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Dokończenie na str.3

XIX Sesja Rady Powiatu Kozienickiego

Chcę, żeby ludzie byli szczęśliwi

OKO: Kobieta Przedsiębior-
cza, Człowiek Roku -  to nie są 
tytuły które Pani sobie sama 
nadała, pochodzą one z ple-
biscytów, co oznacza, że tak 
właśnie jest Pani postrzega-
na. Czy czuje się Pani dzięki 
temu inspiracją – w szczegól-
ności dla  kobiet?

Irena Nalewajko: Tak. Myślę 
że dzięki temu, że moja praca 
jest dostrzegana i doceniana, 

wiele kobiet stawia mnie so-
bie za wzór i zaczynają działać 
same.  Miło jest mi słyszeć, że 
podziwiają moją aktywność, 
to, że potrafię tyle rzeczy w ży-
ciu zrobić, że cały czas jestem 
w ruchu, ciągle działam – ale 
jeszcze milej, gdy ktoś mówi 
mi, że sam coś osiągnął, zde-
cydował się działać dzięki mo-
jemu przykładowi.

OKO: Który z tych tytułów 

bardziej sobie Pani ceni? Ten 
wyróżniający Panią spośród 
przedstawicielek płci pięknej, 
czy ten bardziej ogólny?

 I.N.: Cenne jest dla mnie 
jedno i drugie. To się przecież 
zresztą ze sobą wiąże, bo te 
wszystkie nominacje i wyróż-
nienia pojawiły się dlatego, 
że działam społecznie, że pra-
cuję, że jestem właśnie taka – 
przedsiębiorcza, zaradna, ope-
ratywna. W pierwszym tytule 
ten drugi człon  - „przedsię-
biorcza” - jest ważniejszy, bo 
to on mówi, dlaczego zosta-
łam wyróżniona i jednocześ-
nie zgadza się z tym, jak sama 
o sobie myślę.

Bliskość dnia 8 marca dyktuje, że na pierwszej stronie 
naszego pisma musi znaleźć się kobieta - i to taka, która na 

swoje eksponowane miejsce zapracowała po stokroć. O byciu 
kobietą przedsiębiorczą, aktywną zawodowo, artystycznie 
i społecznie, a przy tym spełnioną rodzinnie, rozmawiamy  
z Panią Ireną Nalewajko.
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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 6 lutego 2020 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 nowego mostu kolejowego w km 68+275 w ramach 
przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku o km 38+800 do 
km 100+850 (wg kilometrażu istniejącego)”, działki ew. nr 799/1, nr 799/2, 
nr 798, obręb 0001 Augustów, gmina Grabów n/Pilicą, powiat kozienicki, 
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: 5 marca 2020 r.
WI-I.7840.7.6.2020.JK

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 

3-go Maja 3 ogłasza przetarg nieograniczony na „Malowanie 

klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy:  

Hamernicka 6 (7klatek), Nowy Świat 5 (6 klatek), Piaskowa 7 

(3 klatki) w Kozienicach’’. 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spół-

dzielni Mieszkaniowej celem pobrania Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest 

Pan Dominik Kolek  pok. nr 4 tel. 48 614-56-36  lub 48 614-

58-74 wew.44.

Termin składania ofert upływa z dniem 19.03.2020 r.  

godz. 10:00.

SIATA WYMIATA! 
Turniej Piłki Siatkowej - Kozienice 2020 

W siatkówkę gramy - sportem 
i zdrowym stylem życia zarażamy 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JOKER", 
Fundacja Enea oraz Enea Wytwarzanie 

zapraszają na Turniej Piłki Siatkowej, 
który odbędzie się w Hali Sportowej KCRiS w Kozienicach, 

ul. Głowaczowska 48. 
Zapraszamy kibiców, dla których przewidziane 

są konkursy z nagrodami! 
Więcej informacji: Marcin Pytlakowski, tel. 601 374 269, 

Jerzy Wach, tel. 503 077 880
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O byciu kobietą przedsiębiorczą, aktywną zawodowo, artystycznie i społecznie, 
a przy tym spełnioną rodzinnie, rozmawiamy z Panią Ireną Nalewajko.

ChCę, żeby ludzie byli szCzęśliwi

dokończenie ze strony 1

OKO: Część osób osiągających 
sukcesy popada w przesadną 
skromność, Pani natomiast nie 
boi się mówić o samej sobie do-
brze… Czy słusznie wnioskuję, 
że według Pani po prostu warto 
podkreślać swoje zalety?

I.N.:  Tak. Nie ma się tu czego 
wstydzić, jestem dumna z tego, 
że osiągnęłam w życiu tak wie-
le, mimo że wymagało to wiele 
ciężkiej pracy i dużego wysił-
ku A to przecież nie koniec, nie 
ma spoczywania na laurach,  bo 
cały czas jestem aktywna. Myślę 
że warto o tym mówić, by inspi-
rować, zachęcać do aktywności 
innych. Cieszę się też, że potra-
fiłam pogodzić pracę zawodową 
ze sferą rodzinną, odnosząc suk-
cesy w obu dziedzinach.

OKO: To chyba ważne, bo czę-
sto osoby, które osiągają sukce-
sy zawodowe, mówią o tym, że 
dzieje się to  niestety w jakimś 
stopniu kosztem rodziny. U Pani 
jest jednak inaczej?

I.N.:  Najbardziej dumna je-
stem właśnie z rodziny, a potem 
dopiero z sukcesów zawodo-
wych. Udaje mi się to łączyć tak, 
że jedno w żaden sposób nie 
przeszkadza drugiemu.

OKO:  Jaka jest recepta?

I.N.: Najważniejsza jest chyba 
systematyczność, dobre zarzą-
dzanie czasem, nieodkładanie 
niczego na później, mądre decy-
zje. Także to, że aktywność mnie 
nie wyczerpuje, a dodaje ener-
gii. Napędza mnie i bardzo silnie 
motywuje, gdy słyszę, że wzoro-
wały się na mnie moje dzieci, a 
teraz wzorują się wnuki. Z tego 
jestem dumna szczególnie.

OKO: Mówiliśmy o tym, że 
jest Pani inspiracją, ale wiemy, 
że Pani też miała swoje inspira-
cje. Kobieta, która Panią inspi-
rowała, wybitna artystka... 

I.N.: ...Hanka Bielicka! To ja-
koś tak wynikło samo z siebie, 
że usłyszałam Hankę Bielicką, 
potem jakąś jej sobowtórkę. 
Zapraszałam ją tutaj do Pionek, 
żeby dała nam spektakl,  bo bar-
dzo pięknie naśladowała Hankę 
Bielicką. Nie miała czasu przyje-
chać, więc ja mówię “A cóż to, ja 
się tego nie nauczę? Co to zna-
czy?” Postanowiłam - i wyszło 
mi jeszcze lepiej!

OKO: Oprócz pracy zawodo-
wej, zajmuje się Pani też dzia-
łalnością społeczną. Może więc 

teraz kilka słów o Stowarzysze-
niu Seniorów Kontrast? 

I.N.: Nasze stowarzyszenie 
działa już od 7 lat. Tu też wszy-
scy się dziwili, mówili  “na muzy-
ce się nie zna, co ona tam będzie 
robiła z tym zespołem?” A ja po-
myślałam sobie, że nie muszę się 
znać, a zespół i tak może działać 
- i działa, a przy tym osiąga suk-
cesy. Dostaliśmy nawet nagrodę 
Grand Prix Ministra Obrony Na-
rodowej za wykonanie piosenek 
wojskowych.

OKO: I teraz będzie można 
usłyszeć chór stowarzyszenia, 
w repertuarze chyba jednak 
różnym od wojskowego, 8 mar-
ca, podczas imprezy w CAL w 
Pionkach?

I.N.:  8 marca organizuję za-
wsze - teraz już po raz piąty, 
więc to będzie takie wydanie 
jubileuszowe - koncert na Dzień 
Kobiet. Panie zawsze bardzo licz-
nie przybywają, są zadowolone, 
Centrum Aktywności Lokalnej w 
Pionkach pęka w szwach. Myślę 
że w tym roku będzie podob-
nie. Oprócz chóru stowarzysze-
nia będą też specjalni goście 
-   marszałek. województwa 
mazowieckiego, Adam Struzik, 

naturalnie z żoną, oraz Włady-
sław Kosiniak-Kamysz - również 
z żoną, w końcu to Dzień Kobiet! 
Będzie występowała Joanna Na-
wrot ze swoim zespołem. To jest 
moja podopieczna, którą dwa 
lata temu poznałam w Sycynie,  
jako taką nieopierzoną jeszcze 
sierotkę Marysię, a teraz jest 
już wielkiego formatu gwiazdą, 
współpracuje z Operą Bałtycką. 
No i czegóż mogę w tej sytuacji 
od niej chcieć, co ona może dla 
mnie zrobić? To oczywiste - za-
śpiewać dla Pionek.

OKO: Pionki są dla Pani…

I.N.:  Najważniejszym miej-
scem na świece. Zżyłam się z 
tym miastem.  Chciałabym, żeby 
też się rozwijały, tak jak ja. Sta-
ram się jak mogę i komu mogę 
tutaj pomagać, żeby tylko w 
Pionkach działo się dobrze.

OKO: Na koniec zapytam 
jeszcze o taką troszkę może 
ciekawostkę, bo “komora nor-
mobaryczna” to jest takie hasło 
dla nas i chyba dla większości 
naszych czytelników odrobinę 
kosmiczne. Co to takiego?

I.N.:  Komora normobaryczna, 
jaką tu mamy po drugiej stronie 

ulicy (ul. Juliusza Słowackiego 
w Pionkach) to komora, w któ-
rej panuje specjalnie utrzymy-
wana atmosfera, podwyższony 
poziom tlenu, dzięki czemu le-
piej przenika on do organizmu. 
Zwiększa się dotlenienie wszyst-
kich komórek ciała, odnawiają 
się komórki macierzyste, powie-
trze w pomieszczeniu normoba-
rycznym jest też wzbogacone w 
odpowiednią ilość dwutlenku 
węgla, który rozszerza nasze 
naczynia krwionośne i ułatwia 
przekazywanie tlenu z krwi do 
komórek. W praktyce działa to 
tak, że ludzie, którzy mieli trud-
ności z poruszaniem się, nawet 
chodzeniem, zaczynają poruszać 
się sprawniej, mający kłopoty 
ze snem śpią po tym pięknie, 
czują się wspaniale - i wracają. 
To nie jedyna komora w regio-
nie, ale jedyna z certyfikatem, 
oryginalna. Moja motywacja 
dla zakupu komory była prosta: 
sama korzystałam z takich za-
biegów, pomogło mi to bardzo, 
poczułam się odmłodzona, dużo 
bardziej witalna – teraz chcę, by 
inni też mogli z tego skorzystać. 
Tak samo jak w mojej pracy za-
wodowej i społecznej, kieruje 
tu mną jedno: chcę, żeby ludzie 
byli szczęśliwi.

W niedzielę (8 marca) o godz. 16.00 

Stowarzyszenie Seniorów „Kontrast” zaprasza na uroczysty koncert 

z okazji Dnia Kobiet pt. „Całuję Twoją dłoń Madame”. 

Na scenie sali widowiskowej 

Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach  wystąpią członkowie 

Stowarzyszenia Seniorów Kontrast. 

Wystąpi również solistka współpracująca z Operą Bałtycką w Gdańsku 

Joanna Nawrot – sopran

Przemysław Radziszewski – tenor. 

Towarzyszyć im będą: 

Katarzyna Starzycka – fortepian, 

Jarosław Stokowski – kontrabas, 

Grzegorz Lewandowski – perkusja. 

W programie najpiękniejsze arie, 

pieśni neapolitańskie i duety operetkowe.  

Dla Kobiet zostanie również przygotowana specjalna niespodzianka.

Wstęp wolny. 
Zapraszamy serdecznie.

Fot. Krzysztof Winciorek
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GARBATKA-LETNISKO

IX Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Wójta 
Za nami IX Turniej Tenisa 

Stołowego o Puchar Wój-
ta Gminy Garbatki-Letniska. 
44 zawodników stoczyło za-
ciętą walkę o miejsce na po-
dium i oczywiście o rzeczony 
puchar.

Turniej rozegrał się w sobotnie 
przedpołudnie (22.02.2020 r.), 
w sali gimnastycznej Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Garbatce-
-Letnisku. Uczestnicy z całej gmi-
ny przystąpili do rywalizacji w 6 
kategoriach.

Oficjalnego otwarcia w imieniu 
Wójt – Teresy Fryszkiewicz oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy – 
Włodzimierza Mazura dokonała 
kierownik Referatu Pozyskiwania 
Funduszy i Promocji Gminy – Olga 
Jasek -Siwecka, życząc zawodni-
kom, aby duch sportowej rywali-
zacji wypełnił salę rozgrywek i do-
dał energii do walki o zwycięstwo.
Koordynatorami, a także sędziami 
turnieju byli nauczyciele wycho-
wania fizycznego z PSP w Garbat-
ce-Letnisku – Panowie Waldemar 
Langa oraz Tomasz Krekora. W 
trwających blisko 4 godziny roz-
grywkach udało się wyłonić na-
stępujących zwycięzców:

W kategorii do lat 15 dziewcząt:
I miejsce – Banaś Amelia
II miejsce – Pomarańska Julia
III miejsce – Janicka Nikola
W kategorii do lat 15 chłopców:
I miejsce – Olejarz Patryk
II miejsce – Zbrożyna Igor
III miejsce – Majcher Adrian
W kategorii 16-20 lat

I miejsce – Langa Dawid
II miejsce – Wojas Łukasz
III miejsce – Sałek Agata
W kategorii 21-40 lat:
I miejsce – Gołąbek Krystian
II miejsce – Wiśniewski Mikołaj
III miejsce – Janik Paweł
W kategorii 41-65 lat:
I miejsce – Janicki Robert
II miejsce – Pyrko Lech
III miejsce – Langa Tomasz
W kategorii powyżej 65 lat:
I miejsce – Kucharski Andrzej
II miejsce – Dzikowski Zbigniew
III miejsce – Banaś Waldemar

Zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach otrzymali z rąk Wójt 
Gminy Garbatki-Letniska pamiąt-

kowe dyplomy oraz puchary, a na 
wszystkich uczestników czekały 
dodatkowo sportowe gadżety 
ufundowane również przez Pa-
nią Wójt. Niezwykle budujący 
jest fakt, że sportowe wydarzenia 
gminne cieszą się dużym zaintere-
sowaniem  i bierze w nich udział 
zarówno młodzież, jak i starsi 
mieszkańcy gminy. Dlatego miej-
my nadzieję, że kolejny turniej 
odbędzie się już w murach bu-
dowanej obecnie hali sportowej, 
o czym  zapewniała  Pani Wójt 
Gminy Garbatki-Letniska – Teresa 
Fryszkiewicz.

 

Olga Jasek - Siwecka

Przetarg rozstrzygnięty. 
Będzie przebudowa ulicy 
Kochanowskiego

Mieszkańcy Garbatki-Letnisko muszą szykować się 
na utrudnienia w ruchu drogowym. Już wkrótce 

rusza przebudowa ponad 500 metrowego odcinka drogi 
wojewódzkiej ulicy Jana Kochanowskiego.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich rozstrzygnął przetarg 
na przebudowę drogi nr 691 w 
Garbatce-Letnisko ul. Jana Ko-
chanowskiego. Wykonawcą robót 
będzie firma DROGBUD Tomasz i 
Agata Brok Sp.j. z Radomia.

- Wkrótce rozpocznie się prze-
budowa długo oczekiwanego od-
cinka drogi ulicy Kochanowskie-
go, łączenia od drogi krajowej do 
wysokości poczty. W najbliższych 
dniach zostanie podpisana umo-
wa przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich z wykonawcą wy-
łonionym w przetargu. Bardzo się 
cieszę, że inwestycja ta doczeka 
się w końcu realizacji, bo bardzo 

wiele lat czekamy na remont tego 
odcinka drogi. – nie ukrywa za-
dowolenia wójt Gminy Garbatka-
-Letnisko Teresa Fryszkiewicz. W 
ramach zadania wykonana bę-
dzie kompleksowa przebudowa 
drogi wojewódzkiej na odcinku 
od drogi krajowej nr 79 Zwoleń-
-Kozienice do budynku poczty w 
miejscowości Garbatka-Letnisko. 
Prócz zmiany nawierzchni, bę-
dzie wykonana kanalizacja desz-
czowa wraz z zrzutem do rzeki 
Brzeźniczki, nowe chodniki oraz 
zjazdy do posesji. Prace powinny 
zakończyć się do 30 czerwca 2020 
roku. Koszt inwestycji wyniesie 
1697400, 00 złotych.

To już 595 lat!
ZWOLEŃ

20 lutego Zwoleń świętował 595. rocznice nadania praw miejskich. Było coś dla każdego  - 
hiszpańskie rytmy i klasyczne harmonie podczas wieczornego koncertu, wernisaż budzącej 

nostalgię wystawy, wreszcie rozdanie medali „Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej”. Ale po kolei…

Pierwsze atrakcje czekały na 
uczestników obchodów w Mu-
zeum Regionalnym w Zwoleniu, 
gdzie odbył się poprzedzony 
występem dzieci z PSP w Zwo-
leniu oraz koncertem m zespołu 
Destroyed AMP wernisaż wysta-
wy  zatytułowanej „Zwoleń i Zie-
mia Zwoleńska na pocztówce”. 
Zgadujemy, że szczególnie dla 
starszych mieszkańców miasta 
była to okazja do sentymental-
nej podróży przez miasto takie, 
jakie istnieje już tylko w ludzkiej 
pamięci  i wyobraźni, która po-
zwala wciąż odwiedzać miejsca 
zmienione dziś nie do pozna-
nia, młodsi z kolei mieli okazję 
do refleksji nad tym, jak wiele 
wydarzyło się w ich mieście na 
długo przed tym, nim zostali  
jego obywatelami.

Kolejnym punktem na mapie 
obchodów była sala Kina Świt,  
gdzie medalami „Zasłużony dla 
Ziemi Zwoleńskiej” uhonorowa-
no mieszkańców wyróżniających 
się aktywnością na rzecz lokalnej 
społeczności i rozwoju miasta. 
Medale takie otrzymali panowie 
Marian Bicz, Arosław Jakóbik,  

Zbigniew Jurek, Edward Rybak  
i Ryszard Urbanek.

Atrakcją dla melomanów był 
bez wątpienia wieczorny kon-
cert pod hasłem „Viva Espana” 
na dwie godziny artyści znani z 
polskiej sceny operowej i operet-
kowej oraz musicali sprowadzili 
słońce Hiszpanii do Zwolenia, co 
pod koniec lutego należy chyba 
uczciwie uznać za dokonanie nie-
bagatelne!

- Dziękuję wszystkim zaanga-
żowanym w organizację dzisiej-

szych wydarzeń: dyrektor Mu-
zeum Regionalnego, dzieciom 
ze szkoły w Zwoleniu oraz ze-
społowi Destroyed AMP. Słowa 
uznania kieruję także w stronę 
dyrektor Domu Kultury. To dzięki 
waszej ciężkiej pracy mogliśmy 
uczestniczyć w tych wspaniałych 
urodzinach naszego miasta - 
podsumował obchody Burmistrz 
Zwolenia Arkadiusz Sulima.

AlKo
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Trzeba wyartykułować wreszcie co chcemy

Pierwsze punkty porządku Sesji - 
przyjęcie protokołu z poprzedniej, 
sprawozdanie Starosty z prac Zarzą-
du oraz głosowanie nad uchwałami 
w sprawach zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej powiatu ko-
zienickiego na lata 2020 – 2032 
oraz wprowadzenia zmian w bu-
dżecie powiatu kozienickiego na 
2020 r. nie wzbudziły raczej w nikim 
większych emocji. Dyskusja zaczęła 
się dopiero przy ostatniej uchwale, 
dotyczącej powołania Rady Spo-
łecznej przy SPZZOZ w Kozienicach, 
w której skład wejść mają przewod-
niczący Józef Grzegorz Małaśnicki 
(jako przewodniczący i osoba wy-
znaczona przez Starostę Powiatu 
Kozienickiego) oraz członkowie 
Artur Matera (przedstawiciel Wo-
jewody Mazowieckiego), Mirosław 
Górka, Mirosław Sekuła, Mariusz 
Prawda, Justyna Wdowiak oraz 
Marcin Gac.

Ciuciubabka się skończyła

Radny Stanisław Orzechowski 
wyraził chęć wysłuchania pozo-
stałych (tzn. z wyłączeniem osoby 
wskazanej przez Starostę) osób 
aspirujących do uczestnictwa w Ra-
dzie Społecznej:

- Ktoś kiedyś powiedział, że ciu-
ciubabka się skończyła. i teraz to 
ciało…żeby ono nie było takim list-
kiem figowym czy kwiatkiem do 
kożucha, myślę, że powinniśmy 
doprecyzować sposób działania tej 
rady oraz to, czego oczekujemy od 
wszystkich członków.

Przewodniczący Rady Powia-
tu poprosił o zabranie głosu w tej 
sprawie obecnego na sali radcę 
prawnego, który przedstawił sta-
nowisko, wedle którego na gruncie 
prawa administracyjnego organ 
może wykonać tylko to, co wynika 
ściśle z przepisów, te zaś nie przewi-
dują w takiej sytuacji przesłuchiwa-
nia członków Rady Społecznej.

Radny Sitkowski poruszył temat 
braku informacji na temat posia-
danych przez członków Rady Spo-
łecznej kompetencji oraz tego, kto 
poszczególne osoby proponował. 
Wyraził również zdziwienie bra-
kiem reprezentanta Gminy Kozie-
nice. Wicestarosta Małaśnicki wy-
raził opinię, że publiczna dyskusja 
nad kandydaturami może mające 
pomóc szpitalowi osoby, których 
dotyczy, zniechęcić. Podkreślił rów-
nież, że Rada Powiatu nie musi się z 
Radą Społeczną zgadzać.

Nie może pan komuś wytykać 
braku niekompetencji

Nie może pan komuś wytykać 
braku niekompetencji - przejęzyczył 
się przewodniczący, podkreślając 
po raz kolejny, że członkowie Rady 
mają w tej sytuacji prawo się obra-
zić. Na dictum, że może są kom-
petentni, głos zabrał radny Jerzy 
Śmiech:

- Jak ludzie na to patrzą, to są 
przerażeni. Do czego my zmierza-
my? Musimy wybrać ludzi kompe-
tentnych, to nie może być słowo “a 
może…” [...] Naszym obowiązkiem 
jest wiedzieć, czy ci ludzie mają 

jakieś doświadczenie w ochronie 
zdrowia.

Uchwałę przegłosowano stosun-
kiem głosów 11 do 6. W głosowa-
niu nie wziął udziału radny Śmiech, 
który opuścił wcześniej salę.

To już nie jest skandal - to jest 
draństwo

Przyszedł czas na kwestię pisma, 
jakie dyrektor Szpitala skierował 
do działających w nim związków 
zawodowych, prosząc załogę o 
niewstępowanie na drogę sądową 
w sprawie wypłaty środków finan-
sowych z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Dyrektor 
przekonuje w nim, że wystąpienie 
przez pracowników do sądu spo-
woduje, że utracimy jakąkolwiek 
szansę na dalsze funkcjonowanie 
oraz że każdy z nas powinien po-
czuwać się do odpowiedzialności 
za swoje decyzje wobec czego jeśli 
chcemy pracować i utrzymać SP 
ZZOZ w Kozienicach musimy z cze-
goś zrezygnować.

Treść pisma wzbudziła wzburze-
nie radnej Grażyny Ziółek, która 
zapytała:

- Jak można swoją nieudolnością 
obciążać pracowników i mówić, że 
przyczyniają się do zamknięcia Szpi-
tala i do utraty miejsc pracy? To już 
nie jest skandal - to jest draństwo!

Radna zapytała następnie, czy 
pismo zostało przekazane za wie-
dzą i zgodą Starosty i Zarządu, 
czemu Starosta zaprzeczył, stwier-
dzając, że nie było to uzgodnione i 
konsultowane.

Gdy zaczęto dyskutować o kon-
kretnych pieniądzach, dyrektor 
Szpitala zabrał głos po raz pierwszy, 
by sprostować, że nie chodzi o 70 
tys. (taka suma padła w rozmowie) 
tylko o 1 milion 700 tys. - takiej 
kwoty dotyczy spór z pracownika-
mi. Dyrektor zreferował również 
skalę (znikomą w stosunku do po-
trzeb) otrzymywanej przez Szpital 
pomocy finansowej oraz skalę i 
charakter bieżących problemów. 
Zdradził również, że zupełnie nie-

dawno miała miejsce sytuacja, któ-
ra mogła doprowadzić do koniecz-
ności ewakuacji całego szpitala w 
związku z całkowitym odcięciem 
wody. Dyrektor odniósł się również 
do zarzutów dotyczących samo-
dzielnego skierowania do pracow-
ników dyskutowanego wcześniej 
pisma, stwierdzając:

- Nie wyobrażam sobie, żebym 
ja, pisząc pismo do pracowników, w 
każdej dziedzinie biegał i uzyskiwał 
akceptację Zarządu czy Starosty. 
Uważam, że pewne sytuacje mię-
dzy mną a pracownikami należą do 
mnie.

Chwila oddechu

Chwilą oddechu od budzących 
wielkie emocje spraw Szpitala 
była prośba o pomoc zaproszo-
nych mieszkańców wsi Cecylówka-
-Brzózka, związana ze zrujnowaną 
lokalną drogą powiatową. Starosta 
odpowiedział na prośbę pozytyw-
nie, deklarując chęć pomocy na 
ustalonych wcześniej warunkach.

Macie i sobie radźcie

Po tym spokojnym interludium, 
podjęto temat współpracy z Gminą 
Kozienice. Radny Sitkowski zadekla-
rował:

- Rozmawiałem dzisiaj z radnymi 
z miasta i z burmistrzem. Napraw-
dę wstyd mi było, nie wiedziałem 
jak się zachować.[...] Bo jeśli nasze 
pisma trafiają [do UM], jak pisze tu 
przewodniczący Rafał Sucherman, 
21 lutego, w piątek o godzinie 13, 
pół godziny przed zakończeniem 
pracy urzędu… Moi drodzy, to jest 
tak, jakby ktoś kogoś w twarz huk-
nął i zaśmiał się z niego: “Macie i 
sobie z tym radźcie”. Jak oni mają 
się odnieść do tego?

Radny przedstawił również sta-
nowisko, że nie mają sensu wspól-
ne sesje całych rad, na których znaj-
dą się osoby nie mające bliższego 
rozeznania o czym właściwie należy 
rozmawiać, a rokują jedynie spot-
kania małych grup roboczych, zło-
żonych z osób kompetentnych.

Przewodniczący Włodzimierz 
Stysiak zreferował krótko historię 
wymiany pism między obiema Ra-
dami. Przez chwilę trwała dyskusja 
na temat samej treści pism oraz ich 
interpretacji, w szczególności tego, 
czy Rada Miejska zgodziła się na 
spotkanie otwarte dla mediów, czy 
niejawne.

Jakby ktoś dał mi w twarz...

Głos zabrała wiceprzewodniczą-
ca Małgorzata Bebelska, zwracając 
uwagę, że poprzednie kadencje 
rad nie podnosiły sprawy szpitala 
tak dobitnie, jak obecna. Naszkico-
wawszy pokrótce historię wyboru 
obecnie urzędującego dyrektora 
i nadzieje, jakie się z tym wiązały, 
przeszła do sytuacji bieżącej, zwią-
zanej ze sporem dyrekcji z pracow-
nikami. Podkreśliła, że prawem pra-
cowników jest walczyć o należne 
im środki, prawem dyrektora zaś 
jest negocjowanie z nimi. O treści 
pisma, które skierował do pracow-
ników, wyraziła się jednak bardzo 
krytycznie:

- Dla mnie nie do przyjęcia jest to, 
że dyrektor nie powiadomił nas, że 
jednocześnie zawiera w piśmie tak 
ważny argument […] że wystąpił 
do Rady Powiatu o pokrycie straty, 
albo o podjęcie decyzji o likwidacji. 
Bez naszej wiedzy. Ja powiem szcze-
rze, że w momencie, gdy dowie-
działam się o takim piśmie, poczu-
łam się, jakby ktoś dał mi w twarz.

Nie po to tu przyszedłem

Radny Jerzy Śmiech zaapelował 
gorąco do sumień radnych:

- Panie Dyrektorze, to nie jest 
tajemnicą, że nie głosowałem na 
pana. Ale ja dzisiaj panu bardzo 
współczuję, bo ci, którzy panu po-
winni pomagać - myślę o Zarządzie 
Powiatu i całej Radzie - dziś widzę, 
że troszeczkę się odwracają. [...] Co 
myśmy jako rada uczynili? Niech 
każdy uderzy się w pierś. [...] Dzisiaj 
zostałem zmuszony do wyjścia. Ja 
nie mogę na to patrzeć. Nie po to 
przyszedłem tutaj, żeby dziadostwo 
doprowadzić do jeszcze większego 
dziadostwa!

Jesteśmy kopani

Wiele padło podczas tej sesji 
gorzkich słów w kierunku Zarzą-
du Powiatu oraz Rady Powiatu. W 
obronie dobrego imienia wspo-
mnianych organów głos zabrał rad-
ny Waldemar Banaś, który poskar-

żył się:

- Od początku, gdy tylko ukonsty-
tuowała się nasza Rada, jesteśmy 
my, jako Zarząd, kopani. Po prostu 
kopani. [...] Zarzucacie nam, że nic 
Zarząd nie robi. Pierwsze wnioski 
państwa Radnych: jest straszny syf 
przed szpitalem, można nogi poła-
mać. Co ten Zarząd podjął? Zarząd 
wygospodarował około 200 tysięcy 
i ten bałagan przed tym szpitalem, 
co teraz oko cieszy, został zrobiony. 
Nie można mówić, że niceśmy nie 
podjęli. [...] Ludzie kochani, my nie 
mamy tylko szpitala!

Państwa ocenie pozostawiamy 
określenie, jak duży wpływ na Pań-
stwa komfort korzystania z usług 
kozienickiego Szpitala ma uprząt-
nięcie przed nim rzeczonego syfu, 
tymczasem jednak sesja powoli 
(miała minąć jeszcze niemal godzi-
na…) zbliżała się do wyczekiwanego 
przez wszystkich końca.

Radny Witkowski wystąpił do 
dyrektora z prośbą o rozpiskę 
kosztów i przychodów genero-
wanych przez funkcjonowanie 
poszczególnych oddziałów. Poru-
szony został również temat uru-
chomionego niedawno POZ, gdzie 
stanęło na konkluzji, że obecna 
ilość jego pacjentów (ok. 700) wy-
klucza jego opłacalność, czy choć-
by wychodzenie na zero.

Przygotowanie na pandemię?

Wspomniano pod koniec rów-
nież ciekawą kwestię pisma, jakie 
skierował do szpitala powołany 
przez ministra zdrowia krajowy 
konsultant. Pismo to zobowiązy-
wało lub jedynie wskazywało na 
potrzebę (nie zostało to jasno wy-
jaśnione) przygotowania oddziału 
zakaźnego kozienickiego szpitala 
na ewentualną epidemię koro-
nawirusa. Radni pytali o koszta 
takiego przystosowania. Okazało 
się, że na przysłowiowe “dzień 
dobry” byłyby to kwoty rzędu mi-
liona złotych za sam tylko system 
podciśnieniowej wentylacji z od-
powiednimi filtrami. Konsultant 
krajowy raczył również doradzić 
Szpitalowi, by w razie braku sto-
sownych środków finansowych, 
zwrócił się do organu nadzorują-
cego, czyli powiatu. Radni odnie-
śli się do sensowności tego pisma 
sceptycznie.

Konkluzja?

Po wypaleniu się emocji, wielu 
tarciach i na tle powszechnego 
zmęczenia i przekonania, że sesja 
trwa już za długo, tudzież zgod-
nie powtarzanych - nawet przez 
oponentów - deklaracji typu “na-
prawdę chcielibyśmy, by z tej sesji 
coś wynikło”, wszystko wydawało 
się wreszcie zmierzać do konklu-
zji. Ustalono, że z zaproszeniem 
do Burmistrza wystąpi Starosta, 
zaś na spotkanie udadzą się obaj 
starostowie oraz przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Rady Społecznej.

Czy udało się wreszcie, o co ape-
lowano przez prawie 3 godziny, 
“wyartykułować co my chcemy”? 
My, mimo że byliśmy na sesji 
obecni od początku do końca, nie 
podejmiemy się sprecyzowania, 
czym jest to coś. Żywimy jednak 
głęboką nadzieję, że radni rozu-
mieją się tutaj bez słów i wiedzą 
- lub też sobie znanymi sposobami 
wygenerują niezbędną wiedzę we 
właściwym momencie.

AlKo

W czasie XIX Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji ogólnie rzecz biorąc panowała 
zgoda. Zgadzano się powszechnie, że trzeba coś w sprawie Szpitala zrobić i że o pomoc 

w tej sprawie należy poprosić samorządowców z Parkowej. Udało się też najwyraźniej dojść 
do konsensusu, że Rada Powiatu Kozienickiego nie wie, czego konkretnie chce od kozienickiej 
Rady Miejskiej i że zarazem mimo wszystko powinna to coś wreszcie wyartykułować. Na ko-
niec zgodzono się, że sesja trwa za długo i jest kolejną z wielu, na których temat jest wałkowa-
ny w nieskończoność i niewiele z tego wałkowania wynika.
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PLAN ZEBRAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 

Dofinansowanie 
dla Gminy Kozienice
Pierwsze dni marca i dobre informacje dla Kozieniczan. Ponad 

430.000 zł wpłynie do miejskiej kasy, w tym 300.000 zł na 
budowę Domu Seniora, 72.000 zł na funkcjonowanie już istnie-
jącego Domu Seniora i ok., 60.000 zł na funkcjonowanie żłobka 
z programu MALUCH + . Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej ogłosiło wyniki konkursu - wszystkie wnioski Gminy 
Kozienice zostały rozpatrzone pozytywnie.

-Z uwagi na zainteresowanie 
seniorów podjęliśmy decyzję o 
zaadaptowaniu całego obiek-
tu po byłym domu kultury na 
dzienny dom pobytu Senior +. 
Dzięki przyznanym środkom 
już wkrótce będziemy mogli 
rozpocząć proces inwestycyj-
ny. Z kolei środki na funkcjo-

nowanie żłobka i już istnieją-
cego domu seniora zapewnią 
jeszcze wyższy poziom funk-
cjonowania obiektów, wierzę, 
że ich użytkownicy –najmłod-
si i najstarsi Kozieniczanie 
– będą zadowoleni – komen-
tuje wyniki naboru burmistrz  
Kozienic Piotr Kozłowski.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W sobotę 29 lutego w Kozienicach uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych. Głównym miejscem 

uroczystości był kościół pw. Świętego Józefa przy Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek 
od Cierpiących, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta celebrowana przez księdza 
Wiesława Janowskiego z parafii pw. Św. Krzyża w Kozienicach oraz Sybiraka ks. Floriana 
Rafałowskiego z Magnuszewa.

Po mszy uczniowie z PSP nr 
4 w Kozienicach oraz kozieni-
ckiej Szkoły Muzycznej I stop-
nia zaprezentowali nostalgicz-
ny program słowno-muzyczny. 
Obchody zakończyły się złoże-
niem kwiatów pod pomnikiem  
Niepodległości w Kozienicach.

W wydarzeniu uczestniczy-
li mieszkańcy gminy Kozienice 
oraz przedstawiciele organizacji 
kombatanckich, ochotniczych 
straży pożarnych, szkół, stowa-
rzyszeń i instytucji gminnych  
i powiatowych.

- 1 marca po raz dziesiąty 
obchodziliśmy Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 
święto upamiętniające żołnierzy 
niepodległościowego i antyko-
munistycznego podziemia. Po 
wielu latach zapomnienia, nad 
grobami żołnierzy podziemia 
grany jest hymn państwowy i 
powiewa biało-czerwona flaga. 

Żołnierze Wyklęci znajdują się 
na kartach podręczników, zaczy-
nają mieć swoje ulice  i place – 
mówi Burmistrz Piotr Kozłowski 
i dodaje - Dla nas, dla współ-
czesnych pokoleń „Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych” to nie 
tylko hołd oddany żołnierzom 
walczącym w obronie niepodle-
głego bytu Państwa Polskiego, 
ale również edukacja młode-
go pokolenia – jestem dumny z 
udziału i zaangażowania ucz-
niów kozienickich szkół, którzy 
prowadzeni przez nauczycieli 
i dyrekcję przygotowali wyjąt-
kowy, wzruszający program ar-
tystyczny, nadając kozienickim 
obchodom wyjątkową oprawę.  
Serdecznie za to dziękuję.

Organizatorami kozienickich 
obchodów byli: Gmina Kozieni-
ce, Kościół pw. Św. Józefa w Ko-
zienicach, Związek Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej – Koło 

Kozienice, Światowy Związek 
Żołnierzy AK – koło Kozienice, 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
4, Szkoła Muzyczna I stopnia w 
Kozienicach, Starostwo Powiato-
we oraz Kozienicki Dom Kultury  
im. B. Klimczuka.

Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski objął wydarze-
nie honorowym patronatem.
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Kozienickie spotkanie z Andrzejem Dudą
Na spotkaniu przedwyborczym z urzędującym obecnie Prezydentem RP i zarazem kandydatem 

w nadchodzących wyborach, Andrzejem Dudą, która odbyło się na parkiecie kozienickiej 
Hali Sportowej, zjawiło się spore - choć ograniczone wymogami bezpieczeństwa, za sprawą 
których nie wszystkim chętnym udało się wejść - grono uczestników.

Prezydent przybył z pewnym 
opóźnieniem, po czym został po-
witany przez kozienickie władze 
samorządowe - krótkie powitania 
wygłosili Burmistrz Gminy Kozie-
nice Piotr Kozłowski oraz Staro-
sta Kozienicki Andrzej Jung. Przy 
dźwiękach orkiestry prezydent 
przywitał się następnie ze swoimi 
zwolennikami, w tym bezpośred-
nio z tymi, którym dzięki wczes-
nemu przybyciu i wytrwałości 
udało się zająć i utrzymać miejsca 
w pierwszych rzędach.

Swoje wystąpienie prezydent 
podzielił na kilka wątków tema-
tycznych. Od dawnej i najnowszej 
historii Kozienic, której znajomość 
zademonstrował (przywołany zo-
stał Grunwald, Firlej i partyzanci 
z Puszczy Kozienickiej), płynnie 
przeszedł do trudnej historii Pol-
ski w ogóle i zalet naszego naro-
dowego charakteru, następnie 
zaś do wyjątków z własnej bio-
grafii politycznej, wspominając 
swoją poprzednią kampanię, 
przywołując ówczesne obietnice 
i przedstawiając kolejne. Prezy-
dent zreferował również postępy 
tego, co nazwał “wielkim dziełem 
naprawiania Rzeczpospolitej”.

Reforma sądownictwa, 500+, 
Wojska Obrony Terytorialnej, 
współpraca militarna z USA, słyn-
ny “koszyk”, priorytet rodziny, wy-
datki na obronność i bezpieczeń-
stwo, najlepszy możliwy sprzęt 
dla wojska i straży (także ochotni-
czych), naprawa i unowocześnia-
nie polskiej służby zdrowia - te te-
maty poruszał prezydent w czasie 
swojego wystąpienia, zapewnia-
jąc że jego podstawową ambicją 
jest podniesienie jakości i pozio-
mu życia Polaków. Interesujący 
mógł być sposób, w jaki wątek 
trzynastej emerytury rozwinął się 
w obietnicę czternastej, a w dal-
szym toku piętnastej i kolejnych 
- aż do zdublowania świadczeń 

miesięcznych: “[...] oczywiście ja 
bym chciał, żeby taka trzynasta 
emerytura przysłowiowa mogła 
być wypłacana co miesiąc”.

Deklaracje prezydenta przyjmo-
wane były przez zebranych entu-
zjastycznymi okrzykami, częstym 
“Dzię-ku-je-my!” oraz skandowa-
niem jego imienia i nazwiska.

Pod koniec swojego wystą-

pienia prezydent podkreślił, że 
wie, że oprócz zadowolonych z 
jego pięcioletniej służby prezy-
denckiej, są również tacy, którzy 
protestują. Kto protestuje? We-
dług prezydenta są to ci, którzy 
“uczestniczyli w ciemiężeniu Po-
laków przez 40 lat” oraz "pewna 
grupa sędziów".

AlKo

Kozienicki sztab 
Kidawy-błońskiej
28 lutego przed budynkiem Centrum Kulturalno - 

Artystycznego w Kozienicach odbyła się krótka 
konferencja prasowa i prezentacja lokalnego sztabu wyborczego 
Małgorzaty Kidawy – Błońskiej, z udziałem posła Konrada 
Frysztaka, byłego posła Czesława Czechyry, byłego senatora 
Andrzeja Łuczyckiego i przewodniczącej struktur Platformy 
Obywatelskiej w Kozienicach, Renaty Wołos.

Budynek Centrum, wybrany na 
miejsce spotkania nieprzypad-
kowo, jak zapewnił prowadzący, 
posłużył za rekwizyt, służący po-
kazaniu czego można dokonywać 
dzięki unijnym pieniądzom, któ-
rych napływ może zostać zdaniem 
członków PO wkrótce odcięty na 
skutek działań obecnego rządu.

Małgorzatę Kidawę-Błońską 
poseł Frysztak nazwał „prawdzi-
wą Prezydent”, która takiemu bie-

gowi spraw będzie potrafiła zapo-
biec, gwarantując podmiotowe, 
a nie przedmiotowe traktowanie 
Polski w ramach UE.

W czasie spotkania trwało zbie-
ranie podpisów na liście poparcia 
dla kandydatury, rozdawana była 
również specjalna, przygotowana 
przez sztab kandydatki gazeta.

AlKo

O pamięć i cześć 
Kozienicki Zespół Szkół nr 1 od kilku już lat bierze udział w organizowanym corocznie przez 

wicemarszałka senatu Stanisława Karczewskiego konkursie pod hasłem “Żołnierze Wyklęci 
- walka o pamięć i cześć”. 4 marca, trzy dni po obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, o których piszemy na sąsiedniej stronie, odbył się tam zatem jego szkolny etap. 
Przygotowane przez uczniów prezentacje oceniał sam wicemarszałek.

W konkursie wzięło udział 
siedmioro uczniów. Pauli-
na Woźniak przybliżyła po-
stać Wiktora Kani (ps. Felek), 
Marta kołodziejczak Danuty 
Siedzikówny (ps. Inka), Mo-
nika Czajkowska Andrzeja 
Czaykowskiego (ps. Garda), a 
Oliwia Wołos Emilii Malessy 
(ps. Marcysia). Jedyny w dam-
skim gronie rodzynek, Jakub 
Kuźnia, przygotował prezen-
tację na temat Zygfryda Ku-
lińskiego (ps. Albin), Gabriela 
Wojcieszek przedstawiła syl-
wetkę Józefa Franczaka, (ps. 
Lalek, według komunistycz-
nych oprawców “Laluś”) zaś 
Sara Smargol wybrała Stefanię 
Firkowską (ps. Feluś). Jak wi-
dać, każdy wybrał inną postać, 
dzięki czemu wachlarz prezen-
tacji poszerzył się o postacie 
mniej znane, nie tak oczywi-
ste, jak Inka czy Lalek.

Sens konkursu wyjaśnił wi-
cemarszałek, wskazując na 
potrzebę po pierwsze pod-
trzymywania pamięci o pole-
głych, a przez dekady margi-
nalizowanych i skalowalnych 
bohaterach, przedstawiania 
światu prawdy, a po dru-
gie wartość samą w sobie, 
jaką jest dla uczniów umie-
jętność przygotowywania  
i prowadzenia prezentacji.

Prezentacje sylwetek Wy-
klętych były zwięzłe, ale na-
sycone. Bogate w elementy 
graficzne, a czasem także mu-
zykę, odczytywane z zaanga-
żowaniem i zrozumieniem. 
Jedna  uczestniczek, jak mia-
ło się zresztą okazać - zwy-
ciężczyni etapu, zaprezento-
wała oprócz historycznych 
zdjęć również samodzielnie  
wykonane ilustracje.

Zaraz po zakończeniu pre-
zentacji przyszedł czas na 
ogłoszenie wyników. Stanisław 
Karczewski pochwalił wysoki 
poziom prezentacji i zaangażo-
wanie uczniów, dodając kilka 
szczypt życzliwej i konstruk-
tywnej krytyki. A jak wyglądały 
wyniki?

I miejsce - Gabriela Wojcieszek
II miejsce - Sara Smargol
III  miejsce - Monika Czajkowska

Poza podium wicemarszałek 
Karczewski wyróżnił prezen-
tację Oliwii Wołos, zwracając 
uwagę, na  ciekawy wybór 
postaci kobiety, która dała się 
oszukać bezpiece i zdradziła 
swoich towarzyszy, ponosząc 
potem tego konsekwencje, co 
doprowadziło ją do zamachu 
na swoje życie. Jak widać Wy-
klęci to nie tylko postacie po-

sągowe, jak Inka, która do koń-
ca zachowała się “jak trzeba”, 
ale też zwykli ludzie, uwikłani 
w historię ze wszystkimi swoi-
mi ludzkimi słabościami.

Wszystkim zwycięż-
czyniom gratulujemy i 
życzymy powodzenia  

w kolejnym etapie!

Finał konkursu, do którego 
przeszli wszyscy uczestnicy 
etapu szkolnego,  odbędzie się 
23 marca w Przysusze.

AlKo
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GMINA JEDLIŃSK

25 lutego 2020 r. w zapustny wtorek odbyło się widowisko 
plenerowe „Ścięcie Śmierci”, będące kulminacją 

3-dniowych obchodów zakończenia karnawału.

Ścięcie Śmierci
W niedzielę 23 lutego odbył się 

X Zapustowy Bal Kobiet. W impre-
zie wzięło udział ponad 100 pań, 
a jej motywem przewodnim była 
„Alicja w Krainie Czarów”.

W zapustny poniedziałek w sali 
OSP w Jedlińsku wystąpił Jacek 
Wójcicki z zespołem. Popularny 

aktor i piosenkarz zaśpiewał wiele 
znanych i lubianych utworów.

We wtorek, potocznie zwanym 
„kusym” wtorkiem na Rynku w 
Jedlińsku zostało wystawione wi-
dowisko plenerowe pt. „Ścięcie 
Śmierci”. Po inscenizacji wystąpił 
zespół Top Girls.
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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 VW Golf Plus 1.6 ben-
zyna 2007 rok mini van st. b. do-
bry, cena 20.500 do uzgodnienia,  
Tel: 48664018582
• Sprzedam Renault Scenic Grand 
rok produkcji 2007. Przebieg 178 tys 
km. Silnik 1,9D Bogate wyposażenie. 
Cena 9 tys. Tel. 698 225 635
• Sprzedam Peugeot 307 kombi 
HDI, 2l, 2005r., hak, el.szyby 4x, 
klima automat., ABS,centralny za-
mek, zamykane lusterka, garażo-
wany, stan b.dobry. Cena do uzg.  
Tel. 889 122 486
• Sprzedam samochód Opel Insig-
nia 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

PRACA

TOWARZYSKIE

• Firma zatrudni do pracy przy kos-
metykach ok. Piaseczna. Praca sta-
ła Trasa Ryki Dęblin Kozienice. INF. 
pod num 786 285 551 od 10 do 15 
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. C+E 
W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Chłopak z Kozienic 39 latek. Miły, 
ładny, fajny, uczciwy i lojalny wobec 
kobiet pozna dobrą i poukładaną ko-
bietę do stałego związku od 28 do 
45 lat z Kozienic lub bliskich okolic. 
Proszę o SMS na mój drugi numer: 
791 542 090.
• Spotkam się z dziewczyną na dys-
kretne spotkanie, pomogę finanso-
wo Tel. 48 518 149 163

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

Sprzedam działkę 516m2 

w Kozienicach, ul. Przytulna  
Tel. 608 790 207

• Sprzedam sieczkarnię ręczną, za-
bytkową szafę, młocarnię, kosiarkę 
ręczną do trawy STIG, ogrzewacz 
elektryczny do wody,  Tel. 603-682-
978
• Sprzedam pługi 3-ki Grudziąckie, 
sprężynówkę, brony, rozrzutnik do 
nawozu, Tel. 530-901-113
• Sprzedam używane meble pokojo-
we Tel. 608 790 207

RÓŻNE

• Sprzedam dom jednorodzinny 
110m², działka 712m2 lub zamienię na 
mieszkanie w bloku 2 pokoje, parter 
lub I p.z dopłatą. Tel 503-616-002

• Sprzedam działkę 516m2 w Kozie-
nicach, ul. Przytulna Tel. 608 790 207
• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 40m², II piętro, 2-pokojowe, os. 
Piaski w Kozienicach - blok ocieplony. 
Mieszkanie ustawne, dwustronne, z 
balkonem i dużą piwnicą - w bardzo 
dobrej lokalizacji. Tel. 512-476-205
• Sprzedam działkę budowlaną 
1800m² w miejscowości Chinów 
(naprzeciwko stacji BP pod lasem). 
Bardzo piękna i spokojna okolica.  
Tel. 512-476-205
• Wynajmę dom najchętniej firmie, 
komfortowo urządzony, 4 łazienki, 5 
pokoi sypialnych + parter rekreacyj-
no-wypoczynkowy. Tel 505-322-229
• Sprzedam ziemię rolną 1ha 
WÓLKA POLICKA, gm.POLICZNA,  
Tel.515-619-043
• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
własnościowe 3 pokojowe = kuchnia 
= wc 57,13 m² wraz z meblami na 2 
pokoje lub dużą kawalerkę w Pion-
kach. Tel. 728 879 585, proszę dzwo-
nić po godz. 16
• Sprzedam kawalerkę w Kozienicach 
na ulicy M C Skłodowskiej, blok nr 8. 
Pierwsze piętro. Tel. 604 686 107
• Domek jednorodzinny 80m2 na 
działce 1680m² w miejscowości Łu-
czynów lub zamienię za kawalarkę z 
dopłatą. Tel. 530-901-113
• Do wynajęcia: lokal do prowadze-
nia działalności gospodarczej, 36m². 
Kozienice, ul. Sosnowa, obok CK-A.  
Tel. 888-151-764
 • Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1300m2, wszystkie media, 2 km 
od Kozienic, Tel. 512-751-991
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Zawodnicy Hamera w walce o "Puchar Żołnierzy Wyklętych"
Ogólnopolskie Zawody  

o "Puchar Żołnierzy Wy-
klętych" rozegrano 22 lute-
go na obiektach "Snajpera" 
Lublin. Strzelcy z kozieni-
ckiego klubu poradzili sobie  
znakomicie!

Krzysztof KOZŁOWSKI po-
twierdził po raz kolejny swój 
prymat w strzelaniu z pisto-
letu i wygrał obie rozgrywane 
konkurencje:

Pistolet sportowy /Psp20/ - 

94,96 190 pkt
Pistolet pneumatyczny /

Ppn20/ - 92,96 188 pkt
Pozostałe miejsca zawodni-

ków Hamera:
Zuzanna MAJ Ppn 20 - 83,85 

168 pkt 11 miejsce
Psp 20 - 82,71 153 pkt 25 

miejsce
Piotr BANASZEK Ppn 20 - 

88,86 174 pkt 5 miejsce
Psp 20 - 73,63 136 pkt 36 

miejsce

Łącznie w zawodach odno-
towano 197 startów : 106 pi-
stolet i 91 karabin

Bardzo udany był też występ 
strzelców sekcji CKZiU zrze-
szonych w Hamerze :  Aneta 
KACPEREK, uczennica "Czer-
wonego", stanęła dwukrotnie 
na podium.

Karabin pneumatyczny /Kpn 
20/ open

3 miejsce Aneta KACPEREK 
90,88 178 pkt

4 miejsce Kornelia AGA-
CZYŃSKA 87,88 175 pkt

5 miejsce Julia TYBURCZY 
86,86 172 pkt

6 miejsce Julia MISZTAL 
75,86 161 pkt

Karabin sportowy /ksp 20 / 
open

3 miejsce Aneta KACPEREK 
77,90 167 pkt

11 miejsce Julia MISZTAL 
73,77 150 pkt

Pistolet pneumatyczny /Ppn 
20/ open

14 miejsce Dawid MIZERSKI 
79,83 162 pkt

Pistolet sportowy /Psp 20/ 
open

18 miejsce Dawid MIZERSKI 
84,76 160 pkt

W czterech konkurencjach 
wystartowało łącznie 197  
zawodników.
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Poniżej fragment z postu mamy Oliwiera, pieszczotliwie  
zwanego Olinkiem :)

DIETETYK RADZI

Podologia moją pasją!
,,Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.”– Konfucjusz

O jej pracy, a jednocześnie pa-
sji rozmawiamy ze specjalistą ds. 
podologii mgr Martyną Drapałą 
– właścicielką Centrum Podolo-
gii w Kozienicach.

OKO: Zacznijmy może od przy-
bliżenia czytelnikom - czym jest 
podologia?

Specjalista ds. podologii mgr 
Martyna Drapała: Podologia 
jest nową, raczkującą dziedziną  
w Polsce. To jedna z najmłodszych 
gałęzi pokrewnych medycynie, 
zajmująca się specjalistyczną pie-
lęgnacją stóp. Skupia ona wiedzę 
z wielu dziedzin medycznych, aby 
nieść pomoc osobom z różnymi 
dolegliwościami występującymi 
w obrębie stóp.

OKO: Dlaczego w Polsce podo-
logia jest dziedziną mało znaną?

M.D.: Obserwując polskie spo-
łeczeństwo oraz schorzenia, z jaki-
mi się ono boryka, można stwier-
dzić, że wiele osób ma problemy 
ze stopami, nie wiedząc, jak po-
winna wyglądać ich prawidłowa 
pielęgnacja. Co więcej, ludzie 
bardzo często niestety te proble-
my bagatelizują, wstydzą się, ale 
również nie wiedzą, że można im 
zaradzić i gdzie zgłosić się po po-
moc. W naszym społeczeństwie 
brak jest świadomości, jak bardzo 
ważna jest profilaktyka i prawid-
łowa pielęgnacja stóp, zwłasz-
cza jeżeli chodzi o osoby starsze, 
które często mają zaburzenia  
krążenia czy cukrzycę.

OKO: Czym więc zajmuje się 

podolog? Z jakimi problemami 
można się do niego zgłosić?

M.D.: Podolog łączy w swojej 
praktyce zawodowej wiedzę i 
umiejętności z zakresu kosme-

tologii, dermatologii, ortopedii i 
anatomii. Przeprowadza zabiegi, 
mając do czynienia ze stopami 
problematycznymi, tj. np. ta-
kimi, które charakteryzują się 
nadmiarem zrogowaciałego na-

skórka czy mocno pękającymi 
piętami. Każda wizyta w gabine-
cie podologicznym rozpoczyna 
się wnikliwym wywiadem i koń-
czy  zaleceniami,  które dotyczą 
właściwej pielęgnacji domowej. 
W gabinecie podologicznym 
pomoc znajdą osoby cierpiące  
z powodu wrastających paznokci, 
bolesnych odcisków i piekących 
modzeli. Grzybica paznokci czy 
brodawki wirusowe (kurzajki) 
również nie są tematami obcy-
mi dla podologa, który przepro-
wadza odpowiednie terapie w 
celu eliminacji schorzenia. Do 
specjalistów podologów powin-

ny zgłaszać się zwłaszcza osoby, 
które borykają się z problemami 
ruchowymi, nie mają możliwości 
samodzielnego dbania o stopy, a 
także diabetycy.

OKO: Czy według Pani rozwój 
tej dziedziny jest ważny?

M.D.: Jak najbardziej! Przede 
wszystkim należy edukować i  
uświadamiać społeczeństwo, że 
istnieją specjaliści zajmujący się 
stopami, niosąc pomoc, a także 
niekiedy ulgę w bólu. Ponadto 
jest bardzo duże zapotrzebowa-
nie rynku na usługi podologiczne, 
a niestety mało jest podologów.  

OKO: Dlaczego Pani wybrała 
taki zawód?

M.D.: Hmm… Tak naprawdę za-
inspirowała mnie znajoma mojej 
mamy, która również jest podolo-
giem. Pani Renatka, dzięki wiedzy 
podologicznej i szybkiej inter-
wencji, uratowała swojego tatę 
cukrzyka przed amputacją stopy. 
Od tamtej pory zajęła się zawo-
dowo podologią. Ja natomiast  
słysząc tę historię i wiele innych 
informacji na temat zabiegów 
podologicznych, stwierdziłam, że 
podoba mi się to i również chcę 
nieść pomoc innym.

OKO: Dziękujemy za wywiad 
i życzymy sukcesów zawodo-
wych!

M.D.: Również dziękuję, 
było mi bardzo miło. Zapra-
szam do mojego gabinetu  
podologicznego!

Wspieramy 
Oliwiera Popisa

Arena Grand Prix Puchar Polski po raz XVIII
Pływackim zmaganiom Arena Grand Prix - Puchar Polski, rozgrywanym na kozienickiej 

pływalni “Delfin” w ostatni weekend stuknęła, a raczej plusnęła, osiemnastka. Tak 
jest, Drodzy Państwo, to już XVIII zawody pod tym szyldem. Były zatem ciepłe słowa  
i gorące emocje i oczywiście tort!

Pierwszy blok zawodników star-
tował w sobotę rano. Na ofi-
cjalne otwarcie, którego doko-
nał prezes Polskiego Związku 
Pływackiego, Paweł Słomiński, 
trzeba było jednak poczekać do 
godzin popołudniowych - wte-
dy też rozegrano dwie budzące 
ogromne emocje konkurencje, 
po których puchar za zwycięstwo 
w Konkurencji Burmistrza Gminy 
Kozienice - 400 metrów stylem 
zmiennym kobiet otrzymała z rąk  
Wiceburmistrz Doroty Stępień -  
Paula Żukowska z KU AZS UMCS 
Lublin (czas 4:47.25), zaś puchar 
za zwycięstwo w Konkurencji 
Sponsora – Enea Wytwarzanie 
- 400 metrów stylem zmien-
nym mężczyzn zdobył Michał 
Poprawa z AZS AWF Katowice 
(czas 4:23.65). Wcześniej cere-
monię otwarcia uświetnił gorą-
co oklaskiwany pokaz pływania  
synchronicznego.

- Przeżyłem osiemnaście tych 
zawodów, rosłem z tą imprezą w 
różnej roli, jako trener, jako spea-
ker, jako trener reprezentacji, a 
dzisiaj pełnię rolę prezesa związ-
ku. Chciałbym złożyć podzięko-
wania Pani burmistrz, a także 
dyrektorowi obiektu Marcinowi 
Zmitrowiczowi oraz Sławomirowi 
Wachowi, bez którego te zawody 
nie byłyby takie jakie są. - mówił 
tuż przed dokonaniem otwarcia 

prezes Polskiego Związku Pływa-
ckiego Paweł Słomiński.
- Kozienice po raz kolejny sta-
ją się stolicą polskiego pływa-
nia. Już po raz osiemnasty, czy-
li otrzymujemy pełnoletność, 
witamy wszystkich najlepszych 
w Polsce pływaków i trenerów 
- powiedział dyrektor KCRiS,  
Marcin Zmitrowicz.

Organizatorami wydarzenia były 

Polski Związek Pływacki oraz 
Kozienickie Centrum Rekreacji 
i Sportu, a współorganizatorem 
Gmina Kozienice. Patronat nad 
imprezą objął Burmistrz Gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski, spon-
sorem XVIII Areny Grand Prix 
Polski w Pływaniu była nato-
miast - już piąty raz z rzędu, jak 
podkreślił w swoim wystąpieniu 
wiceprezes Enea Wytwarzanie 
-Marcin Łukasiewicz.

JAK POMÓC?
W formularzu PIT wpisz numer KRS 0000037904

W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 
1%” podaj 34226 Popis Oliwier

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu 
podatkowym pola „Wyrażam zgodę”

Wpłaty i darowizny dla Oliwiera prosimy kierować na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Alior Bank S.A.

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Kod SWIFT (BIC) dla wpłat zagranicznych: ALBPPLPW

Tytuł wpłaty:
34226 Popis Oliwier darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Telefon do Mamy Oliwiera: 512 309 675

Kochani również w tym roku 
prosimy o 1% dla naszego Olin-
ka podczas rozliczeń z US.

To dla nas bardzo ważne bo z 
Wami jesteśmy silniejsi a jemu 
możemy zapewnić to co po-
trzebne.

Dzięki wpływom z poprzed-
niego roku nasza fundacja dofi-

nansuje nam konieczne turnusy 
rehabilitacyjne, wizyty lekarskie  
a także zakup potrzebnego 
sprzętu ortopedycznego, m. in. 
wózek inwalidzki, który da mu 
dużo swobody.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni 
za każdą dotychczasową pomoc 
Bez Was nie dalibyśmy rady !

Spec. ds. podologii mgr Martyna Drapała
Kozienice, ul. Sławna 39

tel. 48 611 22 93
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Centrum Rolno - Ogrodnicze pięknie się rozwija a …

Trans-Bud rośnie!
Tradycyjnie, jak co roku, firma „Trans – Bud” 

Arkadiusz Pałczyński zaprosiła wykonawców 
współpracujących z firmą na bal karnawałowy. 
Była to też doskonała okazja do podsumowania 
kolejnego, bardzo dobrego roku, z dostawcami, 
m.in. z firmami Mapei, Polmet, Viessmann, 
Radaway, Afriso, Herz, TECH, Perfexim, Kospel 
czy Ferro.

Pierwszy rok działal-
ności działu „Centrum 
Rolno - Ogrodniczego”, 
które mieści się w daw-
nym miejscu firmy “Rol-
siew” przy ul. Przemy-
słowej 3 świętowano  
specjalnym tortem.

Poza świetną zabawą, 
podobnie jak w roku 
ubiegłym, uczestnicy 
balu za namową sze-
fa Trans-Budu, Arka-
diusza Pałczyńskiego 
zorganizowali zbiórkę 
na rzecz rehabilitacji 

Oliwiera Popisa. Zebra-
na suma prawie czte-
rech tysięcy złotych, 
pozwoli „Olinkowi”  
na dalszą rehabilitację.

Zarówno szef jak  
i pracownicy firmy, 
dziękują wszystkim 
klientom, dotychczaso-
wym współpracującym  
wykonawcom, jak i do-
stawcom. Zapraszają 
jednocześnie  nowych 
klientów do swojej sie-
dziby w Kozienicach przy  
ul. Przemysłowej 3.


