
Tygodnik OKO: Zanim zapy-
tam Cię o Twój udział w tworze-
niu OKA, mam prośbę: spróbuj 
przypomnieć sobie, kiedy po raz 
pierwszy OKO pojawiło się w polu 
Twojej uwagi.

Mateusz Pułkowski: Po raz 
pierwszy z OKIEM zetknąłem się 
w liceum, w 2001. Byłem wtedy 
w pierwszej klasie, a ono krążyło 
gdzieś tam między ławkami.  Nie 
wiem, czy był to konkretnie pierw-
szy numer, drugi czy może trzeci…

Skoro “między ławkami”, to 
któryś z kolejnych, bo pierwszy 

wyszedł w wakacje…
Możliwe, w każdym razie był 

to na pewno początek roku 
szkolnego, a OKO było wtedy 
świeżym tematem. Ktoś je kupił 
czy skądś dostał, puścił między 
ławkami, a nawet pod nimi - i 
tak wyglądał mój pierwszy kon-
takt z tym czasopismem.

Kiedy zatem przyszło Ci 
do głowy, by nawiązać z nim 
współpracę, jak do tego doszło?

Wiesz, redakcja OKA to było 
i jest takie fajne i specyficz-
ne miejsce na mapie Kozienic,  

o którym bez wielkiej przesady 
można powiedzieć, że przewinął 
się przez nie w jakiś sposób każ-
dy, kto tu mieszkał i był zainte-
resowany mediami czy dzienni-
karstwem. Nie ma siły, żeby było 
inaczej - i tak też było ze mną. 
wiesz dobrze, że OKO nie dzia-
ła w taki standardowy sposób,  
a przynajmniej wtedy nie działa-
ło, to znaczy tak, żeby puszczać 
informacje do prasy czy Urzędu 
Pracy o poszukiwaniu dzien-
nikarzy i współpracowników. 

Do OKA trzeba było po prostu 
przyjść, powiedzieć “dzień do-
bry, ja tutaj chciałbym pracować 
w charakterze redaktora, czy 
możemy o tym porozmawiać?” - 
i dokładnie tak było ze mną. To 
był chyba listopad lub grudzień 
2007, napewno już zima i sobot-
nie popołudnie. Udałem się do 
redakcji, która mieściła się jesz-
cze wtedy na rogu Batalionów 
Chłopskich. Wszedłem dosłow-
nie z ulicy i zastałem tam redak-
tora Edmunda Kordasa, który 

akurat gdzieś się spieszył, właś-
nie zamykał, ale zdążyłem mu 
powiedzieć, że jestem zaintere-
sowany taką a taką  tematyką i 
chciałbym coś w tym kierunku 
w Kozienicach robić… Naczelny 
nie namyślał się długo, rzucił 
tylko “Przyjdź w poniedziałek” 
- i już we wtorek czy środę sie-
działem z notatnikiem i dykta-
fonem na sesji Rady Miejskiej.  
Tak dołączyłem do redakcji.

Dużo tam było wtedy osób?
Nie, to zresztą zawsze była 

mała redakcja. I to było fajne, to 
był moim zdaniem plus OKA, bo 
nigdy nie było tak, że ta osoba 
zajmuje się grafiką i tylko gra-
fiką, ta składem, ta tylko pisa-
niem, a tamta robi tylko zdjęcia. 
W OKU fajne było to, że jak się 
tu trafiło, to uczyło się wszyst-
kiego, całego procesu, który 
prowadzi do tego, że powstaje 
gazeta. Od pójścia w miasto, 
przygotowania materiału i na-
pisania tekstu, poprzez wstępny 
skład i przygotowanie grafik aż 
po korekty. Redaktorem naczel-
nym była wtedy Anna Tadra, był 
też oczywiście Edmund Kordas i 
zawsze jakieś osoby współpra-
cujące, na stałe lub tylko cy-
klicznie przychodzące do OKA  
z jakimiś materiałami. Felietoni-
ści, rysownicy, ktoś kto przyniósł 
jakiś przepis kulinarny, ktoś kto 
w czymś ciekawym uczestniczył 
i poczuł potrzebę spisania rela-
cji… Trzeba pamiętać, że choć 
maile już wtedy istniały, to jed-
nak poczta elektroniczna nie 
była aż tak rozpowszechniona 
jak obecnie i często te mate-
riały ludzie przenosili nagra-
ne na płytach czy dyskietkach,  
w formie wydruków a czasem 
i rękopisów, które trzeba było  
potem przypisywać.

MATURA ‘2013

Za czasów red.naczelnego Mateusza Pułkowskiego, w sierpniu 
2008 roku wydaliśmy setny numer OKA

n 
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TRZEBA IŚĆ W MIASTO
Zaczynamy! W numerze 7/2021 zasygnalizowaliśmy nasz 

projekt uczczenia 20-lecia OKA, którego pierwszy numer 
ukazał się w sierpniu 2001, retrospektywą z udziałem w jak 
największego grona dawnych współpracowników naszego 
pisma. Nieprzerwanie zachęcamy do kontaktowania się z nami 
w tej sprawie, tymczasem natomiast prezentujemy wywiad, 
jaki przeprowadziliśmy z jedną z najbardziej znaczących 
osób, jakie przewinęły się przez naszą redakcję: Mateuszem 
Pułkowskim, który w redakcji OKA pełnił wszystkie możliwe 
role, z funkcją redaktora naczelnego włącznie...

więcej na str. 3

KASY FISKALNE ON-LINE
OD 1099 ZŁ. NETTO

Spółdzielnia Socjalna 
"PRZYSTANEK KOZIENICE"

Tel. 503 057 533 lub 882 126 601
dojazd do klienta do 50km od Kozienic-GRATIS!

 20 LAT TYGODNIKA OKO
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• 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 MOTOCY-
KLE I SAMOCHODY wsk, mz, 
simson, motorynka itp FIAT, 
POLONEZ. Ciągniki rolnicze.  
Tel. 721 029 688
• Sprzedam niemiecki 7 biego-
wy rower Pegasus. Cena 930 zl.  
Tel 506 601 492
• Sprzedam rozsiewacz nawo-
zowy ciągnikowy, kosz, 2 lata 
używany. Cena do uzgodnienia.  
Wiadomość: Brzeźnica 29 k/Ko-
zienic.
• Przyczepa ciągnikowa 3,5 tony 
używana. Cena do uzgodnienia.  
Wiadomość: Brzeźnica 29 k/Ko-
zienic.
• Pług ciągnikowy “3”. Nowy, 
nieużywany. Cena do uzgodnie-
nia. Wiadomość: Brzeźnica 29 k/
Kozienic.
• Kombajn BIZON zbożowy z 
sieczkarnią, zachodni, w stanie 
dobrym. Cena do uzgodnienia.  
Wiadomość: Brzeźnica 29 k/Ko-
zienic.
• Siewnik ciągnikowy 21 rurka 
nie używany. Cena do uzgodnie-
nia. Wiadomość: Brzeźnica 29 k/
Kozienic.
• Sprzedam koparko-ładowarkę 
580P Case, rok 1998, cena 60 000, 
stan dobry. Tel. 784-783-757
• Sprzedam koparkę kołową Case 
688P, rok 1991, cena 49 000.  
Tel. 784-783-757
• Sprzedam rozrusznik i siłownik 
do koparki CASE Tel.  784-783-757

• Sprzedam klimatyzację poko-
jową stojącą.  Tel. 668-803- 997

• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okoli-
ce. Tel. 739-075-275
• Kupię mieszkanie 2-3 pok. w 
Kozienicach. Może być do re-
montu. Tel. 517-829-087
• Sprzedam gospodarstwo 
rolne, 15 ha, gm. Policzna.  
Tel. 784-783-757

• Wdowa, 67 lat, pozna samot-
nego Pana w zbliżonym wieku, 
uczciwego, bez nałogów i zobo-
wiązań, z Kozienic lub bliskich 
okolic. Poszukuję normalnego 
mężczyzny w celu przyjaźni i 
wspólnego spędzania czasu.  
Tel. 665-387-900
• Mężczyzna 50 lat, finansowo 
niezależny. Poznam panią bez 
nałogów w stosownym wieku.  
Tel. 535-635-331.
• Seniorko, masz uczciwą rodzi-
nę z wnukami – zadzwoń do sa-
motnego emeryta. Tel. 503 970 
467. Naprawdę warto.
• Facet 47 lat pozna kobiete z 
Kozienic i okolic. Proszę o sms.  
Tel 508 615 325

Wydawca:
Firma Kordas E. Kordas
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redakcja@tygodnikoko.pl
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Skład i łamanie: SK@
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i redagowania nadesłanych tekstów, nie 
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

27
maja                   

MOTORYZACJA

RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

• Sprzedam 2 sedesy poznańskie, 
cena 150 zł. Tel. 668-803- 997
• Sprzedam niemiecki 7 biego-
wy rower Pegasus. Cena 890 zł.  
Tel. 506 601 492
• Sprzedam pług “3” ciągnikowy 
nieużywany i siewnik ciągnikowy 
“21” rurkowy, nieużywany. Cena 
do uzgodnienia. Kontakt: Brzeź-
nica 29, 26-900 Kozienice.
• Sprzedam królika samca du-
żej rasy, waga 8 kg. Kozienice.  
Tel. 505-814-795
• Kupię stare meble, kredensy, 
maselnice, dzieże, beczki, wozy 
drabiniaste, niecki, kołowrot-
ki, stoły stolarskie. Opróżniamy 
stare posesje, szopy, stodoły.  
Tel. 511-088-148
• Kupię stare szkło - wazo-
ny, talerze, sztućce, szklan-
ki, podstawki, wszelakie stare 
ozdoby i wyposażenie wnętrz, 
także kanki i bańki na mleko.  
Tel. 517-218-148
• Sprzedam stoisko w DH Casino 
w Pionkach z towarem bielizna 
upominki srebro wraz z wypo-
sażeniem i kontaktami handlo-
wymi. Więcej informacji pod nr 
telefonu 602-579-045
• Sprzedam akordeon nie-
miecki, 72 basy. Cena 700 zł.  
Tel. 668-803-997
• PRZYJMĘ stary lub ze-
psuty sprzęt komputero-
wy - kompletny ( stacjonar-
ne, laptopy), części (dyski, 
napędy, karty rozszerzeń), tablety.  
Kontakt 579-665-969

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w blo-
ku działkę rekreacyjno-budowla-
ną o pow. 2,6 ha. Działka zabudo-
wana, w pełni uzbrojona w media, 
położona 10 km od Kozienic.  
Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę rolną znaj-
duje się na niej las oraz łąka 
działka, ma powierzchnię 5000, 
znajduje się w miejscowości 
Aleksandrów gmina Magnu-
szew. Cena za 1m² to 29 zł oczy-
wiście cena podlega negocjacji.  
Telefon 692 604 059 (Sławomir)
• Sprzedam 15 ha ziemi rolnej. 
Tel. 668-803-997
• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. 
Tel. 728-789-998
• Sprzedam działkę budowlaną, 
900m². Bogucin, z pozwoleniem 
na budowę, wszystkie media. 
Tel. 668-803-997
• Działka 2,65ha wraz z domem 
w stanie surowym w rudzie, na 
działce woda i kanalizacja, prąd 
w domu, gaz w ulicy. Całość lub 
sam dom z dowolną wielkością 
działki. Tel. 608-225-736
• Sprzedam hektar ziemi w Brzó-
zie klasa 3 cena 30.000. Telefon 
kontaktowy 604-181-478
• Sprzedam działki budowlane 
w Janikowie 1200m². Telefon 
kontaktowy 604-181-478 lub 
503-124-381

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA • WÓJT  GMINY  GNIEWOSZÓW
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewoszowie 
ul. Lubelska 16 w dniu 13 maja 2021 roku  

zostanie wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości gruntowych, stanowiących własność 
Gminy Gniewoszów przeznaczonych do sprzedaży w 

drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WÓJT  GMINY  GNIEWOSZÓW
informuje

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gniewoszów, 
wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Gniewoszów, przeznaczonych 
do oddania w użyczenie.

NATURALNY I ZDROWY MATERIAŁ NA ŚCIANY
od producenta:

CEGŁA I BLOCZKI SILIKATOWE
TANIO!!!

sprzedaz@silikaty-zytkowice.com.pl
Tel. 664 326 746 ; 48 389 32 26

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA zatrudnią:
KIEROWNIKA PRODUKCJI (lub Zastępcę)

wymagania:
wykształcenie minimum średnie;

umiejętność kierowania zespołem ludzi.
Tel. 600 030 838
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TRZEBA IŚĆ W MIASTO
(dokończenie ze strony 1)

OK, czyli jesteśmy w tym punk-
cie, gdy ten gość, który wszedł do 
redakcji z ulicy, zdążył się już za-
aklimatyzować i poznać cały cykl 
wydawniczy. Jak doszło do tego, 
że poszedłeś dalej i w pewnym 
momencie zostałeś redaktorem 
naczelnym?

Powiem tak: to była fajna przy-
goda. Świetna była w tej pracy 
elastyczność, zarówno jeśli chodzi 
o czas pracy, jak i tematykę: nie by-
liśmy tutaj ograniczani, każdy mógł 
zająć się tym, co mu odpowiadało. 
Przychodziliśmy z tematem, zgła-
szaliśmy naczelnemu lub naczelnej 
i robiliśmy. Anna Tadra w pewnym 
momencie przeszła do branży PR, 
wyjechała do Warszawy. Najpierw 
był wakat na stanowisku sekreta-
rza redakcji, więc awansowałem 
właśnie na nie, a potem już ta-
kim szczytowym momentem było 
właśnie pełnienie funkcji naczel-
nego… chociaż trzeba powiedzieć, 
że jak wszystko w OKU, i ta funkcja 
była tu specyficzna, bo o ile stan-
dardowo naczelny to osoba która 
rozdziela i zbiera teksty, mówi “Ty 
zrób to, a Ty tamto” i co najwyżej 
od czasu do czasu napisze jakiś 
felieton, o tyle w OKU, przy tej 
naszej niewielkiej redakcji, pole-
gało to raczej na ogólnym ogar-
nianiu i spinaniu wszystkiego od 
początku do końca. Fajnie wspo-
minam ten czas. Wtedy właśnie 
powstała nowa makieta, zmie-
niliśmy format z zeszytowego na 
taki typowo gazetowy. To była dla 
nas duża zmiana, długo to plano-
waliśmy, ale wyszło chyba bardzo 
dobrze, stworzyliśmy od podstaw 
cały nowy layout, stałe rubryki… 
Niektóre rzeczy były widoczne na 
pierwszy rzut, nomen omen, oka, 
a inne były technicznymi detalami, 
np. zmieniona interlinia, czyli od-
stęp między linijkami, ale wszyst-
kie miały jeden cel, tzn. żeby OKO 
się przyjemnie i wygodnie czytało. 
Myślę, że to właśnie wtedy OKO 
przeszło z wieku dziecięco-mło-
dzieńczego w dojrzały.

OKO od dawna jest periody-
kiem bezpłatnym kiedyś jednak 
by przeczytać, trzeba było je ku-
pić. Tak było jeszcze za Twoich 
czasów, prawda?

Tak, kosztowało ono wtedy 
bodaj 2 złote, dzięki czemu dużo 
wspomnień z tamtego czasu wią-
że się z jego dystrybucją. Wszystko 
robiliśmy sami, więc i samemu, po 
partyzancku, trzeba było je roz-
nieść do kiosków, odebrać według 
tabelki rozliczenia i zwroty, wresz-
cie dostarczyć kolejny numer. Dzie-
liliśmy się na grupy bojowe, które 
się tym zajmowały i ruszyliśmy w 
miasto po haracz, jak to między 
sobą nazywaliśmy. Jak już mówi-
łem: pracując w OKU tak napraw-
dę nie było się “dziennikarzem” czy 
“redaktorem”, tylko pracownikiem 
Tygodnika OKO, co oznaczało, że 
musisz iść w miasto, znaleźć mate-
riał, napisać artykuł, złożyć numer, 
zrobić korektę, wysłać do drukarni, 
odebrać paczkę i na koniec znowu 
iść w miasto, aby produkt końco-
wy rozprowadzić.

Związek OKA z Kozienicami liczy 
sobie już 20 lat. Poznaje się ludzi, 
sytuacje... na pewno trafiają się 
takie, które są gotowym mate-
riałem na anegdoty. Pamiętasz 
jakieś?

Oj, mnóstwo tego było. Teraz 
przyjdzie mi do głowy coś, co bę-
dzie śmieszne i Ci to opowiem, 
jutro opowiedziałbym coś inne-
go, może śmieszniejszego. W tym 
momencie przypomina mi się taka 
sytuacja…

Wakacje, Edmund Kordas wyje-
chał w delegację, a my w redakcji 
kończymy numer. Nie było łatwo, 
bo był to totalny sezon ogórkowy: 
zero imprez, zero wydarzeń, nic - a 
numer przecież musiał wyjść. No, 
ale jakoś złożyliśmy już prawie ca-
łość, tyle że brakowało czegoś na 
pierwszą stronę i rozkładówkę. To 
był ostatni dzień przed wysyłką 
do druku, popołudnie. Co robić? 
Wyszedłem się przewietrzyć przed 
budynek redakcji, dzwonię do sze-
fa i mówię, że mamy taki problem 
z 1 stroną, po czym w odpowiedzi 
słyszę, że tak nie może być, coś na 
jedynce być musi i jak nie ma, to 
trzeba iść w miasto i znaleźć. Po-
lemizuję, no bo gdzie niby mam 
pójść o 17? Rozmawiamy o tym i 
nagle widzę, jak tuż przede mną, 
na skrzyżowaniu Batalionów z Lu-
belską, ma miejsce stłuczka. Taka 
bardzo delikatna, ledwo się te sa-
mochody musnęły. Mówię o tym 
szefowi, a on mi na to “o widzisz, 
masz już temat na pierwszą stro-
nę”. Ja na to “nieee, przecież tu się 
naprawdę nic nikomu nie stało...”, 
no ale szef nalega, żebym poszedł 
zobaczył. Kierowcy zdziwieni, że 
ktoś im robi zdjęcia przy takiej bła-
hostce, bo nawet policji przecież 
nie wzywali.. no ale co było robić? 
Dorobiliśmy do tego ideologię, to 
znaczy całkiem społecznie użytecz-
ny tekst o tym, żeby zachowywać 
ostrożność, że w lecie zwiększa 
się ilość wypadków i tak dalej… i 
faktycznie poszło to na pierwszą 
stronę.

Tyle, że potem otwieramy pacz-
kę z gazetami, patrzymy… a tam 
wyraźnie widoczna rejestracja. 
Wtedy mnóstwo mówiło się o 
ochronie danych, szef zatem orze-
ka: nie możemy tego tak puścić 
- a gazeta wydrukowana. No i co 
teraz? Ano to, że cztery osoby sie-
działy przez parę godzin z marke-
rami i zamalowywały tę rejestrację 
z pierwszej strony w całym nakła-
dzie tego numeru OKA. Tak było. 
Było to prawie tak atrakcyjne, jak 
ręczne przyklejanie płyt CD, gdy 
zachciało nam się kiedyś wydać 

numer z płytą.

Gdybyś miał podsumować 
- czegoś się w OKU nauczyłeś, 
wpłynęło jakoś na Twoją drogę 
życiową?

Na pewno. Tak jak mówiłem na 
początku: OKO to była taka kozie-
nicka kuźnia dziennikarska. Można 
było się naprawdę wiele nauczyć i 
myślę, że każdy, kto przez OKO się 
przewinął, to potwierdzi. Redakcja 
była mała, więc i nauka odbywała 
się w formie skondensowanej. To 
ma przełożenie na umiejętności, 
które wykorzystuję do dziś. Gdyby 
nie OKO, na pewno nie wystarto-
wałbym z Wirtualnymi Kozieni-
cami (wirtualnekozienice.pl). To 
była dobra szkoła dziennikarska, 
dała mi dużo i chwała Mundkowi 

Kordasowi za to, że to rozkręcił i od 
tylu lat utrzymuje w ruchu, mimo 
że czasy się zmieniają, a ludzie 
przychodzą i odchodzą.

No właśnie: czasy się zmie-
niają, jak zatem w obecnych re-
aliach widzisz rolę gazety takiej  
jak OKO w regionie?

O roli OKA najlepiej świadczy 
fakt, że wciąż ono istnieje i znajdu-
je odbiorców. W dobie powszech-
nego dostępu do Internetu wi-
działbym tę rolę bardziej na polu 
dostarczania i konfrontowania 
opinii, niż informacji. Tutaj rola 
prasy lokalnej i w ogóle mediów 
lokalnych rośnie, choć niekoniecz-
nie na polu podawania bieżących  

newsów. Same informacje 
w mediach lokalnych się po-
wtarzają, ale już komentarze  
i opinie niekoniecznie -  i tu wi-
działbym rolę i szansę budo-
wania swojej tożsamości przez 
regionalne wydawnictwa. OKO  
w przyszłości  widziałbym jako 
medium opiniotwórcze - z aktu-
alnymi komentarzami, ciekawymi 
wywiadami, felietonami. Fajnie by 
było, gdyby więcej osób zaintere-
sowanych samorządami, przed-
siębiorczością czy kulturą chciało 
z Wami współpracować, bo war-
tość pisma zawsze rośnie wtedy, 
gdy można poznać na jego łamach 
różne opinie. Tak bym to widział  
i tego Wam życzę.

Rozmawiał AlKo

PRACA
SZUKA 
CIEBIE!

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA 
zatrudnią:

pracowników do pracy w kotłowni
pracowników do pracy 

na hali produkcyjnej
Tel. 600 030 838

 20 LAT TYGODNIKA OKO
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Z ostatniej chwili!!!
W środę wieczorem 12.05.2021r . ogłoszone 

zostały wyniki tegorocznego rankingu Perły 
Samorządu Dziennika Gazety Prawnej.

 III miejsce wśród gmin wiejsko-miejskich za-
jęła gmina Kozienice!

Kozienice wyprzedziły gminy Radzymin oraz 
Aleksandrów-Łódzki.

Nowa inwestycja Gminy Kozienice 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

W Gminie Kozienice 
powstanie Środowiskowy 
Dom Samopomocy

GOŚCIE KOZIENICKIEJ SPÓŁDZIELNI

28 kwietnia br. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Kozienicach Bur-
mistrz Gminy Kozienice Pan 
Piotr Kozłowski w obecności 
Posła Pana Andrzeja Kosztow-
niaka, Radnego Rady Miejskiej 
Pana Mariusza Ptaszka oraz ks. 
Tomasza Pastuszki z Hospicjum 
Kozienickiego podpisał umo-
wę na przebudowę i rozbudo-
wę budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Kociołkach na 
potrzeby urządzenia Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego, 
w którym świadczona będzie 
opieka hospicyjna oraz wspie-
rane będą osoby z niepełno-
sprawnościami które nie mogą 
samodzielnie funkcjonować.

Łączny planowany koszt budo-
wy to ok. 2,5mln zł.

Inwestycje realizować będzie 
wyłoniona w drodze przeprowa-

dzonego postępowania przetar-
gowego firma Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Arkada Dela 
Emil Dygas z Radomia.

Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach

W Kozienicach, po weekendzie majowym, ruszy jedna z większych inwestycji – 
przebudowa części targowicy miejskiej. We wtorek 27 kwietnia odbyło się 
przekazanie placu budowy wykonawcy, którym jest firma Zbig-Bet z Radomia.

- Wkraczamy w etap realizacji, 
w zeszłym roku firma wygrała 
przetarg w trybie zaprojektuj 
– wybuduj. Był czas na przygo-
towanie projektu, a dzisiaj prze-
kazujemy teren i myślę, że po 
majówce rozpoczną się już pra-
ce – informuje burmistrz Piotr 
Kozłowski. - W tym roku zain-
westujemy 2 mln w to miejsce. 
Powstaną między innymi 2 nowe 
budynki, zadaszenie i stanowi-
ska dla osób sprzedających. Jeśli 
przyjęte rozwiązania się spraw-
dzą, to będziemy chcieli kolejne 
części tego terenu przebudować 
w następnych latach – dodaje 
burmistrz.

Zadanie związane z przebu-
dową targowiska miejskiego, 
jest jednym z zadań na które 
Gmina Kozienice otrzymała ze-
wnętrzne środki w wysokości 1 
mln zł. Montaż finansowy zada-
nia przewiduje finansowanie, 
tzw. 50/50, tzn. połowa środ-
ków unijnych, połowa gmin-
nych.

Zgodnie z zapowiedzią, roz-
poczęcie prac planowane jest 
po weekendzie majowym. 
Część placu zostanie wydzielo-
na z użytkowania i odgrodzona 
na czas przebudowy. Na pozo-
stałej części będzie normalnie 
odbywał się handel. Inwestycja 
zakończona i rozliczona zosta-
nie pod koniec tego roku.

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy powstanie w Nowej Wsi. 
Placówka zapewni wsparcie i 
opiekę dla osób, m.in.: z upośle-
dzeniem umysłowym, spektrum 
autyzmu, niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub innymi zaburze-
niami. Zgodnie z założeniami pla-
nowane jest stworzenie miejsca 
do pobytu dziennego dla 30 osób.

Przedsięwzięcie jest jednym 
z zadań podejmowanych przez 
Samorząd Gminy Kozienice na 
rzecz przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu i wsparcia 

rodzin osób z niepełnosprawnoś-
ciami. Warto podkreślić, że na 
terenie województwa mazowie-
ckiego, na ponad 40 powiatów 
ziemskich i grodzkich, jedynie w 
trzech nie było takiego ośrodka, 
w tym na Ziemi Kozienickiej.

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy, powstanie dzięki adapta-
cji budynku, w którym mieściła 
się szkoła podstawowa. W roku 
2021 planowane jest wykona-
nie prac budowlanych, z kolei 
otwarcie placówki ma nastąpić  
w roku 2022.

30 kwietnia Kozienice odwiedziła delegacja z Szydłowca, 
której przewodniczył burmistrz Artur Ludew. Celem wi-

zyty studyjnej było spotkanie się z założycielami  spółdzielni 
socjalnej „Przystanek Kozienice”, czyli zarządem Stowarzysze-
nia Przystanek Inicjatywa i pracownikami Urzędu Gminy.

Delegację powitał najpierw 
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski, następnie zaś udała się 
ona do sklepu Przystanek Natura 
prowadzonego przez spółdzielnię. 
Goście chcieli naocznie przekonać 
się i porozmawiać o tym, jak spół-
dzielnia i prowadzony przez nią 
sklep funkcjonują pod względami 
formalnymi i logistycznymi, chęć 
ta motywowana zaś była  faktem, 
że samorząd szydłowiecki podjął 
już pierwsze kroki w celu zało-
żenia własnego podmiotu tego 
rodzaju. Oprócz wiedzy, goście za-
brali ze sobą do domów również 
przygotowane przez gminę i spół-
dzielnię prezenty oraz - mamy na-
dzieję - dobre wspomnienia.

P r z y p o -
mnijmy, że 
spółdzielnie 
socjalne to 
p o d m i o t y 
e ko n o m i i 
społecznej, 
k t ó r y c h 
celem jest 
p r z e d e 
wszystkim 
ułatwienie 
wejścia lub 

powrotu na rynek pracy osobom z 
kategorii tzw. defaworyzowanych, 
czyli głównie niepełnosprawnych i 
długotrwale bezrobotnych. Kozie-
nicka spółdzielnia socjalna istnieje 
formalnie od czerwca ubiegłego 
roku i obecnie prowadzi sklep obok 
dawnej poczekalni PKS oraz serwis 
komputerowy i pokrewne usługi

Oprócz reprezentacji Szyd-
łowca i kozienickiej spółdzielni, 
w spotkaniu uczestniczyli rów-
nież pracownicy Mazowieckiego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej, czyli instytucji powołanej 
do wspierania działania i powsta-
wania nowych podmiotów eko-
nomii społecznej.
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Podpisanie umowy na rozbudowę remizy w Nowej Wsi
W czwartek 22 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Kozienicach miało miejsce ważne 
wydarzenie. Tego dnia Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski zawarł z prezesem kozienickiej firmy Budomont 
Panem Bartłomiejem Głowickim umowę dotyczącą 
rozbudowy remizy strażackiej w Nowej Wsi. W ramach 
prac budynek zostanie rozbudowany o około 180 m2, przez 
co powierzchnia użytkowa zwiększy się o prawie 35%. 
Wymieniona zostanie sieć wodno-kanalizacyjna, wentylacja 
i oświetlenie. Zagospodarowany będzie także teren wokół 
remizy, w tym ogrodzenie, zieleń, chodniki, parkingi, dojazdy. 
Koszt inwestycji to prawie 800 tysięcy złotych.

Jak wspomniał Burmistrz, in-
westycja jest realizowana obec-
nie ze środków własnych gminy, 
ale nie wykluczone jest dodatko-
we wsparcie zewnętrzne.

Ze zmodernizowanej strażni-
cy korzystać będą w niedalekiej 
przyszłości druhowie lokalnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
nowowiejskie Koło Gospodyń 
Wiejskich „Babeczki z pieprzem i 
solą”. OSP w Nowej Wsi jest, po 
kozienickiej, największą jednost-
ką tego typu w naszej gminie, 
więc ulepszona strażnica bardzo 
przyda się w realizacji jej działań 
statutowych. Z kolei KGW z No-
wej Wsi działa bardzo prężnie 
na rzecz tradycji regionu, cze-
go przykładem może być udział  
w dożynkach premierowskich, 
na których reprezentowało gmi-
nę i województwo mazowieckie 
oraz występy artystyczne u bi-
skupa. Przeznaczenie obiektu re-
mizy zarówno na rzecz strażaków 
ochotników, jak i gospodyń wiej-
skich będzie harmonijnym połą-
czeniem celów przyświecających 
obu organizacjom – zachowania 
bezpieczeństwa publicznego i za-
chowania kultury ludowej. Taka 
forma wykorzystania obiektu  
i jego wielowymiarowa funkcja 
będzie też w pewnym sensie re-
kompensatą po zlikwidowanej 

miejscowej szkole podstawowej.
Zadowolenia z planowanych 

prac nie krył Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowej Wsi Ma-
rek Pyrka, zgodnie z którego sło-
wami całość inwestycji przełoży 
się na poprawę bezpieczeństwa 
i wspomoże ogólne, lepsze dzia-
łanie jednostki. Podobne zdanie 
wyraził Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Kozienicach mł. bryg. Kamil Bień-
kowski. Uznając nowowiejskich 
druhów za działających w sposób 
bardzo zaangażowany i profesjo-
nalny, stwierdził że nowy obiekt 
będzie dobrze służył szerokiemu 
wykonywaniu działań OSP, i tych 
związanych z ochroną przeciw-
pożarową, i tych społecznych.

Przedstawicielki „Babeczek  
z pieprzem i solą”  – Beata Luś-
tyk i Bernarda Bilska – wypo-
wiadały się w podobnym tonie. 
Udzielenie zmodernizowanych 
pomieszczeń na rzecz KGW za-
pewni potrzebne miejsce do 
spotkań, przygotowywania  
i przechowywania produktów. 
Będzie też przestrzenią wspól-
ną do różnych celów, ważnych  
dla społeczności lokalnej.

Zakończenie prac związanych  
z rozbudową remizy w Nowej 
Wsi planowane jest na 2022 rok.
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Wielka zbiórka makulatury 
w gminie Kozienice 2021
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. już po raz kolejny zaprasza wszystkich 

mieszkańców miasta i Gminy Kozienice do uczestnictwa w konkursie pn. „Wielka zbiórka 
makulatury w gminie Kozienice 2021” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy 
Kozienice Piotra Kozłowskiego. Zbiórka makulatury rozpocznie się w sobotę 22 maja 2021 
roku i trwać będzie  od  godziny  8:00 do godziny 12:00 w siedzibie Kozienickiej Gospodarki  
Komunalnej Sp.  z o.o. przy ul. Przemysłowej 15. 

Warunki uczestnictwa  
w konkursie:  osoba indywidu-
alna powinna dostarczyć włas-
nym środkiem transportu co 
najmniej 20 kg makulatury do 
siedziby Spółki. Za każde 20 kg 
makulatury przysługuje jedna 
sadzonka drzewka lub krzewu 
ozdobnego (osoba indywidual-
na może uzyskać maksymalnie 
dwie sadzonki). Osobom, które 
dostarczą powyżej 100 kg ma-
kulatury przysługuje dodatkowo 
jeden zestaw toreb do segrega-

cji. Spośród wszystkich uczestni-
ków, którzy dostarczą najwięk-
szą ilość makulatury zostaną 
wyłonieni trzej laureaci I, II i III 
miejsca, dla których przewidzia-
na jest nagroda rzeczowa w ka-
tegorii najlepszy mieszkaniec 
Gminy Kozienice. Przy jednako-
wej ilości zebranej makulatury, 
o pierwszeństwie w przyznaniu 
nagrody, decyduje godzina prze-
kazania makulatury do punktu 
jej zbiórki. Oficjalne zakończe-
nie konkursu i wręczenie nagród 

wszystkim  laureatom odbędzie 
się  22 maja o godzinie 1200 na 
terenie Kozienickiej Gospodar-
ki Komunalnej Sp. z o.o. przy   
ul. Przemysłowej 15. 

Celem akcji jest kreowanie 
prawidłowych postaw w zakre-
sie gospodarowania odpadami, 
rozwijanie poczucia odpowie-
dzialności za stan środowiska 
przyrodniczego poprzez codzien-
ne działania we własnym domu, 
szkole, najbliższym otoczeniu. 

Selekcja i zbiórka odpadów 

stały się naszym wspólnym ce-
lem, ale i wyzwaniem, którego 
rozwiązanie wymaga wiedzy  
i zaangażowania całego społe-
czeństwa. Właśnie dlatego edu-
kacja ekologiczna w zakresie 
właściwego segregowania odpa-
dów ma kluczowe znaczenie dla 

prawidłowego funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpa-
dów – powiedział Robert Woj-
cieszek Prezes Kozienickiej Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Zapraszamy do udziału w co-
rocznej zbiórce makulatury.
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W tym wydaniu dwutygo-
dnika OKO, chcielibyśmy przy-
bliżyć nasz kolejny produkt  
- MOSKITIERY.

Z uwagi na zbliżający się okres 
letni, jest to niezwykle przydat-
ny produkt w każdym domu. 
Moskitiery okienne i drzwiowe 
to siatki, instalowane w otwo-
rach, mające na celu ochronę 
przed insektami oraz nieczy-
stościami. Ramka wykonana jest 
z wysokiej jakości aluminium, co 
gwarantuje moskitierze trwa-
łość na wiele lat jej użytkowa-
nia. W naszej ofercie mamy do 
zaproponowania nie tylko kla-
syczne moskitiery, które w stan-
dardzie posiadają siatkę w kolo-
rze szarym i czarnym z włókna 
szklanego, mamy również siatki 
wzmocnione- aluminiowe i sta-
lowe. Moskitiery dostosowane 
są do wszystkich typów okien. 
Jeśli okno otwiera nam się na 
zewnątrz, wówczas możemy za-
stosować moskitierę rolowaną 
lub przesuwaną.

Moskitiera rolowana 
Występuje w wersji poziomej 

oraz pionowej i stosowana jest 
zarówno do okien, jak również 
drzwi balkonowych. Wyposa-
żona w prowadnice oraz me-
chanizm sprężynowy, który po-
zwala szybko rozwijać i zwijać 
siatkę do kasety, tworzy szczel-
ny układ zatrzymujący insekty  
i nieczystości z zewnątrz.

Moskitiera przesuwna 
Doskonale sprawdzi się w du-

żych przeszklonych wnękach 
jak, balkony, tarasy, witryny,  
a także ogrody zimowe. Skrzyd-
ło moskitiery przesuwa się na 
prowadnicach górnej i dolnej. 
Skuteczna ochrona przed owa-
dami, insektami oraz opadami  
z drzew, krzewów i kwiatów, 
dostosowane do każdego  
rodzaju okien i drzwi.

Moskitiery drzwiowe 
Montowane są za pomocą 

zawiasów samozamykających 
do fasady budynku lub futry-
ny drzwiowej, jest to świetne 
rozwiązanie, gdy mamy małe 
dzieci, a jeśli mamy zwierzaki, 
możemy dodatkowo zastoso-
wać klapką do wychodzenia  
dla psa lub kota.

Zapraszamy do zapoznania 
się z nasza ofertą na stronie 
www.aluplasti.pl/moskitiery-.
html, jak również w naszym 
sklepie firmowym w Kozieni-
cach przy ulicy Radomskiej 18 
pod filarami. Zamówienia na 
pomiar przyjmujemy pod nu-
merem telefonu: 502 028 042

Na hasło „mam OKO na mo-
skitierę” dajemy 15% rabatu. 
Promocja ważna 3 miesiące 
– do 31.07.2021. Przed złoże-
niem zamówienia poinformuj 
o chęci skorzystania z rabatu.

Dodatkowo oferujemy po-
miar i montaż gratis. Do zoba-
czenia w naszym sklepie.

Nasza firma ma swoje tradycje już od 1996 roku. Świadczymy 
usługi dla naszych Klientów związane z produkcją, 
dystrybucją oraz fachowym montażem produktów 
takich jak: rolety materiałowe, plisy, moskitiery, żaluzje,  
vertikale, rolety zewnętrzne.
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Ciągle nie kwitną kasztany!

Z pytaniem o dotychczasowy 
przebieg egzaminów matural-
nych zwróciliśmy się najpierw do 
dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach, 
Ryszarda Zająca:

- Matury przebiegają ja do-
tąd bardzo dobrze, szczęśliwie 
wszystko realizujemy zgodnie z 
planem. Jak na razie obyło się bez 
alarmów bombowych (śmiech). 
Matury skończą się 19 maja egza-
minem z języka włoskiego. Pierw-
sze dni to oczywiście matury pod-
stawowe, w których wzięło udział 
97 uczniów technikum i ponad 70 
uczniów liceum. Teraz [rozmawia-
liśmy w środę, 12 maja - red.] już 
czwarty dzień odbywają się matu-
ry na poziomie rozszerzonym, dziś 
25 uczniów pisze biologię. Mam 
nadzieję, że do tego 19 wszystko 
będzie szło tak dobrze, jak dotąd. 
Martwi mnie tylko jedno: matury 
zbliżają się do końca, a ciągle nie 
kwitną kasztany! No, ale to już od 
nas nie zależy…

Podobnie uspokajające wie-
ści miała dla nas Ewa Malec, dy-
rektor Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stefana Czarnieckiego  
w Kozienicach:

- Matury poszły bardzo spraw-
nie, częściowo dzięki temu, że 
mogliśmy zastosować doświad-
czenia nabyte rok temu, toteż nie 
było większych problemów. Ma-
seczki, dezynfekcja, rękawiczki… 
Maseczki absolwenci rzecz jasna 
zdejmowali, znajdując się już przy 
stolikach, zakładali je natomiast 
każdorazowo, gdy następowa-

ła jakakolwiek interakcja z nad-
zorującymi przebieg egzaminu  
nauczycielami.

Nie tylko matury...

Korzystając z okazji, zadali-
śmy dyrektorom pytanie, które 
w tym momencie nasuwa się 
niejako samo, a mianowicie: co 
z powrotem uczniów do szkół? 
W jaki sposób szkoły zamierza-
ją ich przyjąć i czy planowana 
jest jakaś form weryfikacji jako-
ści wiedzy nabywanej podczas  
nauczania zdalnego?

- Od przyszłego tygodnia za-
czynamy nauczanie hybrydowe, 
czyli część klas będzie się uczyć 
domu, a część w szkole, na zmia-
nę. Od 31 maja natomiast wszy-
scy uczniowie wracają już do 
szkół. Staramy się oczywiście, by 
wracali bez obaw i stresu, chce-
my ich przyjąć życzliwie, żeby 
cieszyli się szkołą i swoim towa-
rzystwem, nie możemy jednak 
zapominać, że szkoła pełni rolę 
przede wszystkim dydaktyczną. 
Ustaliliśmy z nauczycielami, że 
nie będziemy weryfikować wie-
dzy, którą już sprawdzaliśmy w 
ramach nauczania zdalnego, nie 
będzie powtarzania klasówek. 
Wszystko ma przebiegać spo-
kojnie i rozsądnie, żeby zarów-
no uczniom, jak i nauczycielom 
oszczędzić stresu związanego z 
powrotem. W ramach nauczania 
zdalnego staraliśmy się prowa-
dzić lekcje w czasie rzeczywistym, 
chcieliśmy, by jak najmniej było 
zlecania uczniom nauki samo-
dzielnej, a jak najwięcej żywej 

interakcji z nauczycielem i pracy 
podobnej do nauki stacjonarnej. 
Założyliśmy, że naszą rolą jest na-
uczanie, a nie śledzenie i streso-
wanie uczniów próbami zdalnej 
kontroli. Ufamy im i traktujemy 
ich jak młodych dorosłych ludzi, 
rozważnych i myślących o swo-
jej przyszłości. Nasi nauczyciele 
lubią swoich uczniów, szanują 
ich - i taki też komunikat chcemy 
wysyłać. Mamy nadzieję, że dzię-
ki temu powrót uczniów do szkół 
odbędzie się bez zbędnego stre-
su.  - wyjaśniała Ewa Malec.

- Jestem właśnie w trakcie pi-
sania apelu to nauczycieli, żeby 
trochę  - kolokwialnie mówiąc - 
poluzowali, ponieważ to nie jest 
czas na weryfikowanie wiedzy, 
nawet jeśli zdajemy sobie spra-
wę, że po tych 7 miesiącach z jej 
poziomem i ubytkami w niej może 
być różnie. Część uczniów chodzi-
ła do szkoły na przedmioty prak-
tyczne, zawodowe, większość 

jednak nie była w tym czasie w 
szkole wcale. Ze związanymi z 
tym niedostatkami wiedzy trzeba 
się pogodzić, bo to jest zjawisko 
już zbadane i odnotowywane na 
całym świecie. Nie ma co teraz 
na siłę tej wiedzy weryfikować, 
lepiej zadbać o stan emocjonal-
ny uczniów i poświęcić czas na 
odbudowanie relacji uczniów ze 
szkołą, z nauczycielami i między 
samymi uczniami. Ważne też, że 
oderwą się wreszcie trochę od 
tych komputerów, bo to już grozi-
ło uzależnieniem.  - podsumował 
Ryszard Zając.

Ze swej strony możemy jedynie 
przyklasnąć tego typu empatycz-
nemu podejściu, uwzględnia-
jącemu potrzeby emocjonalne 
powracających do szkół uczniów 
i życzyć kadrze pedagogicznej 
pomyślnej realizacji powziętych 
planów.

A skoro o uczniach mowa - kilka 
słów od nich samych, zebranych 
przez naszą współpracownicz-
kę, która pytała o najtrudniejszą  
najłatwiejszą część matury oraz 
o wpływ nauki zdalnej na przygo-
towanie do niej:

Ola, L.O. w Kozienicach:
Wydaje mi się, że matematyka 

była najtrudniejsza, mimo że by-
łam dość dobrze przygotowana. 
Nie było bardzo ciężko, ponieważ 
niektóre zadania dało się zrobić z 
minimalną wiedza i tablicami, ale 
było kilka takich które na innych 
maturach się nie pojawiły i one 
zajęły mi najwięcej czasu. Myślę, 
że najlepiej poszedł mi j.polski, 
ponieważ mieliśmy na maturze 
„Lalkę”, a właśnie to jest moja 
ulubiona lektura i miałam ją w 
pełni opracowaną, więc liczyłam, 
że to będzie właśnie ta powieść. 
Dodatkowo z niej można każdy 
motyw wyciągnąć, a kiedy prze-
czytałam, że temat maturalny 
dotyczył głównego bohatera 

książki to już byłam zadowolona.

[OKO: Jako licealistka uczyłaś 
się tylko rok stacjonarnie, na-
tomiast dwa lata zdalnie. Czy 
uważasz, że taki tryb nauki miał 
wpływ na to jak Wam poszedł 
ten egzamin?]

Moim zdaniem nie, lekcje zdal-
ne były zbawieniem przed ma-
turą. Takie poboczne lekcje typu 
his, na którym siedzieliśmy na 
lekcji i oglądaliśmy filmy związa-
ne z historią nic nie wniosły przed 
maturą. W domu film leciał a ja 
poprawiałam notatki z lektur, 
również po szkole byłam zmęczo-
na i potrzebowałam odpoczyn-
ku, zanim usiadłam do nauki, 
a podczas zdalnych było więcej 
czasu, a na luźniejszych lekcjach 
można było powtórzyć materiał  
do matury.

Ania,  ZS nr 1 w Kozienicach:
Jeśli chodzi o przedmioty pod-

stawowe, matematyka myślę, że 
poszła mi bardzo dobrze i jestem 
zadowolona, język polski sprawił 
mi niemały problem, ale jestem 
dobrej myśli i liczę na przynaj-
mniej 50%, natomiast język an-
gielski podobnie jak język polski.

[OKO: Ostatni rok spędziliście 
na nauce w trybie zdalnym, czy 
uważasz, że było to przeszkodą 
do dobrego przygotowania się 
do egzaminów?]

Z tym bywa różnie, dla tych 
którzy wolą się uczyć sami na 
pewno wyszło to na lepsze, po-
nieważ przez pandemię było 
więcej czasu na naukę. Jednak są 
też tacy którzy potrzebują moty-
wacji i pomocy, dlatego taki tryb 
nauki mógł być to przeszkodą w 
dobrym przygotowaniu się do 
matur. Ja jestem zwolennikiem 
nauki zdalnej, ponieważ mogłam 
się skupić na tym co uważałam 
za najpotrzebniejsze do matury.

Fot: www.lo-kozienice.edu.pl

Wśród podpisów radnych 
znalazł się podpis dotychczaso-
wego Przewodniczącego Rady 
Powiatu. Tymczasem wicesta-
rosta Józef Grzegorz Małaś-
nicki miał, według nieoficjal-
nych informacji,  zapowiedzieć 
akcję sprawdzania legalności 
podpisów. Jak stwierdził je-
den z sygnatariuszy - “chętnie 
poznam, że sam przerobiłem  
swój podpis” (śmiech).

W uzasadnieniu wniosku, 
które zostało przedstawione w 
całości podczas XXX Sesji Rady 
Powiatu Kozienickiego VI kaden-
cji, która odbyła się 26 kwietnia, 
czytamy:

Działalność Starosty i Zarządu 
Powiatu pozbawiona jest wszel-
kich zasad demokracji, dialogu 
i współpracy z członkami Rady 
Powiatu. Składany wielokrot-
nie wniosek o wprowadzenie w 
Starostwie i jednostkach pod-
ległych systemu kontroli za-
rządczej, został przez Starostę  
i Zarząd zignorowany.

Podobnie traktowane są wnio-
ski: w sprawie realizacji uchwa-
lonego programu naprawczego 
szpitala, w sprawie przerostu za-

trudnienia w Starostwie, wybo-
ru i realizacji inwestycji. Zupełny 
brak nadzoru nad realizacją pro-
jektów unijnych, w szczególności 
informatyzacji szpitala. Zarząd 
nie reagował na protesty rad-
nych sprzeciwiających się wy-
przedaży nieruchomości grunto-
wych i lokalowych. Ze względu 
na uzasadnione obawy o reali-
zację zadań jakie stoją przed sa-
morządem powiatowym w tym 
trudnym dla nas wszystkich cza-
sie uważamy, że muszą nastąpić 
zmiany osobowe w Zarządzie  
Powiatu Kozienickiego.

Pod wnioskiem podpisali się 
radni Waldemar Banaś, Małgo-
rzata Bebelska, Mirosław Gór-
ka, Marek Kucharski, Stanisław 
Orzechowski, Henryk Plak, Zbi-
gniew Sitkowski, Włodzimierz 
Stysiak, Jerzy Śmiech, Krzysztof 

Wolski, Emanuel Zawodnik, Gra-
żyna Ziółek i Marcin Zmitrowicz.

Zgodnie z obowiązującymi 
procedurami, wniosek został 
przekazany do Komisji Rewizyj-
nej, która zbierze się 18 maja, 
zaś na Sesji Rady Powiatu (któ-
ra nie może się odbyć wcześniej 
niż  30 dni licząc od 26 kwietnia) 
poddany zostanie pod głoso-
wanie. Starosta Andrzej Jung 
najpierw zapowiedział, że do 
uzasadnienia wniosku odniesie 
się podczas posiedzenia Komi-
sji Rewizyjnej oraz na kolejnej 
sesji, by następnie odczytać 
oświadczenie, w którym zawarł 
własną ocenę działań własnych  
i całego Zarządu, rzecz jasna po-
zytywną.

AlKo

PRAWYM OKIEM
Koniec, kropka, czyli moja 
(nasza) racja jest mojsza…

Taka refleksja mnie naszła podczas lektury oświadczenia 
Forum Ziemi Kozienickiej w sprawie wniosku grupy radnych 

o odwołanie Starosty i całego Zarządu Powiatu kozienickiego.

List podpisany przez Igora 
Czerwińskiego (przew. Forum) 
pełen jest słów o uszanowaniu 
woli wyborców. Pytanie tylko: 
jakiej woli? Co prawda radni 
wybierani są przez obywateli, 
ale Starosta i pozostali człon-
kowie Zarządu już nie! To radni 
wybierają ze swego grona Prze-
wodniczącego i wiceprzewod-
niczących Rady oraz wybierają 
Starostę, wicestarostę i pozosta-
łych członków zarządu Powiatu. 
Co istotne, nie muszą to być rad-
ni. W obecnym zarządzie wszy-
scy, poza wicestarostą Małaśni-
ckim, są radnymi powiatowymi. 
Tak więc skoro 13 radnych, spo-
śród 19, podpisało się pod wnio-
skiem, to uszanowało wolę ludu 
czy też nie? Może to właśnie ich 
wyborcy zaniepokojeni sytuacją 
w powiecie dawali im sygnały, że 
potrzebne są zmiany?

Pod wnioskiem podpisało 
się całe prezydium Rady – jej 
przewodniczący i dwoje wice-
przewodniczących. To o czymś 
świadczy.

 W tekście  Oświadczenia aż 
roi się od  patosu i niezmąconej 
wiary w swoją rację, pełno tu 
oburzenia na tych , którzy mieli 
czelność zgłosić taki wniosek.

Na 18 maja zaplanowane jest 
posiedzenie Komisji Rewizyj-
nej, która ma zająć się wspo-
mnianym wnioskiem. Jej  prze-
wodniczący, radny Sotowski w 
rozmowie z naszą redakcją po-
informował, że będzie ono orga-
nizacyjne i stanowczo zaprzeczył 
pogłoskom, że w posiedzeniu 
uczestniczyć będzie radca praw-
ny. Dlaczego tak gorąco prote-
stował, przecież prawnik jest 
na każdej sesji i może też być 
pomocny w pracach wszelkich 
komisji? Może okaże się nieba-
wem.

Starosta Jung z kolei podczas 
ostatniej sesji oświadczył, że w 
grudniu ub.r. Burmistrz Kozie-
nic sugerował mu rezygnację ze 
stanowiska w zamian za pracę w 
KGK czyli Kozienickiej Gospodar-
ce Komunalnej. Jest tylko drob-
ny niuans, otóż Andrzej Jung na 
czas sprawowania funkcji staro-
sty jest urlopowany z… Kozieni-
ckiej Gospodarki Komunalnej! 
W razie utraty stanowiska w po-
wiecie,  KGK   musi go zatrudnić 
na tym samym lub równorzęd-
nym stanowisku, z należnym wy-
nagrodzeniem. Koniec, kropka.

Edmund Kordas

BUNT RADNYCH POWIATU KOZIENICKIEGO
23 kwietnia  grupa 13 

radnych spośród 19 
tworzących Radę Powiatu 
Kozienickiego złożyła w Biu-
rze Rady Powiatu wniosek o 
odwołanie Zarządu Powiatu.

Kończą się już matury, a tu ciągle nie kwitną kasztany!
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, już po raz drugi uczniowie szkół średnich 

piszą matury w warunkach podyktowanych obowiązującymi obostrzeniami i poprze-
dzone przygotowaniem  w warunkach nauczania zdalnego. Rodzi to naturalnie wiele obaw  
o wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Na te ostatnie będziemy musieli jeszcze pocze-
kać, tymczasem jednak o przebieg matur (i nie tylko…) zapytaliśmy dyrektorów kozienickich 
placówek oraz samych uczniów.


