdy…  
ale dajemy radę i zachęcamy 
wszystkich, ciągle szukamy ludzi. 
Na młodzież również jesteśmy 
otwarci. Oczekujemy przede 
wszystkim chęci, nad resztą bę-
dziemy pracować wspólnie. Dba-
my o  poziom, toteż ten z roku 
na rok się podnosi. Moja w tym 
głowa, żeby to nie była jednak 
tylko zabawa, ale żeby to miało 
ręce i nogi.

Pozdrawiamy z tego miejsca 
nasze panie i rodziny, moją żonę 
Anię, żony chłopaków – bo bez 
ich cierpliwości, gdyby nie pusz-
czały nas na treningi… nic by z 
tego nie było.

Sport amatorski w Kozienicach, choć niedopieszczony i po-
zbawiony szerszego wsparcia, ma się dobrze – okazuje 

się, że chęci i zdolności organizacyjne wystarczą, by oddolnie 
zbudować coś ciekawego. Taki wniosek wypływa z naszej roz-
mowy z liderem-organizatorem amatorskiego  siatkarskiego 
klubu San Escobar, Krzysztofem Cieślakowskim.

„A, to taki bajkowy obrazek...”
W piątek 24 stycznia, w Sali Wystawowej CK-A odbył się wernisaż wystawy malarstwa  

i rysunku wyjątkowego  - co tyczy się tyleż jakości i stylu prac, co niecodziennej 
skromności - kozienickiego artysty, Sławomira Zawadzkiego.

Dla KDK był to pierwszy werni-
saż w roku 2020, dla Sławomira 
Zawadzkiego zaś już osiemnasta 
indywidualna wystawa, a przy-
pomnieć można, że swoje prace 
prezentuje od orwellowskiego 
roku 1984. Najnowsza wystawa 
nosi tytuł "Błotno liryczny rea-
lizm magiczny".

W relacjach z wszelkich tego 
rodzaju imprez regularnie po-
wtarza się zwrot „licznie zgro-
madzona publiczność” i choć 
tej językowej kalki można mieć 
często serdecznie dosyć, tym 
bardziej, że często pojawia bez 
szczególnego uzasadnienia, tu 
jednak jest jak najbardziej na 
miejscu, ponieważ – jak za-
uważyła dyrektor CK-A, Elwira 
Kozłowska – niewiele brakowa-
ło, by w niemałej przecież sali 
wystawowej zabrakło miejsca 
dla miłośników twórczości arty-
sty... i jego przyjaciół, ponieważ 
podczas tego spotkania wyjąt-
kowo wyraźnie widać było, że 
pan Sławomir jest nie tylko ce-
niony jako artysta, ale też po 
prostu powszechnie lubiany  
jako człowiek.

Czemu zresztą trudno się dzi-
wić – prowadzącej spotkanie 

pani dyrektor CK-A trudno było 
wydobyć od artysty jakąkolwiek 
obszerniejszą wypowiedź na 
własny temat, bynajmniej nie 
z powodu mrukliwości, ale z 
uwagi na nadzwyczajną skrom-
ność i chęć wypowiadania się 
przede wszystkim przez sztukę. 
Są artyści, którzy swoje dzieła 
sprzedają opakowane w do-
datkową narrację i manifesty – 
sztuka Sławomira Zawadzkiego 
najwyraźniej tego zupełnie nie 
potrzebuje, a mimo to przyciąga 
uwagę i angażuje, a dzięki nie-
codziennej spójności i powta-
rzaniu kluczowych motywów 
niepostrzeżenie wciąga w swój 
dziwny, tyleż piękny co zwichro-
wany świat, gdzie możemy być 
pewni, że jeśli na jednym obra-
zie trwa poszukiwanie zielonego 
kota, będziemy go mogli spot-
kać pętającego się po innych.

Sławomir Zawadzki jest na co 
dzień pracownikiem Muzeum 
Regionalnego w Kozienicach – 
gdy zostało to wspomniane, rzu-
cił w przestrzeń „Eksponat...”, 
czym udało mu się rozbawić 
chyba wszystkich zgromadzo-
nych – toteż Muzeum miało na 
wernisażu silną reprezentację, 
a nawet moment liryczny, gdy 

jedna z pań zatrudnionych w tej 
szacownej instytucji odczytała 
(zwięzły i napisany zgrabnie i z 
humorem, w konwencji jak naj-
dalszej od drętwej laurki ku czci) 
wiersz napisany przez przyjacie-
la artysty. Odbyło się również 
zapowiedziane wcześniej loso-
wanie jednej z prac artysty, któ-
ra przypadła w udziale jednemu 
z najmłodszych gości. Cóż przed-
stawiała praca, jakiż krył się za 
nią zamysł, a może nawet idea? 
Cóż, oddajmy tu głos artyście:

- A, to taki bajkowy obrazek...

Po podziękowaniach i kwia-
tach, pani Elwira oddała artystę 
w ręce publiki, która samoczyn-
nie, w nadzwyczaj zdyscypli-
nowany sposób, ustawiła się w 
bardzo imponującą kolejkę do 
składania bohaterowi wieczoru 
gratulacji.

Wystawa będzie dostępna 
do 8 marca, zachęcamy jednak, 
by odwiedzili ją Państwo jak 
najszybciej, ponieważ jest wy-
soce prawdopodobne, że bę-
dziecie chcieli do niej wracać   
po kilkakroć!

AlKo
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Klasa III a
Wychowawca Joanna Piwońska
Górny rząd od lewej: Piotr Maj, 

Jakub Fryc, Mikołaj Kurek, Karol 
Wroński, Marcin Świątkowski, 
Artur Gawrysiak, Jakub Stankie-
wicz, Jan Markowski, Dawid Ber-
naś, Ernest Korczak,
Rząd II od lewej: Nikola Kęsik, 

Kamila Kapusta, Wiktoria Rytko, 
Katarzyna Płatos, Wiktoria Za-
wodnik, Magda Komorowska, 
Wiktoria Pajączkowska, Julia 
Gnyś, Patrycja Kępińska,
Dolny rząd od lewej: Maria 

Król, Kinga Kuśmierczyk, Wik-
toria Kornacka, Joanna Piwoń-
ska – wych. klasy, Natalia Kłos, 
Małgorzata Sekuła, Katarzyna 
Tyśkiewicz, Wiktoria Bąk.  

Klasa III b 
Wychowawca Tomasz Urban
Górny rząd od lewej: Kamil Łu-

kasik, Marta Krześniak, Tomasz 
Urban – wych. klasy, Kinga Kwa-
czyńska, Cezary Zalewski,
Dolny rząd od lewej: Karolina 

Jasek, Julita Jankowska, Natalia 
Izdebska, Zuzanna Mazur, Daria 
Kudła, Martyna Sadal.

Klasa III c 
Wychowawca Joanna Kuźmiń-

ska
Górny rząd od lewej: Krystian 

Jasek, Rafał Jaworski, Klaudia 
Kalinka, Julianna Wojcieska, 
Agata Dulak, Kacper Kalbarczyk, 
Monika Paduch, Karolina Ja-
skulak, Weronika Gołębiowska, 
Marcin Wołos, Maciej Wypych,
Dolny rząd od lewej: Nadia Ko-

walska, Nikola Flisińska, Anna 
Mika, wych. klasy Joanna Kuź-
mińska, Zuzanna Rokita, Wero-
nika Śmietanka, Sandra Kwiat-
kowska, Weronika Makos.

KoZIEnIcE. StudnIÓwKa w ZIElonyM (lo)


