
Choć całość przedsię-
wzięcia wygląda imponu-
jąco, fotograf podchodzi 
do niego skromnie i ze 
spokojem, najwyraźniej 
traktując je po prostu jako 
porządkowanie archiwum. 

Zdjęcia udostępnia w In-
ternecie głównie dlatego, 
by się nimi dzielić i uzy-

skiwać - dzięki komenta-
rzom osób, które je prze-
glądają - nowe informacje 
na temat utrwalonych 
osób, miejsc i sytuacji. 
Tematyka zdjęć prezentu-
je pełną rozpiętość życia 
społecznego ówczesnych 
Kozienic (sport, kultura, 
rekreacja, uroczystości), 
nie brak też dokumentacji  

przyrody czy budynków. 

Obróbka i ucyfrowienie 
analogowych zdjęć jest 
czasochłonna, ale ilość 
udostępnionych zdjęć 
sukcesywnie się zwiększa,  
a reakcje oglądających są 
ciepłe i entuzjastyczne.

Zachęcamy do śledze-
nia twórczości Franicsz-
ka Subocza, a na zachętę 
publikujemy, dzięki jego 
uprzejmości, trzy foto-
grafie, ilustracje  z życia 
sportowo-kibicowskiego 
w latach 90.
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P.H.U”MIX” Pionki

40 000 kozienickich kadrów
Postać Franciszka Subocza możecie Państwo kojarzyć między innymi  

z publikowanych na łamach naszych i innych lokalnych mediów relacji z wystaw 
fotograficznych, podczas których zdarzało mu się występować zarówno w roli 
uczestnika, jak i organizatora. Ten fotograf i popularyzator sztuki fotografii podjął 
się ostatnio ogromnego zadania: przejrzenia i zdigitalizowania  liczącego około 40 
000 analogowych kadrów zbioru klisz fotograficznych, na których zgromadził zdjęcia  
wykonywane między rokiem 1982 a 2000.

KASA FISKALNA ACLAS KOS elektroniczna
PROMOCJA! 599ZŁ  + 23%VAT

SPRZEDAŻ I SERWIS: 
Spółdzielnia Socjalna 
PRZYSTANEK KOZIENICE
ul. Warszawska 4/7 
(wejście od ul. Kochanowskiego) 

Tel. 503 057 533 lub 882 126 601
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• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI 
PO NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocy-
kle, motorowery, części.  
Tel. 663-999-631
• 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 koparkę kołową 
Case 688P, rok 1991, cena 49 
000. Tel. 784-783-757

• 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 

Casino w Pionkach z towa-
rem bielizna upominki srebro 
wraz z wyposażeniem i kon-
taktami handlowymi. Więcej 
informacji pod nr telefonu  
602-579-045
• Sprzedam akordeon nie-
miecki, 72 basy. Cena 700  zł. 
Tel. 668-803-997
• Mam do sprzedania śru-
townik, beczkę ocynkowaną 
1000l oraz parnik elektryczny. 
Tel. 600 925 215
• PRZYJMĘ stary lub zepsuty 
sprzęt komputerowy - kom-
pletny ( stacjonarne, laptopy), 
części (dyski, napędy, karty 
rozszerzeń), tablety. Kontakt 
579-665-969
• 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

• Sprzedam działkę budow-
laną w Chinowie, 2000m². 
Cen ado uzgodnienia.  
Tel. 728-789-998
• 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
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

25
marca                   

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •

MOTORYZACJA

RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowla-
ne w Janikowie 1200m2. Tele-
fon kontaktowy 604-181-478 
lub 503-124-381

• Mężczyzna 50 lat, finanso-
wo niezależny. Poznam panią 
bez nałogów w stosownym 
wieku. Tel. 535-635-331.
• Seniorko, masz uczciwą ro-
dzinę z wnukami – zadzwoń 
do samotnego emeryta. Tel. 
503 970 467. Naprawdę  
warto.
• Wdowiec 73 l. Pozna sym-
patyczną i miłą  Panią od 65 
d0 70 lat z okolic Kozienic.  
Tel. 537-430-830

TOWARZYSKIE

WYRABIANIE 
PIECZĄTEK 

SPÓłDZIELNIA SOCJALNA 

„PRZYSTANEK KOZIENICE”

882-126-601

„Pan spogląda z nieba i wi-
dzi wszystkich ludzkich synów 
i stamtąd, z miejsca swego 
zamieszkania widzi wszystkich 
mieszkańców ziemi. Ten, któ-
ry uczynił każde serce, wie o 
wszystkim, co czynią ludzie…”

 (Księga Psalmów, 
Ps.33, 13-15)

W listopadzie 2020 roku z 
dnia na dzień stałam się pa-
cjentką onkologiczną. Szok, 
niedowierzanie osoby, która 
sama starała się pomagać 
najbliższym, często nie my-
śląc o sobie w swoim rodzin-
nym zabieganiu. Moi najbliżsi 
zjednoczyli się w chęci urato-
wania mnie. Takiego wspar-
cia modlitewnego, dobrych 
życzeń i troski i nie tylko, nie 
otrzymałam przez całe swoje 
dotychczasowe życie. Przede 
mną jeszcze długa droga przez 
ukwieconą łąkę ku górom, za 
którymi świeci wieczna Mi-
łość i czekają ci, co wcześniej 
odeszli. Pragnę podziękować 
nie tylko mojej kochanej Ro-
dzinie, ale i znajomym mo-
ich córek, księdzu Januszowi, 
siostrom Franciszkankom 
od Cierpiących, paniom ze 
sklepów w którym robię co-
dzienne zakupy, Przyjaciołom 
nie tylko z FB ale i osobom 
obcym, którzy stali się dla 
mnie Bożą Rodziną. Kocham 
Was wszystkich i niech słowo 
KOCHAM zakwitnie pięknym 
kwiatem w Waszych sercach.

Krystyna Leszkowicz
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ROZMOWY, KTÓRE LECZĄ
Być może pamiętacie Państwo, że w listopadzie i grud-

niu 2019 roku opublikowaliśmy cykl artykułów pt 
“Psychoaktywne Kozienice”. Rozmawialiśmy wówczas 
o problematyce uzależnień na terenie Gminy Kozieni-
ce z policją, kierownikiem nieistniejącego już Ośrod-
ka Profilaktyki Uzależnień oraz wiceburmistrz Dorotą 

Stępień. Powracamy teraz do tego tematu, rezygnując 
jednak z poprzedniego szyldu, ponieważ docelowo 
chcemy zająć się nie tylko kwestią uzależnień, ale także 
pomocy psychologicznej w ogóle, a także problemem 
przemocy domowej i wsparcia dla jej ofiar. Nowy 
projekt rozpoczęliśmy od przesłania do kozienickiego 

Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicz-
nej kilku pytań, na które otrzymaliśmy od terapeutek 
zaskakująco obszerne odpowiedzi  - które niestety,  
z uwagi na ograniczoną objętość stro-
ny, musieliśmy w znacznym stopniu okroić.  
Zachęcamy do uważnej lektury!

 Bezpłatne leczenie osób 
uzależnionych 

i członków ich rodzin
Agnieszka Wnukowska - kie-

rowniczka Centrum Leczenia 
Uzależnień i Pomocy Psycholo-
gicznej.

Z jakimi problemami zgłaszają 
się do Was pacjenci?

Na bezpłatne leczenie finanso-
wane ze środków NFZ zgłaszają 
się do nas osoby uzależnione od 
alkoholu, ale także od substancji 
psychoaktywnych, między inny-
mi od marihuany, amfetaminy, 
dopalaczy czy od leków nasen-
nych i uspokajających. Pomaga-
my osobom uzależnionym od 
czynności, takich jak np. hazard. 
Prowadzimy leczenie pacjentów 
współuzależnionych oraz Doro-
słych Dzieci Alkoholików.

Do Centrum Leczenia Uzależ-
nień i Pomocy Psychologicznej 
na prywatne wizyty lekarskie 
- psychiatryczne i odpłatną psy-
choterapię zgłaszają się osoby 
cierpiące na depresję, zaburzenia 
osobowości i zaburzenia lękowe. 
Psychiatra odpłatnie przyjmuje 
pacjentów chorych na otępienie 
oraz na schizofrenię. 

Jak wiele osób uzależnionych 
i członków ich rodzin zgłasza się 
do Was, a jak wiele osób może 
pozostawać bez pomocy?

W ramach lecznictwa odwyko-
wego w 2020 r. udzieliliśmy 264 
pacjentom ponad 4000 świad-
czeń finansowanych ze środków 
NFZ. Lista pacjentów na rok 2021 
jest otwarta. Obecnie nie ma ko-
lejki. Każda osoba uzależniona i 
każdy członek rodziny obciążonej 
uzależnieniem, bez żadnego skie-
rowania, może zarejestrować się 
już dziś. Nikt nie pozostanie bez 
pomocy. Jeśli nasze możliwości 
leczenia są niewystarczające, to 
wskazujemy drogę do innych in-
stytucji, takich jak oddział detok-
sykacyjny, całodobowy oddział 
terapii uzależnienia od alkoho-
lu, ośrodek MONAR lub KARAN 
czy ośrodek leczenia uzależnień 
dla osób z podwójną diagnozą. 
Pacjenci, którzy ze względu na 
rodzaj zgłaszanego problemu, 
nie kwalifikują się do nas na bez-
płatne leczenie psychiatryczne, 
kierujemy do Poradni Zdrowia 
Psychicznego lub oferujemy od-

płatną pomoc. W celu umówie-
nia się na wizytę, zapraszamy do 
skorzystania z numeru telefonu 
rejestracji Centrum Leczenia 
Uzależnień i Pomocy Psycholo-
gicznej 508-713-094. 

Jak sytuacja epidemiologiczna 
w kraju wpłynęła na Wasze dzia-
łania od strony sposobu realizo-
wania przez Państwa pomocy?

W trosce o bezpieczeństwo, 
zdrowie i życie pacjentów jak 
i personelu od marca 2020 r. 
rozpoczęliśmy leczenie za po-
mocą środków teleinformatycz-
nych takich jak telefon, Skype, 
Messenger, a od października 
wraz ze wzrostem zachorowań, 
wprowadziliśmy jeszcze więk-
szy reżim sanitarny i ograniczy-
liśmy nasze działania do porad 
online. Rejestrujemy pacjentów 
telefonicznie pod numerem 
508-713-094, zaświadczenia 
przesyłamy pocztą tradycyjną. 
Lekarz psychiatra łącząc się z 
pacjentem za pomocą telefonu, 
udziela porad, wydaje e-recepty, 
e-skierowania i e-zwolnienia. 
Psychoterapeuci i specjaliści psy-
choterapii uzależnień przyjmu-
ją za pośrednictwem telefonu,  
Messengera lub Skypa.    

Jak długo trwa terapia i na ile 
można ocenić, czy jest skutecz-
na? Mówimy o miesiącach, czy 
raczej latach?

Program leczenia jest dosto-
sowywany do indywidualnych 
potrzeb i możliwości Pacjenta. 
Każdy Pacjent zaczyna z innym 
bagażem doświadczeń, każdy 
nieco inaczej może reagować na 
leczenie, w związku z czym nie 
wyznaczamy z góry konkretne-
go terminu zakończenia terapii. 
W leczeniu osób uzależnionych 
kierujemy się, zaczerpniętym 
od Anonimowych Alkoholików, 
Programem 24 godziny. „Nie-
ważne co było wczoraj, bo tego 
nie zmienię, nie wiem co będzie 
jutro, bo nie mam na to wpływu, 
mam 24 godziny – dziś nie piję i 
chcę przeżyć ten dzień najlepiej 
jak tylko potrafię z tym wszyst-
kim, co daje mi Los”. Liczy się 
troska o każdy trzeźwy dzień. Nie 
zajmujemy się odliczaniem dni 
bez picia, bo nie chodzi o to by 
„wytrzymać”, ale o to żeby cie-
szyć się dobrym i świadomym 
życiem na trzeźwo. 

Uzależnienie 
nie jest wyrokiem

Olga Tyburczy -  Specjalista Psy-
choterapii Uzależnień z certyfika-
tem wydanym przez Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 
coach, pedagog resocjalizacji. W 
pracy z pacjentem korzysta z po-
dejścia poznawczo-behawioralne-
go, dialogu motywującego, dosto-
sowuje sposób pracy do potrzeb 
oraz możliwości osoby zgłaszającej 
się z trudnością.

W CLUiPP prowadzi psychote-
rapię osób dotkniętych uzależnie-
niem, terapię osób współuzależ-
nionych.

Pacjenci, klienci… które słowo 
jest właściwym określeniem osób 
korzystających z Państwa pomocy 
i dlaczego?

Do podjęcia leczenia, terapii w 
Centrum Leczenia Uzależnień i 
Pomocy Psychologicznej w Kozie-
nicach zgłaszają się pacjenci. Sku-
piamy się bardziej na cierpieniu 
człowieka (łac. patiens = cierpiący) 
i jego odczuwalnych przejawach, 
na walce tej osoby i jej zmaganiu 
się.  Poświęcamy czas na lepsze zro-
zumienie historii i możliwych przy-
czyn tego cierpienia, które może 
mieć postać jakiegoś zaburzenia. 
Co ciekawe, zgodnie z definicją „pa-
cjenta” według WHO, jest on osobą 
korzystającą ze świadczeń, niezależ-
nie od tego, czy ma status chorego 
czy zdrowego.

Jakie stereotypy, błędne przeko-
nania czy mity na temat uzależnień 
i problemów psychologicznych 
najbardziej zachęcają do szukania 
pomocy i które z nich najbardziej 
utrudniają Państwa pracę?

Pracuję z osobami uzależnionymi 
od 8 lat. Przez ten czas nie spot-
kałam ani jednej osoby, która by 
się uzależniła celowo, natomiast 
spotkałam mnóstwo ludzi, którzy 
mimo ewidentnych strat spowodo-
wanych piciem (braniem, graniem, 
itd…) zaprzeczali jakoby mieli z tym 
problem. Tendencja ta bierze się z 
błędnego przekonania, że alkoho-
likiem (narkomanem, hazardzistą 
itd.) jest wyłącznie osoba, która po-
dejmuje leczenie. Dlatego tak wielu 
ludzi żyje w zaprzeczeniu i własnej 
iluzji wynajdując nieskończoną ilość 
usprawiedliwień, argumentów np. 
że nie muszą pić tylko lubią – byle 
tylko się nigdzie nie zgłaszać. Do 
momentu zgłoszenia żyli w przeko-

naniu, że „problemu nie ma” albo 
„jakoś sobie dają radę”. Podczas 
kiedy „dawali sobie radę” relacje 
w rodzinie i destrukcyjne sposoby 
myślenia pogłębiały się. 

Powszechnie sądzi się, że alko-
holik to ktoś słaby, z czerwonym 
nosem, śmierdzący, po rozwodzie, 
bez rodziny, obdarty, zataczający 
się, bez kultury itd. To by znaczy-
ło, że nie może być alkoholikiem 
osoba mająca rodzinę, ktoś kto nie 
jest rozwodnikiem, chodzi czysty, 
pachnie drogimi perfumami, ma 
pracę, może nawet stanowisko 
i nie leży w rynsztoku. Tymcza-
sem prawda jest zupełnie inna! Z 
czasem kiedy dochodzi do prob-
lemów coraz trudniej jest sobie 
radzić z nimi bez tego „wspoma-
gacza”. Stąd np. przekonanie, że 
po marihuanie czy alkoholu komuś 
lepiej się myśli. Nałóg nie wybie-
ra i uzależnić się może każdy. Bez 
znaczenia jest płeć, wiek, wiedza, 
status społeczny i materialny. Spo-
tykam się z sytuacjami, gdzie ktoś 
trafia do gabinetu, choć wcale tego 
nie chce. Ultimatum żony, groźba 
szefa lub nakaz sądowy bywają 
motywatorami do tego, by ktoś 
się zgłosił. Taki ktoś przychodzi dla 
„świętego spokoju”, dla „papier-
ka”, oby tylko wszyscy się od niego 
odczepili. Myślę, że każda forma 
motywacji jest dobra. Plusem w/w 
sytuacji jest zmiana wyobrażeń na 
temat gabinetu i terapeuty. Ktoś 
kto przychodzi pod przymusem z 
reguły nastawiony jest negatyw-
nie i bojowo. Szybko jednak oka-
zuje się, że tarcze w postaci oporu 
i buntu na nic się nie przydają , a 
zamiast zapewniać bezpieczeń-
stwo i brak dostępu pochłaniają 
mnóstwo energii. Kiedy ktoś taki 
przekonuje się, że nie jest tak źle 
w gabinecie jak sobie wyobrażał, 
że nikt go nie krytykuje, zmienia  
swoje wyobrażenie. 

Pacjent, kiedy zrozumie swoją 
sytuację, podejmuje decyzję o 
zmianie.

Zmiana nie dotyczy wyłącznie 
zaprzestania picia. Z tematem uza-
leżnienia związane są zazwyczaj 
takie kwestie jak złość, żal, utrata 
pracy, samotność w związku, nie-
umiejętność stawiania granic lu-
dziom, poczucie winy, zaburzone 
poczucie własnej wartości. Tera-
pia to ciężka praca, ale opłacalna. 
Jest to o tyle ciężkie, że polega 
na przewartościowaniu swojego 
życia i zmianie schematów my-
ślenia. Schematów, które są wy-
trenowane i dobrze znane danej 
osobie. Rozstanie się z nimi, ich 
modyfikacja i doświadczanie cze-
goś nowego jest często trudne, 
sztuczne. Jednak z czasem staje 
się nową normą. To trochę jak z 
jazdą samochodem – na początku 
może strach, ale z czasem pewne 
odruchy i nawyki stają się normal-
ne a ich sztuczność mija. Tak jak w 
nauce jazdy chodzi o kierowanie 
pojazdem tak w terapii chodzi o 
nauczenie się świadomego kiero-
wania własnym życiem. Uzależnie-
nie jak inne choroby przewlekłe 
jak np. cukrzyca nie jest wyrokiem. 
Można z nimi mieć szczęśliwe ży-
cie – pod warunkiem, że się zoba-
czy problem, nie będzie się im za-
przeczać i zacznie się o siebie dbać. 
Błędnym przekonaniem jest, że 
podjęcie dla siebie pomocy świad-

czy o słabości, upadku i o tym, że 
jest się kimś gorszym.

Jakich zmian w społecznym 
postrzeganiu problemów natury 
psychologicznej i uzależnieniowej 
najbardziej byście sobie Państwo 
życzyli?

 Jako specjalista psychoterapii 
uzależnień, życzyłabym społe-
czeństwu innego spojrzenia na tę 
możliwą, dostępną formę pomo-
cy, wsparcia jaką daje terapia.  Dla 
mnie  Psychoterapia to inaczej roz-
wój, leczenie, a nawet jest to pew-
na podróż po samym sobie. Wielu 
ludzi twierdzi, że po psychoterapii 
są lepszymi ludźmi, bogatszymi 
wewnętrznie, świadomymi spraw, 
których dotychczas nie zauważali, 
a które choć miały miejsce w ich 
życiu nie były dostrzegane. Psy-
choterapia daje szersze pole wi-
dzenia co pozwala lepiej odbierać, 
rozumieć świat. 

Olga Tyburczy

Zwycięzcą 
może być każdy

Anna Kaźmierczak - psycho-
terapeuta uzależnień z certyfi-
katem nadanym przez Krajowe 
Biuro ds. Przeciwdziałania Nar-
komanii, coach, trener grupo-
wy, pedagog. Oferuje pomoc w 
obszarze terapii uzależnienia od 
alkoholu, narkotyków, leków; 
uzależnień behawioralnych (m. 
in. komputer, telefon, hazard, 
Internet) i terapii osób współuza-
leżnionych. Dodatkowo prowadzi 
konsultacje w zakresie profilakty-
ki uzależnień. Pracuję w Ośrodku 
Leczenia Uzależnień KARAN w 
Radomiu. W Centrum Leczenia 
Uzależnień i Pomocy Psycholo-
gicznej prowadzi terapię indywi-
dualną oraz grupową osób uza-
leżnionych i współuzależnionych.

 Nasze przesłanie: Za wartość 
nadrzędną uznajemy wartość 
człowieka samego w sobie, taki 
jaki jest, nie oceniamy, nie od-
rzucamy, po prostu akceptujemy. 
Zwycięzcą może być każdy czło-
wiek, który próbuje coś zmienić 
w sobie, swoim życiu i podejściu 
do otaczającego świata, pomimo 
wszelkich trudności. W bezpiecz-
nej, pełnej wsparcia i życzliwo-
ści atmosferze, możesz bez lęku 
analizować własne doświadcze-
nia i samodzielnie dochodzić do 
rozwiązań swoich problemów. 
Nie musisz się ukrywać, oszuki-
wać innych a przede wszystkim 
sam siebie.  Będziemy z Tobą w 
każdej historii, problemie, trud-
ności do której nas zaprosisz, bo 
najważniejszy jesteś TY.

Anna Kaźmierczak
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- Doświadczenia, które 
zdobyliśmy realizując po-
przednie, pilotażowe edycje 
programów, jednoznacznie 
wskazały na konieczność kon-
tynuacji tych działań. Dzięki 
projektom, dzięki zdobytym 
środkom, realnie pomagamy 
osobom, które tego rodzaju 

wsparcia ogromnie potrze-
bują – informuje burmistrz  
Piotr Kozłowski.

Celem programu „Opieka 
wytchnieniowa” jest wspar-
cie członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad nie-

pełnosprawnymi dziećmi oraz 
dorosłymi osobami z orze-
czonym znacznym stopniem 
niepełnosprawności. Program 
będzie realizowany w formie 
pobytu dziennego, tj. poprzez 
zapewnienie osoby czasowo 
wspierającej w opiece. Limit 
godzin usług opieki wytchnie-

niowej przypadających na 1 
uczestnika programu będzie 
wynosił 240 godzin. Na ten 
cel Gmina Kozienice otrzyma-
ła wsparcie finansowe w wy-
sokości 206.524,80zł

 Z kolei program „Asystent 
osobisty osoby niepełno-
sprawnej – edycja 2021” ma 
na celu zapewnienie dostęp-
ności do usługi asystenta tj. 
wsparcia w wykonaniu co-
dziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu spo-

łecznym osób niepełnospraw-
nych. Osoba niepełnospraw-
na lub opiekun prawny będzie 
miała prawo wyboru osoby, 
która będzie świadczyć usługi 
asystenta. Limit godzin usług 
asystenta przypadających na 
1 uczestnika Programu będzie 
wynosił 60 godzin miesięcz-
nie. Pozyskane dofinansowa-
nie to kwota 457.929 zł.

Obydwa projekty prowadzi 
Centrum Usług Społecznych 
w Kozienicach.

Nowe środki dla Gminy Kozienice na realizację projektów 

Gminny 
Dzień Kobiet
W tym roku z okazji Dnia Kobiet przygotowano dla 

Pań nie lada gratkę - występ artystów z Kabaretu 
pod Wyrwigroszem. W związku z pandemią i reżimem 
sanitarnym  w sali koncertowo – kinowej  Centrum 
Kulturalno – Artystycznego dostępna była tylko połowa 
miejsc, dlatego też zaplanowano w sumie 4 spektakle.

Pierwszy z nich rozpoczął 
się w czwartkowy wieczór - 4 
marca o godz. 17.00. Przyby-
łych powitała dyrektor KDK 
Elwira Kozłowska, po czym 
życzenia zgromadzonym Pa-
niom złożył Burmistrz Gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski:

Drogie Panie!
Z okazji Waszego święta w 

imieniu własnym oraz męskiej 
części Gminy Kozienice skła-
dam wszystkim kobietom naj-
serdeczniejsze życzenia wielu 
pięknych chwil w życiu, speł-
nienia najskrytszych marzeń, 
realizacji planów, jak również 
satysfakcji z każdej z ról, jakie 
pełnicie w życiu prywatnym  
i społecznym.

Mam nadzieję, że atmo-
sfera dzisiejszego dnia bę-
dzie promieniować na resztę 
dni w roku, tak aby miłość 
i troska, które dziś Wam 
okazujemy, zrozumienie  
i poszanowanie Waszych praw 
i wyborów, były czymś zwy-
czajnym i oczywistym, a nie 
okolicznościowym wyjątkiem.

Zanim  na scenie pojawili 
się artyści odbyło się tez lo-
sowanie upominków dla Pań. 

Były to wejściówki na basen i 
centrum odnowy biologicznej 
ufundowane przez KCRiS.

Po tym miłym akcencie 
przyszedł czas na duża dawkę 
humoru, o którą postarali się 
artyści. Skecze i brawurowe 
parodie największych prze-
bojów muzycznych rozbawiły 
kozienicką publiczność do łez. 
Jak można było się przekonać, 
pomimo kilkumiesięcznej 
przerwy w występach artyści 
bardzo szybko nawiązali do-
bry kontakt z publicznością, 
a przygotowany przez nich 
program został nagrodzony 
gromkimi brawami. Nie obyło 
się też bez bisów.

Drugi spektakl odbył się tego 
samego dnia o godz. 20.00. 
Życzenia przybyłym Paniom 
przekazał zastępca burmistrza 
ds. technicznych Mirosław  
Pułkowski.

Kolejne dwa przedstawienia 
zaplanowane są na czwartek  
11 marca.

Organizatorem wszystkich 
czterech występów jest Gmina 
Kozienice, a partnerami wy-
darzenia są: Kozienicki Dom 
Kultury i Kozienickie Centrum  
Rekreacji i Sportu.

Bieg Tropem Wilczym – weź 
udział w biegu, zapisz się!
Największy Bieg Pamięci w Polsce 

odbędzie się 16 maja 2021 r.

Bieg główny odbędzie się na dystansie 6 km. 
Poza biegiem głównym mieszkańcy naszego miasta będą 

mieli okazję współzawodniczyć na dystansie 1963 metrów 
(dystans upamiętniający rok śmierci ostatniego Żołnierza 

Wyklętego – Józefa Franczaka ps. Lalek.) 
Start i meta biegu usytuowane będą w kompleksie leśnym 

przylegającym do ulicy Wójcików.
Osoba do kontaktu – Kamil Janeczek – tel. 725 014 338.

Zapisy - 
https://competitions.timekeeper.pl/competitions/35.

Gmina Kozienice pozyskała prawie 665 000 zł na realizację dwóch projektów społecz-
nych. Środki przeznaczone są na kontynuację w 2021 roku programów pn. „Opieka wy-

tchnieniowa” i „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Zdobyte dofinansowanie pochodzi  
z Funduszu Solidarnościowego.
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W związku z przystąpieniem 
do opracowania dokumenta-
cji projektowej na realizację 
zadania pn.: „Budowa mostu 
na rzece Wiśle pomiędzy m. 
Antoniówka Świerżowska a m. 
Świerże Górne”, specjaliści biura 
projektowego przedsiębiorstwa 
MOST-Projekt zaproponowa-
li trzy możliwości rozwiązania 
wspomnianej kwestii.

- Wstępne założenia budowy 
mostu mówią o jego lokalizacji 
w okolicach obecnej przeprawy 
promowej, gdzie po stronie gmi-
ny Kozienice dojazd do mostu 
wiódłby korytarzem prowadzą-
cym z drogi krajowej nr 79 w 
stronę elektrowni aleją Józefa 
Zielińskiego, cały czas prosto, 
nie skręcając w stronę Świerży 
Górnych. Nowy odcinek drogi 
ma być wyznaczony przez te-
ren Lasów Państwowych. Po 
przejechaniu mostu, już na te-
renie gminy Maciejowice, dro-
ga będzie biegła wzdłuż wałów 
wiślanych i łączyła się z drogą 
wojewódzką nr 801 – informu-
je Piotr Kozłowski – Burmistrz  
Gminy Kozienice.

Podczas spotkania podkreśla-
no, iż ten wariant jest najbar-
dziej optymalny i co najważniej-
sze omija tereny zabudowane. 

Inwestycja powstaje w ramach 
rządowego programu „Mo-
sty dla regionów”. Szacowany 
jej koszt to około 650 mln zł.  

W 80% ma być sfinansowana ze 
środków rządowych. Zgodnie z 
założeniami proces projektowy 
ma potrwać do 2024 roku, a 
kolejne około 2 lata to czas bu-
dowy. Oprócz strony rządowej 
koszty związane z projektem 
mają pokryć zainteresowane sa-
morządy, czyli gminy: Kozienice 
i Maciejowice oraz powiaty: gar-

woliński i kozienicki. Na etapie 
budowy mostu do finansowania 
inwestycji ma dołączyć samorząd  
województwa mazowieckiego.

Jak wspomniano na wstę-
pie, w spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele czterech sa-
morządów, na terenie których 
przeprowadzona zostanie in-
westycja, a więc: gospodarz 
zebrania - Starosta Powiatu 
Garwolińskiego Mirosław Wa-
licki, Wójt Gminy Maciejowice 
Tomasz Kwiatkowski, Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłow-
ski oraz Starosta Powiatu Ko-
zienickiego Andrzej Jung wraz 
z Marcinem Łopuszańskim - dy-
rektorem Zarządu Dróg Powia-
towych w Kozienicach. Obecni 
byli także parlamentarzyści: 
senator - Maria Koc, posło-
wie: Marek Suski i Krzysztof 
Tchórzewski. Reprezentantami 
Województwa Mazowieckiego 
byli Wicewojewoda Mazowie-
cki - Sylwester Dąbrowski oraz 
Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego - Rafał Raj-
kowski. Obecny był też Paweł 
Rusiecki - Zastępca Prezesa 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz 
Anna Łukaszewska-Trzeciakow-
ska - Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Warszawie.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Wstępna lokalizacja mostu na Wiśle ustalona

Dzień 1 marca w kalendarzu polskich świąt państwowych 
jest datą szczególną. Przypominamy wówczas żołnierzy 

antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, 
którzy nie godząc się z sytuacją panującą w kraju po 
zakończeniu działań wojennych, z różnych względów 
nie złożyli broni i aktywnie występowali przeciwko  
narzuconemu Polsce ustrojowi.

W dniu 4 marca 2021 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Garwolinie spotkanie 
przedstawicieli czterech samorządów lokalnych, zaangażowanych w projekt budowy 

mostu na Wiśle. Gospodarzem zebrania był Mirosław Walicki - Starosta Powiatu Garwolińskiego. 
Głównym przedmiotem dyskusji stało się omówienie dostępnych wariantów przebiegu dróg 
dojazdowych i lokalizacji samego mostu.

W roku 2021 obchody Dnia 
Pamięci mają wyjątkowy cha-
rakter. Mija bowiem 20 lat od 
przyjęcia przez Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej uchwały z 
dnia 14 marca 2001 r. w spra-
wie hołdu poległym, pomor-
dowanym i prześladowanym 
członkom organizacji „Wol-
ność i Niezawisłość”, w której 
to uchwale uznaje się jedno-
cześnie „zasługi organizacji 
i grup niepodległościowych, 
które po zakończeniu II Woj-
ny Światowej zdecydowały 
się na podjęcie nierównej 
walki o suwerenność i nie-
podległość Polski”. Minęło 
również 10 lat od przyjęcia 
ustawy z dnia 3 lutego 2011 
r. o ustanowieniu dnia 1 mar-
ca Narodowym Dniem Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”, 
poświęconej tymże „boha-
terom antykomunistycznego 
podziemia, którzy w obronie 
niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, walcząc o prawo 
do samostanowienia i urze-
czywistnienie dążeń demo-
kratycznych społeczeństwa 
polskiego, z bronią w ręku, 
jak i w inny sposób, przeciw-
stawili się sowieckiej agresji 
i narzuconemu siłą reżimowi 
komunistycznemu”.

I to właśnie Żołnierzom 

Wyklętym poświęcona 
była msza celebrowana w 
kościele rektoralnym pw. 
św. Józefa w Kozienicach  
w piątek 26 lutego br.

Odprawiający mszę św. ks. 
Janusz Bańkowski oraz ks. 
Florian Rafałowski i przedsta-
wiciel Stowarzyszenia Pamięć 
i Przyszłość Marian Śledź 
przypomnieli tragiczne dzieje 
narodu polskiego w okresie 
systemu komunistycznego. 
Zgromadzeni wysłuchali też 
patriotycznych pieśni w wy-
konaniu absolwentek Szkoły 
Muzycznej w Kozienicach.

W nabożeństwie uczestni-
czyli przedstawiciele lokalne-
go samorządu terytorialnego: 
Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Kozie-
nicach Rafał Sucherman oraz 
Starosta Powiatu Kozienickie-
go Andrzej Jung. Obecni byli 
także członkowie związków i 
organizacji kombatanckich, 
instytucji kultury, Rycerze Ko-
lumba i mieszkańcy.

Obchody Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych zakończono przed 
Pomnikiem Niepodległości, 
gdzie poszczególne delegacje 
wspólnie złożyły wiązanki, 
kwiaty i znicze.
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Konkurs odbędzie się w dniach 
27-28 sierpnia, a przesłuchania 
finałowe zostaną poprzedzone 
kwalifikacjami wstępnymi, których 
termin ustalono na 30 maja.

Kto może wziąć udział?
Organizatorzy zapraszają do 

udziału w konkursie solistów (wraz 
z ew. chórkami), duety oraz małe 

zespoły wokalne – do 6 osób. Wy-
konawcy muszą mieć ukończone 
15 lat.

Warunkiem uczestnictwa jest 
przesłanie zgłoszenia za pomocą 
interaktywnego formularza zgło-
szeniowego. Ten będzie dostępny 
na stronie www.dkkozienice.pl w 
dniach 1-31 marca. Należy także 
wpłacić zabezpieczenie udziału w 
konkursie w wysokości 100 zł.

– Uczestnicy muszą przygoto-
wać po dwa utwory, wybrane z 
list piosenek, opublikowanych w 
zakładce konkursu, na stronie in-
ternetowej Kozienickiego Domu 
Kultury. W trakcie przesłuchań 
obowiązkowo będą prezentowali 
utwór z listy nr 1, a na wyraźne 
życzenie jury – również z listy nr 2 
– tłumaczy Dyrektor Kozienickiego 
Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 
nagroda finansowa w wysokości 6 
tys. zł. I miejsce premiowane jest 
kwotą 3,5 tys. zł, II – 2,5 tys. zł, a III 

– 1,5 tys. zł. Z kolei za wyróżnienie 
można otrzymać 1,2 tys. zł.

Pamięci świetnego muzyka
Konkurs piosenki oraz festiwal 

odbywają się w Kozienicach od 
2002 roku i nieprzerwanie noszą 
imię Bogusława Klimczuka. Kom-
pozytor urodził się 19 październi-
ka 1921 roku w Kozienicach. Po 
studiach całe swoje dorosłe życie 
związał z Warszawą i z Polskim 
Radiem. Nazywany „Kompozyto-
rem Warszawy” był znakomitym 
kompozytorem, dyrygentem, 

aranżerem i świetnym pianistą. 
Skomponował ponad 250 piose-
nek. Wiele z nich poświęcił stoli-
cy – miastu, które po Kozienicach 
było mu najbliższe. Do historii pol-
skiej muzyki rozrywkowej wpisały 
się takie utwory jak: „Rudy Rydz”, 
„Czarny Alibaba” czy „Cóż wiemy o 
miłości”, które od lat 70-tych nadal 
śpiewa cała Polska. Do dziś na ot-
warcie każdego Festiwalu Piosenki 
w Opolu rozbrzmiewa skompono-
wany przez Bogusława Klimczuka 
sygnał tego festiwalu .

W Polskim Radiu tworzył nowo-
czesne zespoły do nagrań muzyki 
rozrywkowej, kierował i dyrygował 
Orkiestrą Taneczną i Big Bandem 
Polskiego Radia. Współpracował 
z czołowymi gwiazdami piosenki, 
wspierał młode talenty wokalne i 
młodych muzyków – instrumenta-
listów i aranżerów.

– Bogusław Klimczuk skupiał 
wokół siebie młodych, zdolnych 
muzyków, zarówno profesjonali-

stów, jak i amatorów. Kozienicki 
Dom Kultury nosząc imię Bogusła-
wa Klimczuka kontynuuje prace na 
rzecz młodych talentów. Konkurs 
Piosenki o Nagrodę im. Bogusła-
wa Klimczuka, odbywający się w 
ramach festiwalu, jest ukłonem w 
kierunku patrona. Na deskach ko-
zienickich scen młodzież z terenu 
całego kraju ma okazję prezentacji 
utworów z nurtu polskiej muzyki 
rozrywkowej, która Klimczukowi 
była najbliższa – podkreśla Elwi-
ra Kozłowska i dodaje: – Festiwal 
swoim patronatem obejmuje Bur-
mistrz Gminy Kozienice Piotr Ko-
złowski, a Gmina Kozienice w pełni 
wspiera nasze działania i jest zaan-
gażowana w działalność na rzecz 
młodych talentów.

Organizatorami festiwalu są 
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom 
Kultury im. Bogusława Klimczu-
ka, przy współpracy z Kozienickim 
Centrum Rekreacji i Sportu.

Kozienicki Dom Kultury szuka kreatywnych pisanek

Światowy Dzień Poezji w KDK: będzie koncert i nie tylko

XVIII Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka – zapisy do końca marca!

„Kreatywna pisanka” to tytuł najnowszego konkursu dla 
młodzieży i dorosłych, ogłoszonego przez Kozienicki 

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Tym razem uczestnicy 
muszą przygotować oryginalne pisanki.

Rozstrzygnięcie V Regionalnego Konkursu Poetyckiego, promocja antologii „#13” oraz 
koncert pt. „Na dwa głosy i dwie gitary”– to wszystko czeka na uczestników obchodów 

Światowego Dnia Poezji w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Wydarzenie 
zaplanowano na sobotę, 20 marca. Początek spotkania w sali kameralnej Centrum  
Kulturalno-Artystycznego o godz. 16.00.

Konkurs został ogłoszony  
w czwartek, 4 marca, w oficjal-
nej grupie Kozienickiego Domu 
Kultury na portalu Facebook pn. 
„Kulturalna grupa KDK” i jest 
skierowany do mieszkańców 
Gminy Kozienice, którzy ukoń-
czyli 13 lat.

Udział w konkursie polega 
na wykonaniu pisanki i prze-
słaniu zdjęcia pracy na adres 
e-mail: sekretariat@dkko-
zienice.pl., najpóźniej do 25 
marca, wpisując w temacie 
„Kreatywna pisanka”. W treści 
trzeba podać miejscowość swo-
jego zamieszkania. Zgłoszenie 
musi być też podpisane imieniem  
i nazwiskiem autora.

– Warto podkreślić, że pisan-
ka konkursowa musi mieć formę 
przestrzenną. Nie może to być 
rysunek, obraz czy grafika. Każ-
dy uczestnik może zgłosić jedną 
pisankę, wykonaną np. na wy-
dmuszce, jajku plastikowych, 
styropianowym, drewnianym lub 
z innego trwałego materiału. Zo-
stawiamy natomiast dowolność 
jeśli chodzi o techniki zdobie-
nia, można malować, wyklejać, 
skrobać, haftować czy sięgnąć 
po decoupage – wymienia  
Elwira Kozłowska.

Przy ocenie prac jury weź-
mie pod uwagę takie kwestie 
jak: pomysł, estetyka wykona-
nia, wykorzystanie materiałów 

i zgodność z tematem. Komisja 
nagrodzi maksymalnie trzy pra-
ce. Nagrodami w konkursie są 
zestawy gadżetów Kozienickiego  

Domu Kultury.
Wyniki konkursu poznamy 

31 marca, a zdjęcia najlepszych 
prac zostaną opublikowane w 

„Kulturalnej grupie KDK”. Szcze-
gółowe informacje można zna-
leźć w regulaminie, dostępnym  
na www.dkkozienice.pl.

– Światowy Dzień Poezji co-
rocznie obchodzony jest 21 mar-
ca. Celem tego dnia jest promocja 
czytania, pisania, publikowania i 
nauczania poezji na całym świe-
cie. UNESCO zadeklarowało, że 
ten dzień ma „dać nowy impuls, 
aby docenić poezję oraz poprzeć 
krajowe, regionalne i międzyna-
rodowe ruchy poetyckie” – tłu-
maczy Dyrektor Kozienickiego 
Domu Kultury Elwira Kozłowska.

W programie obchodów w Ko-
zienickim Domu Kultury znalazły 
się trzy wydarzenia: rozstrzyg-
nięcie V Regionalnego Konkursu 
Poetyckiego, promocja antologii 
„#13” z udziałem Grupy Poety-
ckiej „Erato” z KDK oraz koncert 
poezji śpiewanej w wykonaniu 
Martyny i Wiesława Ciecieręgów.

Konkurs
Kozienicki Dom Kultury już po 

raz piąty był organizatorem Re-
gionalnego Konkursu Poetyckie-
go, skierowanego do dorosłych 
literatów z powiatów: kozieni-
ckiego i radomskiego.

– Celem konkursu jest propa-

gowanie twórczości poetyckiej, 
upowszechnianie piękna języka 
artystycznego, rozwijanie wyob-
raźni twórczej, pogłębianie i zdo-
bywanie wiedzy na drodze po-
szukiwań, kształtowanie postaw 
literackich oraz wiary we własne 
siły i umiejętności. To także oka-
zja do spotkań i nawiązywania 
nowych znajomości oraz promo-
cja lokalnych twórców – mówi 
Elwira Kozłowska.

W trakcie wydarzenia pozna-
my laureatów tegorocznej edycji 
konkursu.

Antologia
„#13” to kolejna antologia, 

która powstała pod redakcją 
Adriana Szarego – radomianina, 
polonisty, poety, instruktora war-
sztatów literackich prowadzo-
nych w Stowarzyszeniu Centrum 
Młodzieży „Arka” w Radomiu, a 
także opiekuna Grupy Poetyckiej 
„Erato” działającej w Kozienickim 
Domu Kultury im. Bogusława 
Klimczuka.

Książka liczy sto pięćdziesiąt 
sześć stron i ukazała się w nakła-

dzie dwustu egzemplarzy. Wzię-
ło w niej udział osiemdziesięciu 
trzech autorów.

– „Trzynastka” składa się z 
siedmiu części, a trzecią z nich 
stanowi poezja członków Grupy 
Poetyckiej „Erato” działającej 
w KDK: Marii Komsty, Iwony 
Bitner, Agnieszki Cichoń, Haliny 
Markowskiej Budniak, Jeleny 
Jasek, Eweliny Malety, Macieja 
Witkowskiego, Andrzeja Opi-
łowskiego, Teresy Kurzepy, Zofii 
Kucharskiej i Zbigniewa Szumie-
rza – zaznacza Elwira Kozłowska.

Kozienicki Dom Kultury jest 
partnerem tej publikacji.

Koncert
Martyna i Wiesław Ciecieręga 

to duet sceniczny, który tworzą 
córka i ojciec. Wiesław Ciecierę-
ga to poeta, bard, a nade wszyst-
ko niestrudzony animator i orga-
nizator wydarzeń kulturalnych 
związanych z piosenką poetycką, 
działa w Bytomiu od 35 lat. Or-
ganizuje między innymi Ogólno-
polski Festiwal Poetycki „Kwiaty 
na kamieniach” – w tym roku od-

będzie się 30. edycja tej imprezy. 
Jego córka - jedynaczka Martyna 
Ciecieręga jest niewiele starsza 
od „Kwiatów na kamieniach”, ma 
31 lat. Dorastała więc w cieniu 
poezji śpiewanej i już w dzieciń-
stwie sama zaczęła śpiewać. Ar-
tystycznie się uzupełniają, ojciec 
pisze przede wszystkim teksty, a 
córka komponuje muzykę.

W koncercie obok piosenek 
autorskich pojawią się między 
innymi śpiewane wiersze Ada-
ma Ziemianina – bohatera pracy 
magisterskiej Martyny, ale także 
innych, mniej lub bardziej rozpo-
znawalnych poetów.

Pobierz wejściówkę
Wstęp na wydarzenie jest wol-

ny, ale obowiązują nieodpłatne 
zaproszenia. Wejściówki będą do 

pobrania w kasach Kozienickiego 
Domu Kultury:

– od 13 marca (od godz. 13.00) 
do 16 marca przez posiadaczy 
„Kozienickiej Karty Mieszkańca”;

– od 17 marca (od godz. 13) 
przez pozostałych chętnych – do 
wyczerpania zapasów.

Wydarzenie odbędzie się z 
zachowaniem reżimu sanitar-
nego, m.in. uczestnicy zobowią-
zani będą zakryć maseczką nos 
i usta, a organizator udostępni 
uczestnikom nie więcej jak 50% 
liczby miejsc w Sali. Szczegóło-
we informacje są dostępne na  
www.dkkozienice.pl.

Na wydarzenie zapraszają 
Gmina Kozienice i Kozienicki  
Dom Kultury.

W poniedziałek, 1 marca, 
rozpoczęły się zapisy 

do XVIII Konkursu Piosenki o 
Nagrodę im. Bogusława Klim-
czuka, organizowanego przez 
Kozienicki Dom Kultury, w ra-
mach XVIII Festiwalu Muzyki 
Rozrywkowej im. Bogusława 
Klimczuka. Utalentowani wo-
kaliści po raz kolejny staną 
przed szansą występu dla 
dużej publiczności i wygrania 
atrakcyjnych pieniędzy. Zgło-
szenia przyjmowane będą do 
końca marca.
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„Oto dni krwi  i chwały” (wernisaż wystawy)
Od ostatniej soboty lutego można oglądać w kozienickim muzeum przygotowaną przez Pań-

stwowe Muzeum Archeologiczne (i wzbogaconą lokalnie o dodatkową planszę) wystawę 
pt.  „Oto dni krwi  i chwały: Reduta Ordona i rakietnicy Królestwa Polskiego”, 26 lutegoodbył 
się natomiast  - zamknięty, ze względu na sytuację epidemiologiczną  - wernisaż, podczas któ-
rego dzięki zaproszeniu dyrekcji nie zabrakło i naszego reportera!

- Nie bez pewnego wzruszenia, 
ponieważ minął już pewien czas, 
od kiedy otwieraliśmy wystawę, 
otwieramy w naszym muzeum 
kolejną wystawę pt. “Oto dni krwi 
i chwały - rakietnicy Powstania 
Listopadowego i Reduty Ordo-
na”. Serdecznie witam wszystkich 
przybyłych gości - panią zastęp-
czynię burmistrza Dorotę Stępień 
i zastępcę burmistrza Mirosława 
Pułkowskiego, przewodniczącego 
Rady Miejskiej Rafała Sucherma-
na oraz przedstawiciela władz 
powiatowych, w osobie samego 
starosty, pana Andrzeja Junga. Są 
także wśród nas sołtysi tych miej-
scowości, które znalazły się w cen-
trum wydarzeń w I fazie Powsta-
nia Listopadowego - jest więc z 
nami pan Sylwester Luśtyk, sołtys 
Nowej Wsi i pan Zdzisław Gregor-
czyk, sołtys Chinowa. To tam, na 
polanach pod tymi wsiami, roze-
grała się słynna bitwa pod Nową 
Wsią, o której będziemy mówić 
szerzej w dalszej części. - takimi 
słowami rozpoczął spotkanie dy-
rektor Muzeum Regionalnego 
im. prof. Tomasza Mikockiego w 
Kozienicach, Krzysztof Reczek, 
który następnie powitał również 
przedstawicieli mediów, których 
był przy tej okazji uprzejmy na-
zwać przyjaciółmi i towarzyszami 
pracy muzealników, co - możemy 
powiedzieć to w imieniu swoim, 
ale zapewne również i kolegów i 
koleżanek z innych redakcji - było 
bardzo miłe i budujące. Po powi-
taniu dyrektor poprosił o uczcze-
nie minutą ciszy pamięci Andrzeja 
Kowalskiego, wieloletniego przy-
jaciela Muzeum.

Wystawa przygotowana została 
przez przez Państwowe Muzeum 
Archeologiczne, a ze strony kozie-
nickiego muzeum kuratorem jej 
został Grzegorz Kocyk (podczas 
wernisażu występujący w mun-

durze z epoki), który przygotował 
również jej lokalne uzupełnienie: 
tablicę poświęconą zwycięskiej 
dla Polaków bitwie pod Nowa 
Wsią, która rozegrała się na te-
renie naszego powiatu 19 lutego 
1831 roku pomiędzy korpusem 
generała Józefa Dwernickiego, a 
rosyjskimi oddziałami generała 
Cypriana Kreutza. Przybliżając tło 
historyczne wydarzeń, które ilu-
struje wystawa, dyrektor Reczek 
szczególny nacisk położył na kwe-
stię różnicy pokoleniowej między 
generalicją i młodymi oficerami z 
czasów Powstania Listopadowe-
go i wynikających z niej różnic w 
mentalności, zapatrywaniach, za-
pale i szacunkach co do szans po-
wodzenia powstania. Na dowód 
tego rozdźwięku przytoczył staty-
stykę, wedle której na 10 polskich 
generałów, którzy zginęli w cza-
sie powstania, 9 zabitych zostało 
przez powstańców.

Historia nie lubi gdybania
Dyrektor podkreślił zarazem, że 

nie zamierza występować jako ad-
wokat po którejkolwiek ze stron 
narodowego sporu o sens pod-
stawiania, zauważając, że historia 

nie lubi gdybania, ponieważ two-
rzą ją fakty dokonane, których nie 
można zmienić, gdybać natomiast 
bardzo lubią historycy.

Sensem wystawy nie było na 
szczęście gdybanie, a prezentacja 
materialnych konkretów: w gab-
lotach znalazły się bardzo poru-
szające, drobne osobiste przed-
mioty poległych (z obu stron 
konfliktu) w Reducie Ordona, 
mundury, autentyczne skorupy 
granatów, rekonstrukcje używa-
nych ówcześnie rakiet czy znako-
micie wyposażony, XIX-wieczny 
warsztat wytwórcy prochu i in-
nych materiałów eksplodujących 
bądź miotających, przypominają-
cy niżej podpisanemu dyletanto-
wi pracownię średniowiecznego 
alchemika.

Poproszony o zabranie głosu 
w sprawie wystawy jej kurator, 
Grzegorz Kocyk, wyraził radość, 
że udało się ją sprowadzić do 
Kozienic. O wystawie pierwotnie 
miał u nas opowiadać dyrektor 
Państwowego Muzeum Arche-
ologicznego, nie udało mu się 
jednak dotrzeć - pan Kocyk za-
stąpił go jednak godnie, ze swadą 

opowiadając o historii rakietni-
ków Królestwa Polskiego, którzy 
wówczas byli formacją bardzo no-
woczesną. Ciekawa była historia 
Reduty Ordona, odległa dość od 
tej, którą znamy z utworu Adama 
Mickiewicza. To właśnie znalezi-
ska z tamtego pobojowiska robią 
na wystawie największe wrażenie 
pod względem emocjonalnym, 
jako przedmioty często bardzo 
osobiste, pokazujące, że walczą-
cy wówczas żołnierze obu stron 
byli prawdziwymi ludźmi z krwi 
i kości, a nie jedynie liczbami na 
stanie jednostek, jakimi często ja-
wią się na kartach podręczników. 
Atrakcyjna dla słuchaczy była 
również zwięzła, ale również bar-
wna opowieść o bitwie pod Nową 
Wsią i jej znaczeniu.

O upamiętnienie...
Głos zabrała również wice-

burmistrz Dorota Stępień, która 
podkreśliła wagę spoczywającego 
na nas wszystkich zadania pod-
trzymywania pamięci o rozgry-
wających się niegdyś na naszych 
ziemiach wydarzeniach takich jak 
bitwa pod Nową Wsią. Starosta 
Andrzej Jung również podkreślił 
wagę bitwy pod Nową Wsią, zwra-
cając uwagę, że nazwa starcia jest 
nieco umowna, ponieważ rozgry-
wało się ono na obszarze granicz-
nym kilku osad. Opowiedział rów-
nież o inicjatywie upamiętnienia 
tego wydarzenia, która pojawiła 
się już w zeszłym roku, została 
jednak odłożona z uwagi na pan-
demię, jednakże wiadomo już, że 
w tym roku powstać ma komitet 
zespalający wszystkie organizacje 
i mieszkańców zainteresowanych 
jakąś formą upamiętnienia tego 
wydarzenia w miejscu, które zo-
stanie uzgodnione. Marian Śledź, 
który wystąpił po staroście, pod-
kreślił, że kluczowe jest, by inicja-
tywa w tym zakresie miała cha-
rakter społeczny i oddolny, a nie 
była czymś narzuconym odgórnie.

Wystawę można będzie oglą-
dać w kozienickim muzeum  
(z zachowaniem wszelkich zasad 
reżimu sanitarnego) do 31 maja 
2021, zachęcamy jednak, by nie 
zwlekać z jej odwiedzeniem, po-
nieważ prezentuję się ona na-
prawdę imponująco!

AlKo

O losach zapomnianych bohaterów
Kilka dni po wernisażu opisanym powyżej, odbyło się kozienickim muzeum otwarcie  kolej-

nej wystawy, poświęconej innemu rozdziałowi walki Polaków o niepodległość, rozdziałowi 
przez dekady spychanemu na margines historii, jakim był zbrojny opór polskiego podziemia 
niepodległościowego wobec umacniającej się po wojnie komunistycznej władzy.

Wystawa, którą kilka lat temu 
można już było oglądać w Biblio-
tece Publicznej Gminy Kozieni-
ce, poświęcona jest polskiemu 
podziemiu niepodległościowe-
mu w regionie radomskim, czyli 
w obecnych powiatach kozieni-
ckim, iłżeckim i radomskim. Skła-
da się ona z 31 starannie przygo-
towanych plansz, dzięki którym 
przed każdym, kto do dnia 11 
kwietnia odwiedź kozienickie 
muzeum, rozłoży się panorama 
przedstawiająca  najważniejsze 
na naszych terenach wydarzenia 
i bohaterów powojennej konspi-
racji lat 1945–1955. Planszom 
towarzyszy skromna prezentacja 
najpopularniejszych w owym 
czasie rodzajów broni palnej uży-
wanej przez obie strony tej asy-
metrycznej walki.

Kulisy powstawania wysta-
wy oraz jej tematykę obszernie 
przedstawił obecnym wernisażu 
przedstawicielom mediów jej 
współtwórca, Arkadiusz Kutkow-

ski, o kilku ciekawych epizodach 
walk na naszym terenie oraz o 
problemie długotrwałego mil-
czenia o tych wydarzeniach opo-
wiedział również Marian Śledź, 
autor (wspólnie ze Stanisławem 
Praskiem) książki “Do socjali-
zmu przez więzienie”, monografii 
działań UB na terenie powiatu 

kozienickiego i przyległych.

Na wystawie wykorzystano 
materiały z zasobu Instytutu 
Pamięci Narodowej, Archiwum 
Państwowego w Radomiu oraz 
ze zbiorów osób prywatnych, 
a przygotowało ją Oddziałowe 
Biuro Edukacji Publicznej w Lub-

linie, Delegatura w Radomiu. 
Merytorycznie wystawę opraco-
wali Krzysztof Busse i Arkadiusz 
Kutkowski, a plastycznie Prze-
mysława Ochnia. W kozienickim 
Muzeum Regionalnym kurato-
rem wystawy jest, podobnie jak 
w wypadku opisywanej wyżej, 
Grzegorz Kocyk.

„Zagończyk”, “Grab”, “Drągal”, 
“Groźny”... jeśli wiecie Państwo, 
kim byli ci ludzie - wiecie też, 
że poświęcona im wystawa jest 
warta obejrzenia. Jeśli mieszka-
cie na Ziemi Kozienickiej i ich nie 
znacie - tym bardziej rozważcie 
jej  odwiedzenie, zachęcamy do 
tego serdecznie.
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Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTANEK KOZIENICE”
zaprasza do korzystania 

z usług komputerowych, serwisu… 
i nie tylko!!!

Praca, komunikacja i rozrywka będą łatwiejsze, gdy nasz doświadczony zespół 
specjalistów pomoże Ci zadbać o prawie wszystko, co wiąże się z cyfrowymi tech-
nologiami 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.

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

Poniedziałek-Piątek : 9.00 – 17.00, Sobota: 9.00-13.00

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

UWAGA: PROWADZIMY TAKŻE
PUNKT WYRABIANIA PIECZĄTEK

Ekonomiczne kasy ACLAS Kos ON LINE
To idealne rozwiązanie dla placówek usługowych oraz 

małych stacjonarnych sklepów.
Niewielkie rozmiary kasy, lekka i wytrzymała obudowa, 

wydajny akumulator, zabezpieczenie szczeliny wyjścia 
papieru szczególnie predestynują kasę  na stoiska targo-
we czy na parkingi. Dzięki bogatej funkcjonalności kasy 
te znajdują również zastosowanie w małych placówkach 
stacjonarnych - sklepach, placówkach usługowych i ga-
stronomicznych, gdzie można komunikować się po sieci 
LAN a także WiFi lub GSM *( w zależności od wersji).

Kasy ACLAS Kos ON LINE współpracują z terminalami 
płatniczymi, wagami i czytnikami kodów kreskowych.

Już od 1099zł netto (+23% VAT)
SPRZEDAŻ I SERWIS:

Spółdzielnia Socjalna PRZYSTANEK KOZIENICE
ul. Warszawska 4/7 (wejście od ul. Kochanowskiego)

tel. 503 057 533 lub 882 126 601

...a kozie nic? Bynajmniej!
Czy wiecie Państwo, że istnieje roślina bogata w tłuszcze, 

białko, węglowodany, błonnik, witaminy: A, B1, B2, B3, 
B5, B6 i B9, C, E i K oraz minerały - cynk, fosfor, krzem, mag-
nez, mangan, miedź, potas, selen, sód, wapń i żelazo? O jej 
właściwościach można pisać, i pisać, i pisać… co jest jednak w 
tym wszystkim najlepsze?

Naszym zdaniem najlepsze jest 
to, że siedliskiem tych wszystkich 
prozdrowotnych bogactw nie jest 
bynajmniej wymagające przy kon-
sumpcji samozaparcia ziołowe 
paskudztwo, ale słonecznik bul-
wiasty - topinambur, z którego 
sporządzać można pyszne prze-
kąski,  topinamburowe chipsy, to-
pimusli i topikawę… a wszystkiego 
tego nie trzeba szukać i czy spro-
wadzać z Internetu, bo znaleźć 
te produkty można w centrum 
Kozienic, w sklepie PRZYSTANEK 

NATURA, którego namiary i godzi-
ny otwarcia znajdziecie Państwo 
obok.

Tym zaś, którzy nad chrupanie 
przedkładają wyborny aromat ko-
ziego sera, Przystanek Natura pro-
ponuje najwyższej klasy naturalne 
produkty prosto z Gospodarstwa 
Ekologicznego Pod Lipami (Mała 
Wieś, powiat kozienicki), gdzie 
kozy (i owce) pasą się na ekolo-
gicznych pastwiskach, dzięki cze-
mu ich mleko i jego przetwory 
zyskują niepowtarzalny smak!




