
Ścieżki te zaprowadziły  go  
w końcu do stolicy, współpracy z 
portalem „Łączy nas piłka” i pracy 
w PZPN, a wreszcie do roli rzecz-
nika młodej kadry. W naszej dzi-
siejszej rozmowie Emil występuje 
w jeszcze innym charakterze: jako 
współautor autor właśnie wcho-
dzącej na rynek książki poświęco-
nej... to oczywiste: piłce nożnej! 
Zapraszamy do lektury.

Tygodnik OKO: Znamy się tak 
jakby nie od dziś, widziałem więc 
Twoje półki zastawione od brzegu 
do brzegi książkami poświęcony-
mi piłce. Jak się czujesz  z myślą, 
za chwilę będziesz szukać tam 
miejsca na tom z własnym nazwi-
skiem na okładce?

Emil Kopański: Przede wszyst-
kim – z racji naszej wieloletniej 
znajomości – pragnąłbym za-
apelować o to, byś zabrał z półek 
książki należące do Ciebie, abym 
miał miejsce na kolejne o tema-
tyce piłkarskiej. A mówiąc bar-
dziej poważnie, z pewnością jest 
to olbrzymia satysfakcja i – co by 
nie mówić – wiąże się ze swego 
rodzaju ekscytacją. To jednak coś, 
co nie zniknie, bo ktoś nie opła-
ci serwera strony internetowej  
i wszystkie materiały z niej umkną. 
Miałem już okazję pracować w wy-
dawnictwach drukowanych, takich 
jak Tygodnik „OKO” czy Tygodnik 
„Piłka Nożna”, więc coś już pozo-
stanie, jednak książka jest czymś 
absolutnie wyjątkowym. Zresztą, 

mam słabość do papieru. Nie po-
trafię czytać dłuższych form na 
komputerze czy nawet czytnikach 
e-bookowych. Dla mnie słowo pi-
sane powinno mieć zapach papie-
ru i druku, więc „własna” książka 
jest na pewno czymś wyjątkowym.

Pomysł na książkę wydaje się 
bardzo ciekawy i nawet w zalewie 
okołopiłkarskich publikacji dość 
oryginalny. Mógłbyś przybliżyć 
czytelnikom OKA jej koncepcję?

To coś, czego jeszcze na rynku 
wydawnictw piłkarskich w Polsce 
nie było. Zaczęło się od cyklu na 
stronę internetową PZPN Łączy 
Nas Piłka, a po pewnym czasie 
przekuło się w pomysł na książ-
kę. Cała koncepcja opiera się na 
wspomnieniach stu najwybitniej-
szych reprezentantów Polski w 
piłce nożnej, którzy zakończyli już 
swoją boiskową karierę, choć i od 
tej reguły znajdą się wyjątki. Jesz-
cze nikt nie zgromadził tak wielu 
świetnych piłkarzy polskiej kadry w 
jednym miejscu. W gronie naszych 
rozmówców znaleźli się przedsta-

wiciele wielu pokoleń. Najstarszy 
z naszych rozmówców, Stanisław 
Oślizło, w chwili wydania ma 84 
lata. Na drugim biegunie znalazł 
się o pół wieku młodszy Michał 
Pazdan. Każdy z naszych rozmów-
ców wybierał jeden mecz rozegra-
ny w koszulce z orłem na piersi, po 
czym opowiadał o jego kulisach. 
Nikomu nie narzucaliśmy konkret-
nego spotkania, była to całkowicie 
suwerenna decyzja piłkarza. My 
pragnęliśmy po prostu wysłuchać 
opowieści o wydarzeniach, które 
niegdyś elektryzowały całą spor-
tową Polskę, a następnie przelać 
ją na papier. Stąd też forma, na 
jaką się zdecydowaliśmy. Każda 
opowieść przedstawiona jest w 
pierwszej osobie, nie ma tam py-
tań, które zadawaliśmy. To nie my 
jesteśmy bohaterami tej książki, a 
wybitni zawodnicy, którzy napisali 
piękną historię polskiego futbolu.

Jesteś jednym z dwóch 
twórców tej książki. Kim jest  
współautor?

Współautorem wydania jest 
Jacek Janczewski, mój przyja-
ciel, z którym na co dzień pracuję  

w Polskim Związku Piłki Nożnej. 
Zresztą, to właśnie Jacek był po-
mysłodawcą cyklu „Moje najważ-
niejsze 90 minut”. Od pewnego 
momentu zacząłem go w tym 
wspierać. Przy okazji innych wy-
wiadów, które przeprowadzałem, 
dodawałem kilka pytań odnoś-
nie najważniejszego meczu, po 
czym nagranie przekazywałem 
Jackowi. W końcu nasza współ-
praca zaczęła być oczywistą – już 
nawet nie musiał prosić mnie  
o zadanie tych pytań. W pewnym 
momencie pomyśleliśmy, że war-
to byłoby zebrać wspomnienia 
w całość i wydać w formie książ-
kowej. Dzięki współpracy na linii 
PZPN – wydawnictwo SQN uda-
ło się zamysł zrealizować i dziś,  
w efekcie pięcioletniej pracy, mo-
żemy cieszyć się z tej książki. Mia-
ła zostać wydana już w 2020 roku, 
jednak ze względu na pandemię i 
przesunięcie mistrzostw Europy  
o rok, wszystko zostało prze-
łożone. Dzięki temu mogli-
śmy „dobić” do magicznej  
liczby stu nazwisk.
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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!

Emila Kopańskiego wieloletnim czytelnikom Tygodnika 
OKO przedstawiać nie trzeba, jako że współpracował  

z nami przez wiele lat, co zresztą incydentalnie zdarza mu 
się do dziś. Nie trzeba go także przedstawiać kozienickim 
fanom piłki kopanej, jako że swego czasu wydeptał 
chyba wszystkie możliwe ścieżki po terenie i wokół 
kozienickiego stadionu, zarówno jako fan, jak i relacjonujący  
sportowe emocje dziennikarz. 

Dziś (27 maja, o godz. 14.30) odbędzie się XXXII (nadzwyczajna) sesja rady powiatu kozienickiego.

Podczas sesji rozpatrywany będzie wniosek o odwołanie zarządu powiatu i starosty.
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• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI  
PO NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, motoro-
wery, części. 
Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE 
I SAMOCHODY wsk, mz, sim-
son, motorynka itp FIAT, PO-
LONEZ. Ciągniki rolnicze.  
Tel. 721 029 688
• Sprzedam niemiecki 7 biego-
wy rower Pegasus. Cena 930 zl.  
Tel 506 601 492
• Sprzedam rozsiewacz nawozowy 
ciągnikowy, kosz, 2 lata używany. 
Cena do uzgodnienia.  Wiado-
mość: Brzeźnica 29 k/Kozienic.
• Przyczepa ciągnikowa 3,5 tony 
używana. Cena do uzgodnienia.  
Wiadomość: Brzeźnica 29 k/Ko-
zienic.
• Pług ciągnikowy “3”. Nowy, nie-
używany. Cena do uzgodnienia. 
Wiadomość: Brzeźnica 29 k/Ko-
zienic.
• Kombajn BIZON zbożowy z siecz-
karnią, zachodni, w stanie dobrym. 
Cena do uzgodnienia.  Wiado-
mość: Brzeźnica 29 k/Kozienic.
• Siewnik ciągnikowy 21 rurka nie 
używany. Cena do uzgodnienia. 
Wiadomość: Brzeźnica 29 k/Ko-
zienic.
• 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 całe (używane) wyposa-
żenie, mieszkania - wersalka w kolo-
rze zielonym z fotelami,  kanapa czer-
wona  z żółtymi poduchami, kanapa 
granatowa, regały oraz szafki kuchen-
ne, stół i taborety. Tel. 509-728-475
• Sprzedam zestaw zwarty na przed-
pokój (lustro, szafka i wieszak) oraz 
stojak na buty dwupoziomowy. Ży-

• Sprzedam działkę 900m² - ogro-
dzoną, z pozwoleniem na budowę, 
w miejscowości Bogucin. Tel. 784-
783-757
• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okolice. 
Tel. 739-075-275

• Wdowa, 67 lat, pozna samot-
nego Pana w zbliżonym wie-
ku, uczciwego, bez nałogów 
i zobowiązań, z Kozienic lub 
bliskich okolic. Poszukuję nor-
malnego mężczyzny w celu przy-
jaźni 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
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji
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MOTORYZACJA

RÓŻNE NIERUCHOMOŚCI TOWARZYSKIE

randole, karnisze oraz inne dodatki.  
Komplet granatowy - stolik kwadrato-
wy, półka wisząca, dwa obrazy (repro-
dukcje) dopasowane kolorystycznie. 
Tel. 509-728-475
• Sprzedam klimę stojącą.  
Tel. 784-783-757
• Sprzedam klimatyzację pokojową 
stojącą.  Tel. 668-803- 997
• 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 nie-
używany i siewnik ciągnikowy “21” 
rurkowy, nieużywany. Cena do uzgod-
nienia. Kontakt: Brzeźnica 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. Opróżnia-
my stare posesje, szopy, stodoły.  
Tel. 511-088-148
• Kupię stare szkło - wazony, talerze, 
sztućce, szklanki, podstawki, wsze-
lakie 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 upo-
minki srebro wraz z wyposażeniem i 
kontaktami handlowymi. Więcej in-
formacji pod nr telefonu 602-579-045
• Sprzedam akordeon nie-
miecki, 72 basy. Cena 700 zł.  
Tel. 668-803-997
• PRZYJMĘ stary lub zepsuty sprzęt 
komputerowy - kompletny ( sta-
cjonarne, laptopy), części (dyski, 
napędy, karty rozszerzeń), tablety.  
Kontakt 579-665-969

• Kupię mieszkanie 2-3 pok. w Ko-
zienicach. Może być do remontu. 
Tel. 517-829-087
• Sprzedam gospodarstwo 
rolne, 15 ha, gm. Policzna.  
Tel. 784-783-757
• 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 Kozie-
nic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę rolną znajduje 
się na niej las oraz łąka działka, ma 
powierzchnię 5000, znajduje się w 
miejscowości Aleksandrów gmina 
Magnuszew. Cena za 1m² to 29 zł 
oczywiście cena podlega negocja-
cji. Telefon 692 604 059 (Sławo-
mir)
• 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 budowla-
ne w Janikowie 1200 m². Tele-
fon kontaktowy 604-181-478  
lub 503-124-381

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA •

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

PRACA
SZUKA 
CIEBIE!

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA 
zatrudnią:

pracowników do pracy w kotłowni
pracowników do pracy 

na hali produkcyjnej
Tel. 600 030 838
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Do redakcji Tygodnika OKO tra-
fiłem – jak to w mediach bywa – 
przypadkiem. Była to moja druga 
„w pełni etatowa” redakcja i za-
razem pierwsza w Kozienicach. 
Nie znałem jeszcze zbyt wielu 
ludzi w mieście i tak naprawdę 
dopiero przyzwyczajałem się do 
regionalnych realiów po pięciu 
latach spędzonych w Lublinie. 
Trzeba przyznać, że był to okres 
szalony (rok 2014 był rokiem wy-
borczym) i pełen wyzwań, a co za 
tym idzie… anegdot.

Start Radia Ucho
Jednym z najgłośniejszych me-

dialnych wydarzeń 2014 roku 
był start Radia Ucho. Oj, było 
przy tym sporo pozytywnego za-
mieszania. Największy problem 
mieliśmy jednak z… nazwą. Przez 
dwa tygodnie dumaliśmy jak tu 
ochrzcić rozgłośnię, aż któregoś 
dnia redaktor naczelny wpadł do 
redakcji z krzykiem „WIEM! Skoro 
gazetę się czyta i jest OKO, a ra-
dia się słucha, to będzie UCHO”. 
Padł wtedy pomysł, że jeśli ot-
worzymy kiedyś agencję towa-
rzyską, to nazwiemy ją od innej 
części ciała… Redaktor spojrzał 
tylko z przekąsem, a „Ucho” po-
szło w eter.

To była medialna partyzantka 
(polecam zrobić serwis informa-
cyjny bez newsroomu), ale „dzie-
wiąąąta piętnaaaście” przeszła 
do historii kozienickich mediów. 

Bawiliśmy się przy tym świetnie 
i – jak myślę – wielu kozieniczan 
razem z nami.

Główaczów – gdzie to jest?
Media drukowane mają to do 

siebie, że jak się coś puści do dru-
ku, to już „po ptokach”. Siłą rzeczy 
babole się trafiały i dopóki ludzie 
będą drukowali gazety, dopóty 
różnego rodzaju literówki i nie tyl-
ko będą cieszyły oczy czytelników.

Nam też się kilka niedociągnięć 
trafiło. Po latach wywołują one 
uśmiech – w dniu wydania już 
niekoniecznie. Na „Główaczów” 
z pierwszej strony OKA kilka osób 
faktycznie się zdenerwowało  
i „śmiertelnie obraziło”. Hitem jed-
nak była Pani, która podała błędne 
ogłoszenie do rubryki na stronie 9. 
i „żądała” żeby je poprawić. W już 
wydrukowanych gazetach. Wyob-
raźnia ludzka nie zna granic.

Kiedy historia 
miesza się z serialem
Innym razem przyszedł do re-

dakcji pan, który namiętnie chciał 
opowiadać o historii. Głównie  
o bitwie pod Studziankami, ale 
nie tylko – gdzieś nawet Pan Wo-
łodyjowski mu się w to wmieszał. 
W każdym razie pan strasznie 
chciał, żeby go wysłuchać, napi-
sać artykuł, a potem publikować, 
żeby „ludzi nauczać”.

Problem był jednak tego typu, 
że pan z jednej strony poka-
zywał mapy z pozycjami woj-
skowymi, z drugiej zaś mówił 
o dzielnej załodze Janka Kosa, 
Szariku i… Basi Wołodyjowskiej. 

Trzeba było być cierpliwym.  
W każdym razie – nasi wygrali!

Jedyny taki wniosek
Praca w mediach ma to do sie-

bie, że albo nie dzieje się nic (jak 
w sezonie ogórkowym), albo 
wszystko naraz i jest totalna jaz-
da bez trzymanki, maraton infor-
macyjny i ogólnie nie ma kiedy 
taczki załadować. Potrafi się to 
przeciągnąć w naprawdę długie 
tygodnie i dać dobrze w kość. To 
można polubić, ale czasem orga-
nizm mówi „STOP”.

Po jednym z takich maratonów 
stwierdziłem, że muszę iść na  

urlop. Chyba pierwszy dłuższy w 
ogóle. Wziąłem wzór wniosku, 
zacząłem wypełniać i doszedłem 
do punktu „Prośbę swoją moty-
wuję…”. Za Chiny nie wiedziałem 
co mógłbym wtedy wpisać (mózg 
był przestawiony na pisanie teks-
tów informacyjnych), więc naskro-
bałem: „prośbę swoją motywuję 
zmęczeniem pracą i wypaleniem 
zawodowym”. Traf chciał, że wnio-
sek zobaczyło kilka osób z branży 
(pozdrowienia dla Emila, Mateu-
sza i Marcina), a jego treść nie raz, 
nie dwa była potem cytowana.

Z serdecznymi życzeniami

Z OKIEM rozstałem się wiosną 
2015 roku, by zrobić sobie przerwę 
od mediów… i jak się okazało dość 
szybko wrócić, aczkolwiek już do in-
nej redakcji. Z redaktorem Edmun-
dem Kordasem dalej współpracu-
ję, podsyłając chociażby teksty na 
temat działalności Kozienickiego 
Domu Kultury, gdzie obecnie dzia-
łam promocyjno-medialnie.

Całej redakcji, jej obecnym i by-
łym (współ)pracownikom życzę 
wielu radości. Nie dajcie się wy-
paleniu zawodowemu! Trzymaj-
cie się ciepło!

Mariusz Basaj

COŚ, CO NIE ZNIKNIE
Jak wyglądał podział ról pod-

czas tworzenia?
Każdy zajmował się tym sa-

mym, choć pewien podział oczy-
wiście zachodził. Przede wszyst-
kim Jacek wziął na siebie jedną 
bardzo uciążliwą rzecz – prowa-
dzenie auta, gdyż ja nie posia-
dam prawa jazdy. Ale i w tym go 
wspierałem, będąc nawigato-
rem, i dziś możemy razem jeździć 
w ciemno. Jesteśmy już trochę 
jak Krzysztof Hołowczyc i Ma-
ciej Wisławski z najlepszych lat… 
Poza tym ja lepiej orientowałem 
się w historii polskiego futbolu, 
latach 70. i 80., natomiast dome-
ną Jacka były czasy „nowożytne”, 
w których jest niemal encyklope-
dią. Ja wziąłem zatem na siebie 
starsze pokolenie, Jacek młod-
sze, i w ten sposób się idealnie 
dopełnialiśmy.

Co było dla Was najtrudniej-
sze, a może najzabawniejsze, 
najbardziej wzruszające…?

Najtrudniejsze były chyba po-
dróże. Zjeździliśmy kraj wzdłuż 
i wszerz, przez tydzień byliśmy 
także w Niemczech. Trudne było 
także dopasowanie terminów z 
rozmówcami. Gdy już jechaliśmy 
na drugi koniec Polski, chcieliśmy 

wykorzystać czas do maksimum. 
Bywało, że jednego dnia rozma-
wialiśmy z pięcioma osobami, 
więc od rana do późnego wie-
czora pracowaliśmy na pełnych 
obrotach. Czasami trudno było 
też się skontaktować z niektó-
rymi zawodnikami. Bywało, że 
mimo ustalonego terminu roz-
mowy nie odbierali telefonu bez 
żadnego wyjaśnienia. Koncepcja 
książki też niektórym sprawiała 
kłopot, bo dla wielu najważniej-
szym spotkaniem było któreś ro-
zegrane w barwach klubowych, 
a my skupialiśmy się wyłącznie 
na kadrze narodowej. W końcu 
jednak wszystko przebiegło po 
naszej myśli.

W planie jest spotkanie autor-
skie w Kozienicach. Wiadomo 
już, kiedy się odbędzie i jak bę-
dzie wyglądało?

Powoli dogrywamy szczegó-
ły. Wydawnictwo bez większych 
problemów zgodziło się na ta-
kie spotkanie, za co jesteśmy 
wdzięczni. Prawdopodobnie oka-
zja do spotkania i pogawędki na 
temat futbolu nadarzy się na po-
czątku czerwca. Mocno lobbuje 
za tym redaktor Edmund Kordas, 
więc musi się udać. Wszyscy zna-

my doskonale jego skuteczność.

Przez kilka długich lat współ-
pracowałeś z OKIEM, szczebel 
po szczeblu trafiałeś do coraz po-
ważniejszych redakcji. Teraz pra-
cujesz dla serwisu Łączy Nas Pił-
ka i jesteś rzecznikiem prasowym 
reprezentacji Polski do lat 21. 
Emilu, jak to się robi? Pasję ma 
wielu, niewielu jednak przekuwa 
ją w czyn i drogę zawodową…

Chyba po prostu trzeba robić 
to, co się lubi, a reszta przychodzi 
sama. Ja swojego zajęcia nie trak-
tuję jak typową pracę. Po prostu 
cieszę się z tego, ze moja pasja 
pozwala mi żyć. To największa 
frajda, gdy nie trzeba po prostu 
iść do pracy i odsiedzieć w niej 
osiem godzin. Czasami wyjeżdża-
my na kilka tygodni, więc godzin 
spędzonych przy obowiązkach 
zawodowych może być w sumie 
nawet więcej niż na etacie, ale 
radość związana z funkcjono-
waniem przy piłce nożnej wyna-
gradza wszelkie niedogodności. 
Jedynie moja dziewczyna jest 
niezadowolona z tak częstych 
wyjazdów, ale zdążyła się już do 
tego przyzwyczaić. Gosia, dzięki 
za wyrozumiałość.

Rozmawiał AlKo

 20 LAT TYGODNIKA OKO

Skoro już wspomnieliśmy o OKU - nie możemy, zwłaszcza zbli-
żając się do 20-lecia naszego istnienia, nie zapytać Cię o wspo-
mnienia na temat Twojej współpracy z naszym czasopismem, 
którego byłeś bardzo ważną częścią. Do numeru 7/2021 podrzu-
ciłeś nam dwa zdania na ten temat – teraz nie odpuścimy, nim 
nie usłyszymy jakiejś obszerniejszej refleksji czy chociaż anegdo-
ty… Jak wspominasz współpracę z OKIEM, jak wpłynęła ona na 
Twoja drogę życiową?

Wpłynęła na pewno bardzo mocno. Często podkreślam, że bar-
dzo duża w tym zasługa pani Renaty Mirskiej, która na lekcji ję-
zyka polskiego zaordynowała przeprowadzenie wywiadu. Zdecy-
dowałem się na rozmowę z Grzegorzem Seremakiem, legendą 
kozienickiego futbolu. Sporo pomógł mi przy tym mój serdeczny 
kolega Maciek Brzeziński, który przy kilkustopniowym mrozie no-
tował odpowiedzi Grześka w zeszycie. Wyszła z tego całkiem przy-
jemna rozmowa, którą zaniosłem do OKA. Ania Tadra, ówczesna 
naczelna, postanowiła go opublikować. I tak to się zaczęło… Moż-
na powiedzieć, że trwa do dziś, bo nadal zdarza mi się skreślić kilka 
słów dla tego szacownego periodyku. Na pewno była to świetna 
szkoła wszechstronności. Trzeba było napisać tekst, zorganizować 
zdjęcia, przypilnować jego składu, potem pojechać z redaktorem 
do drukarni, a na koniec roznieść po kioskach. W czasach, gdy OKO 
było płatne, dochodziła do tego wszelka buchalteria. To na pewno 
się przydaje do dziś. To właśnie w OKU zaraziłem się pasją dzien-
nikarską, i choć były to dość „dzikie” czasy, dzięki nim mogę dziś 
cieszyć się tym, co robię. 

To idealna kuźnia do dalszej pracy w mediach.

Proszę o urlop z powodu… zmęczenia robotą!
„Przyjedź na 19.00, po-

gadamy o robocie” 
– powiedział przez telefon 
redaktor Edmund Kordas. 
Był grudzień 2013 roku. 
Przyjechałem do redakcji, 
wtedy przy ul. Radomskiej,  
i na dzień dobry… złożyliśmy 
nowy numer OKA do druku. 
Zeszło się bodaj do 3.00 nad 
ranem, a ja byłem co naj-
mniej zaskoczony takim ob-
rotem sprawy. I właśnie na 
takich różnych redakcyjnych 
niespodziankach upłynęło mi 
kolejne 1,5 roku… w OKU.
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Majowe święta narodowe były 
doskonałą okazją, aby społecz-
ność Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Gniewoszowie wyszła  
z pomysłem popularyzacji wywie-
szania flag państwowych, krze-
wienia postaw patriotycznych 
oraz tradycji narodowych. W ra-
mach projektu „Polska flaga w 
każdym domu” od 23 kwietnia do 
9 maja realizowano założone cele.

By utrwalić pamięć uczniów  
o ważnych dla Polaków świętach 
– Dniu Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej przypadającym na 2 maja 
oraz 230. rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3-go Maja, 23 kwiet-
nia w szkole odbyło się spotkanie 
z Senatorem Rzeczypospolitej 

Polskiej, Stanisławem Karczew-
skim. Senator w swoim przemó-
wieniu podkreślał rolę symboli 
narodowych w kształtowaniu po-
czucia tożsamości narodowej, na-
stępnie osobiście przekazał ucz-
niom i przedszkolakom flagi. To 
wyjątkowe spotkanie uświetniły 
dodatkowo występy dzieci. Uro-
czysty charakter spotkania zbu-
dowano poprzez wyrecytowanie 
wierszy, przepiękne odśpiewanie 
pieśni patriotycznych oraz zapre-
zentowanie wzruszającego tańca 
z wykorzystaniem biało-czerwo-
nych flag. W ramach wydarzenia 
zorganizowano dla uczniów kon-
kursy o tematyce patriotycznej. 
Podczas spotkania wręczone zo-
stały nagrody w konkursie na naj-

ciekawsze wykonanie flagi oraz 
rozstrzygnięto zwycięzców quizu 
o symbolach narodowych.  

Głównym założeniem projek-
tu było obdarowanie flagami  
i drzewcami wszystkich uczniów 
i przedszkolaków. Projekt zakła-
dał zaangażowanie całej spo-
łeczności uczniowskiej i gminnej, 
dlatego już pod koniec kwiet-
nia odbyło się przekazywanie 
flag Polski uczniom i mieszkań-
com Gminy Gniewoszów. Dzię-
ki wsparciu Enei Wytwarzanie 
przyczyniono się między innymi 
do wzrostu liczby flag na terenie 
Gminy Gniewoszów, a wśród ucz-
niów i ich rodziców rozbudzono  
patriotyczną postawę.

Grupa Kapitałowa Enea zajmuje 6. miejsce w rankingu 
50 pracodawców w Polsce, u których pracuje się najlepiej

Enea Wytwarzanie wspiera tradycje narodowe

Tygodnik „Wprost” po raz drugi opublikował ranking 
50 najlepszych pracodawców w dobie pandemii 

koronawirusa. Grupa Kapitałowa Enea zajęła wysokie 
miejsce - oceniona została na szóstkę.

Enea Wytwarzanie wsparła projekt pn. „Polska flaga w każdym domu”. Inicjatywa 
zrealizowana została przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie.  

W projekt zaangażowani byli wszyscy uczniowie szkoły, zaś szerokim zasięgiem objął 
również społeczność Gminy Gniewoszów.

Pandemia koronawirusa nie 
była łaskawa dla wielu etato-
wych pracowników. Jak podaje 
Główny Urząd Statystyczny w 
Warszawie w I kwartale 2020 r. 
zlikwidowano 119,9 tys. miejsc 
pracy, z czego 24,4 proc., czyli 
niemal jedną czwartą w związku 
z ogólnokrajową sytuacją epide-
miczną. Oczekiwania pracowni-
ków zatrudnionych na etatach 
względem pracodawców skupiają 
się głównie na stabilizacji zatrud-
nienia oraz możliwości rozwoju,  
a także zdolności do radzenia 
sobie w kryzysie. Poczucie pew-
ności w zakresie zatrudnienia to 
ogromny komfort dla pracownika 
w tych niepewnych czasach.

Redaktorzy tygodnika „Wprost” 
poszukiwali odpowiedzi na py-
tanie w jakiej firmie Polakom 
pracuje się najlepiej. Istotne 
nie były wizerunkowe aspek-
ty miejsca wykonywania pracy, 
lecz jakość i bezpieczeństwo za-
trudnienia. Pod lupę wzięto 400 
największych przedsiębiorstw 
działających w Polsce. Zapytano 
je o to, czy w ostatnim roku prze-
prowadziły zwolnienia grupowe 

lub zamierzają je uruchomić, czy 
podwyższały pensje, czy wręcz 
je obcinały. Pytania dotyczyły 
również kwestii zatrudnienia no-
wych oraz zwalniania obecnych 
pracowników. Pytano również 
ile osób w danej firmie pracuje  
i jaka część z nich ma etat, a jaka 
pracuje na umowie śmieciowej. 
Na podstawie szczegółowego 
wywiadu przygotowano ranking 
50 najlepszych pracodawców w 
dobie pandemii. Grupa Enea oce-
niona została bardzo pozytywnie, 
ulokowana została na 6. miejscu 
zestawienia. Jest to najlepiej oce-
niona firma w branży energetycz-
nej. Liczba pracowników, którzy ją 
zasilają to 17 525 osób.

Spółki Grupy Kapitałowej 
Enea poza udzielaniem wspar-
cia finansowego i materialnego 
placówkom, które najbardziej 
potrzebowały pomocy w cza-
sach pandemii koronawiru-
sa, wspierają również swoich 
pracowników. Objęci zostali 
opieką i pewnością w zakresie 
stabilnego zatrudnienia bez ne-
gatywnych zmian w kwestiach  
wynagrodzenia.
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KOLEJNE DOFINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE KOZIENICE

Finał zbiórki makulatury 
w Gminie Kozienice

Kozienice w gronie najlepszych 

W dniu 14 maja 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach przedstawiciele Województwa 

Mazowieckiego oraz Gminy Kozienice podpisali umowy, 
dzięki którym możliwe będzie zewnętrzne dofinansowanie 
inwestycji wykonywanych w miejscowościach na terenie 
naszej gminy. Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Roberta 
Wojcieszka.

Rekordowo przebiegł tegoroczny finał zbiórki makulatury 
w gminie Kozienice. Ponad 200 osób dostarczyło 20 

ton makulatury. Akcja odbyła się w sobotę, 22 maja, 
na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej przy  
ul. Przemysłowej. Patronat nad akcją sprawował Burmistrz  
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski.

Według „Dziennika Gazety Prawnej” nasza gmina jest jedną z najlepiej zarządzanych 
gmin miejsko-wiejskich w kraju. Kozienice zajęły III miejsce w prestiżowym, 
ogólnopolskim rankingu „Perły Samorządu”.

Zawarte porozumienia doty-
czyły dwóch realizacji: drogi w 
Samwodziu oraz oczyszczalni 
ścieków w Ryczywole. Dokumen-
ty zostały uroczyście podpisane 
przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzi-
ka, Wicemarszałka Wojewódz-
twa Rafała Rajkowskiego oraz 
Burmistrza Gminy Kozienice 
Piotra Kozłowskiego, Skarb-
nika Gminy Monikę Makulec-
-Sobotę oraz Prezesa Kozieni-
ckiej Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. Roberta Wojcieszka.

Zgodnie ze słowami Marszał-
ka jedna z umów wpisuje się w 
założenia instrumentu wsparcia 
inwestycji ważnych dla równo-
miernego rozwoju wojewódz-
twa i obejmuje powstanie drogi 
lokalnej w Samwodziu, druga 
natomiast również wspiera in-
westycje na lokalnym obszarze 
wiejskim i polega na rozbudowie 
oczyszczalni ścieków w Ryczywo-
le. W sumie jest to ponad 2,5 mln 

złotych wsparcia, w tym część 
pochodzi ze środków unijnych w 
ramach programu operacyjnego 
dla rozwoju obszarów wiejskich.

Burmistrz Gminy Piotr Kozłow-
ski wyraził uznanie dla dobrej 
współpracy między naszym sa-
morządem a władzami woje-
wództwa, dzięki czemu mogą być 
realizowane ważne dla miesz-
kańców projekty.

Przy podpisaniu umów obecni 
byli także radni Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego: To-
masz Śmietanka i Leszek Przybyt-
niak oraz radna Rady Miejskiej w 
Kozienicach Ewa Malec i sołtys 
Samwodzia Józef Gwizd. Radni 
sejmiku zabierając głos podkre-
ślali jak ważne są to inwestycje 
dla lokalnej społeczności.

W przypadku drogi w Samwo-
dziu projekt obejmuje budowę 
łącznie prawie 1,5 km odcinka z 
nową nawierzchnią, miejscami 
postojowymi, zjazdami i zato-
kami postojowymi. Będzie też 

nowe oznakowanie poziome  
i pionowe. Dokończenie budo-
wy lokalnej drogi w Samwodziu 
przewidywane jest na czerwiec 
br., a kwota dofinansowania wy-
niesie ponad 500 000 zł.

Jeśli chodzi o oczyszczalnię 
ścieków w Ryczywole to aktu-
alnie trwa przebudowa istnie-
jącego obiektu. Modernizacja 

prowadzona jest w zakresie 
mechanicznym i biologicznym. 
Powstanie też nowy system od-
wadniania osadu. Modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Ryczywo-
le jako inwestycja jest niezwykle 
ważna i ma na celu spełnienie 
obecnie obowiązujących wyma-
gań ekologicznych; dofinanso-
wanie budowy obiektu ze środ-

ków Unii Europejskiej wyniesie 
około 2 mln złotych. Co warto 
podkreślić, nowoczesny zakład 
oczyszczania w Ryczywole jest 
szczególnie istotny w kontekście 
powstałych w tej miejscowości 
wielkich szklarni. Jego powstanie 
będzie z pożytkiem dla ochrony 
środowiska przyrodniczego na-
szej i ościennych gmin.

Zainteresowanie tegoroczną 
akcja było bardzo duże. Pierwsze 
samochody ustawiły się już przed 
godziną 8.00. W samo południe 
odbyło się  uroczyste podsumo-
wanie akcji, w którym uczestni-
czył burmistrz Piotr Kozłowski. 
Była to okazja do wręczenia upo-
minków dla tych, którzy przy-
wieźli najwięcej makulatury. Jak 
się okazało bezkonkurencyjny 
okazał się podobnie jak w roku 
poprzednim Pan Mariusz Kowal-
czuk, który dostarczył 1360 kg. 
Na drugim miejscu uplasował się 
Kacper Skiba, który  przywiózł 
wraz z mamą 1310 kg. Trzecie 
miejsce zajął Paweł Zając, który 
uzbierał 670 kg. Przyznano także 
10 wyróżnień. W tym gronie zna-

lazły się osoby które dostarczyły 
od 620 do 211 kg. tego surowca.

W czasie podsumowania zbiór-
ki Burmistrz Piotr Kozłowski oraz 
Prezes Robert Wojcieszek zapo-
wiedzieli, że szykowane są ko-
lejne tego typu akcje i zachęcają 
do dalszego zbierania odpadów 
papierowych.

Na uczestników akcji czekały 
też ulotki informujące o pra-
widłowej segregacji odpadów, 
edukacyjne książeczki  z zakresu 
ekologii, a także różna gadżety 
i  słodkie co nieco. Atrakcją była 
woda z sokiem z saturatora.

Organizatorami akcji zbiórki 
makulatury byli Gmina Kozie-
nice i Kozienicka Gospodarka  
Komunalna.

W naszej kategorii pierwsza 
nagroda trafiła do Aleksandrowa 
Łódzkiego, druga do Radzymina. 
Wyróżnione zostały gminy:  Mar-
gonin, Prusice, Grodzisk Mazo-
wiecki, Polkowice, Myślenice, 
Bobowa i Wołomin.

- Choć nie dla rankingów pra-
cujemy, to uważam że wszyscy 
mamy powód do zadowolenia 
– komentuje sukces burmistrz 
Piotr Kozłowski. – Kapituła kon-
kursowa oceniała rok 2020, rok 
najcięższy od wielu lat, rok pełen 
obaw, niepokoju, często bezrad-
ności. Sprawdzano jak zmierzy-
liśmy się z zupełnie nowymi wy-
zwaniami, jak zareagowaliśmy na 
kryzys gospodarczy, organizacje 
nauki czy formę pracy urzędu. 
Zwrócono uwagę na nasz budżet, 
pozyskiwane środki i realizowane 
inwestycje. Nasza praca została 
wysoko oceniona. Kozienice są 
w czołówce najlepszych gmin w 
Polsce. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy wspierają mnie w działaniu 
– ten sukces jest efektem naszej 
współpracy – dodaje burmistrz.

"Perły Samorządu" to ogól-
nopolski, bezpłatny, niezależny 
ranking skierowany do przedsta-
wicieli lokalnych samorządów, 
biznesu i ludzi nauki. Eksperci 
Dziennika Gazety Prawnej szcze-
gółowo analizowali i oceniali in-
formacje pogrupowane w pięciu 
obszarach: gospodarka, eduka-
cja, zdrowie i opieka, cyfryzacja 
oraz środowisko, a nad prawid-
łowym przebiegiem wyboru czu-
wała kapituła. Partnerem mery-
torycznym wydarzenia jest PwC 
Advisory.

PERŁY SAMORZĄDU 
2021
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Dzień Puszczy 
Kozienickiej przesunięty

Burmistrz Gminy Kozienice poinformował o swojej 
podyktowanej wciąż niepewną sytuacją epidemiolo-
giczną w kraju i troską  o bezpieczeństwo i zdrowie 
wszystkich kozieniczan decyzjI o przeniesieniu termi-
nu obchodów festynu rodzinnego pn: „Dzień Pusz-
czy Kozienickiej”, który zaplanowany był na dzień 5 
czerwca 2021 r.

O wszelkich nowych terminach będziemy Państwa 
informować na bieżąco.
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KINO ŚWIT W ZWOLENIU 
RUSZA Z CIEKAWYM 
REPERTUAREM!

Już z piątku na sobotę 29.05, 
minutę po północy (godz. 0:01) 
w Kinie Świt w Zwoleniu przed-
premierowy pokaz filmu Ciche 
Miejsce 2. Zwoleńskie kino za-
prezentuje film (prawdopodob-
nie) jako pierwsze w kraju!

Ponadto w Kinie Świt w tym 
tygodniu: ogólnopolska pre-
miera filmu dla dzieci Krudowie 
2: Nowa Era, premiera oscaro-
wego Nomadland, wielokrot-
nie nagradzana Obiecująca  
Młoda Kobieta.

Sprawa PSP w Brzeźnicy - trzy oświadczenia
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski ogło-

sił w kwietniu konkursy na stanowiska dyrek-
torów Publicznego Przedszkola nr 3 w Kozieni-
cach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy.  
W ich wyniku osobą, która miałaby po wakacjach 
zastąpić obecną dyrektor PP nr 3, Joannę Kalbar-
czyk,  jest Monika Pyc, natomiast dyrektora PSP  
w Brzeźnicy, Jerzego Wacha,  Magdalena Michalak.

Dyrektor Jerzy Wach wydał oświadczenie, w któ-
rym odnosi się krytycznie do przebiegu współpracy 
z burmistrzem oraz faktu organizacji konkursu. Poni-
żej umieszczamy w całości treść jego oświadczenia,  
a następnie oświadczenie jednego z pracowników oraz 
oświadczenie Zastępcy Burmistrza Gminy Kozienice  
ds. Społecznych Doroty Stępień.

Oświadczenie Dyrektora 
PSP Brzeźnica w sprawie kan-
dydowania na stanowisko  
dyrektora szkoły.

W związku z tym, że w spo-
sobie powołania dyrektora PSP  
w Brzeźnicy nastąpiły nieporozu-
mienia, rezygnuję z kandydowa-
nia na to stanowisko.

W ciągu dwóch dni decyzja 
o przedłużeniu mojej kaden-
cji została zmieniona i w moim 
odczuciu ogłoszenie konkursu 
miało być dla mnie karą za to, 
że postąpiłem zgodnie z pra-
wem, lecz wbrew oczekiwaniom  
Pani Burmistrz.

Decyzję swoją podjąłem gdyż 
uważam, że tylko „zgoda buduje 
a niezgoda rujnuje” i nie mogę 
dopuścić do tego, by ponad 100 
letnia tradycja funkcjonowania 
szkoły oraz 30 letnia moja praca 
jako dyrektora na rzecz dzieci i 

środowiska lokalnego 
zostanie zrujnowana 
przez ambicje bycia 
dyrektorem.

Brak porozumienia 
z Panem Burmistrzem 
i Panią v-ce Burmistrz 
ds. oświaty nie ro-
kuje dobrej współ-
pracy na dalsze lata. 
„Funkcję się miewa  
a człowiekiem się jest 
całe życie” i dlatego 
patrząc codziennie  
w lustro będę miał 
satysfakcję, że dobrze 
wypełniałem swoje 
obowiązki dla dobra 
szkoły. Dowodem tego są wy-
różnienia między innymi; Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz 
corocznymi nagrodami przyzna-
wanymi przez Burmistrza Gmi-

ny Kozienice. Oceny mojej pracy 
przez okres 30 lat jako dyrektora 
szkoły zawsze były bez zarzutów, 
wyróżniające lub bardzo dobre  
i to jest najlepsze świadectwo 
moich działań.

Przepraszam, że w taki sposób 
kończę współpracę jako dyrektor 
szkoły z najlepszymi nauczyciela-
mi i rodzicami dzieci uczęszczają-
cych do naszej szkoły. Robię to po 
bardzo długich przemyśleniach 

dla dobra szkoły i środowiska 
lokalnego. Dziękuję organom 
szkoły za współpracę i życzę, aby 
szkoła przetrwała jak najdłużej a 
nasz wspólny dorobek nie został 
zniszczony.
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POMAGAMY SPEŁNIAĆ MARZENIA!
HOME  CONCEPT   to nowatorski pomysł 

firmy TRANS-BUD na kompleksową 
obsługę klientów, którzy pragną mieć 

piękne i funkcjonalne wnętrza 
swoich mieszkań i domów.

Nasi specjaliści pomogą i doradzą od samego 
początku marzeń o pięknych wnętrzach. 

Biuro projektowe, Salon Łazienek Królewskich, 
Majster Plus (drzwi i okna),  
MAPEI (farby wewnętrzne) 

i sklep hydrauliczno-elektryczny 
to elementy naszego kompleksu.

Zapraszamy do odwiedzin:  Kozienice ul. Przemysłowa 3, 
tel. 666 875 372 lub 795 574 689


