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CZAS PRÓBY
Atakując w barbarzyński sposób Ukrainę Władimir Władimirowicz Putin popełnił całą serię 

błędów, które - wolno nam mieć taką nadzieję - mogą wkrótce kosztować go utratę wła-
dzy, a może nawet i życia. Kompromitacja rosyjskich wojsk kompletnie nieprzygotowanych 
na heroiczny i znakomicie zorganizowany opór ukraińskiej armii i społeczeństwa nie stała się 
jednak końcem inwazji. Przeciwnie: własna nieudolność skłoniła Rosjan do obrania taktyki 
bestialskiej, obliczonej na sterroryzowanie całego społeczeństwa przez celowe mordowanie 
cywili oraz metodyczne niszczenie ich domów i obiektów użyteczności publicznej. Efektem 
jest gigantyczna katastrofa humanitarna, w walce z którą na szczęście Ukraińcy nie pozostają 
osamotnieni, w czym udział swój mają także mieszkańcy naszego regionu.

PIĄTEK, 5 LISTOPADA, GODZ. 18:00

Według map Google, do zamie-
nionego obecnie przez Ukraińców 
w twierdzę Kijowa mamy z Kozie-
nic 712,5 km. To nieco bliżej niż 
np. do Świnoujścia (720,2 km), 
można zatem z niewielką tylko 
dozą przesady powiedzieć, że na 
wojnę mamy mniej więcej tak 
samo daleko, jak nad morze. In-
ternetowa mapa rosyjskich zbrod-
ni wojennych (attacks.stopwar.
team) pokazuje, że najbliższe 
nam ataki rakietowe miały miej-

sce w obwodzie chmielnickim i 
w Korosteniu - w obu wypadkach 
zaledwie jakieś 545 km od nas. Z 
naszych bezpiecznych domów do 
osiedli niszczonych przez rosyj-
skich barbarzyńców można zatem 
teoretycznie dojechać samocho-
dem w kilka godzin. Ile trwają te 
podróże dla uchodźców z Ukrainy, 
co po drodze przeżywają, jakie 
traumy będą wielu z nich towa-
rzyszyć do końca życia?

Tego być może nigdy się nie do-

wiemy, stanęliśmy jednak przed 
wyzwaniem, którego podjęcie lub 
odrzucenie stanowi swoisty test 
człowieczeństwa i tego, czy nasza 
cywilizacja jest w ogóle coś warta. 
Putin uwierzył najwyraźniej go-
rąco w dzielącą nas i Ukraińców 
opartą na historycznych zaszłoś-
ciach nienawiść. Jakże musieliśmy 
go rozczarować działaniami po-
dejmowanymi zarówno na pozio-
mie państwa, jak i samorządów 
i stowarzyszeń, aż po inicjatywy 
tzw. zwykłych ludzi! Polska po-
moc humanitarna dla mieszkań-
ców Ukrainy ma skalę i charakter 
bezprecedensowy, a Kozienice i 
cały nasz region mają w tym swój 
udział.

O działaniach podejmowanych 
przez Gminę Kozienice wyczer-
pująco przeczytacie Państwo na 
stronach 4 i 5, tam też znajdziecie 
wszystkie potrzebne informacje 
kontaktowe i adresowe (także po 
ukraińsku). W ramce obok znaj-
dziecie informacje o zbiórce, jaką 
Powiat Kozienicki uruchomił na 
rzecz miasta partnerskiego Miżgi-
ria (Ukraina, okręg zakarpacki). 
Miasto to nie jest obecnie bez-
pośrednio atakowane, czego nie 
możn powiedzieć o partnerskiej 
(od roku 2001) dla gminy Kozieni-
ce ukraińskiej gminie Chuguiv, na 
którą rosyjskie pociski spadły już 
pierwszego dnia wojny. To właś-
nie szokujące zdjęcia z Chuguiev 
były jednymi z pierwszych, które 
poruszyły świat, pokazując praw-
dziwy charakter rosyjskiej agresji.

Jak pomóc?
Potrzeby są tak szerokie, że 

właściwie każdy może dołożyć 
swoją cegiełkę. Pomijając bez-

pośrednie wsparcie ukraińskie-
go wysiłku wojennego wpłatami 
(by poznać szczegóły wystarczy 
wpisać w google frazę Wesprzyj 
Siły Zbrojne Ukrainy i otworzyć 
pierwszy wynik), najwięcej mamy 
oczywiście zbiórek rzeczowych na 
rzecz uchodźców. Ich organiza-
torzy monitorują zazwyczaj i na 
bieżąco informują, co konkretnie 
jest potrzebne, toteż warto czytać 
uważnie komunikaty, by dostar-
czyć właśnie te artykuły. Oprócz 
zaopatrzenia w niezbędne artyku-
ły, palącą kwestią będzie  z pew-
nością zakwaterowanie rosnącej 
liczby uchodźców, dlatego gminy, 
stowarzyszenia i inne organizacje 
oraz tzw. zwykli (czy na pewno 
“zwykli”?) mieszkańcy nieustan-
nie poszukują osób gotowych 
przyjąć do siebie uchodźców - to 
drugi, bardzo ważny obszar nie-
sienia pomocy. Potrzebni są także 
kierowcy, najlepiej dysponujący 
samochodami o większej niż ty-
powa osobówka ładowności oraz 
osoby znające język ukraiński lub 
rosyjski i mogące pomóc poko-
nywać trudności komunikacyjne. 
Można wreszcie, jak kozienicza-
nie, o których wysiłkach piszemy 
na stronie 3, spakować się i wy-
ruszyć, by w ramach wolontaria-
tu nieść pomoc w najgorętszych 
punktach w kraju, czyli na samej 
granicy.  

Kto i gdzie zbiera, gdzie się 
zgłosić, komu zaufać?

Poniższy krótki przegląd zwery-
fikowanych akcji nie jest z pew-
nością kompletny, za co wszyst-
kich zaangażowanych w pomoc a 
przez nas tu pominiętych serdecz-
nie przepraszamy. O akcji koordy-
nowanej w samych Kozienicach 

przez Centrum Usług Społecznych 
piszemy na stronach 4 i 5.

Grupa motocyklowa HusarR
W Kozienicach jedną z pierw-

szych zbiórek zorganizowała już w 
niedzielę po inwazji grupa moto-
cyklowa HusarR. W niedzielę dary 
były już rozwożone, na profilu 
FB grupy (www.facebook.com/
ksjhusarr) natomiast regularnie 
pojawiają się wpisy o kontynuacji 
akcji - zbiórki mają być organizo-
wane co sobotę na parkingu koło 
pomnika Niepodległości.

Gmina Głowaczów
W pomocy Ukraińcom od po-

czątku aktywnie uczestniczy 
Gmina Głowaczów. Już 26 lu-
tego ogłoszona została zbiórka 
rzeczowa i poszukiwanie kwa-
ter dla uciekinierów, 9 marca 
zaś na stronie gminy mogliśmy  
przeczytać:

W związku ze zwiększającą się 
liczbą uchodźców z Ukrainy na 
terenie województwa mazowie-
ckiego, w tym również w Gmi-
nie Głowaczów zwracamy się do 
Państwa z prośbą o wsparcie. Na 
obecną chwilę pilnie potrzebne 
są: łóżka, wersalki, materace, po-
ściel, kołdry, poduszki, śpiwory, 
koce, pralki.

Dary dostarczamy jak dotych-
czas do Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu naszej gmi-
ny. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma 
możliwości dostarczenia ww 
rzeczy, proszony jest o kontakt 
telefoniczny od poniedziałku do 
piątku w godz. 7:15-15:00 pod 
nr (48) 623-10-75 wew. 40 w celu 
ustalenia odbioru darów.

Fot. Piotr Myszkowski

Starostwo Powiatowe w Kozienicach ogłasza zbiórkę humanitarną dla miasta 
partnerskiego Miżghiria w Ukrainie (Zakarpacie).

Potrzebne są następujące artykuły, w miarę możliwości opisane 
(rozmiar, zawartość kartonu):

 • generatory prądu  •  autonomiczne/paliwowe pompy do odpompowania wody 
(motopompy)  • latarki • baterie • leki: przeciwzapalne, przeciwbólowe, antybiotyki, płyny 

dezynfekcyjne, bandaże, rękawiczki sterylne, strzykawki z igłami, opatrunki tamujące  
krwawienie, plastry • śpiwory, • środki higieniczne • termo bielizna (duże rozmiary) 

• karimaty • nakolanniki – ochraniacze na kolana • zapalniczki • kamizelki kuloodporne.

Miejsce zbiórki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kozienice ul. Kochanowskiego 15, 
w dni powszednie w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 7.30-16.30, od wtorku do 

czwartku w godzinach od 7.30 – 15.30 oraz w piątek od 7.30 -14.30, a sobotę i niedzielę od 
11.00 – 16.00. (tel. 510 027 242 czynny w w/w godzinach).

dokończenie str. 3
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• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
Sprzedam hektar ziemi w 
Brzózie klasa 3 cena 40.000.  
Tel. 604-181-478
Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Tel. 604-181-
478 lub 503-124-381
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

24
marca                   

NIERUCHOMOŚCI

PRACA

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES 

MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl    PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

MOTORYZACJA

RÓŻNE

• SPRZEDAM opony zimowe 
Uniroyal 175x65x14 przebieg 
około 3 tys, km. Stan bardzo 
dobry. Cen a400 zł do uzgod-
nienia. Felgi 14 do Renault Me-
gane stalowe 4 szt, szt. 25 zł.  
Tel. 662-134-575 
lub 606-706-318
• SPRZEDAM komplet opon let-
nich KLEBER 195/55/R15 i jed-
ną  oponę  MICHELIN  195/55/
R15.  Cena  do  uzgodnienia.   
Tel. 604 420 756
• Sprzedam samochód oso-
bowy Fiat Seicento, silnik 1.1 
rok produkcji 2002, stan do-
bry. Cena 23000 zł. Kozienice,  
Tel. 603 724 562
• Sprzedam ciągnik Ursus C-330 
używany. Wiadomość - Brzeźnica 
29 k/Kozienic.
• Sprzedam samochód osobowy 
CHEVROLET  AVEO silnik 1,2, rok 
produkcji 2004, stan dobry, cena 
2400. Tel. 694-193-904 (Kozienice)
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI 
PO NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, moto-
rowery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SA-
MOCHODY wsk, mz, simson, mo-
torynka itp FIAT, POLONEZ. Ciąg-
niki rolnicze. Tel. 721 029 688
• Sprzedam rozrusznik oraz si-
łownik tylny do koparki CASE, 
cena 2000 zł.  Tel. 784-783-757

• Mam do sprzedania śrutownik 
do zboża i parnik elektryczny 100l. 
Tel. 600 925 215
• Sprzedam stemple budowlane, 
długość 2.90 m, po 5 zł sztuka.  
Tel. 609-972-576
• Sprzedam przewód siłowy 4x4, 
30 mb. Tel. 505-814-795

• Sprzedam działkę rolną nr 
109,227  o pow. 0.3029 ha cena 
13.000zł, Holendry Kozienickie 
nr 541/1 o pow. 0,5754 ha - 
cena 35.000, rolną 106 270 425 
pow 3.0102 ha cena 146.000.  
Tel. 795 169 522
• Sprzedam działkę położoną na 
terenie ROD “Dolinka”, ul. Zdzi-
czów nad jeziorem, ul. ogórkowa 
nr 132. Tel. 604-322-805
• Sprzedam działkę - Janików 
1200m2, wszystkie media - cena 
do uzgodnienia. Kontakt: 504-
567-332
• Sprzedam działkę budowlano-
-rolną z domem i sadem , pow. 
4800m2, gmina Przysucha. Wię-
cej informacji udzielę telefonicz-
nie. Tel. 798-851-194
• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy, mój  tel. 690-509-802
• Sprzedam działkę budowlaną w 
Bogucinie. Tel. 668-803-997
• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy. Tel. 690-509-802
• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okoli-
ce. Tel. 739-075-275
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w 
bloku działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2,6 ha. Działka 
zabudowana, w pełni uzbrojona 
w media, położona 10 km od Ko-
zienic. Tel. 500 787 904

• Szukam stałej pracy w pełnym 
wymiarze godzin najchętniej 
w Kozienicach lub okolicach, 
najchętniej jako dozorca stróż. 
Rozważę każdą propozycję. 
Posiadam prawo jazdy kat. B, 
doświadczenie w opiece and 
osoba starszą. Posiadam refe-
rencje, jestem dyspozycyjna.  
Tel. 604-532-096

• Poszukuję pracy, mam samo-
chód Opel Meriva z gazem. Je-
stem dyspozycyjny w dniach 
piątek-niedziela. Czekam na 
propozycje pod numerem  
Tel. 780-020-757 w godz. 9.00-
18.00

KASY FISKALNE ON-LINE
1470 brutto LAN

1639 brutto  WI-FI
1720 brutto  GSM
Spółdzielnia Socjalna 

"PRZYSTANEK KOZIENICE"
Tel. 503 057 533

Punkt serwisowania kas mieści się 
przy ul. Konstytucji 3 Maja 3

(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)

Sprzedam radiotelefony Mo-
torola z zasilaczami, zasięg do 
1000 m, cena 100 zł za kom-
plet. Tel. 604-420-756

• Sprzedam króliki. 
Tel. 505-814-795
• Korepetycje z matematyki (szko-
ła podstawowa i średnia) - dojeż-
dżam na terenie Kozienic, Rado-
mia, Pionek… Tel. 798-851-194
• Sprzedam wersalkę, stan 
b.dobry (cena 120 zł), drzwi 
drewniane, stan dobry (200 zł), 
beczkę dębową 130 l. (200 zł) -  
Tel. 501-566-168
• Sprzedam 2 niwelatory geode-
zyjne Ni020 i Ni025 firmy Zeiss 
Jena. Łaty gratis. Tel. 604-420-756

OD 1 LIPCA WSZYSTKIE KASY ONLINE 
MuSZĄ MIEć PODPIęTY 

BEZPOŚREDNIO  TERMINAL PłATNICZY. 

CZY TWÓj TERMINAL 
SPEłNIA TE WYMAGANIA?

TEL. 503 057 533

UWAGA!!! 

NIE BĘDZIE MASZTU 
W MOLENDACH?!

Cóż, nie jest to jeszcze 
przesądzone, ponieważ 
inwestor ma do 18 mar-
ca czas na odwołanie, 
niemniej mieszkańcy,  
z którymi pozostajemy  
w kontakcie od czasu przy-
gotowywania naszej publi-
kacji z poprzedniego nume-
ru (“DOBREM TEJ WSI JEST 
CISZA”, OKO 4/2022) poin-
formowali nas, że otrzymali 
z urzędu Gminy Garbatka-
-Letnisko zawiadomienie  
o odmowie ustalenia lokali-
zacji stacji bazowej telefonii  
komórkowej.
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Dom Samotnej Matki 
- Victoria Majdany
Dom Samotnej Matki w Maj-

danach, a właściwie prowadzi  
go Fundacja Bez Mamy i Taty 
również ogłosił swoja zbiórkę.  
Od 2 marca placówka stanowi 
schronienie dla ukraińskich mam 
z dziećmi. Docelowo fundacja 
ma przyjąć do swoich placó-
wek 150 osób, na rzecz których 
prowadzi zbiórkę na platformie 
zrzutka.pl (zrzutka.pl/mamy-z-
-dziecmi-znajda-schronienie-w-
-domu-samotnej-matki-victoria-
-potrzebne-wsparcie)

Szlachetna Paczka - Zwoleń
Szlachetna Paczka również nie 

zaspała: na stronie FB Szlachet-
na Paczka - Zwoleń znajdziecie 
Państwo nie tylko informacje na 
temat prowadzonych od począt-
ku wojny zbiórek rzeczowych i 
pieniężnych, ale także apele o 
miejsca noclegowe oraz o po-
moc tłumaczy, kierowców i psy-
chologów, w Zwoleniu powstaje 
bowiem dedykowana pomocy 
uchodźcom z Ukrainy baza usług, 
zaś swój akces do niej zgłosić 
można pod numerem 602-735-
748, wskazana osoba do kontak-
tu to pani Iwona Wilkiewicz.

Kozieniczanie i przyjaciele
Facebookowa grupa Z sercem 

na Ukrainę - Kozieniczanie i przy-
jaciele zbiera dary rzeczowe od 
28 lutego w restauracji Texas i 
kozienickim salonie Play. Wczo-
raj (środa, 9 marca) na ich profilu 
FB, kótry zdecydowanie warto 
odwiedzić,  pojawiła się informa-
cja, że pierwszy transport dotarł 

już na Ukrainę.

Zbiórka wciąż trwa:
Zbieramy potrzebne rzeczy w 

Restauracji Texas - Majdany 30A, 
26-900 Kozienice w tygodniu w 
godzinach 12:00-19:00. W sobo-
tę w godzinach 12:00-14:00.

OBECNE POTRZEBY
• Jedzenie w puszkach, kon-

serwy, ryby w puszkach i inne. 
Prosimy o nie przekazywanie na 
transport jedzenia w słoikach.

• Ciepłe koce, bluzy z kaptu-
rem, koce termiczne, ręczniki, 
skarpetki, płaszcze przeciwdesz-
czowe, odzież termiczna, ciepła 
odzież męska

• Latarki, baterie, powerbanki 
co bardzo ważne NAŁADOWANE, 
termosy , kubki termiczne, zapal-
niczki i zapałki

• Karimaty, śpiwory, dmucha-
ne materace do spania

• Bandaże, tabletki przeciwbó-
lowe, kremy na odparzenia, pla-
stry duże, maści rozgrzewające, 
gazy, woda utleniona, opaski uci-
skowe, opatrunki, podkłady me-
dyczne, maski, płyn do dezynfek-
cji, nożyczki, cewniki dożylne 14G 
i 21G, sterylne chusteczki, węgiel 
aktywny, paracetamol, walerian-
ka, apap, nadtlenek wodoru

Zajmiemy się transportem na 
samą granicę oraz pośredni-
ctwem z osobami przebywają-
cymi na Ukrainie, które odbiorą 
paczki. Jesteśmy w stałym kon-
takcie w obywatelami Ukrainy, 
wiemy jakie mają potrzeby oraz 
dostarczymy wszystko do ich 
rąk do miejscowości: Zabłocie, 

Huta, Tur, Domanowo, Ratno, 
Łuck skąd w razie potrzeb zosta-
ną przetransportowane wgłąb 
Ukrainy.

Polski Czerwony Krzyż
Polski Czerwony Krzyż Oddział 

Rejonowy w Kozienicach pro-
wadzi zbiórkę darów rzeczowych 
pod hasłem #napomocUkrainie. 
Z okazji Dnia Kobiet na terenie 
całego kraju wolontariusze PCK 
zbierali do puszek pieniądze, 
które przekażą na rzecz pomocy 
kobietom i dzieciom na Ukrainie.

Dary przyjmowane są codzien-
nie od godz. 7.30 do 12.00 i od 
godz. 17.00 do 19.00 w siedzibie 
PCK w Kozienicach (ul. Kopernika 
8 lokal 30_

Zbierane artykuły:
• Żywność o długim terminie 

przydatności do spożycia: kon-
serwy, olej, cukier, makarony, 
mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, 
słodycze, mleko UHT, warzywa/
owoce w puszkach (np. fasola, 
groszek, kukurydza), przeciery 
pomidorowe w kartonach, su-
szone owoce, orzechy.

• Kosmetyki i chemia gospo-
darcza: żele pod prysznic, szam-
pony, mydła, szczoteczki i pasty 
do zębów, kremy ochronne, 
podpaski, pampersy dla dzieci, 
płyny do prania, płyny do mycia 
naczyń.

• Środki opatrunkowe i me-
dyczne: koce termiczne, gazy 
jałowe, kompresy jałowe, opas-
ki dziane, bandaże elastyczne, 
ampułki soli fizjologicznej, środki 
odkażające, rękawiczki jednora-
zowe, chusty opatrunkowe ste-

rylne, opaski uciskowe, nożyczki 
do opatrunków.

•  Nowe koce i śpiwory!

Nie jesteśmy w stanie wymie-
nić wszystkich szkół, przedszkoli, 
straży pożarnych i innych instytu-
cji, które również włączają się w 
pomoc, wszystkim im jednak kła-
niamy się nisko, do samej ziemi. 
Ze swej strony zachęcamy do in-
formowania nas o zbiórkach i in-
nych inicjatywach pomocowych, 
które chcą Państwo nagłośnić. 
Pomożemy jak tylko będziemy 
umieli.

Na koniec zaś…
Żyjemy w czasach wielkiej pró-

by. Poddawany jest jej w pierw-
szym rzędzie naród ukraiński, 
któremu wroga propaganda 
odmawia nawet prawa do nazy-
wania się narodem, ale także my 
wszyscy - Polacy, Europejczycy, 
obywatele tzw. Zachodu czy w 
ogóle cywilizowanego świata. Tę 
próbę człowieczeństwa musimy 
wszyscy przejść, pamiętając, że 
entuzjazm i powszechne unie-
sienie związane z uczestnictwem 
we wspólnym niesieniu pomocy 
w sposób naturalny będą się po-
woli wypalać i wygasać. Zostanie 
trudna praca, brak czasu, przyjdą 
rozczarowania, będziemy słyszeć 
coraz więcej głosów krytycznych 
i wątpliwości… a kto wie, być 
może to właśnie wówczas sytua-
cja pogorszy się na tyle, że Ukra-
ińcy będą potrzebować naszego 
wsparcia najbardziej.

Nawet teraz - trzeba o tym po-
wiedzieć - w okołokozienickich 
mediach społecznościowych 
znaleźć można nieliczne wpraw-
dzie, ale widoczne i przyjmowa-
ne przez niektórych z aprobatą 
posty wpisujące się w kremlow-
ską propagandę, kwestionujące 
prawdziwość doniesień o ofia-
rach i cierpieniach, jakich do-
świadcza Ukraina i podburzające 
do podejrzliwości i wrogiej rezer-
wy wobec uchodźców. Ich auto-

rzy powinni się wstydzić i może 
w przyszłości będą, ale na razie 
głosy te nie znikną, toteż róbmy 
swoje mimo nich, kanalizując 
naszą energię nie na jałowe in-
ternetowe spory, lecz konstruk-
tywnie.

Pomyślmy też od czasu do cza-
su życzliwie o Rosjanach i Biało-
rusinach

Zanim zostaniemy zlinczowani, 
pozwolimy sobie przypomnieć: 
zbiory istot ludzkich znanych jak 
odpowiednio Rosjanie i Biało-
rusini nie składają się wyłącznie 
z Putina i Łukaszenki, ich armii 
oraz popleczników tych dyktato-
rów i i wykonawców ich woli. Czy 
są oni popularni w swoich kra-
jach? Na pewno, choć nie sposób 
chyba zebrać na ten temat wia-
rygodnych danych. Oba te pań-
stwa zamieszkują jednak także 
miliony ludzi, którzy Putina by-
najmniej nie popierają, a udział 
ich krajów w napastniczej wojnie 
jest dla nich powodem do wsty-
du i gniewu. Niektórzy odważnie 
protestują - i stają się ofiarami 
reżimów. Ofiarami są zresztą po-
niekąd także i rosyjscy żołnierze, 
rzuceni do bratobójczej walki 
pod absurdalnym pretekstem, 
bez przygotowania i wiedzy, że 
idą walczyć nie z wymyślonymi 
przez kremlowską propagandę 
faszystami, a z broniącym swo-
jego prawa do istnienia dziel-
nym narodem. Czy są wśród 
tych żołnierzy świadomie dzia-
łający mordercy? Bez wątpienia. 
Zbiorowa dehumanizacja miesz-
kańców Federacji Rosyjskiej nie 
posłuży jednak niczemu dobre-
mu, bo ostatecznie ewentualne 
zmiany w Rosji, jej odejście od 
wizji putinowskiej i popchnięcie 
ku znanym nam standardom cy-
wilizacyjnym, będą zależne nie 
od nas, tylko właśnie od samych 
Rosjan. Oni też potrzebują i będą 
potrzebować naszego wsparcia.

AlKo

CZAS PRÓBY

Masz dość oglądania wojny w telewizorze?
W Cieszanowie, 25 kilometrów od przejścia granicznego w Budomierzu, Stowarzyszenie 

Folkowisko zorganizowało pomoc humanitarną dla Ukrainy i jako jedni z pierwszych za-
reagowali na ogromne potrzeby związane z uchodźcami i kryzysem humanitarnym rozgrywa-
jącym się zarówno na granicy, jak i w całej Ukrainie.

Inicjator akcji - Marcin Pio-
trowski to znany w tych oko-
licach działacz społeczny, na 
codzień zajmujący się prowadze-
niem agroturystyki ze swoją żoną 
Mariną, oraz prężnie działającym 
na rzecz kultury - organizator 
wielu festiwali, m.in Festiwalu 
Folkowisko w Chutorze Gorajec 
oraz Cieszanów Rock Festiwal w 
Cieszanowie.

Pierwszym zamysłem było 
przyjmowanie uchodźców w 
Chutorze, jednak okazało się, że 
potrzeby są ogromne i że trze-
ba zacząć organizować pomoc 
na wielu płaszczyznach. Dzięki 
temu, że Marcin jest znanym lo-
kalnym działaczem i człowiekiem 
o ogromnym sercu i zaangażo-
waniu, udało mu się stworzyć 
ogromną bazę logistyczną w Cie-
szanowie.

A co dokładnie robi? Odpowia-
da na potrzeby ludzi dotkniętych 
wojną na Ukrainie. Dzięki temu, że 
jest to inicjatywa oddolna, nie ma 
związanych rąk. Mnóstwo ludzi an-
gażuje się w to przedsięwzięcie.  

Stowarzyszenie Folkowisko 
stało się wielkim centrum dowo-
dzenia pomocą humanitarną dla 
Ukrainy. Do centrum przyjeżdża-
ją dary z różnych stron świata. 
Busy, tiry, samochody osobowe 
z każdego praktycznie miejsca w 

Polsce, z Niemiec, Irlandii itp. Są 
one sortowane przez wolonta-
riuszy, których zresztą cały czas 
jest za mało. A jak dokładnie wy-
gląda praca w centrum. Od rana 
do nocy kilkanaście osób robi 
kanapki, ludzie z okolicy przy-
wożą zupy, które są przelewane 
w słodki i przewożone kilka razy 
dziennie na ukraińską stronę. Po 
drugiej stronie granicy ratownicy 
medyczni całymi dniami poma-
gają najbardziej potrzebującym. 
W sortowniach przygotowuję się 
rzeczy (żywność, artykuły higie-
niczne, ciuchy, które trafiają na 
drugą stronę do najbardziej po-

trzebujących.
To jest realna pomoc dla kon-

kretnych ludzi. Dla ludzi, którzy 
czekają w kilometrowych kolej-
kach, żeby przekroczyć granicę, 
którzy mdleją, a nierzadko umie-
rają z wycieńczenia i wychłodze-
nia, kobiety  które idą z maleńkimi 
dziećmi na rękach, którym trzeba 
odebrać poród, podwieźć najbar-
dziej chorych do przejścia gra-
nicznego, dać herbatę, nakarmić, 
ogrzać… Niestety  nie wszystkim 
udaje się pomóc. Dlatego, każdy 
wolontariusz jest na wagę złota. 
Jeżeli masz dość oglądania wojny 
w telewizorze, chciałbyś pomóc, 

a nie wiesz jak, to przyjeżdżaj do 
Cieszoniowa. Każda Twoja umie-
jętność zostanie wykorzystana. 
Bezcenni są też lekarze i ratownicy 
medyczni  którzy niosą pomóc na 

pierwszej linii. Jeżeli chcesz do-
wiedzieć się więcej, to wejdź na 
Facebooka  - https://m.facebook.
com/392273777510658

Joanna Ługowska-Kościug
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SPECuSTAWA O POMOCY 
DLA uKRAIńCÓW 

PRZYjęTA PRZEZ RZĄD

Zbiórka sprzętu strażackiego dla ukrainy

Nela Śmietanka – pierwsza dziewczynka urodzona w Gminie Kozienice 

Nowe sale rozwojowe w kozienickiej „Trójce”

Kilka dni po wybuchu wojny na Ukrainie w Kozienicach 
ruszyła zbiórka sprzętu dla tamtejszych strażaków.  

O zbiórkę zaapelował komendant główny Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Odzew wśród strażaków z Gminy Kozienice był 
natychmiastowy – w ciągu kilku godzin udało się zgromadzić  
bardzo wiele sprzętu.

W miniony piątek delegacja samorządu Gminy Kozienice 
odwiedziła pierwszą kozieniczankę urodzoną w 2022 r. 

Jest nią Nela, która przyszła na świat 1 stycznia o godz. 16:40. 
W dniu narodzin mierzyła 55 cm i ważyła 3650 g.

Na apel odpowiedziały jed-
nostki straży pożarnej z Kozienic 
i Głowaczowa. Sprzęt zbierali 
także strażacy-ochotnicy z lokal-
nych jednostek OSP. Został on 
przekazany na Ukrainę, gdzie bę-
dzie stanowił wsparcie w ramach 
prowadzonych działań humani-
tarnych.

Jak podkreślił Kamil Bieńkow-
ski, komendant PSP w Kozie-
nicach, przekazanie sprzętu w 
żaden sposób nie zmniejszyło 
potencjału ratowniczego kozieni-
ckiej jednostki.

– Najbardziej cieszy mnie za-

angażowanie druhów z Ochotni-
czych Straży Pożarnych, a także 
oddolna pomoc organizacji po-
zarządowych i osób prywatnych. 
Jako samorząd stanowimy rów-
nież część administracji publicz-
nej

i mamy obowiązek udzielać 
pomocy instytucjonalnej zleca-
nej nam przez wojewodę. Pomoc 
dla Ukrainy będzie długofalowa. 
Mam nadzieję, że ta energia, 
która w nas jest, będzie trwała – 
powiedział Piotr Kozłowski, Bur-
mistrz Gminy Kozienice.

Dumnymi rodzicami Neli są 
mieszkający w Aleksandrówce 
Angelika i Mateusz Śmietanka. 
Dziewczynka jest bardzo grzecz-
na i jak na razie nie przysparza 
rodzicom żadnych kłopotów.

W imieniu Gminy Kozieni-
ce list gratulacyjny rodzicom 
przekazał burmistrz Piotr Ko-
złowski. Rodzice odebrali też 
gratulacje od zastępcy burmi-
strzads. społecznych Doroty Stę-
pień, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Rafała Suchermana 
oraz sołtysa Aleksandrówki  
i radnego Grzegorza Kurka.

Oprócz gratulacji rodzice 
otrzymali kwiaty, a pierwsza ko-

zieniczanka specjalny upominek. 
Wszystkiego najlepszego, Nela!

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Kozienicach urucho-
mione zostały dwie, nowoczesne sale. Są to tzw. sala „Doświadczania Świata” oraz sala 

EEG BIOFEEDBACK. Obydwie będą wspierać rozwój dzieci z różnymi dysfunkcjami.

To pierwsze tego typu sale w 
naszym regionie. W sali „Do-
świadczania Świata” realizowa-
ny jest innowacyjny program 
„Pokaż mi świat – chcę go po-
znać takim, jakim jest”. Jest 
wyposażona w kolumny świet-
lne, kurtyny światłowodów, lu-
strzana kulę, huśtawkę i dywan 
światłowodowy. Druga sala EEG 
BIOFEEDBACK zapewnia nową, 
skuteczną i bezpieczną terapię, 

polegającą na stymulacji móz-
gu. Pomoże dzieciom m.in.  
ze stanami depresyjnymi i zabu-
rzeniami koncentracji. Poprawi 
również ich możliwości intelek-
tualne, efektywność pracy, sa-
mopoczucie, a także zwiększy  
odporność na stres.

– Funkcjonowanie tego typu 
sal jest bardzo ważne. Dążymy 
do wycieszenia emocji, szczegól-

nie u dzieci z trudnymi zacho-
waniami. Ma to wpływ na całą 
społeczność szkolną. Wiemy, że 
okres pandemii poczynił w psy-
chice dzieci wiele szkód – pod-
kreślił burmistrz Piotr Kozłowski.

Wyposażenie sali EEG BIOFEE-
DBACK zostało sfinansowane ze 
środków pozyskanych przez Gmi-
nę Kozienice z Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki w ramach programu 
Laboratoria Przyszłości.

Rząd przyjął projekt specustawy o pomocy uchodźcom 
z Ukrainy. Dzięki niej Ukraińcy będą mogli łatwo 

otrzymywać status legalnego pobytu i możliwości 
pracy w Polsce na minimum 1,5 roku. Nowe przepisy 
wprowadzają także wsparcie dla obywateli Polski, którzy 
udzielają pomocy Ukraińcom.

Wsparcie będzie trwa-
ło przez okres 2 miesięcy 
i wyniesie 40 zł dziennie, 
czyli ok. 1200 zł miesięcz-
nie. Trafi do tych osób, 
które przyjęły osoby z 
Ukrainy za pośrednictwem 

samorządów. Teraz ustawa 
czeka na przyjęcie przez 
parlament i na podpis 
prezydenta. Oczywiście 
wsparcie będzie obowią-
zywało również na terenie 
Gminy Kozienice.
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Solidarnie z ukrainą

Gotowi na przyjęcie uchodźców

W Kozienicach trwa zbiórka darów dla ukraińców

Z każdym dniem rośnie liczba uchodźców z Ukrainy. Prawdopodobnie jeszcze tym 
tygodniu wojewoda skieruje na teren Gminy Kozienice grupę osób, której zostanie 

udzielona pomoc i schronienie. Aktualnie na ich potrzeby zaadaptowany został budy-
nek po byłej szkole w Piotrkowicach.

Gmina Kozienice aktywnie włączyła się w pomoc obywatelom naszego wschod-
niego sąsiada. Koordynacją zbiórki artykułów pierwszej potrzeby zajmu-

je się Centrum Usług Społecznych. Zbiórki prowadzą również osoby prywatne, 
a także stowarzyszenia – m.in. Kozienickie Stowarzyszenie Jednośladów HusarR  

– Cały czas 
trzymamy rękę 
na pulsie i je-
steśmy w sta-
łym kontakcie 
z Wojewodą 
Mazowieckim. 
Gmina Kozieni-
ce w pierwszej 
kolejności jest zobowiązana 
realizować zalecenia rządu. Je-
steśmy do tego gotowi, mamy 
m.in. przygotowane miejsca dla 
osób opuszczających Ukrainę  
w związku z aktualną sytuacją. 
Cały czas są one do dyspozycji 
wojewody – mówi Piotr Kozłow-
ski, Burmistrz Gminy Kozienice.

Kozienicki samorząd nie otrzy-
mał jeszcze konkretnych wytycz-
nych dotyczących przyjmowania 
uchodźców. Należy pamiętać, że 
część obywateli Ukrainy, którzy 
trafią do naszej gminy będzie 
bliskimi osób już tutaj przeby-
wających. Najprawdopodobniej 
zamieszkają ze swoimi rodzina-
mi. Drugą grupą będą osoby re-
lokowane przez rząd.

– Oczywiście przyjmiemy oby-
wateli Ukrainy. Należy jednak 
pamiętać, że musimy działać 
na podstawie obowiązującego 
prawa. Czekamy na wytyczne 
rządu – podkreśla burmistrz  
Piotr Kozłowski.

W miniony poniedziałek  
w Gminie Kozienice ruszyła 
zbiórka towarów pierwszej po-
trzeby. Mieszkańcy mogą je 

przekazywać 
do jednostek 
O c h o t n i -
czych Straży 
P o ż a r n y c h 
lub bezpo-
średnio do 
C e n t r u m 
Usług Spo-

łecznych w Kozienicach, które 
koordynuje całą akcję. Uru-
chomiona została również spe-
cjalna infolinia pod numerem  
telefonu 515-090-508.

Burmistrz Piotr Kozłowski 
podkreśla, że gmina dołoży 
wszelkich starań, aby wspo-
móc potrzebujących z Ukra-
iny. Przyznaje również, że 
otrzymuje wiele sygnałów o 
zaangażowaniu kozieniczan  
w akcje pomocowe.

– Bardzo cieszy nas aktyw-
ność naszych mieszkańców w 
organizacji pomocy dla osób z 
Ukrainy. Jesteśmy gotowi udzie-
lić im niezbędnej pomocy logi-
stycznej. Szukamy również osób 
znających język ukraiński w celu 
zapewniania płynnej komunika-
cji – dodaje burmistrz Piotr Ko-
złowski.

Obywatele Ukrainy po prze-
kroczeniu granicy powinni 
zarejestrować się w specjal-
nie wyznaczonych punktach 
recepcyjnych. Szczegóło-
we informacje znajdują się  
na załączonej grafice.

– Gmina Kozienice zgłosiła go-
towość do przyjęcia uchodźców 
z Ukrainy. Zapewniamy podsta-
wowe potrzeby w postaci jedze-
nia, łóżka i dachu nad głową. Dla 
dzieci zabezpieczamy również 
miejsca w przedszkolach i szko-

łach. Już dzisiaj do kozienickich 
szkół przyjętych zostało 22 ucz-
niów z Ukrainy. Będziemy też 
zatrudniać osoby ze znajomością 
języka ukraińskiego lub rosyj-
skiego, którzy wesprą ich proces 
edukacyjny w naszych szkołach. 

Całą akcję pomocową koordynu-
jemy wspólnie z powiatem kozie-
nickim i wojewodą. Jeżeli pojawi 
się konieczność przygotowania 
większej ilości miejsc, będziemy 
je szykowali – powiedział bur-
mistrz Piotr Kozłowski.

– Mieszkańcy Gminy Kozienice 
pomagają od samego początku 
zbiórki. Przynoszą ręczniki, środ-
ki czystości, pampersy czy koce. 
Odebraliśmy mnóstwo telefonów 
z różnych miejscowości z całej 
gminy z pytaniami, co jest po-
trzebne oraz kiedy i gdzie można 
to przywieźć. 

Zbiórkę prowadzimy w Cen-
trum Usług Społecznych w Kozie-
nicach. Są tu pojemne magazyny, 

w których możemy gromadzić 
dary. Akcja jest prowadzona w 
wielu sołectwach. Mamy też syg-
nały o zbiórkach prowadzonych 
przez szkoły. Każdego dnia od-
bieramy dary zebrane przez 
jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz osoby prywat-
ne – mówi Ewa Wysocka, dyrek-
tor Centrum Usług Społecznych  
w Kozienicach.

Obecnie najpotrzebniej-

szymi artykułami są: żyw-
ność, środki czystości, artykuły  
i przybory do higieny osobistej 
oraz kosmetyki do pielęgnacji 
dzieci i niemowląt. Zbierane są 
również kołdry, poduszki, ręczniki, 
papier toaletowy, a także sprzęt 
gospodarstwa domowego (stoli-
ki, szafki nocne, kosze na śmieci 
itp.) oraz sprzęt AGD i RTV. CUS w 
Kozienicach zaznacza natomiast,  
że nie przyjmuje już odzieży.

Ви приїжджаєте з України в пошуках 
допомоги в нашій країні?Нижче ми зібрали 
найважливішу інформацію про можливі 
форми допомоги та людей, які її надають.
- Колл-центр мерії, тел. 515 090 508
- Електронна пошта: pomagam.ukrainie@kozie-
nice.pl
- Повідомте про свої потреби, запропонуйте 
ДОПОМОГУ
https://pomocdlaukrainy.kozienice.pl/
Телефон: 48 614 67 62
Електронна пошта: pomagam.ukrainie@kozieni-
ce.pl
- ВИ ОТРИМАЄТЕ ДОПОМОГУ:
Центр соціальних служб у Козеніце
вул. Радомська 36, тел. 48 614 67 62
Пункт відкритий щодня з 8:00-15:30
Зверніться до Центру за: одягом, довготривалим 
харчуванням, засобами гігієни, підгузками

- МЕДИЧНА ДОПОМОГА
- Незалежний громадський комплекс закладів 
охорони здоров’я в Козеніце (цілодобово)
Козеніце, Ал. Увімкнено Сікорського 10
Tел. 48 679 71 00
- Медичне партнерство «Фамілія»
Козєніце, вул. Сім’я 24
Тел. 48 382 05 11
- Недержавний заклад охорони здоров’я 
„Міленіум”
Козєніце, вул. Радомська 11
Tел. 48 389 35 34
- Незалежний медичний комплекс «Поліклініки 
Козєніци»
Козєніце, вул. Генріка Сенкевича 28
Tел. 48 614 30 30, мобільний 509 00 66 33
- Незалежний медичний комплекс «Поліклініки 
Козєніци» в Козєніце
Козєніце, вул. Варшавська 55
Tел. 48 614 68 87, мобільний 509 00 66 44
- NZOZ ANIMED S.C. Сімейна клініка
Козєніци вул. Любельська 40
Tел. 48 614 20 52
- VITAL-МЕД. MERITUM
Świerże Górne 55
Tел. 48 614 75 18

ВАЖЛИВО!
Безкоштовне медичне обслуговування 
поширюється на громадянина України, 
який має у проїзному документі довідку 
Прикордонної служби Республіки Польща 
або відбиток штампа Прикордонної служби 
Республіки Польща, що підтверджує легальне 
перебування на території. Республіки Польща, 
після перетину кордону з 24 лютого 2022 року 
у зв’язку зі збройним конфліктом на території 

України.
- ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ
Детальна інформація щодо легалізації 
перебування доступна на сайті: www.ua.gov.pl
Цілодобова гаряча лінія: 987 (також доступна 
українською

ОСВІТА ДІТЕЙ
- Правила прийому дітей з України до польських 
шкіл:
- Міністерство освіти і науки опублікувало 
польською та українською мовами правила 
прийому дітей з України до польських шкіл. Їх 
можна знайти на веб-сайті: https://www.gov.
pl/.../informacja-dla-rodzicow-dzieci...
- Інформація адресована батькам учнів, які 
приїжджають з України, та включає порядок 
зарахування дитини до школи.
- Виходячи з вищезазначених правил, Гміна 
Козєніци повідомляє, що для вступу до 
школи необхідно подати заяву, а рішення з 
цього питання приймає директор. Державна 
початкова школа, в місцевості якої проживає 
дитина з-за кордону, приймає автоматично. 
Якщо в певному класі в даній школі немає 
місць, батьки або директор звертаються в офіс 
місцевої установи, в якій проживає дитина, щоб 
вказати школу, в якій вона зможе навчатися.
- Якщо дитина не має попередніх документів про 
освіту (атестати, атестати тощо), її зарахування 
здійснюється на підставі декларації батьків про 
загальну кількість закінчених років навчання 
із зазначенням навчального закладу, в якому 
навчалася дитина. Діти 7-18 років можуть 
навчатися в польських школах безкоштовно. 
Незнання польської мови не є формальною 
перешкодою. Учні з України можуть брати 
участь у безкоштовних уроках польської 
мови, які організовує школа, та отримувати 
психолого-педагогічну допомогу завдяки 
міграційному досвіду.

- ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
Повідомити про необхідність індивідуальної 
психологічної допомоги: pomagam.ukrainie@
kozienice.pl
- ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ
Повідомте про потребу в перекладачі: poma-
gam.ukrainie@kozienice.pl
- ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА
http://www.oraradom.pl/1154-2/

- НОТАРІАЛЬНА ДОПОМОГА
Нотаріальна контора Нотаріус – Катажина 
Шелонг-Вишневська
Номер телефону: 48 614 20 20, мобільний 
телефон: 606 424 542

Gmina Kozienice jest przygotowana do re-
alizacji zadań zleconych przez rząd  

w związku z sytuacją na Ukrainie. Podejmuje również 
własne działania ukierunkowane na niesienie pomocy 
obywatelom naszego wschodniego sąsiada. Koordyna-
cją zbiórki towarów pierwszej potrzeby zajmuje się Cen-
trum Usług Społecznych.
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Poniższy tekst przemówienia Mariana Śledzia wygłoszonego podczas organizowanego w Kozienicach 06.03.2022 r. 
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” publikujemy w całości  i bez ingerencji redakcyjnych.

BIEG PAMIęCI ŻOłNIERZY WYKLęTYCH „TROPEM WILCZYM”
Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-

nierzy Wyklętych”, ustanowiony 
został  1 marca 2011 r. Nadano mu 
rangę Święta Państwowego. Tego 
dnia 1 marca 1951 r. dokładnie 60 
lat wcześniej w piwnicy mokotow-
skiej w Warszawie umierali z rąk 
kata wybitni polscy oficerowie 
członkowie IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 
było ich siedmiu z płk. Łukaszem 
Cieplińskim na czele. Zamordo-
wani zostali strzałem w tył głowy.

Organizowany w Kozienicach 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych „Tropem Wilczym”, ma nie-
jako piękny, podwójny charakter. 
Pierwszy to oddanie czci żołnie-
rzom oporu powojennej konspira-
cji. Drugi to utrwalanie patriotycz-
nego ducha naszej społeczności 
lokalnej.

Obchody te w tym roku mają 
szczególne znaczenie w związku 
z bestialskim napadem Rosji na 
Ukrainę. Gdzie żołnierze i lud-
ność ukraińska jest zabijana przez 
dobrze znanego przez nasze spo-
łeczeństwo rosyjskiego agreso-
ra. Wydawało się, że komunizm 
w Europie się skończył, ale to 
nie jest prawda. Były rządy car-
skie, potem stalinowskie, a teraz 
mamy putinowskie. Wszystkie 
miały jeden cel – stworzenie im-
perium Rosyjskiego. Był czas pew-
nego spokoju w Europie, ale nie-
stety niedźwiedź ze wschodu się 
obudził, pokazując swoje nowe 
podłe oblicze.

Przeciwko wprowadzenia ko-
munizmu na terenie Polski w roku 

1945 narodził się ruch powojen-
nej konspiracji, który powstał z 
żołnierzy ruchu oporu konspiracji 
niemieckiej jak i sowieckiej. Liczył 
on około kilkadziesiąt tysięcy żoł-
nierzy. Obok tego ruchu w spo-
łeczeństwie polskim narodził się 
także silny opór cywilny.

W Kozienicach w 1945 r. w celu 
likwidacji żołnierzy podziemia 
niepodległościowego powołano 
organy ucisku i terroru tj. Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego na 
wzór radzieckiego NKWD, Milicji 
Obywatelskiej, ORMO (Ochot-
nicza Rezerwa Milicji Obywatel-
skiej) oraz Korpus Bezpieczeństwa 
Publicznego. Budynek Urzędu 
Bezpieczeństwa istnieje do dnia 
dzisiejszego i mieści się na ul. Ko-
chanowskiego obok ul. Wiślanej.

W areszcie urzędu stosowano 
różnego rodzaju formy przesłu-
chań tj. od znęcania psychiczne-
go, bicia, wyrafinowanymi tortur, 
doprowadzając niejednokrotnie 
do śmierci. Ludzie umierali w ce-
lach w strasznych mękach, zabija-
ni byli podczas spreparowanych 
prób ucieczek. Strzelano tak, aby 
zabić.

Rodzinom nie wydawano za-
mordowanych. Pomordowanych 
wywożono wozem konnym po te-
renie, zakopywano ich w niezna-
nych miejscach, m. in. topieni byli 
w Wiśle. Do specjalnych w tym 
zakresie działań w kozienickim UB 
był funkcjonariusz Kuba.

W celu wyeliminowania wybit-
nego żołnierza antykomunistycz-
nego podziemia, Dowódcę Od-

działu Aleksandra Młyńskiego ps. 
„Drągal”. Powołany przez Urząd 
Wojewódzki UB w Kiel-cach, ze-
spół w skład: Stanisław Bednarski 
z UB w Kozienicach, Marian Sie-
roń z UB w Kielcach oraz Marian 
Łagowski ps. „Zbych”, który był 
partyzantem w Oddziale „Drąga-
la” i go zdradził.

Powołany zespół w przebra-
niu za partyzantów udali się w 
poszukiwanie ”Drągala”. Kiedy 
go znaleźli przebywał w obsta-
wie członków swojego oddziału 
ps. „Powstańczyk” oraz drugiego 
ps. „Lew”. Tragedia rozegrała się 
podczas snu. Kiedy przez Bednar-
skiego i Sieronia zostali wszyscy 
zabici.  Było to w nocy z dnia 24 
na 25 sierpnia 1950 r. w Kolonii 
Wawrzyszów, pow. Radom.

Stanisław Bednarski chwalił się, 
ze zastrzelił „Drągala”. Co jak się 
później okazało, było nie prawdą, 

po prostu kłamał, liczył na to, że 
spotkają go za to, różnego rodza-
ju zaszczyty. No i dostał specjalną 
nagrodę w wysokości 30.000 zł 
oraz Krzyż Walecznych. Po przej-
ściu odpowiednich szkoleń w la-
tach 1952-1954 w wieku 29 lat 
został Z-cą Szefa Kozienickiego 
UB, po dwóch latach awansował 
na szefa tego urzędu.

W latach 70-tych funkcjonariu-
sze, wysoko zasłużeni dla aparatu 
władzy oraz osoby współpracują-
cy z władzą otrzymywali stanowi-
ska, nagrody i odznaczenia, przy 
każdej nadarzającej się okazji.  
W samych latach 70-tych Bed-
narski otrzymał ich łącznie 9. W 
1982 roku został Z-cą Przewod-
niczącego Patriotycznego Ruchu 
Odrodzenia Narodowego w Ko-
zienicach, organizacji powołanej 
w czasie stanu wojennego przez 
gen. Jaruzelskiego. Jego szefem 

(Przewodniczącym PRON)  był 
wtedy  Lech Wiśniewski.  Był to 
okres, kiedy w więzieniach, bez 
wyroku sądu lub po sfingowanych 
procesach, przebywało ponad 
10 tysięcy działaczy Solidarności. 
Sam wtedy byłem internowany. 
Uważam, że należy znać prawdę 
o swoim mieście, szczególnie w 
aspekcie trudnego do przewidze-
nia rozwoju sytuacji międzynaro-
dowej związanej z nieobliczalnym 
agresywnym zachowanie Rosji.

Przedstawiłem ten przykład, 
aby można było sobie porównać 
jaki tragiczny los spotykał - „ludzi 
walczących o wolną i niepodległą 
Polskę”, w przeciwieństwie do 
ludzi aparatu komunistycznego, 
którzy byli dobrze wynagradzani 
i odznaczani. Jak to jest możliwe, 
że niektórzy z nich do dnia dzisiej-
szego w Kozienicach pełnią za-
szczytne funkcje społeczne.

Na temat powojennej konspi-
racji niepodległościowej na tere-
nie Ziemi Kozienickiej napisałem 
książkę pt. „Do socjalizmu przez 
więzienie”, w której opisałem 
działalność Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Kozienicach. 
Korzystałem z materiałów za-
czerpniętych z IPN oraz z bezpo-
średnich wywiadów z prześla-
dowanymi osobami. Książka ta 
znajduje się m.in. w naszej Biblio-
tece Publicznej w Kozienicach. 
Można też ją nabyć w Internecie.

Dziękuję bardzo za uwagę
Życzę wszystkim 

udanego biegu



7 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 05(463) 10 marca 2022

TYGODNIK

BARTEK SAK I SPECjALNY POKAZ FILMu “MÓj DłuG” W KDK
W numerze 3/2022 Tygodnika OKO mogliście Państwo przeczytać naszą dosyć obszerną 

rozmowę z Bartkiem Smakiem, pochodzącym z Kozienic aktorem filmowym, odtwór-
cą głównej roli w filmie “Mój dług”, który wszedł na ekrany pod koniec lutego. Tamta nasza 
rozmowa była przedpremierowa - ani my, ani Bartek nie widzieliśmy wówczas jeszcze filmu. 
Okazja pojawiła się 25 lutego, gdy zaraz po właściwej premierze w Kaliszu odbyła się podczas 
specjalnego pokazu w kinie Kozienickiego Domu Kultury swoista “premiera dla Kozienic”, na 
której zgodnie z zapowiedziami pojawił się Bartek.

Uczestników seansu powita-
ła Dyrektor Kozienickiego Domu 
Kultury Elwira Kozłowska, która 
- zgodnie z tradycją Kina dla Cie-
kawych - poprzedziła go krótkim 
wprowadzeniem, o tyle istotnym, 
że film “Mój dług” jest dziełem 
szczególnym: nie tylko ukazuje 
prawdziwą historię Sławomira Si-
kory, który doprowadzony przez 
prześladującego go w związku z 
fikcyjnym długiem gangstera do 
ostatecznej desperacji wziął udział 
w zabójstwie jego i jego pomocni-
ka, za co został skazany na 25 lat 
pozbawienia wolności i w 2005 
roku ułaskawiony przez prezyden-
ta, ale także jest drugim już fil-
mem na ten temat po kultowym 
“Długu” Krauzego z roku 1999, 
poprzeczka oczekiwań musiała być 
zatem zawieszona wysoko, choć - 
jak pamiętamy z naszej rozmowy 
- Bartek Sak raczej się do tego ro-
dzaju presji dystansował.

Nie mamy niestety w redakcji 
nikogo kompetentnego w dziedzi-
nie sztuki filmowej na tyle, byśmy 
mogli powierzyć mu napisanie peł-
noprawnej recenzji, zatem krótko i 
po amatorsku: film robi wrażenie. 
Większość scen albo rozgrywa się 
w więzieniu, albo więzienie jest dla 
nich punktem odniesienia, toteż 
klimat jest delikatnie mówiąc klau-
strofobiczny - i jest to znakomicie 
wygrane. Bartek stanął przed trud-
nym zadaniem odegrania wielu 
scen manifestowania bardzo sil-
nych emocji przeplatanych scena-
mi, w których jest oczywiste, że 
jego postać emocja takie odczuwa, 
ale nie może tego okazać. To pod-
skórne napięcie, ciągłą gotowość 
bohaterów filmu na konfrontację, 
czekanie na nieuchronny wybuch 
przemocy udało się młodemu ak-
torowi i reżyserowi filmu uchwycić 
znakomicie. Wiele scen rozgrywa 
się w przepełnionych celach, gdzie 
postacie  tłoczą się w kadrze, a jed-
nak wszystkie relacje między nimi 

pokazane są klarownie. Nie ma 
w filmie specjalnych formalnych 
ekstrawagancji, jest natomiast 
klarowna fabuła, mnóstwo nagich 
emocji (nagich ludzi zresztą też) i 
dobra, spinająca wszystko klamrą 
narracja z offu. Film jest brutalny, 
oszczędny i pełen napięcia, ale też 
emocji bardziej zniuansowanych. 
Bartek jako Sikora zresztą też.   

Aktor nie ukrywał, że zawodowo 
jest to dla niego najważniejszy film, 
prywatnie natomiast największe 
znaczenie ma dla niego ta właśnie 
jego kozienicka premiera, podczas 
której mógł wreszcie obejrzeć 
duży film ze sobą  w roli głównej 
w towarzystwie rodziców, znajo-
mych i osób, które towarzyszyły 
mu od lat, rozbudzając i wspierając 
jego artystyczne  ambicje. Podczas 
spotkania po seansie, które popro-
wadziła dyrektor KDK Elwira Ko-
złowska, padło wiele frapujących 
pytań i równie frapujących odpo-
wiedzi. Aktor opowiadał o swojej 
drodze do aktorstwa oraz o tym 
jak to się stało, że to właśnie on 
dostał główną rolę w tej produkcji, 
o swoich przygotowaniach do niej 
i spotkaniu na planie ze Sławomi-
rem Sikorą - tę historię znacie już 
Państwo zresztą z naszych łamów.

Był wreszcie czas na zadawanie 
pytań: Beata Smykiewicz-Różycka, 
wspomniana także w naszym wy-
wiadzie nauczycielka Bartosza 
Saka z I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Kozienicach, opowiedziała 
krótko o radości, jaką daje nauczy-
cielowi sukces wychowanka, (“nie 
dlatego, że ja mu pomogłam, tylko 
dlatego, że nie zabiłam talentu”) 
oraz zapytała o to, jaką cenę płaci 
się za wejście w taką rolę.

- Jak już jesteś gotowy, żeby 
wejść, to musisz być też gotowy, 
żeby wyjść - odpowiedział sen-
tencjonalnie aktor, wyjaśniając, 
że najważniejsze to mieć do czego 
w sobie wrócić. W odniesieniu do 
tej konkretnej roli podkreślił nato-

miast, że najważniejsze było tutaj, 
by pamiętać o sytuacji bohatera, 
którego odgrywał i nie oceniać 
jego pierwowzoru.

Bartek zaznaczył też po raz ko-
lejny, że aktorstwo nie stoi bynaj-
mniej w jego hierarchii wartości 
na szczycie, a dobre role wynikają 
u niego z dobrego życia, a nie od-
wrotnie. Podkreślił również, odpo-
wiadając na pytanie o kozienickie 
korzenie, że kariera w filmie nie 
oznacza dla wcale niego rozbratu z 
Kozienicami i że ci, którzy go znają, 
wiedzą dobrze, że ciągle można go 
spotkać na - jak się wyraził  - kozie-
nickim melanżu. Zdradził także, że 
nie może zdradzić nic konkretnego 
na temat swoich planów zawodo-
wych, ponieważ konkretna i cieka-
wa propozycja co prawda jest, ale 
jaka - to już pozostaje objęte klau-
zulą poufności.

Bardzo ciekawym momentem 
wieczoru było pojawienie się na 
sali Wojciecha Leszczyńskiego, 
który był kuratorem Sławomira 
Sikory po tym, jak ułaskawiony 
przez Aleksandra Kwaśniewskiego 
wyszedł on wreszcie na wolność. 
Z jego punktu widzenia, czyli oso-
by znającej prawdziwego Sikorę i 

pamiętającej sposób jego bycia, 
Bartek zagrał do bardzo dobrze, 
oddając Sikorę - z którym, przypo-
mnijmy, zdecydował się NIE kon-
sultować podczas przygotowań do 
roli, choć taka możliwość istniała 
- wiarygodnie i celnie. Jako jedy-
ną oczywistą rozbieżność wskazał 
wzrost naszego aktora, który istot-
nie, górował fizycznie nad pozo-
stałymi postaciami w większości 
scen, co zapewne nie pozostało 
bez wpływu na ich wymowę.

Spotkanie z Bartkiem Sakiem 
doczekało się też ładnego podsu-
mowania, gdy odpowiadając na 
ostatnie pytanie, dotyczące rady 
dla młodych, którzy chcieli związać 
swoje życie z aktorstwem  powie-
dział:

- Zauważyłem po moich kole-
gach, że jak mają na topie aktor-
stwo w swojej hierarchii wartości, 
to są strasznie nieszczęśliwi, bo cały 
czas czekają na ten jeden telefon… 
Ja myślę, że warto przede wszyst-
kim zająć się sobą jako człowie-
kiem, a to [aktorstwo] traktować 
po prostu jako rezultat. Tak ja o tym 
myślę i u mnie się to sprawdza.

Oficjalne spotkanie zamknęło 
tradycyjne wręczenie kwiatów i 
podpis aktora na pamiątkowym 
plakacie z filmu, po czym wszyscy, 
którym kontaktu z Bartkiem było 
wciąż mało - a było to, jak się oka-
zało, grono całkiem spore - udali 
się na kuluarowe, wolne od presji 
kamer i dyktafonów rozmowy w 
kawiarni Kulturalna.

AlKo

“KOZIENICE ŚPIEWAJĄ”... W RAMACH 2. KONKURSU NA INICJA-
TYWY LOKALNE „NASZA KULTURA Z KDK W GMINIE KOZIENICE”

Za organizatorem:
Nie odwołujcie koncertów - róbcie swoje! Wyjątkowe wydarzenie 

muzyczne "Kozienice Śpiewają" już w najbliższą sobotę!
Co się zadzieje? Koncert będzie podzielony na dwie części:
W pierwszej części poznacie drugie, muzyczne oblicze mieszkań-

ców Gminy Kozienice Na co dzień pracują w różnych zawodach, śpie-
wają jedynie podczas prysznica, sprzątania czy jazdy samochodem, 
ale w ten jeden wieczór wyjdą na scenę i zaśpiewają… hity polskiego 
rocka!

W drugiej części usłyszymy akustyczny koncert największych prze-
bojów legendarnej grupy Queen. W Kozienicach wystąpi zespół Silk-
Queen, składający się z profesjonalnych muzyków sesyjnych. Zespół 
jest rekomendowany jest przez Oficjalny Międzynarodowy Fan Club 
Queen w Wielkiej Brytanii  Jako jeden z nielicznych na świecie wyko-
nuje utwory Queen akustycznie. Grubo, nie?

CO, GDZIE, KIEDY:
Sobota, 12 marca, godz. 18:00
Sala kameralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
Zagrają: mieszkańcy Gminy Kozienice / SilkQueen
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W trudnych czasach ważna jest nie tylko praktycz-
na, materialna strona pomocy, ale także

nastawienie duchowe, poczucie wspólnoty  
i bliskości z drugimi.

Kawiarnia Kulturalna, nawiązując do obecnej sytu-
acji i głównego tematu całego numeru,

zaprasza do kontaktu każdego, kto mógłby, chciał-
by i miałby pomysł na zorganizowanie dla

przebywających w Kozienicach uciekinierów z 
Ukrainy spotkania z muzyką, wspólnym śpiewem,
rozmowami... jako Spółdzielnia Socjalna “Przysta-
nek Kozienice” nieodpłatnie udostępnimy salę,

nagłośnienie i wszystko, czym w tym miejscu mate-
rialnie dysponujemy. W razie potrzeby mamy
na miejscu osobę mówiącą biegle po rosyjsku. 

ul .Warszawska 4, lok. 7
dawny dworzec PKS,
obok stanowiska nr 1

Tel. 666-664-401
Godziny otwarcia:

12:00 - 19:00
DOBRA WIADOMOŚĆ DLA WSZYSTKICH:  

pizzę i zapiekanki włoskie z PRZYSTANKU PIZZA zamawiać można także
w Kawiarni Kulturalnej (Kozienice, ul. Warszawska 29)!

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
“PRZYSTANEK KOZIENICE”

zaprasza firmy, seniorów 
i wszystkich zainteresowanych
do korzystania z oferowanych 

przez nas z kursów i usług www
prowadzimy kursy z zakresu:
• podstawowej obsługi komputera czy smartfona
• obsługi komunikatorów internetowych
• konkretnych zagadnień interesujących 
   kursantów (jesteśmy bardzo elastyczni!)
• pracy z programami biurowymi 
   (MS Word, MS Excel)
Tworzymy na zamówienie profesjonalne strony in-

ternetowe, w tym sklepy (Woocommerce, Prestashop),  
wedle życzenia będziemy administrować Twoją stro-
ną  lub nauczymy Cię samodzielnie ją obsługiwać.

ZADZWOń I PRZYJDź 
zapytaj co możemy  dla Ciebie zrobić!

503 057 533

Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice"
obsługa ruchu turystycznego:

- wyjazdy jednodniowe
- wycieczki kilkudniowe, obozy pobytowe

- organizacja i obsługa grup przyjazdowych
(program, transport, catering, 

zlecenia indywidualne)

tel. 882 126 601
mail: biuro@przystanek-kozienice.pl
osoba kontaktowa: Edmund Kordas


