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DLA SIEBIE, DLA RÓWIEŚNIKÓW, DLA WSZYSTKICH
Numer ten rozpoczynamy  akcentem optymistycznym, a mianowicie żywym, dobitnym i 

elokwentnym dowodem na to, że ta dzisiejsza młodzież, o której wzmianki tradycja naka-
zuje poprzedzać fatalistycznym westchnieniem, nie tylko chce i potrafi oderwać się od Inter-
netu, ale także ma chęci, siły i zdolności, by zrobić coś dobrego zarówno dla siebie i swoich 
rówieśników, jak i dla całej lokalnej społeczności. O działalności magnuszewskiego stowarzy-
szenia “Plecionka”rozmawialiśmy z jej prezesem, Andrzejem Romanowskim oraz jego mło-
dymi współpracownikami, Julią Krześniak i Szymonem Witkowskim. Zapraszamy do lektury!

Tygodnik OKO:  Co Wam, mło-
dym ludziom, strzeliło do głowy, 
by w dobie, gdy ludzie zrzeszają 
się już tylko w grupach na Fa-
cebooku, założyć prawdziwe 
stowarzyszenie - i to w dodatku z 
ofertą skierowaną do młodzieży?

Andrzej Romanowski, prezes 
stowarzyszenia “Plecionka”: 
Stowarzyszenie powstało 7 lat 
temu, 7 kwietnia mieliśmy akurat 
rocznicę. Wtedy skład członkow-
ski był zupełnie inny, byli ludzie 
starsi i młodzież, ja sam zostałem 
prezesem mając 22 lata. Obecna 
tutaj młodzież dołączyła dopie-
ro 2 lata temu, ale prężnie dzia-
łają i widać ich potencjał. A co 
nam wtedy do głowy strzeliło? 
Osobiste doświadczenia, bo w 

takich małych miejscowościach, 
w Magnuszewie za dużo się nie 
działo, a jeśli już, to nie takie 
atrakcje, w których młodzież 
chciałaby brać udział. Chcieliśmy 
więc zrobić coś dla siebie, dla 
swoich rówieśników, a później 
to się przerodziło w kolejne idee, 
bo zakładając stowarzyszenie 
wszyscy stwierdziliśmy, że chce-
my, mówiąc górnolotnie, zmie-
nić mentalność społeczeństwa 
w gminie Magnuszew i pokazać, 
że jednak młodzież też może coś 
fajnego zrobić. Ja zresztą osobi-
ście pracowałem jako wolonta-
riusz w Akademii Przyszłości w 
Kielcach, byłem tutorem, czyli 
pomagałem jednemu dziecku w 
nauce i widząc efekty,  pomyśla-
łem, że mógłbym coś podobnego 

robić u siebie. Zaraz po założeniu 
stowarzyszenia zrealizowaliśmy 
fajny projekt CELUJ W 100%, któ-
ry polegał na przygotowywaniu  
młodzieży do egzaminów z ma-
tematyki, jeszcze wtedy gimna-
zjalnych. To były grupy po 20-30 
osób, którym pomagaliśmy, wy-
jaśnialiśmy ze znajomą nauczy-
cielką kwestie co bardziej zawiłe.

OKO: To w kwestii nauki szkol-
nej, ale robiliście też rzeczy bar-
dziej nietuzinkowe?

A.R.: Tak. Dostrzegliśmy po-
trzebę, na podstawie własnych 
doświadczeń przy przechodzeniu 
z małych miejscowości do nauki 
czy pracy w dużych miastach, 
kiedy trzeba było się na bieżąco  
wszystkiego uczyć, potrzebę na-
uczenia młodzieży z małych miej-
scowości nawet tak podstawo-
wych rzeczy, jak zakup biletu do 
metra czy zapisanie się na wizytę 
do lekarza. Niby każdy to potrafi, 
ale w praktyce widzimy, że mło-
dzież ze wsi, która nigdy nie mia-
ła okazji ani potrzeby załatwiać 
takich spraw samodzielnie, ra-
czej sobie z tym nie radzi i jest to 
dla niej co najmniej dyskomfort. 
Chodziło nam o to, żeby młodzież 
ośmielić, podbudować, pokazać 
jej, że są inne możliwości, żeby 
była bardziej otwarta i z odwagą 
wkraczała do tych dużych miast. 
Jest to jednocześnie temat prze-
wodni naszego nowego projektu, 
który znalazł się w finałowym 
etapie inkubatora pomysłów or-
ganizowanego przez Fundację 

Stocznia. Trzymamy kciuki za 
to by projekt mógł być realizo-
wany, gdyż zaplanowane w nim 
działania i produkt jaki z niego 
mógłby powstać w dużej mierze 
rozwiązałby wiele trudności mło-
dych ludzi z małych miejscowości 
wkraczających do miast.

OKO: A to chyba ważne, bo 
szczerze mówiąc nigdy chyba 
nie słyszałem, żeby ktoś mówił o 
tym właśnie problemie.

Szymon Witkowski: Andrzej 
reprezentuje trochę starsze po-
kolenie, więc może ja opowiem 
z punktu widzenia mojego. Gdy 
przeniosłem się tu do szkoły tu, 
do Kozienic, to dla mnie było 
pewnym problemem to, że trze-
ba kupić bilet, ogarnąć autobusy, 
jakoś to wszystko sobie zorgani-
zować, a teraz, gdy jestem już 
pełnoletni i dochodzą jeszcze ta-

kie rzeczy niby proste, jak właś-
nie umówienie się do lekarza, no 
to jednak to jest stresujące i gdy 
młodzież  nie wie, jak się takie 
rzeczy załatwia, bo tak naprawdę 
zawsze ktoś robił to za nich, no to 
może być problem i dlatego waż-
ne jest, żeby ich do tego stopnio-
wo wprowadzać.

OKO: Jak właściwie wygląda 
Wasz zasięg czy też region dzia-
łania?

A.R.:  Zasadniczo gmina Mag-
nuszew, ale zdarzało nam się or-
ganizować działania także gdzieś 
dalej, np. w Jasieńcu w 2016. Wy-
jeżdżamy też na różne szkolenia i 
spotkania organizacji pozarządo-
wych, młodzież uczestniczyła w 
Szkole Liderów Młodzieżowych…
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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 5 opon letnich 
175/65/14. Zapas z felgą.  
Tel 660-266-776
• 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 dom murowany, 
100m2 wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi 540m2. Działka 
2400m2, idealna na działalność 
gospodarczą. Cena do uzgod-
nienia.  Wilczkowice Dolne,  
Tel. 505-085-497
• 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 - Janików 
1200m2, wszystkie media - cena 
do uzgodnienia. Tel: 504-567-332

• 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

• Mam do sprzedania przyczepę 
rolniczą D-47, śrutownik do zbo-
ża oraz parnik elektryczny 100l.  
Tel. 600 925 215.
• Sprzedam radiotelefony Mo-
torola z zasilaczami, zasięg do 
1000 m, cena 100 zł za komplet.  
Tel. 604-420-756
• Mam do sprzedania śrutownik 
do zboża i parnik elektryczny 100l. 
Tel. 600 925 215
• 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
• Sprzedam antyki. 
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam 2 sedesy poznańskie, 
150 zł szt. Tel. 668-803- 997
• Sprzedam kompletną szafkę 
łazienkową z umywalką, 160 zł.  
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam klimę stojącą.  
Tel. 668-803- 997

Zakłady Silikatowe 
Żytkowice SA

zatrudnią:

- pracowników do pracy przy paletowaniu cegieł

- pracowników do pracy na hali produkcyjnej

Tel. kontaktowy 
600 030 838

8-16

• Sprzedam działkę budowlano-
-rolną z domem i sadem, pow. 
4800m2, gmina Przysucha. Więcej 
informacji udzielę telefonicznie. 
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 miej-
scowości Majdany lub okolice.  
Tel. 739-075-275
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w blo-
ku działkę rekreacyjno-budowlaną 
o pow. 2,6 ha. Działka zabudo-
wana, w pełni uzbrojona w me-
dia, położona 10 km od Kozienic.  
Tel. 500 787 904
• 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

Od 1 lipca wszystkie kasy Online 
muszą mieć pOdpięty 

BezpOŚRedniO  teRminal płatniczy. 

czy twój teRminal 
spełnia te wymagania?

TEL. 503 057 533

UWAGA!!! 

• Sprzedam cyfrowy 
aparat fotograficzny Ca-
non PowerShot A620, po 
przeglądzie technicznym. 
Stan b.dobry. Cena do 
uzgodnienia. 

Tel. 604-420-756
• Sprzedam kalkulato-

ry z oprogramowaniem 
(matematyka, geodezja): 
Hewlett-Packard HP-25, 
Casio FX-4500P, Psion Or-
ganizer II (wraz z instruk-
cjami). 

Cena do uzgodnienia. 
Tel. 604-420-756
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OKO: No właśnie: z tego co wi-
dać na Waszym FB włączacie się 
w wiele ogólnopolskich projek-
tów. Niby każdy może to zrobić, 
bo cała oferta ze strony rożnych 
organizacji jest dostępna w in-
ternecie, ale mimo wszystko 
mało kto po to sięga. Potrzeb-
ny jest jakiś łącznik, ktoś, kto 
zaszczepi te dobre pomysły na 
gruncie lokalnym, wciągnie w to 
ludzi w realu. O to Wam chodzi?

A.R.:  Wciągamy, a przynaj-
mniej próbujemy. Często z po-
czątku ludzie nie wiedzą o co 
chodzi, później część osób się 
przekonuje i jest przychylna, a 
część, która nie rozumie, jest na-
stawiona negatywnie i nawet te 
działania blokuje…

OKO: Czemu?
A.R.:  Trudno powiedzieć. Każ-

dy ma swoje doświadczenia i pa-
trzy przez ich filtr. My w każdym 
razie skupiamy się na pozyty-
wach.

OKO: Pozytywy zatem: Droga 
Młodzieży, co Was skłoniło, żeby 
dołączyć do stowarzyszenia?

Szymon: Ja dołączyłem dwa 
lata temu. Wziąłem udział w pro-
jekcie  ALBUM TYSIĄCA I JEDNEJ 
PODRÓŻY, uczyłem się w nim 
tego, o czym wcześniej mówi-
łem, czyli takiego lekkiego wcho-
dzenia w dorosłość, i po tych 
doświadczeniach stwierdziłem, 
że taka działalność społeczna to 
jest coś… świetnego (śmiech)  i 
chciałbym robić coś w tym kie-
runku dalej.  Andrzej też trochę 
mnie namówił, żebym dołączył 
do stowarzyszenia gdy będę 
mógł - bo jest tam próg wieko-
wy, dołączyć można od 16 lat za 
zgodą rodziców - i tak właśnie się 

stało. Julka jest ode mnie o rok 
starsza i dołączyła wcześniej.

Julia: U mnie również zaczę-
ło się od tego samego projek-
tu. Andrzej jeździł po szkołach z 
terenu naszej gminy i zachęcał, 
żeby wziąć w nim udział, prze-
konując, że będą tam różne cie-
kawe akcje, spotkania, wyjazdy, 
że będziemy uczyć się fajnych 
rzeczy… i to mnie zachęciło, a 
przy okazji kilka osób także do 
tego projektu wciągnęłam. Gdy 
już byliśmy w połowie, czy nawet 
bardziej pod koniec, pojawiła się 
dla możliwość mojego dołącze-
nia do stowarzyszenia. Wiedzia-
łam już wtedy jak to wygląda i 
pomyślałam, że tak, chcę robić 
takie rzeczy, stąd moja obecność 
w stowarzyszeniu.

 OKO: I co, okazało się to tak 
ciekawe, jak wyglądało?

Szymon i Julia chórem: TAK!

 OKO: Które z działań, jakie 
prowadziliście, uważacie za naj-
większy sukces?

A.R.: Dla całej organizacji wiel-
kim sukcesem było na pewno 
nasze pojawienie się w publikacji 
“Koncepcja Smart Villages. Przy-
kłady z Polski” jako jeden z dzie-
sięciu przykładów wybranych z 
całej Polski. Gmina Magnuszew 
pojawiła się tam jako przekład, 
model tego, jak ta koncepcja 
może działać w praktyce. Do tej 
publikacji zgłoszony był projekt, 
który robiliśmy w 2016 roku i po 
tych kilku latach został wybrany 
jako ten właśnie pokazowy do 
publikacji. Przyjechał pan Łu-
kasz Komorowski z Państwowej 
Akademii Nauk, żeby zrobić z 
nami wywiad i zobaczyć jak te 

działania faktycznie wyglądają 
w takim lokalnym, małym środo-
wisku.  Mam zresztą przy sobie  
tę książkę…

[tu następuje krótki przeryw-
nik, ponieważ książka okazała się 
prezentem dla naszej redakcji, 
odbyć się zatem musiały pewne 
ceremonie. Przejrzeliśmy, zbada-
liśmy - i tak, członkowie Plecion-
ki nie oszukiwali: na stronie 53 
znajdujemy notkę o Gminie Mag-
nuszew, logo Plecionki i informa-
cje na temat przeprowadzonych 
działań oraz dokumentujące je 
fotografie.]

 OKO: Jak Wam się współpra-
cuje z samorządami?

A.R.:  Bywało różnie. Dużo za-
leży od okresu. Obecnie współ-
pracujemy z Urzędem miny 
Magnuszew  w zakresie pomocy 
uchodźcom i staramy się wycho-
dzić z propozycjami współpracy 
także na innych polach. W tym 
roku już z Urzędu Gminy coraz 
częściej przychodzą do nas mai-
le o szkoleniach, konkursach czy 
grantach, więc ta współpraca za-
czyna układać się coraz lepiej.

 OKO: Gęsto u Was od projek-
tów. Jak znajdujecie na nie czas?

Szymon: Nie zawsze jest łatwo, 
ale to są ciekawe rzeczy, tym bar-
dziej, że w czasie pomiędzy pro-
jektami to też nie jest tak, że my 
tylko siedzimy i czekamy na na-
stępny, bo zawsze coś się dzieje. 
Organizowaliśmy Noce Planszó-
wek, Noce Filmowe… Czas wy-
gospodarować nie jest jednak 
aż tak trudno, tym bardziej, że 
robimy to coraz sprawniej, pisa-
nie projektów zajmuje nam coraz 
mniej czasu.

A.R.:  Mamy taką metodę, taki 
styl pracy, że zawsze jeden do-
świadczony członek stowarzysze-
nia współpracuje z grupą mło-
dzieży, żeby napisac sensowny 
projekt, który potem ta młodzież 
będzie realizować.  

OKO: Dla jasności: ta “grupa 
młodzieży “ to nie są członkowie 
stowarzyszenia?

A.R.: Nie, to są nasi młodsi 
koledzy. Przyjeżdżają na spotka-
nia, na których mówią o swoich 
pomysłach, o tym, czym się in-
teresują, co chcieliby zrobić… i 
potem siadamy i piszemy dany 
projekt  na bazie tego, co usły-
szeliśmy. Dla mnie taki wniosek 
to już nie jest wyzwanie, bo tro-
chę tego w życiu przerobiłem, 
ale gdy taki młody człowiek siada 
na przykład  przed pytaniem  o 
zamierzone efekty projektu, to 
ma tutaj sporo do przyswojenia, 
czym te “efekty” są i jak je ubrać 
w słowa. U nas już 13-, 14-latko-
wie wchodzą w takie zagadnie-
nia i to jest fajne, bo widzimy, że 
to procentuje. Pierwsze osoby, 
które pisały u nas takie wnioski, 
mają już 21-22 lata i widzimy 
teraz też po ich działalności po-
wiedzmy zawodowej, że oni są 
bardziej otwarci na wyzwania, 
energiczni, nie mają problemów 
z komunikacją. Mieliśmy też taką 
sytuację, że gdy wprowadzano 
Fundusz Sołecki, dostaliśmy ze 
strony samorządowców prośbę, 
żeby zorganizować dotyczące 
tego  szkolenie. Udało się bardzo 
dobrze, bo czegokolwiek się po-
dejmujemy, staramy się to zrea-
lizować w 100%.

OKO: A Wy, młodzieży? Jak 
Was to doświadczenie uczestni-

ctwa w “Plecionce” zmieniło?
Julia: Ja wcześniej bałam się 

np. zadzwonić gdziekolwiek, 
umówić do lekarza, załatwić 
autobus dla grupy… Teraz przy-
chodzi mi to z łatwością. Krót-
ko przed osiemnastką poszłam 
do pracy, z własnej inicjatywy i 
sama przy tym wszystko załatwi-
łam - badania, rozmowa kwalifi-
kacyjna, formalności… Troszecz-
kę się bałam, ale to, że jestem 
w tym projekcie i i stowarzysze-
niu jakoś mnie podbudowało i 
poprawiło moje samopoczucie  
i pewność siebie.

Szymon: Nauczyłem się orga-
nizacji działań grupy. Zauważam, 
że gdy mamy w klasie jakieś dzia-
łania wymagające współpracy i 
potrzebny jest ktoś, kto będzie 
to koordynował, przejmie tro-
szeczkę ster, to ja dość łatwo 
wchodzę w tę rolę, bo już wiem  
jak to robić.

OKO: Wygląda na to, że jeste-
ście żywymi modelem tego, o co 
w Waszej działalności chodzi!

A.R.: Często ta działalność wią-
że się z tym, że owszem, dajemy 
wiele od siebie, ale też coś z tego 
dla siebie bierzemy. Ostatnio 
mieliśmy na przykład sytuację, 
gdy 7-letnia dziewczynka z Ukra-
iny, Sofia, która dostała od nas 
podarunek.. no to ten uśmiech, 
oczy, wyraz twarzy, to jest sytua-
cja, gdy nie trzeba już nic więcej 
mówić, to jest podziękowanie, 
które nie wymaga już słów.

OKO: Właśnie: od począt-
ku wojny w Ukrainie pomagać 
uchodźcom..

A.R.: Tak. Gdy tylko się zaczęło, 
dzięki moim kontaktom ze Szkoły 
Liderów porozumiałem się z ko-
leżanką, która prowadziła punkt 
pomocowy w Hrubieszowie na 
granicy i powiedziała mi, że jest 
już tam mnóstwo uchodźców i 

gdybyśmy mieli jakiegokolwiek 
potrzebne artykuły, to ona chęt-
nie to przyjmie i rozdysponuje. 
Więc pojechaliśmy  - 3 dni po 
wybuchu wojny byliśmy już  na 
granicy. Na miejscu - duży chaos, 
to był dopiero początek i wszyst-
ko dopiero było organizowane, 
ale już działało. Od razu po po-
wrocie nawiązaliśmy współpracę 
z Urzędem Gminy, było też kilka 
rozmów z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, na bieżąco 
uczyliśmy się, jak to powinno 
przebiegać - ale mieliśmy swój 
kapitał doświadczenia i byliśmy 
już zorganizowani, mieliśmy  
swoją sieć.

Szymon: Zawsze jakoś szybko 
się organizujemy.

A.R.: Wystarczy nam pomysł, 
10 minut rozmowy, dopracowa-
nie jakichś tam szczegółów i już 
jesteśmy w stanie zrobić jakąś 
fajną akcję. W 1 dzień jesteśmy 
w stanie przygotować wydarze-
nie.

OKO: Myślicie, że udało Wam 
się zmienić na lepsze miejsce, w 
którym żyjecie?

Szymon: Moim zdaniem tak. 
Z zewnątrz wszystko wygląda 
podobnie, ale młodzież jest już 
inna. Wiedzą, co można cieka-
wego robić, że nie muszą sie-
dzieć tylko w domu,  wiedzą 
jak zabrać się np. do organizacji 
jakiegoś większego wyjazdu, 
są bardziej pewni siebie.  Ja na 
przykład jestem dumny z tego, że 
ta młodzież ma teraz w sobie aż 
taką pewność siebie, bo to dość 
ważne.

Julia: Wiedzą, że jak wpad-
nie im jaki pomysł do głowy, to 
mogą się do nas odezwać i po 
dopracowaniu można będzie go 
zrealizować.

Rozmawiał AlKo

DLA SIEBIE, DLA RÓWIEŚNIKÓW, DLA WSZYSTKICH
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– Tak naprawdę myślałam o 
tym projekcie już od dawna. 
Za każdym razem, gdy przejeż-
dżałam obok gniazda myślałam 
sobie, że warto pokazać szer-
szej publiczności jak wygląda 
codzienne życie naszych „Mo-
lendowych bocianów”. 7 dni w 
tygodniu, 24 godziny na dobę, 
przez blisko pół roku, dzięki za-
montowanej kamerze wszyscy 
będziemy mieli okazję podglą-
dać jak wygląda moment odbu-
dowy gniazda, moment klucia 
piskląt, jakie towarzyszą temu 
emocje i zachowania. Widok z 
kamery został już umieszczo-
ny na stronie naszej gminy, za-
chęcamy więc do podglądania 
bocianiej rodziny – mówi wójt 
gminy Garbatka-Letnisko, Tere-
sa Fryszkiewicz – Cieszę się, że  
projekt udało się wcielić w życie, 
za co bardzo dziękuję  Marcino-
wi Łukasiewiczowi, wicepreze-
sowi zarządu oraz całej firmie 
Enea Wytwarzanie za sfinanso-
wanie tego projektu, Jackowi Ta-
borowi, prezesowi Mazowiecko-
-Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Ornitologicznego oraz firmie 
MGK Internet, która zapewniła 
darmowe łącze internetowe na 
potrzeby transmisji.

Prace związane z projektem 
(wszelkie uzgodnienia, prace 
techniczne) rozpoczęły się w lu-
tym. Gniazdo zostało poddane 
lekkiemu liftingowi, czego do-
konały służby energetyczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 
zarówno linii przesyłowej, jak i 
samych ptaków. Na platformie 
pozostawiono trochę gałęzi, 
uruchomiono łączność, zawarto 
także przyjazne relacje z gospo-
darzami obejścia.

– Nie pozostawało nic innego 
jak cierpliwie czekać – mówi Ja-
cek Tabor, prezes Mazowiecko-
-Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Ornitologicznego – W głowie 
pojawiały się rozterki – a co jeśli 
bociany nie przylecą? Czy zaak-
ceptują nową konstrukcję? Co 
się stanie, jeśli doleci tylko je-
den osobnik z pary? Trzeba pa-
miętać, że na migrujące bociany, 
które łączą się w stałe związki i 
pary, czyhają podczas przelotów 
z Afryki ogromne niebezpieczeń-
stwa. Muszą przelatywać nad 
lądem, nie mogą korzystać z ot-
wartych nadmorskich przestrze-
ni. Przemieszczają się w dużych 
stadach i niestety na Bliskim 
Wschodzie są obiektem polo-
wań! Północna Afryka, Bałkany 

to z kolei obszar, gdzie dużo pta-
ków, zwłaszcza młodych, ginie w 
kolizjach z drutami, wiatrakami. 
Na zimowiskach, czy na miej-
scach postoju, niszczone są ich 
żerowiska, miejsca odpoczynku. 

Ale jeśli tylko przylecą w na-
sze strony mają prawo czuć się 
spokojnie i bezpiecznie. Są po-
wszechnie szanowane, chronio-
ne prawnie, cieszą się ogromną 
sympatią wśród mieszkańców, 
którzy co roku z nadzieją, tak 
typową dla wiosny, wypatrują 
przylotu skrzydlatych przyjaciół. 
Tak było i w tym roku, z coraz 
większym niepokojem inicjato-
rzy projektu, mieszkańcy wy-
patrywali pierwszych boćków. 
Tegoroczna wiosna z uwagi na 
jej zimny charakter nie sprzyjała 
rychłemu powrotowi bocianów 
białych na lęgowiska.

Ale nadszedł dzień 6 kwietnia. 
Rozdzwoniły się telefony – przy-
leciały, jest, pierwszy! Po chwili 
pojawia się drugi ptak. Przysia-

dają na krótko na sąsiednim 
drzewie, przyglądają się nowej 
konstrukcji i… zasiadają! Spi-
nane zostają ostatnie sprawy 
techniczne, testy łącza, serwera, 
serwis streamingowy, strona, 
logotopy. Relacja wystartowała.

– Od kilku tygodni jesteśmy 
świadkami szczęśliwych chwil z 
życia pary bocianów – dodaje 
Jacek Tabor – Budowa gniazda, 
pieczołowite układanie gałązek, 
moszczenie środka materiałem 
pod jaja, zaloty, sceny miłosne, 
witanie, klekotanie, sen – to 
wszystko widoczne jest na żywo. 
Jest także możliwość odtwo-
rzenia i przypomnienia sobie 
poszczególnych scen, cofnięcia 
przekazu. Pierwsze jajo pojawiło 
się 15 kwietnia, w chwili obec-
nej są już 3 jaja, a docelowo spo-
dziewamy się 4 jaj. W zależności 
od warunków pogodowych i 
pokarmowych w czerwcu i lipcu 
liczymy na pełen wychów mło-
dych, bez strat. W chwili obecnej 

gniazdo jest bezpieczne, sprzyja 
temu jego izolacja od sąsiadów, 
jest jedynym stanowiskiem w 
Molendach. Chroni to przed 
sprzeczkami, kłótniami o gniaz-
da, bijatykami, podkradaniem 
materiału, przejmowaniu miejsc 
lęgowych przez obce pary.

Jak podkreśla Jacek Tabor po-
dejmowane działania mają za 
zadanie przybliżenie lokalnych 
wartości przyrodniczych szer-
szemu ogółowi, zaznajomienie 
mieszkańców z biologią gatun-
ków charyzmatycznych, uczule-
nie na występujące zagrożenia 
dla cennych gatunków, a wresz-
cie pokazanie piękna i bioróżno-
rodności elementów środowiska 
przyrodniczego Puszczy Kozieni-
ckiej, obszarów przyległych do 
Elektrowni Kozienice.

Poniżej link do strony z obser-
wacją bocianów w Molendach:

http://www.garbatkaletni-
sko.pl/teksty,aktualnosci,1,1,p
oznajemy_ptasich_sasiadow_

relac,2128.html
Relacja on-line z gniazda bo-

cianów w Molendach jest w 
tym roku jednym z elemen-
tów szerszej kampanii infor-
macyjnej realizowanej przez  
Eneę Wytwarzanie. 

Ma ona za zadanie wzmoc-
nienie edukacji przyrodniczej 
i środowiskowej na terenie 
działania spółki poprzez prowa-
dzenie wycieczek i zajęć przy-
rodniczych, stworzenie ścieżki 
przyrodniczej na terenie gminy 
Garbatka-Letnisko, promocję 
zielonego oblicza Elektrowni 
Kozienice podczas kilku wystaw 
zdjęć przyrodniczych wykona-
nych na terenie elektrowni. In-
nymi zadaniami przewidzianymi 
na najbliższe miesiące to pro-
mocja idei odtworzenia dawne-
go bartnictwa w lasach Puszczy 
Kozienickiej oraz wydawnictwa 
edukacyjne dla dzieci. O wszyst-
kich tych inicjatywach będziemy 
na bieżąco informować.

Bociany on-line
W ostatnich tygodniach w miejscowości Molendy, w gminie Garbatka-Letnisko, pojawiła się tajemnicza konstrukcja. Przy gnieździe bociana 

białego, jedynym w miejscowości, została przymocowana na specjalnym ramieniu kamera. W bezpiecznej odległości i pod odpowiednim 
kątem pozwala na śledzenie i transmitowanie scen z życia rodziny bocianów. Projekt został zainicjowany przez lokalną społeczność, a powstał  
z inicjatywy władz samorządowych gminy Garbatka-Letnisko. Do współpracy zaproszona została Enea Wytwarzanie, a opiekę merytoryczną nad 
całością projektu sprawuje Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne.
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Poprzedni w wyniku licznych ak-
tów wandalizmu był wielokrotnie 
naprawiany. Ostatnie uszkodzenia 
były na tyle poważne, że koszt na-

prawy był zbliżony do kosztów no-
wego napisu. Postanowiono więc 
zlecić wykonanie nowego i dodat-
kowo skorzystać z nowych możli-
wości, jakie oferował wykonawca. 
To zwiększyło jego funkcjonalność.

Szkody, o których była mowa 
zostały częściowo zgłoszone do 
ubezpieczyciela w celu uzyska-
nia odszkodowania. Dodatkowo 

wykonawca jest zobowiązany do 
przeniesienia napisu w momencie 
rozpoczęcia na tym placu nowej 
inwestycji gminnej, czyli budowy 
terenu rekreacyjno-wypoczynko-
wego. Neon ma być częścią tego 
projektu, ale jego lokalizacja bę-
dzie zmieniona.

Obecnie teren jest monitoro-
wany.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Program KOLEJ+: projekt 
Gminy Kozienice zakwa-
lifikowany do realizacji!

Dwie nowe inwestycje

„Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Neon #Kozienice ponownie zainstalowany 

Umowy na budowę bloku komunalnego 
i zielonych stref podpisane

W środę 20 kwietnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił 
wyniki programu KOLEJ+. Wśród 34 projektów z całej Pol-

ski, jako jedyny z subregionu radomskiego do realizacji zakwali-
fikowany został wniosek Gminy Kozienice. W efekcie do 2028 r. 
powstanie linia kolejowa, którą z Gminy Kozienice przez Gminę 
Głowaczów będzie można dojechać do Warszawy.

– Taka bomba w środę. Mamy 
to! – napisał spontanicznie w 
swoich mediach społecznoś-
ciowych burmistrz Piotr Ko-
złowski, informując o wynikach  
programu.

Burmistrz podziękował wszyst-
kim osobom zaangażowanym 
we wsparcie wniosku Gminy  
Kozienice.

– Gorąco dziękuję Pani Poseł 
Annie Kwiecień za aktywne, me-
rytoryczne i już kilkuletnie wspar-
cie naszego pomysłu „kolei w Ko-

zienicach” – od pierwszego dnia, 
gdy pomysł się narodził, do chwili 
obecnej. Słowa wdzięczności kie-
ruję również do wszystkich osób, 
które z życzliwością i zrozumie-
niem podeszły do naszych starań, 
w tym do Pana Ministra Marka 
Suskiego oraz prezesa PKP PLK 
S.A. Ireneusza Merchela – napisał 
Piotr Kozłowski.

List intencyjny w sprawie bu-
dowy linii kolei pasażerskiej  
w Kozienicach podpisany  
został w 2019 r.

Gospodarzami wydarzenia byli 
burmistrz Piotr Kozłowski wraz z 
zastępcami: Dorotą Stępień i Mi-
rosławem Pułkowskim. W gronie 
przybyłych gości znaleźli się par-
lamentarzyści Ziemi Radomskiej: 
Marek Suski i Andrzej Kosztow-
niak, a także starosta powiatu 
kozienickiego Krzysztof Wolski, 
skarbnik gminy Monika Makulec-
-Sobota i przedstawiciele wyko-
nawców inwestycji: Teresa Świerz-
bińska i Marek Żak. Obecni byli 
również dyrektorzy szkół: Maria 
Sampolińska i Andrzej Suwała.

– Rozpoczynamy realizację hi-
storycznych inwestycji o łącznej 
wartości 10 mln zł, z czego 80 
proc. stanowią dotacje pozyskane 
ze środków zewnętrznych. Rusza-
my w tym roku. Mam nadzieję, że 
w drugiej połowie 2023 r. nowe 
obiekty będą już służyły mieszkań-
com – powiedział Piotr Kozłowski.

Pierwszy od 30 lat blok komu-
nalny w Kozienicach

W nowym bloku komunalnym 
znajdzie się 16 mieszkań o po-
wierzchni od 50 do 70 metrów 
kwadratowych wraz z garażami 
podziemnymi oraz parkingiem dla 
mieszkańców. Z możliwości wynaj-
mu na preferencyjnych warunkach 
skorzystają młode rodziny, których 
nie stać na zakup własnego miesz-
kania, ale które będą w stanie za-
płacić czynsz. 80 proc. kosztów in-
westycji będzie stanowiła dotacja 
z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Wykonawcą bloku będzie firma 

Marka Żaka – MARBUD Usługi Bu-
dowlane.

Nowy blok będzie pierwszą od 
30 lat tego typu inwestycją komu-
nalną realizowaną w Gminie Kozie-
nice.

– Pierwszy raz biorę udział w 
podpisaniu umowy na budowę 
bloku komunalnego w którym bę-
dzie zbudowany parking podziem-
ny. Taka infrastruktura przypisana 
jest do obiektów deweloperskich o 
wyższym standardzie. To pokazuje, 
że inwestycja będzie realizowana 
na najwyższym poziomie – powie-
dział poseł Andrzej Kosztowniak.

Jak podkreślił burmistrz Piotr 
Kozłowski, budowa bloku komu-
nalnego to początek inwestycji 
mieszkaniowych realizowanych 
przez Gminę Kozienice.

18 maja podpisana zostanie 
umowa spółki, w ramach której 
powstanie społeczna inicjatywa 
mieszkaniowa. W jej ramach 10 
gmin z Mazowsza wraz z Krajowym 
Zasobem Nieruchomości utworzy 
spółkę, która docelowo wybuduje 
w tych gminach ok. 1000 miesz-
kań. Na start każda gmina otrzyma 
3 mln zł dotacji z budżetu państwa. 
W kolejnej kadencji samorządu w 
Gminie Kozienice powstanie od 80 
do 100 nowych mieszkań.

Zielona transformacja terenów 
przy PSP nr 1 i PSP nr 4

W ubiegłym roku Gmina Kozie-
nice pozyskała 2,7 mln zł dotacji z 
Funduszy Norweskich. Przetarg na 
reorganizację terenów wokół Pub-

licznych Szkół Podstawowych nr 1 
i nr 4 w Kozienicach wygrała firma 
TESTA należąca do Teresy Świerz-
bińskiej.

– Publiczne Szkoły Podstawowe 
nr 1 i nr 4 znaczącą się zmienią. 
Wokół nich powstaną zielone stre-
fy, czyli ścieżki ekologiczne, ogrody 
dydaktyczne i zbiorniki retencyjne. 
Na co dzień będą służyły zarówno 
społeczności szkolnej, jak

i mieszkańcom, jako miejsca 
relaksu, zdrowego i aktywnego 
funkcjonowania na świeżym po-
wietrzu, ale także jako miejsca 
edukacji i rozwoju. Inwestycja rea-
lizowana jest w ramach programu 
dotyczącego zmian klimatycznych, 
łagodzenia ich skutków oraz do-
stosowywania się do tego, co nas 
otacza – powiedział burmistrz 
Piotr Kozłowski.

Zakończenie realizacji obydwu 
inwestycji planowane jest na dru-
gą połowę 2023 r.

WARTOŚCI INWESTYCJI
• Nowy blok komunalny: ok. 7 

mln zł
Dotacja: 80 proc. ze środków 

Funduszu Dopłat w Banku Gospo-
darstwa Krajowego, zasilanego 
środkami budżetu państwa w ra-
mach rządowego programu bez-
zwrotnego wsparcia budownictwa 
mieszkaniowego

• Zielone strefy przy PSP nr 1 i 
nr 4: 3 mln 290 tys. zł

Dotacja: 2 mln 681 tys. zł z Nor-
weskiego Mechanizmu Finanso-
wego (tzw. Fundusze Norweskie).

We wtorek 12 kwietnia w Kozienicach odbyły się odbiory 
dwóch, ważnych inwestycji. Pierwszą z nich był parking 

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4, a drugą rozbudowa 
oświetlenia na osiedlu Piaski.

O rozbudowę par-
kingu przy PSP nr 4 
zabiegali wspólnie 
dyrektor placówki An-
drzej Suwała oraz rada 
rodziców. Budowa no-
wych miejsc postojo-
wych kosztowała pra-
wie 80 tys. zł. Środki 
te pochodzą z budżetu 
gminy, a wykonawcą 
inwestycji była Kozieni-
cka Gospodarka Komunalna.

– Zbudowaliśmy 9 nowych 
miejsc parkingowych, w tym jed-
no dla osób niepełnosprawnych. 
Dziękuję dyrektorowi szkoły, który 
potrafił przekonać mnie i radnych 
do realizacji tej inwestycji. Dzięki 
niej zwiększy się bezpieczeństwo 
oraz wygoda rodziców i uczniów, 
szczególnie w godzinach poran-
nych i popołudniowych. To pierw-
szy etap rozbudowy parkingu – w 
wakacje planujemy kolejny. Wów-
czas jego funkcjonalność będzie 
jeszcze większa. Pamiętajmy, że w 
Gminie Kozienice funkcjonuje po-
nad 40 jednostek pomocniczych, 
czyli sołectw i komitetów osied-
lowych. Rocznie składają kilkaset 
wniosków, ale tylko część z nich 
trafia do realizacji – powiedział 
burmistrz Piotr Kozłowski.

Drugą, odebraną inwestycją 
była rozbudowa oświetlenia par-
kingu i ciągów pieszych na osiedlu 
Piaski. To wspólna inwestycja Gmi-
ny Kozienice i Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Jej koszt wyniósł ponad 
230 tys. zł. Została przeprowadzo-
na przez firmę Elektrob z Kozienic.

– Inwestycję rozpoczęliśmy w 
ubiegłym roku. To prawie kilometr 
linii oświetleniowej oraz 33 nowe, 
ledowe lampy. Są bezpieczne i 
ekologiczne. Dzięki nim zwiększy-
ły się estetyka i funkcjonalność 
osiedla. Mam nadzieję, że wspól-
nie ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
będziemy realizowali kolejne in-
westycje na terenie Kozienic – do-
dał burmistrz.

W odbiorach inwestycji uczest-
niczyli burmistrz Piotr Kozłowski 
wraz z zastępcą ds. technicznych 
Mirosławem Pułkowskim, dyrek-

tor Wydziału Infrastruktury 
w Urzędzie Miejskim Piotr 
Szafran, a także przewod-
niczący osiedla nr 4 Ar-
kadiusz Molenda. Obecni 
byli również wykonawcy: 
prezes Kozienickiej Gospo-
darki Komunalnej Robert 
Wojcieszek oraz Waldemar 
Wnuk, reprezentujący fir-
mę Elektrob.

Gmina Kozienice bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Budowlanym „Modernizacja 
Roku & Budowa XXI w.”. Do udziału w nim został zgłoszony zmodernizowany budynek 

przy ul. Radomskiej 36, w którym działa Centrum Usług Społecznych.
Zachęcamy do oddania głosu 

na nasz projekt. Głosy można od-
dawać codziennie. Jak to zrobić? 
Wystarczy wejść na stronę inter-
netową Urzędu Miejskiego w Ko-
zienicach www.kozienice.pl, klik-
nąć w informację o głosowaniu 
zamieszczoną na stronie głównej, 
a następnie w podany tam link:

https://www.modernizacja-
roku.org.pl/pl/editions/2837/
plebiscite/stage-1?field_city_
value=Kozienice&title=

Głosować można do 20 maja 
2022 r. do godz. 12:00. Dla osób 
najaktywniej wspierających kozie-
nicką inwestycję przewidziane są 
drobne upominki: wejściówki na 
basen i saunę oraz gadżety Gminy 
Kozienice. Wystarczy po każdora-
zowym oddaniu głosu przesłać na 
adres e-mail konkurs@kozienice.
pl potwierdzenie oddania głosu 
na projekt Centrum Usług Spo-
łecznych w Kozienicach. Osoby, 
które nie chcą otrzymać upomin-

ku, nie muszą przesyłać potwier-
dzenia głosowania.

Dziękujemy za wsparcie! Szcze-
góły plebiscytu dostępne są na 
stronie Konkursu: www.moderni-
zacjaroku.org.pl.

Tuż przed Wielkanocą Ko-
zienice przybrały świą-

teczny wygląd. Na skwerach 
pojawiły się kolorowe pisan-
ki, stworzone przed rokiem 
przez mieszkańców. Przed 
krytą pływalnią Delfin można 
zrobić sobie zdjęcie z wielka-
nocnymi zajączkami i sympa-
tycznym kurczakiem. Z kolei 
na placu u zbiegu ulic Legio-
nów Warszawskiej po kilku 
miesiącach przerwy ponow-
nie stanął neon #Kozienice.

W piątek 8 kwietnia w 
Urzędzie Miejskim w 

Kozienicach podpisano dwie, 
ważne dla gminy umowy. 
Pierwsza dotyczyła budo-
wy bloku komunalnego na 
osiedlu Polesie. Druga – bu-
dowy tzw. zielonych stref 
edukacyjnych przy Publicz-
nych Szkołach Podstawo-
wych nr 1 i nr 4.
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Przedostatni drewniany dwór w Kozienicach
Na podstawie zachowanych dokumentów w AGAD w War-

szawie (min. tzw. Inwentarze), możemy dowiedzieć się 
jak wyglądał i gdzie usytuowany był drewniany dwór myśliw-
ski w Kozienicach, zanim król Stanisław August  wybudował 
murowany pałac. Co o nim wiemy?

Dział wyposażenia łazienek
Pozostajemy do Państwa dyspozycji
Pon-Pt: 8:00 - 16:30
Sob: 8:00 - 13:00

Tel.48 614 00 19
Kom.666 875 372

Obiekt był  duży, nie miał piw-
nic ani podmurowania. Łamany 
dach, pokryty był gontem. Cen-
tralnie położona sień dzieliła 
wnętrze na dwie części. Przed 
budynkiem rozciągał się czworo-
boczny dziedziniec obwiedziony 
wokół parkanem. Bok placu za-
mykała brama z przyległymi do 
niej: oficyną mieszkalną po lewej 
i stajnią  po prawej.

Z prawej strony dziedzińca 
wznosił się budynek kuchni. W 

środkowej jego części do przy-
gotowywania potraw służyło og-
nisko obudowane gliną - a nad 
nim komin.  Naprzeciw oficyny 
kuchennej pod daszkiem gonto-
wym na 4 słupach, znajdowała 
się studnia. Za dworem rozciągał 
się „ogród włoski”.  Było w nim 
sześć kwater warzywnych oraz 
drzewa owocowe.

Oprócz głównej bramy wznie-
sionej w 1736 r. były jeszcze 
dwa wjazdy. Z prawej strony od 

kościoła, a także z lewej od  fol-
warku. Zamykały je wrota i furt-
ki. Myśliwska rezydencja królów 
wybudowana została najpraw-
dopodobniej tuż po „potopie”. W 
roku 1739 określano jej  wiek na 
około 70 lat. Był to przedostatni 
drewniany dwór w Kozienicach. 
Plan poniższy przedstawia jego 
usytuowanie względem obecnej 
zabudowy.

G. Kocyk
Źródło: materiały archiwalne 

AGAD Warszawa.

JUŻ WKRÓTCE NOWE BOKSY Z PŁYTKAMI 
TUBĄDZINA Z NAJNOWSZYCH KOLEKCJI !
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– Historia Fe-
stiwalu Muzyki 
Sakralnej sięga 
2013 roku, kie-
dy to w Kozie-
nicach odbyła 
się jego pierw-
sza edycja. 
Jednym z zało-
żeń tego wy-
darzenia jest 
upamiętnienie 
osoby Józefa 
Furmanika oraz 
promocja jego 
twórczości. Był 
on wybitnym 
kompozytorem 
muzyki organo-
wej i liturgicznej, a ostatnie lata 
swojego życia spędził właśnie w 
Kozienicach – mówi Dyrektor Ko-
zienickiego Domu Kultury Elwira 
Kozłowska.

Poprzednia edycja festiwalu 
odbyła się w kwietniu 2019 roku. 
Kolejne planowane były najpierw 
na 2020, a następnie na 2021 

rok, ale 
obydwie 
nie do-
szły do 
skutku ze 
wzg lędu 
na pan-
demię i 
wprowa-
dzone ob-
ostrzenia. 
Teraz wy-
darzenie 
powraca 
i nawią-
zuje do 
s w o i c h 
na jp ięk-
niejszych 

tradycji.
Wyjątkowe koncerty
Koncerty festiwalowe rozpo-

czną się o godz. 16.00. Tradycyj-
nie, jako pierwsi wystąpią gospo-
darze, kolejno: Chór Fa-Mi-Re 
im. Józefa Furmanika z Kozienic 
pod dyrekcją siostry Anny Sulimy 
oraz Chór FERMATA Stowarzysze-

nia Przyjaciół Szkoły Muzycznej 
„Kanon” z Kozienic pod dyrekcją 
Anny Kuczmery. Następnie dla 
zebranych zaprezentują się Chór 
Miasta Garwolin pod dyrekcją 
Radosława Mitury oraz Zespół 
Kameralny Gregorianum pod dy-
rekcją Bereniki Jozajtis.

Gośćmi tegorocznej edycji fe-
stiwalu będą Antonina Krzysztoń 
i Marcin Majerczyk. Antonina 
Krzysztoń to polska pieśniarka, 
kompozytorka, autorka tekstów. 
Na scenie występuje od ponad 
40 lat; w swojej twórczości stara 
się szukać tego, co nas łączy i nie 
ocenia, zaprasza do rozważań, 
do zadumy i dialogu. Korzysta z 
folku, który kocha, i to słychać 
w jej balladach. Towarzyszyć jej 
będzie Marcin Majerczyk, z któ-
rym współpracuje od blisko 30 
lat. Ten utalentowany gitarzysta, 
aranżer, kompozytor i producent 
muzyczny nagrywa również z 
Marylą Rodowicz, a w przeszłości 
także z Anną Marią Jopek, Mie-
czysławem Szcześniakiem, Ry-

szardem Rynkowskim, Katarzyną 
Cerekwicką czy zespołami Blue 
Cafe i Pectus.

– Bardzo się cieszę, że po tej 
dwuletniej przerwie festiwal 
wrócił do naszego miasta i że po 
raz kolejny będziemy mogli ob-
cować z tak wyjątkową muzyką. 
Kapitalna obsada tegorocznego 
festiwalu zwiastuje niezapomnia-
ne przeżycia. Gorąco polecam i 

zapraszam – dodaje Elwira Ko-
złowska.

Po zakończeniu części muzycz-
nej, o godz. 18.00, odprawiona 
zostanie uroczysta msza święta. 
Po nabożeństwie zaplanowano 
uroczystość złożenia kwiatów 
i zapalenia zniczy przy pomni-
ku Jana Pawła II dla uczczenia 
ósmej rocznicy kanonizacji  
Papieża Polaka.

RZUTEM OKA
Pomysł na tę stronę jest prosty: docelowo chcemy tu wrócić do formuły zamieszczania 

ciekawych informacji w formie zwięzłej, acz za to większej ich ilości. W pełni przedstawi-
my naszą wizję tego działu w następnym numerze, już teraz jednak sygnalizujemy temat  
i prosimy o Państwa uwagi!

KRYMINALNIE

HISTORYCZNIE

Tragiczny wypadek 
w  Przydworzycach

Pożar na osiedlu Po-
koju w Kozienicach

Fotopułapka pomogła 
złapać złodzieja drewna

…patrol zaś zatrzymał śmieciarza

Dawne Kozienice zaskakują kolejną niezwykła fotografią

16 kwietnia w Przydworzycach 
(gm. Magnuszew) w powiecie 
kozienickim na drodze krajowej 
nr 79 w wyniku wypadku zginęło 
dwóch mężczyzn. Według policji 
na prostym odcinku drogi krajo-

wej auto marki BMW zjechało na 
pobocze i uderzyło w drzewo, a 
następnie w przystanek i ponow-
nie w drzewo. Kierowca i pasażer 
zginęli na miejscu.

Gotująca się potrawa posta-
wiona na gazie bez nadzoru 
przez mężczyznę, który opuścił 
mieszkanie, miała stać się przy-

czyną pożaru, który wybuch 13 
kwietnia w jednym z bloków w 
godzinach wieczornych.

W Lasach Państwowych wyko-
rzystywane są kamery mobilne i 
fotopułapki strzegące lasów. Pra-
cują dyskretnie, są wyposażone 
w czujniki ruchu powiadamiają-
ce straż leśną za pomocą SMS, że 
ktoś znalazł się w pobliżu. Poma-
gaja wykrywac amatorów niele-
galnej wywózki śmieci oraz nie-
legalnych wjazdów do lasu bądź 

innych miejsc gdzie najczęściej 
dochodzi do łamania prawa. Na-
grania są dowodem w sprawach 
o wykroczenia i przestępstwa.

Tym razem dzięki fotopułapce 
pracownikom służby leśnej uda-
ło się wykryć sprawcę kradzieży 
drewna, który za ten czyn będzie 
odpowiadał przed sądem.

W czasie patrolowania terenów 
Nadleśnictwa Kozienice leśnicy 
natrafili na pozostawione w lesie 
śmieci w postaci odpadów tapi-
cerskich samochodowych tj. fo-
teli i kanap. Trudno zgadnąć, co 
artysta miał na myśli wyrzucając 
śmieci do lasu, wiemy jednak, że 
dzięki działaniom pracowników 
Nadleśnictwa Kozienice i Komi-
sariatu Policji Pionki na własny 
koszt uprzątnął zalegające śmieci, 
a sprawę przeciwko niemu skiero-

wano do sądu.
Za nielegalne zaśmiecanie lasu 

grozi mandat w wysokości od 
20-500 złotych lub sąd nakła-
da grzywnę wg stopnia szkod-
liwości czynu. Tereny leśne są 
patrolowane przez służby leś-
ne a także  monitoring wizyjny  
(kamery i fotopułapki).

Nadleśnictwo Kozienice rocznie 
wydaje na uprzątniecie podrzu-
conych do lasu śmieci ponad 130 
tys. zł, a cała RDLP w Radomiu mi-

lion złotych. Wśród odpadów tra-
fiają się: opony, styropian, pozo-
stałości po pracach remontowych 
gruz, potłuczone płytki,  uszko-
dzone meble i sprzęt agd, a także 
materiały toksyczne, takie jak np. 
eternit który wymaga utylizacji. 
Każdego roku leśnicy usuwają z 
lasów tyle  śmieci, że wypełniłyby 
one tysiąc wagonów kolejowych 
– 100 tys.zm3. Lasy Państwowe 
przeznaczają na ten cel blisko 20 
mln zł rocznie.

Kolejne bardzo ciekawe zdjęcie 
pojawiło się w kolekcji Dawnych 
Kozienic [strona na Faceboooku, 
gromadząca materiały fotogra-
ficzne z przeszłości Kozienic - 
istne cyfrowe muzeum historii 
naszego miasta, któremu nie-
zmiennie kibicujemy - przyp. 
red.]. Kadr przedstawia Aleje 3 
Maja (obecnie ul. Jana Kocha-
nowskiego) w sąsiedztwie ów-
czesnego placu Żwirki i Wigury 
(obecnie Ogród Jordanowski). 
Fotografia została wykonana we 
wrześniu 1939 r. Na pierwszym 
planie kolumna niemieckich po-
jazdów. Dwa pierwsze to samo-
chody terenowe typu Horh Kfz 
15, trzeci to Kubelwagen Kfz.4 
Wanderer W11, tuż za nimi 
cztery czołgi typu PzKpfw 35(t). 
Dzięki znakowi taktycznemu na 
błotniku pierwszego z pojazdów 
możemy odgadnąć, że to pojazdy 
z II. Abteilung Pz.Rgt.11 (2 bata-
lion z 11 Pułku pancernego).

Na drugim planie za pojazdami 
możemy zobaczyć nieistniejący 

już dom p. Kruszlów, w którym 
mieściła się niewielka restaura-
cja, dalej piętrowy dom, p. Lipiń-
skich, który istnieje do dziś.

Zapewne niektórzy już wi-
dzieli tę fotografię, lecz w kiep-
skiej jakości, prawdopodobnie 
skopiowaną z jednego z portali 
aukcyjnych. Dziś w Wasze ręce 

oddajemy tę fotografię w pełni 
szczegółów, dodatkowo posta-
nowiliśmy ją pokolorować. Sam 
proces kolorowania zdjęcia to 
ciężka i żmudna praca, co praw-
da istnieją strony internetowe, 
które robią to automatycznie, 
lecz niedokładnie i często mylą 
rzeczywiste kolory.

Wyjątkowa muzyka sakralna w Kozienicach
Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika powraca do Kozienic po dwóch latach prze-

rwy spowodowanej pandemią koronawirusa. Jego ósma edycja odbędzie się w niedzielę, 
24 kwietnia, o godz. 16.00 w Kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach. Wstęp wolny.
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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)!

Kawiarnia Kulturalna zaprasza na ko-

lejne już spotkanie z muzyką wysokiej 

próby zorganizowane we współpracy 

ze Szkołą Muzyczną I stopnia 

w Kozienicach!

Już 29 kwietnia, w piątek o godz. 18.00 

usłyszeć będzie można u nas porusza-

jące dźwięki akordeonu i nie tylko…. 

więcej informacji w najbliższym wyda-

niu Tygodnika OKO, 21 kwietnia.

MUZYCZNA CAFE 
Piątek 29 kwietnia 2022 r

godz.18.00
Kawiarnia Kulturalna

w Kozienicach

wystąpi Orkiestra akordeonowa 
ARTURO I SMYKI

Orkiestra to wspólny projekt 
Szkoły Muzycznej w Kozienicach i Zespołu 

Szkół Muzycznych w Radomiu.
Wystąpią również soliści: uczniowie i absol-

wenci Szkoły Muzycznej w Kozienicach.
Wstęp wolny, istnieje możliwość 

rezerwacji miejsc - szczegóły w Kawiarni
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