
Posiedzenie Rady Gminy 
Garbatka-Letnisko odbyło się 
29.12.2020 roku, a jednym z 
punktów obrad była przygotowa-
na „Uchwała w sprawie zamiaru 
przekształcenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bogucinie w Szko-
łę Filialną w Bogucinie podporząd-
kowaną organizacyjnie Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Królowej 
Jadwigi w Garbatce-Letnisko”. W 
efekcie od 31 sierpnia 2021 roku 
szkoła będzie realizowała naucza-
nie w klasach I-IV oraz w oddziale 
przedszkolnym, a uczniowie klas 
V-VIII będą kontynuować naukę w 
Szkole Podstawowej w Garbatce-
-Letnisko.

Uchwała intencyjna, wyrażająca 
zamiar przekształcenia i przyjęta 
większością głosów Rady Gminy, 
poprzedzona została posiedze-
niem Komisji Oświaty, która po-
chyliła się nad sprawą biorąc pod 
uwagę nie tylko czynnik ekono-
miczny (radząc się także Komisji Fi-
nansów), ale również wpływ prze-
kształcenia na dzieci i młodzież 
oraz zachowanie/utratę miejsc 
pracy przez grono pedagogiczne 
szkoły w Bogucinie.
Bezlitosny rachunek ekonomiczny

Nie da się ukryć, że ważnym 
czynnikiem decydującym o prze-
kształceniu były finanse i obciąże-
nie gminy kosztami prowadzenia 

szkoły w Bogucinie. Poprosiliśmy 
o komentarz  w sprawie wójt gmi-
ny Garbatka-Letnisko, p. Teresę 
Fryszkiewicz, która zapewniła, że 
nie dąży do całkowitej likwidacji 
placówki, podkreślając duży koszt 
utrzymania szkoły w dotychcza-
sowym kształcie. Także przewod-
nicząca Komisji Finansów gminy, 
p. Marianna Piechota podkreślała 
podczas obrad Rady Gminy ros-
nące koszty utrzymania szkoły w 
Bogucinie – według jej wyliczeń 
koszt rocznej nauki jednego ucznia 
w Bogucinie generuje koszty na 
poziomie 25 tysięcy złotych, z cze-
go 46% tej kwoty pokrywa gmina.  
Debaty na temat kosztów utrzy-
mania placówki poruszane były 
podczas obrad komisji wielokrot-
nie, jednak dopiero teraz, po kilku 
latach podjęta została ostateczna 
decyzja o przekształceniu - według 
większości głosów słuszna z punktu 
widzenia ekonomicznego. Jak ma 
się to do czynnika ludzkiego?

Szkoła to także ludzie
- Szkoła w Bogucinie to trady-

cja, szkoła w Bogucinie to miejsce 
pracy, szkoła w Bogucinie to dobro 
społeczne – mówiła w grudniu 
dyrektor placówki, p. Teresa Ro-
dakowska. – To miejsce, w którym 
uczniowie, którzy mają problemy 
w nauce mogą się odnaleźć. Ape-
luję o głosowanie przeciw uchwale 
– mówiła dyrektor podczas obrad 
Rady Gminy. Warto wspomnieć w 
tym miejscu o sukcesach uczniów 
Szkoły Podstawowej w Bogucinie 
nie tylko w konkursach regional-
nych, ale również ogólnopolskich 
i międzynarodowych jak: Ogólno-
polski Młodzieżowy Konkurs Kra-
joznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” 
czy Konkurs „Kangur Matematycz-
ny”.

W tej kwestii zgadza się wójt 
gminy, która podkreśla jak ważne 
dla najmłodszych zindywidualizo-
wanie wymagań i osobisty kon-
takt z pedagogiem. Stąd decyzja 
o pozostawieniu klas I-IV w szkole 
podstawowej w Bogucinie. „To w 
tym okresie możliwe jest wykry-
cie i skuteczna korekta mogących 
się pojawić dysfunkcji”. Zreduko-
wanie liczby klas z ośmiu do czte-
rech ma zapewnić najmłodszym 

lepsze warunki nauki. Do tej pory 
niewielka liczba uczniów wymu-
szała na władzach podstawówki 
łączenie ze sobą klas z różnych 
roczników. Przekształcenie ma za-
pewnić placówce możliwość bez-
pośredniego kontaktu nauczyciela  
z uczniem.

Zdaniem dyrektor szkoły w Bo-
gucinie oznacza to jednak koniec 
placówki. Podkreśla, że rodzice 
nie będą chcieli zostawiać dzieci w 
Bogucinie na trzy-cztery lata tylko 
po to, by w V klasie przenosić je do 
Garbatki. Jej zdaniem przekształ-
cenie doprowadzi do tego, że 
rodzice już od początku edukacji 
zapiszą pociechy do szkoły w Gar-
batce, co doprowadzi do upadku 
placówki w Bogucinie. 

Dyrektor Rodakowska obawia 
się także o miejsca pracy. W Bo-
gucinie zatrudnionych jest 17 na-
uczycieli – po zmianach ich liczba 
będzie musiała zostać zmniejszo-
na – zdaniem dyrektor prawdo-
podobnie do około 5 osób. – Co z 
resztą? Gdzie ci nauczycieli mają 
po 20, 25 latach szukać pracy? – 
zastanawia się Rodakowska. 

O odpowiedź poprosiliśmy wójt 
gminy, która podkreśliła, że na-
uczyciele zajmujący się dziećmi do 
IV klasy zachowają miejsca pracy. 
Kadra ucząca starsze klasy to naj-
częściej nauczyciele niepełno-
etatowi, którzy często dojeżdżają 

do Bogucina tylko na dwie, trzy 
godziny lekcyjne by poprowadzić 
zajęcia, a następnie wrócić do 
obowiązków w innych szkołach 
- także do Szkoły Podstawowej  
w Garbatce-Letnisko. Wójt za-
pewniła nas również, że podejmie 
działania mające na celu zapew-
nienia miejsca pracy pozostałym 
nauczycielom. 

Czy tak się stanie? Będziemy ob-
serwować sytuację, a tymczasem 
zarówno przedstawiciele gminy 
jak i dyrektor szkoły w Bogucinie 
oczekują na opinię Mazowieckie-
go Kuratora Oświaty i związków 
zawodowych na temat przekształ-
cenia szkoły. 

Beata Murat

W ramach uzupełnienia warto 
przytoczyć sprawę Szkoły Pod-
stawowej w Kociołkach (gmina 
Kozienice), która została zlikwido-
wana 31.08.2020 roku, gdy udział 
środków własnych gminy w utrzy-
manie placówki wzrósł do niemal 
70% (771 151 zł). 

Zaznaczmy przy tym, że według 
danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego gmina Kozienice znaj-
duje się na 246. miejscu najbo-
gatszych gmin w Polsce, podczas 
gdy Garbatka-Letnisko znalazła 
się dopiero na 1867. Uczyć się w 
małej szkole więc można, ale tylko 
w bogatszych gminach.
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P.H.U”MIX” Pionki

Szkoła w Bogucinie ofiarą rachunku ekonomicznego?
Przekształcanie i likwidacja małych szkół wiejskich to te-

mat, o który ocieramy się dość często. Tym razem decyzja 
o przekształceniu szkoły podstawowej w szkołę filialną do-
tknie placówkę z Bogucina w gminie Garbatka-Letnisko. Jak 
bardzo? Tego staraliśmy się dowiedzieć od każdej z zaintere-
sowanych stron.

LITERACKI DEBIUT 
KOZIENICZANKI

Wywiad z Małgorzatą Boryczką 
na str. 3

Spotkanie online (BPGK) 
12 marca!
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• Kupię stare meble, kre-
densy, maselnice, dzieże, 
beczki, wozy drabiniaste, 
niecki, kołowrotki, stoły 
stolarskie. Opróżniamy sta-
re posesje, szopy, stodoły.  
Tel. 511-088-148
• Kupię stare szkło - wazo-
ny, talerze, sztućce, szklanki, 
podstawki, wszelakie stare 
ozdoby i wyposażenie wnętrz, 
także kanki i bańki na mleko.  
Tel. 517-218-148
• Sprzedam stoisko w DH Ca-
sino w Pionkach z towarem 
bielizna upominki srebro 
wraz z wyposazeniem i kon-
taktami handlowymi. Więcej 
informacji pod nr telefonu 
602-579-045
• PRZYJMĘ stary lub zepsuty 
sprzęt komputerowy
-kompletny ( stacjonarne, 
laptopy)
-części ( dyski, napędy, karty 
rozszerzeń)
-tablety
Kontakt 579-665-969

• Kupię STARE MOTOCY-
KLE I SAMOCHODY wsk, mz, 
simson, motorynka itp FIAT, 
POLONEZ. Ciągniki rolnicze.  
Tel. 721 029 688
• Sprzedam koparko-łado-
warkę 580P Case, rok 1998, 
cena 60 000, stan dobry.  
Tel. 784-783-757

• Sprzedam działkę budowla-
ną, 900m². Bogucin, z pozwo-
leniem na budowę, wszystkie 
media. Tel. 668-803-997
• Działka 2,65ha wraz z do-
mem w stanie surowym w 
rudzie, na działce woda i ka-
nalizacja, prąd w domu, gaz 
w ulicy. Całość lub sam dom 
z dowolną wielkością działki. 
Tel. 608-225-736
• Sprzedam hektar zie-
mi w Brzózie klasa 3 cena 
30.000. Telefon kontaktowy  
604-181-478
• Sprzedam działki budowla-
ne w Janikowie 1200m2. Tele-
fon kontaktowy 604-181-478 
lub 503-124-381

• Sprzedam 2 sedesy poznań-
skie, cena 150 zł. Tel. 668-803-
997
• Sprzedam akordeon niemie-
cki, 72 basy. Tel. 668-803-997
• Sprzedam 200 kg ekologicz-
nych orzechów włoskich w łu-
pinie i 1,5 tony pszenicy kon-
sumpcyjnej. Tel. 603-682-978
• 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

• Mężczyzna 50 lat, finanso-
wo niezależny. Poznam panią 
bez nałogów w stosownym 
wieku. Tel. 535-635-331.
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

4
marca                   

KUPIĘ STARE MOTOCY-
KLE A TAKŻE CZĘŚCI  
I POZOSTAŁOŚCI PO 

NICH. TEL. 795-529-520
Kupię stare motocykle, 

motorowery, części. 
Tel. 663-999-631

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •

MOTORYZACJA

RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI • Seniorko, masz uczciwą 
rodzinę z wnukami – za-
dzwoń do samotnego eme-
ryta. Tel. 503 970 467.  
Naprawdę warto.
• Wdowiec 73 l. Pozna sym-
patyczną i miłą  Panią od 65 
do 70 lat z okolic Kozienic.  
Tel. 537-430-830

TOWARZYSKIE

WYRABIANIE 
PIECZĄTEK 

SPÓłDZIELNIA SOCJALNA 

„PRZYSTANEK KOZIENICE”

882-126-601
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Tygodnik OKO: Jak podoba 
Ci się perspektywa udziele-
nia wywiadu prawdziwej, 
małomiasteczkowej gaze-
cie? Miałaś okazję?

Małgorzata Boryczka: 
Prawdziwej małomiasteczko-
wej gazecie - nie, nie miałam 
okazji do tej pory, udzieliłam 
natomiast wywiadu prawdzi-
wemu małomiasteczkowemu 
portalowi internetowemu, 
ale to jednak nie to samo, za-
tem jestem bardzo szczęśliwa 
i podekscytowana!

OKO:  Podkręćmy zatem 
ekscytację: wyobraź sobie, 
że Twoje słowa, cała treść 
naszej rozmowy będzie do-
stępna pojutrze w gazetach 
rozprowadzanych np. na tar-
gu, w piekarni, w sklepach 
spożywczych…

Małgorzata Boryczka:  Ko-
jarzę, kojarzę. Mój tata za-
wsze mnie informuje, gdzie 
znalazł ostatnio OKO. Bardzo 
to jest ekscytujące, że można 
znaleźć je na targu czy w pie-
karni. To są właśnie miejsca, 
w których gazety powinny 
być dostępne.

OKO: Zgadzamy się, zgo-
dzą się też na pewno nasi 
czytelnicy! Idźmy dalej: po-
wiedziałaś w wywiadzie 
dla Kroniki Kozienickiej, że 
zainspirowały Cię Kozieni-
ce. I teraz pytanie: to, że 
kogoś inspiruje małe mia-
steczko, można rozumieć na 
dwa sposoby. Miasteczko to 
może być “moje miejsce na 
ziemi”, prywatny raj, Arka-
dia, punkt odniesienia... ale 
też przeciwnie: miasteczko 
jako przysłowiowa dziura, 
z której autor za wszelką 
cenę próbuje się wyrwać - i 
to jest też motywacja. Z któ-
rym przypadkiem mamy do 
czynienia u Ciebie - a może 
jeszcze z czymś innym?

M.B.: Chyba właśnie z 
czymś innym, bo… W każ-
dym opowiadaniu  mamy 
jednego narratora, jednego 
bohatera albo bohaterkę. To 
są po prostu zwykli ludzie, 
którzy sobie żyją w takim 
małym miasteczku i mają 
różne swoje problemy, cza-
sem wynikające z tego, że 
mieszkają właśnie w takim 
miejscu, a czasem zupełnie 
z tym niezwiązane, tylko po 
prostu jakaś ich perspekty-
wa, sposób rozumienia świa-
ta są naznaczone tym, gdzie 
mieszkają. Raczej nie są to 
opowieści, które jakoś glo-
ryfikują małe miasteczka, w 
sensie konwencji typu “dom 
nad rozlewiskiem, ach jak tu 
pięknie, wszyscy się znają”, 
ale nie jest to też jakaś kry-
tyka życia w małym miastecz-
ku, a przynajmniej nie było to 
moim celem. Mam nadzieję, 

że to jest taki w miarę rzetel-
ny obraz tego, jak się żyje w 
małym miasteczku, o czym 
się myśli, jakie się ma proble-
my - ale też jakie ma się moż-
liwości.

OKO: Czyli to jest po pro-
stu… o ludziach?

M.B.: O ludziach, to jest o 
ludziach. Mimo tego, że w 
tytule jest “o perspektywach 
rozwoju małych miasteczek”, 
to jest bardziej o ludziach i o 
tym, jak oni walczą z dniem 
codziennym, ze swoimi ogra-
niczeniami, również z ogra-
niczeniami tego miejsca, w 
którym żyją, jak po prostu 
walczą o to,  żeby jakoś prze-
trwać i żeby żyć jak najlepiej i 
być jak najszczęśliwszymi.

OKO: A propos tytułu: 
przyłapałem Cię na konfabu-
lacji! We wspomnianym wy-
wiadzie dla KK powiedziałaś, 
że Andrzej Bursa zastana-
wiał się nad perspektywami 
rozwoju małych miasteczek. 
Wiemy jednak, że on w tym 
wierszu właśnie odmawia 
zastanawiania się nad nimi, 
stwierdzając, iż ma je w du-
pie!

[zbulwersowanych czytel-
ników odsyłamy do źródła, 
tj. wiersza Andrzeja Bursy 
pt. “Sobota” - red.]

M.B.: To prawda, odmawia. 
Była to z mojej strony konfa-
bulacja, acz miałam nadzieję, 
że w ten sposób ludzie sięgną 
po ten wiersz Andrzeja Bur-
sy, przeczytają go sobie i się 
zbulwersują - albo będą czy-
tać Bursę dalej. Chociaż wy-

daje mi się, że on się jednak 
trochę zastanawiał, bo jakby 
się nie zastanowił, to by tak 
nie powiedział zdecydowa-
nie. Jest w tym jakiś emo-
cjonalny ładunek, coś jed-
nak musiało wywołać w nim 
tę złość i niechęć do małych 
miasteczek.

OKO: Powiedz teraz -  dla 
kogo jest ta książka? Dla nas, 
ludzi z małych miasteczek, 
dla tych z zewnątrz, żeby 
dowiedzieli się czegoś o nas, 
dla wszystkich?

M.B.: To jest książka dla 
wszystkich, choć wydaje mi 
się, że więcej zrozumieją z 
niej i więcej emocji może 
wzbudzić w ludziach miesz-
kających właśnie w małych 
miasteczkach, którzy do-
strzegą jakieś wzorce zacho-
wań, pomyślą “o,  a u mnie 
jest tak samo”. Ludzie z du-
żych miast... wydaje mi się, 
że też mogą tu coś znaleźć, 
czegoś się dowiedzieć. Mam 
wrażenie, że jednak jest tro-
chę taki podział na prowincję 
i powiedzmy Warszawę czy 
Kraków i literatura, która do-
tyka Krakowa czy Warszawy i 
szklanych wieżowców to jest 
literatura wysoka, a jak ktoś 
pisze o wsi czy o mniejszym 
mieście... no, to wtedy to są 
jakieś tam prowincjonalne 
problemy. A ja tak wcale nie 
uważam, uważam że dokład-
nie te same problemy są w 
dużym mieście i w małym, lu-
dzie mają równie dużo do po-
wiedzenia w małym mieście, 
co w dużym - dlatego wydaje 
mi się, że może to być książka 
dla wszystkich.

OKO: Skoro wiemy już 
dla kogo, to teraz: jak po-
wstawała? Słyszałem, że 
nie było to zaplanowane  
jako całość...

M.B.: Tak. Najpierw po 
prostu pisałam jakieś tam 
opowiadania. Powstawały 
one w bólach, przez wiele lat 
i bez jakiegoś konkretnego 
planu co właściwie chcę po-
wiedzieć, o czym to ma być, 
itd. Natomiast jak zebrało się 
już 5 czy 6, to to się jakby wy-
łoniło samo. Po prostu spoj-
rzałam na te opowiadania 
i zorientowałam się o czym 
piszę i że być może czas już 
jakoś to zebrać w całość  - i 
nie bać się tego, że to są opo-
wiadania, nie myśleć sobie o 
tym, że zadebiutować trzeba 
koniecznie powieścią. Może 
właśnie można wydać zbiór 
opowiadań i to wcale nie jest 
takie złe. Później poszłam 
na studia podyplomowe, na 
których dopracowałam ten 
projekt, złożyłam go w ca-
łość, dopisałam kilka tekstów 
i efektem jest taki zbiór.

OKO: A właśnie, powie-
działaś o studiach: jest taki 
stereotyp, że właściwie tyl-
ko przeszkadzają w pisaniu, 
które powinno wynikać z 
jakiegoś wewnętrznego cier-
pienia, potrzeby, że wtedy 
dopiero rodzi się literatura... 
Ty natomiast mówisz, że u 
Ciebie wynikło to z Twoich 
studiów nad literaturą.

M.B.: Zdecydowanie. Mówi 
się,  że artysta to musi być 
ktoś cierpiący, przymierający 
głodem, najlepiej do tego al-

koholik, a  jeszcze jakby żonę 
bił to już w ogóle ideał  - ale ja 
nie uważam, że to jest dobry 
archetyp i dobry model, żeby 
go powielać i się na tym wzo-
rować. Mnie te studia dały 
przede wszystkim przestrzeń 
do pisania, czyli wyznaczyły 
mi jakieś miejsce i czas, gdy 
muszę usiąść i coś napisać, 
bo się tego ode mnie ocze-
kuje. Dały mi cel, ponieważ w 
ramach studiów był organizo-
wany konkurs i jak się wygra-
ło ten konkurs, to się miało 
okazję właśnie wydać książ-
kę w wydawnictwie Nisza, w 
związku z czym moim celem 
był ten konkurs. (śmiech). 
Chciałam go wygrać, chcia-
łam skorzystać z tej okazji, 
że można w dobrym, szano-
wanym wydawnictwie zade-
biutować. Mnie to wcale nie 
przeszkadzało,  że mogłam 
się spotkać z innymi pisarza-
mi, posłuchać co mają do po-
wiedzenia, znaleźć grupę ró-
wieśniczą, która może czytać 
moje teksty i je krytykować, 
sprawiając w ten sposób, że 
będą lepsze. Dla mnie to było 
wszystko tylko na plus.

OKO: To ciekawe, bo tak 
idąc archetypem poety prze-
klętego najlepiej by było, 
jakby autor twierdził, że 
wszyscy pisarze to po prostu 
dziady…

M.B.: No oczywiście że 
tak, ale niestety - ja tego po 
prostu nie podzielam, nie 
powielam, nie biorę udziału. 
(śmiech)

(dokończenie na stronie 7)

NIE PODZIELAM, NIE POWIELAM, NIE BIORĘ UDZIAŁU
Małgorzata Boryczka, młoda pisarka rodem z Kozienic,  zadebiutowała ostatnio zbiorem opowiadań zatytułowanym swojsko  

„O perspektywach rozwoju małych miasteczek”, wydanym przez szanowane wydawnictwo Nisza.  
Na 12 marca BPGK zapowiedziała spotkanie online z autorką (szczegóły na str. 7), my zaś już teraz zapraszamy do lektury wywiadu! Słowem 

wyjaśnienia: familiarny ton rozmowy wynika z faktu, że z Gosią po prostu się prywatnie znamy - jak to w małych miasteczkach bywa...

Fot. Danuta Deckert
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Enea Wytwarzanie walczy z koronawirusem i wyposaża 
izolatorium na terenie szpitala w Kozienicach
Do szpitali i ośrodków leczniczych w całej Polsce 

trafiło kolejne wsparcie finansowe od Grupy Enea. 
Przekazywane za pośrednictwem Fundacji Enea środki 
są przeznaczane m.in. na zakup sprzętu medycznego 
oraz potrzebnych środków higieny i ochrony osobistej. 
W 2020 r. do 51 ośrodków trafiło ponad 5 mln zł. Enea 
Wytwarzanie aktywnie wspiera szpitale funkcjonujące w 
otoczeniu spółki niosąc pomoc finansową i materialną.

Fundacja Enea, za pośred-
nictwem której przekazywane 
są środki finansowe kierowa-
ne do placówek medycznych, 
pozyskuje je od darczyńców 
- spółek z Grupy Enea, które 
solidarnie przekazują środ-
ki pomocowe. To wyraz ich 
dbałości i odpowiedzialności 
za społeczności lokalne, w 
których działają. Na pomoc 
ofiarowaną w 2020 r. darowi-
zny celowe w dużym stopniu 
przekazała Enea Wytwarza-
nie, która od marca 2020 r. 
aktywnie działa na rzecz ogra-
niczenia rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, dbając jed-
nocześnie o bezpieczeństwo 
energetyczne kraju i odbior-
ców.

- Od niemal roku szpitale 
pracują w trudnych, szczegól-
nych warunkach. Cały czas 
wspieramy ich działania, by 
w najtrudniejszych chwilach 
zapewnić wszystkim potrze-
bującym niezbędną pomoc 
i opiekę. Jednocześnie z za-
angażowaniem i odpowie-
dzialnie pracujemy na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju – pod-
kreślił Antoni Józwowicz, pre-

zes Enei Wytwarzanie.
Wiosną 2020 r. pierwsza po-

moc finansowa od Enei Wy-
twarzanie trafiła do:

- Radomskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego im. dr. Tytusa 
Chałubińskiego,

- Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach,

- Powiatowego Centrum 
Medycznego w Grójcu  
sp. z o.o.,

- Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Pionkach,

- Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej z Zwoleniu,

- Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego sp. z o.o. w 
Radomiu,

- Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowym Mieście nad Pilicą.

W listopadzie i grudniu 
ubiegłego roku następne do-
finansowanie trafiło do 13 
ośrodków medycznych w całej 
Polsce. Wśród placówek, któ-
re otrzymały kolejne wsparcie 
finansowe od Enei Wytwarza-
nie znalazły się:

- Samodzielny Publiczny Ze-

spół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Zwoleniu,

- Radomski Szpital Specjali-
styczny im. dr. Tytusa Chału-
bińskiego,

- Samodzielny Wojewódzki 
Publiczny Zespół Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdro-
wotnej im. dr Barbary Borzym 
w Radomiu,

- Samodzielny Publiczny Ze-
spół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Pionkach,

- Samodzielny Publiczny Ze-
spół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Kozienicach,

- Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w No-
wym Mieście nad Pilicą.

Nasza Spółka zakupiła rów-

nież dla szpitala w Kozieni-
cach zapasy wody mineralnej, 
maseczek chirurgicznych, rę-
kawic nitrylowych, mydeł w 
płynie, żeli do rąk i ręczników 
jednorazowych.

Enea Wytwarzanie zaanga-
żowała się w koleją inicjaty-
wę, mającą na celu wyposaże-
nie izolatorium przy oddziale 
chorób zakaźnych szpitala w 
Kozienicach.

Aby zapewnić opiekę w izo-
latorium, w którym udzielane 
są stacjonarne i całodobo-
we świadczenia zdrowotne, 
inne niż szpitalne, zakwalifi-
kowanym do tego osobom, 
niezbędne jest zapewnienie 
odpowiednich do tego wa-
runków. Właściwie wyposa-

żone izolatorium powinno po-
siadać m.in. łóżka, telewizory, 
odbiorniki radiowe, kuchenki 
mikrofalowe, czajniki. Takie 
elementy to podstawa, by 
zapewnić komfort przyszłym 
pensjonariuszom.

Enea Wytwarzanie w tym 
celu zakupiła powyższe sprzę-
ty i w ten sposób wyposaży-
ła kilkanaście pomieszczeń. 
Spółka po raz kolejny wspo-
mogła szpital w Kozienicach, 
a odpowiednio wyposażone 
izolatorium być może oka-
że się miejscem, gdzie pra-
cownicy spółki i ich rodziny 
będą mogli korzystać podczas 
przechodzenia choroby  
zakaźnej COVID-19.
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Gmina Kozienice pomaga szpitalowi 
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski podjął decyzję 

o umorzeniu powiatowemu szpitalowi podatku od 
nieruchomości za lata 2019 i 2020.

Kwota wspominanego umo-
rzenia to blisko 420.000 zł, 
389.343 zł to podstawa podatku, 
natomiast 29.114 zł stanowią 
odsetki.

- Zapotrzebowanie na świad-
czenie usług medycznych przez 
szpital jest ogromne, pomimo 
że nie jest to nasz obowiązek ani 
kompetencja, dokładamy wszel-
kich starań, aby pacjenci szpita-
la powiatowego w Kozienicach 
w mniejszym stopniu odczuwali 
złą sytuację finansową jednostki. 
Chcemy, by placówka zaoszczę-
dzoną w ten sposób kwotę prze-
znaczyła na dofinansowanie sta-
nowisk pracy oraz zakup sprzętu 
i środków, które sprawią, że 
usługi szpitala, ich jakość i zakres 
dla kozieniczan będzie szerszy, 
a komfort pracy personelu choć 
trochę wyższy – mówi Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski 
i dodaje - w trosce 

o mieszkańców w przeróż-
ny sposób staramy się wspie-
rać działalność szpitala. W roku 

2020 przekazaliśmy placówce 
profesjonalny sprzęt medyczny, 
środki ochrony oraz umorzyliśmy 
zaległe zobowiązania podatkowe 
– wartość pomocy wyniosła nie-
co ponad 460.000 zł i była jedną 
z najwyższych jaką otrzymał ko-
zienicki szpital od samorządów i 
innych podmiotów.   

Warto wiedzieć, że nie wszyst-
kie samorządy traktują lecznice 
leżące na ich terenie w taki sam 
sposób, a wielu włodarzy nega-
tywnie odnosi się do umorzeń 
podatków 

od nieruchomości dla placó-
wek zdrowia. W Kozienicach 
wsparcie szpitala jest jedną z 
form pomocy finansowej udzie-
lanej przez Gminę Powiatowi Ko-
zienickiemu. Kolejne 

to  dofinansowanie działań 
drogowych i oświatowych re-
alizowanych przez powiat, na 
które w budżecie Gminy Kozie-
nice na 2021 rok zarezerwowano 
dodatkowo kwotę w wysokości 
400.000 zł.

Bezpłatna pomoc 
psychologiczna
Gmina Kozienice w ramach realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zapewnia pomoc psychologiczną  
dla mieszkańców Gminy Kozienice.

Pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych, doświadczających przemocy w 
rodzinie oraz w kryzysie świadczą psycholodzy dyżu-
rujący w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, 
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3.

Porad psychologicznych udzielają: mgr Paulina My-
sielski (wtorki od 16.00 do 18.00, środy od 9.00 do 
12.00, czwartki od 8.00 do 12.00) oraz mgr Magdale-
na Gielerak – Łandar (soboty od 9.00 do 15.00)

Zapisy do psychologów:
• osobiście w Urzędzie Miejskim w Kozienicach,  

oficyna pok. 5  
• telefonicznie:   48 611 71 72

Nowe strefy free wi-fi
Na terenie Gminy Kozienice pojawiły się kolejne punkty dostępu do bezpłatnego internetu. 

Hot spoty zostały zainstalowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Po-
wszechny dostęp do szybkiego Internetu działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Co 
istotne z programu sfinansowano 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Na terenie Gminy Kozienice 
pojawiły się kolejne punkty 
dostępu do bezpłatnego in-
ternetu. Hot spoty zostały 
zainstalowane w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa - Powszechny do-
stęp do szybkiego Internetu 
działanie 1.1 Wyeliminowa-
nie terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do sze-
rokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowoś-
ciach. Co istotne z programu 
sfinansowano 100% kosztów 
kwalifikowanych zadania.
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Bitwa Pod Nową Wsią 19 lutego 1831 r.
Po wybuchu powstania listopadowego,  29 listopada 1830 roku, wojska rosyjskie  wycofały  

się z granic Królestwa Polskiego po to aby zebrać siły i zgnieść bunt. Celem numer   
1 była  Warszawa. Rosjanie próbowali podejść ją z kilku stron. Kluczowym teatrem działań 

był kierunek wschodni. Nieco mniej ważnym ale istotnym był kierunek południowy.

To tu, do województwa san-
domierskiego car skierował 
korpus jazdy generała Cypriana 
Kreutza. Do Kozienic dotarli 18 
lutego 1831 roku. Zdecydowaną 
większość  stanowiła jazda oraz 
artylerzyści. Kreutz dysponował 
około 20 działami, w tym baterią 
sześciu dział pod dowództwem 
płk Butowicza. To właśnie ta ba-
teria stanowiła szpicę, która zo-
stała wysłana w okolice Nowej 
Wsi wraz z sześcioma szwadro-
nami dragonów. Ich celem była 
sama miejscowość jak i  ważny 
jak na tamte czasy trakt poczto-
wy. Druga droga tzw. nowy trakt 
był jeszcze nie ukończony (dziś 
droga nr 79). O ruchach wro-
ga wiedział generał Sierawski i 
gen. Józef Dwernicki, który stał 
na czele polskiego korpusu skła-

dającego się z jazdy,  piechoty i 
artylerii (11 dział) . Jego  celem 
był obrona terenów znajdują-
cych się po lewej stronie Wisły, 
na południe od Warszawy. Po 
długim marszu 19 lutego, w nie-
sprzyjających warunkach (ujem-
na temperatura i silny wiatr) od-
działy polskie dotarły pod Nową 
Wieś. We wsi byli  kozacy, a na 
polanie pod kolonią Chinów stał 
już płk Butowicz ze swoją baterią 
- o czym Polacy zresztą nie wie-
dzieli. Mimo rozkazu dowództwa 
aby pozostać, krakusi widząc ko-
zaków, popędzili za nimi licząc na 
łatwe zwycięstwo. Po dotarciu 
do polany pod kolonią Chinów 
przywitał ich zmasowany ogień 
kartaczowy z rosyjskich dział. 
Około 40 dziarskich krakusów zo-
stało wyeliminowanych z walki. 

Ci, którzy przeżyli (lub przeżyły 
ich konie) szybko wycofali się w 
nieładzie na polanę pod Nową 
Wsią.

Dwernicki wiedział czym grozi 
nieprzemyślane działanie dlate-
go też przed podjęciem decyzji o 
kolejnym ataku –czekał na własną 
artylerię i piechotę.  Tymczasem 
artylerzyści rosyjscy przeciągnęli 
4 swoje działa traktem poczto-
wym na polanę pod Nową Wsią. 
Jakież było ich zdziwienie gdy na-
przeciw siebie ujrzeli ustawioną  
w szyku polską jazdę. Nie chcąc 
narazić się na pościg i porażkę, 
bateria płk Butowicza ustawiła 
się w centralnym miejscu polany, 
a po bokach ustawili się dragoni 
z obstawy. Artylerzyści rozpoczę-
li ostrzał polskich  pozycji. Bez-
czynność groziła stratami dlate-

go Dwernicki zdecydował się na 
atak jazdy mimo, że polska arty-
leria dopiero dotarła na pozycje i 
ustawiała swoje działa naprzeciw 
wojska rosyjskiego. Polacy roz-
poczęli szarżę.  Na czele popędzili 
krakusi z 1 Pułku Jazdy. Prawdo-
podobnie chcieli się zrehabilito-

wać za poprzednią porażkę. Nie-
stety i tym razem dostali się pod 
lufy rosyjskich armat i ponownie 
stracili  wiele koni i  jeźdźców. Za 
nimi,  już po wsparciu polskich 
artylerzystów zaatakowali ułani z  
1 i 3 Pułku Ułanów. Jak błyskawi-
ca uderzyli na rosyjskie armaty. 
Kanonierzy bronili się zaciekle. 
Większość  jednak  zginęła lub 
została wzięta do niewoli. Cztery 
armaty, które tak mocno doku-
czały Polakom zostały zdobyte. 
Dragoni z rosyjskiej obstawy wi-
dząc co się dzieje zaczęli uciekać 
w kierunku polany pod kolonią 
Chinów. Część z nich przedziera-
ła się przez błota i trzęsawisko, 
które było z tyłu i po  prawej 
stronie. Po raz trzeci w pościg za 
Rosjanami udali się krakusi – i po 
raz trzeci doznali krwawej łaźni 
ze strony dwóch dział rosyjskich 
znajdujących się w odwodzie 
na polanie pod kolonią Chinów. 
Mało tego- dragoni rosyjscy 
przeprowadzili kontratak, wpadli 
na polanę pod Nową Wsią i odbili 
dwa działa. Wtedy do akcji wkro-
czyła polska piechota nie żałują-
ca ołowiu wrogowi oraz 2 Pułk 
Ułanów z kapitanem Lewińskim 
na czele,  wysłany na pomoc kra-
kusom przez Dwernickiego.  Le-
wiński ze swoimi jeźdźcami prze-
gonili rosyjską jazdę za mostek 
i  polanę pod kolonią Chinów. 
Zmrok i nadciągające posiłki ro-
syjskie wyhamowały chęć „dobi-
cia” Rosjan przez bohaterskiego 
kapitana.  Już prawie w ciemnoś-
ciach polskie wojsko formowało 
się na polanie pod Chinowem. Ta 
koncentracja wywołała zaniepo-
kojenie wśród Rosjan. Sądzili, że 
wojsko zbiera się aby ruszyć na 
Kozienice. Nie wiedzieli jednak, 
że  Korpus Dwernickiego zbierał 
się po to aby zapobiec lądowaniu 
Rosjan na lewym brzegu Wisły 
naprzeciw Karczewa. Informacje 
o przeprawie Rosjan okazała się 
nieprawdziwa, a Dwernicki stra-
cił szansę aby zupełnie wyelimi-
nować mocno „poobijany”  Kor-
pus Jazdy  Kreutza.  Straty były 
dosyć wysokie. Z szeregów  po 
obydwu stronach ubyło po około 
400 żołnierzy. Samych zabitych 
wśród Rosjan było około 200.

W związku z ze 190 rocznicą 
wielkich bitew powstania listo-
padowego Muzeum Regionalne 
w Kozienicach  zaprasza od 27 
lutego 2021 roku na wystawę 
zrealizowaną przez  Państwo-
we Muzeum Archeologiczne pt 
„"Oto dni krwi i chwały – Re-
duta Ordona i Rakietnicy Kró-
lestwa Polskiego”. Wystawa 
pod Honorowym Patronatem 
burmistrza gminy Kozienice  
Piotra Kozłowskiego.  

Opracował Grzegorz Kocyk
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NIE PODZIELAM, NIE POWIELAM, NIE BIORĘ UDZIAŁU
(dokończenie ze strony 3)

OKO: To nie jest jedyna Twoja 
publikacja, bo Twoje teksty poja-
wiały się także w czasopismach 
literackich, prawda?

M.B.: Tak, acz to są wszystko te 
same opowiadania, co w książce. 
Gdy poszłam na te studia, zachę-
cali nas tam do tego, żeby wysyłać 
swoją twórczość i jakoś się kon-
frontować z rynkiem czasopism 
literackich i magazynów interne-
towych. Zaczęłam więc wysyłać 
te opowiadania, ale wszystko, co 
się do tej pory ukazało, pokrywa 
się z zawartością zbioru.

OKO:  Czas na pytanie - co da-
lej? Wspomniałeś o tym, że opo-
wiadania na początek to nic złe-
go. No i faktycznie - tak zaczynał 
Sapkowski, od którego, wiem  to z 
dobrego źródła, byłaś w pewnym 
momencie lepsza! W kategoriach 
popularności w każdym razie. 
Zdaje się że był to ranking “Świata 
Książki”...

M.B.:  (śmiech) Tak, tak, to był 
krótki moment mojej chwały, kie-
dy byłam bestsellerem tygodnia 
i wyprzedziłam Sapkowskiego, 
Mroza i i Huxleya, a później wiel-
kim wysiłkiem wszystkich znajo-
mych i rodziny udało mi się prze-
gonić również Pawlikowską, co 
uważam, że jest w ogóle wisienką 
na torcie i już nic więcej nie chcę 
osiągnąć tą książką, to już jest 
wszystko (śmiech).

OKO: Kolejny logiczny krok to 
teraz powieść, później gra kom-
puterowa...

M.B.: ...ekranizacja i później 
serial Netflixa! A tak poważnie: 
będę pisać powieść. Dostałam na 
ten cel stypendium artystyczne 
miasta stołecznego Warszawy i 
teraz przez cały rok będę siedzieć 
i pisać powieść.

OKO: Zabrzmi to - choć nie 
powinno - jak jakieś oskarżenie, 
ale… dobrze się odnajdujesz w 
tym naszym systemie, w tym co 
się tworzy dla chcących tworzyć, 

prawda?
M.B.: Korzystam z tego syste-

mu, ponieważ inaczej jest ciężko 
przekonać się do tego, że pisa-
nie ma sens, kiedy perspektywa 
zarobku z tego jest  niewielka, a 
zadanie bardzo trudne, w związku 
z czym takie stypendia, np. arty-
styczne czy rezydencje literackie, 
wszelkiego rodzaju wsparcie jest 
po prostu kluczowe i niezbędne, 
żeby ktokolwiek, kto myśli ra-
cjonalnie o swoim przetrwaniu, 
brał się za pisanie. To jest bardzo 
pragmatyczne podejście i raczej 
niepopularne, bo niektórzy wręcz 
wolą przymierać głodem, wy-
chodząc z założenia, że to wtedy 
w bólach rodzi się twórczość. Ja 
wolę dostać stypendium, które 
umożliwi mi zrobienie researchu, 
spotykanie się z ludźmi, których 
potrzebuję, żeby dowiedzieć się 
tego, czego potrzebuję się do-
wiedzieć, żeby moja książka była 
dobra i realizowała przyjęte zało-
żenia.

Nawet wśród moich współstu-
dentów budziło to trochę zdzi-
wienia, że ja po prostu mam jakiś 
tam cel i chcę go zrealizować, że 
siadam, piszę i składam wniosek o 
stypendium i tak dalej, bo to jest 
bardzo pragmatyczne, pozbawio-
ne romantyzmu, pozbawione tej 
aury mitu obcowania ze sztuką, 
literaturą. Proza życia, zamiast tej 
wielkiej prozy artystycznej. No ale 
coś trzeba robić, jakoś trzeba po-
zyskiwać na to pisanie fundusze, 
szukać możliwości. A możliwości 
jest całkiem sporo.

OKO:  Co byś chciała na koniec 
powiedzieć naszym małomia-
steczkowym czytelnikom?

M.B.: Póki co mogę powiedzieć, 
że zachęcam, żeby czytali książkę, 
i że wiem, że jest dostępna w księ-
garniach stacjonarnych w Kozieni-
cach, a skoro tak, to żeby jak mają 
kupować, kupowali stacjonarne i 
lokalnie, ponieważ jest to dobre. 
Bardzo się cieszę z tej rozmowy, 
dziękuję!

rozmawiał AlKo

Ulica Radomska była miej-
scem wszelakich spotkań. Jak 
mi tłumaczono, jeszcze przed 
wojną ulica Radomska była po-
dzielona na Polaków i Żydów. Po 
stronie Bożnicy spacerowali za-
wsze Żydzi, a po drugiej stronie - 
Polacy. Ten podział był święty, a 
jednocześnie „umowny”, bo był 
stosowany w czasie szabasu i w 
niedzielę.

Wracam do początku ulicy Ra-
domskiej. Po prawej stronie od 
Radomia był Kirkut, cmentarz 
żydowski. Ten obecny cmen-
tarz jest jedynie czymś w ro-
dzaju przypomnienia… tam był 
cmentarz przed wojną. W cza-
sie okupacji cmentarz zniszczyli 
Niemcy, ale do tej dewastacji 
używano Polaków, których zmu-
szano do pracy. Za cmentarzem 
w kierunku centrum były obiek-
ty, które w większości są do dzi-
siaj, ale nie wszystkie. Po lewej 
stronie jest stacja rozdzielcza 
elektrowni, ten obiekt nadal stoi 
przy obecnej ulicy Wójcików. Za 
ulicą Kościuszki była szkoła pod-

stawowa Nr 1. Dalej stoją domy 
drewniane i murowany, jeden 
jest po p. Guzowskich. Ogrodze-
nie szkoły jest wykorzystane z 
kościoła Garnizowanego przy 
ulicy Warszawskiej.

Kolejny parterowy dom wyko-
nywał funkcję wtedy mieszkal-
ną. Tam mieszkali nauczyciele, 
Pulkowscy: Wanda i Stanisław. 
Chyba tam jeszcze ktoś miesz-
kał , ale tego nie pamiętam. Nie 
dam głowy, ale coś tam jeszcze 
było, być może czytelnia - ale nie 
jestem pewny.

Po przejściu ulicy Głowaczow-
skiej i opisaniu skrzyżowania uli-
ca Radomska miała mały zakręt. 
Na tym zakręcie mieszkali pań-
stwo Kidawa – Kępska dentyst-
ka, WKU wtedy jeszcze nie było, 
w kolejnych budynkach przykle-
jonych jeden do drugiego były 
domy mieszkalne, ale trudno 
mi opisać z nazwiska. Potem był 
zakład mechaniczny Szulmaje-
ra. Po przejściu ulicy 3 Maja, a 
w górę nazywana Pokoju, domy 

były prawie te same jak przed 
wojną. Tam były mieszkania, ale 
i sklepy, jak ten opisany sklep 
metrażowy na rogu. Potem był 
stary budynek zwany kramami. 
Po prawej stronie były obiekty 
GS Kozienice, potem piekarnia 
braci Urawskich. Choć wcześniej 

był zakład mechaniczny ze stro-
mymi schodkami, chyba pana 
Molędy. Za kramami był skwe-
rek, stała studnia i oczywiście 
malutki kiosk pana lodziarza 
Zięby, który dawał nam lody na 
wafelku za pomocą zwykłej łyż-
ki. W tej części ulicy Radomskiej 

przy studni często stał Maćkula 
i rozdawał dzieciom „coś”. Na 
rogu Radomskiej była księgar-
nia, a bliżej ulicy 1 Maja były jat-
ki nazywane „tanie”.

(c.d. w kolejnym numerze)

Ulica Radomska i jej najbliższe okolice (Część I)
Zgodnie z zapowiedziami z poprzedniego nume-

ru – kontynuujemy publikowanie wspomnień  
pana Eugeniusza Strawińskiego!
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n Oleje z Olejarni Niwki to tłoczone na zimno, w pełni naturalne 
i nierafinowane, najwyższej,jakości produkty tworzone  
z pasją i troską. Są u na dostępne zarówno smaki tradycyjne 
– lniany, rzepakowy, słonecznikowy; jak i bardziej wyraziste 
– z czarnuszki, z pestek dyni, olej konopny i makowy, czy olej  
z lnianki zwany rydzowym!

n Znajdziecie Państwo u nas także artykuły z pasieki Tomasza Petryki, wśród których Kubuś Puchatek 
poczułby się jak w raju.

n Takie rzeczy tylko w sklepie PRZYSTANEK NATURA!

n ...oraz, od tego samego producenta, coś iście 
bajkowego dla najmłodszych:

n Nie zapominacie Panowie, że już wkrótce 
Dzień Kobiet? Mamy zatem chyba coś dla 
Was, a raczej... od Was dla Waszych Pań!

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 specja-
listów pomoże Ci zadbać o prawie wszystko, co wiąże się z cyfrowymi technologiami w Twoim życiu!

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

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

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

• Chcesz zareklamować swój biznes, organizujesz jakieś wydarzenie? Nasi graficy przygotują dla 
ciebie projekty materiałów reklamowych, ulotek, broszur, plakatów itp. Składamy również książki, 
czasopisma 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

UWAGA: OD 1 LUTEGO PROWADZIMY TAKŻE SERWIS 
I SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH

ORAZ PUNKT WYRABIANIA PIECZĄTEK
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Spółdzielnia socjalna “PRZYSTANEK KOZIENICE” zaprasza serdecznie do sklepu  
PRZYSTANEK NATURA - Kozienice, ul. Warszawska 4/7 (obok dawnej poczekalni PKS). 

PRZYSTANEK NATURA to wyjątkowe miejsce na mapie naszej gminy, gdzie sąsiadują 
ze sobą piękne rękodzieło wytworzone rękami lokalnych twórców, starannie wyselek-
cjonowane zdrowe produkty z okolic bliższych i dalszych, miody jadalne i pitne, wyro-
by browarów rzemieślniczych, obrazy, pamiątki i piękne wielkoformatowe fotografie   
z Kozienic… zapomnieliśmy o czymś? Na pewno, bo na małej powierzchni zgromadzili-
śmy zbyt wiele atrakcyjnych artykułów, by przytoczyć wszystkie z pamięci, trzeba więc 
do nas po prostu przyjść i przekonać się samemu!


