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Poniższy tekst stanowi nieznaczą tylko modyfikację relacji 
przygotowanej przez Centrum Usług Społecznych w Ko-
zienicach i opulikowanej na Facebookowej stronie CUS.

Wspólnie z sąsiadami udało 
nam się spędzić popołudnie!

Spotkanie to miało na celu 
odbudować relacje sąsiedzkie, 
które na przestrzeni lat mocno 
się poluzowały z powodu pande-
mii, lockdownu. Cieszymy się że 
mogliśmy porozmawiać, pobyć 
ze sobą.

Zróbmy sobie Dzień Sąsiada!
Na co dzień mijamy się w win-

dzie na klatce, ulicy... A co gdyby 
wspólnie z sąsiadami spędzić jed-
no popołudnie?

Drodzy mieszkańcy Gminy Ko-
zienice jeśli chcielibyście aby ta-
kich inicjatyw sąsiedzkich było 
więcej w naszym mieście to za-

praszamy do naszego Centrum 
Usług Społecznych.

Dla organizatorów każdego  
z Sąsiedzkich Dni mamy wspar-
cie - pomożemy zaplanować ten 
dzień – tak, żeby każdy znalazł 
tam coś dla siebie i chciał się włą-
czyć, przynosząc kawałek własne-
go ciasta, czy swoją ulubioną grę 
planszową. Każda z sąsiedzkich 
ekip otrzyma wsparcie i pomoc w 
zorganizowaniu wydarzenia.

Jak może wyglądać Dzień Są-
siada?

Może być spotkaniem przy 
wspólnym stole wyniesionym z 
jednego z mieszkań na osiedlo-
we podwórko. Może być pikni-

kiem w pobliskim parku lub na 
placu zabaw. Może być przyblo-
kowym konkursem na najlepszą 
szarlotkę. Wybór konwencji za-
leży od Was i Waszych sąsiadów. 
Kontakt z organizatorem spo-
łeczności lokalnej pod numerem  
tel. 789 128 082

Dziękujemy Bibliotece Publicz-
nej Gminy Kozienice, Klubowi 
Miłosników Robótek Ręcznych 
Niteczka, Świetlicy Podwórkowej 
w Kozienicach, zaangażowanym 
pracownikom CUS, policjantom 
z KPP Kozienice i mieszkańcom 
ulicy Nowy Świat 5  za pomoc  
i wsparcie w organizacji wyda-
rzenia, a także Ognisku Pracu 

Pozaszkolenj Ogórd joranowski 
w kozienicach, Świetlicy Poranek 

i Świetlicy Środowiskowej za wy-
posażenie i akcesoria.

DZIEŃ DOBRY. CO SŁYCHAĆ?

OD REDAKCJI
Cieszymy się bardzo, że mieliśmy okazję być świadkami uda-

nej inicjatywy tego rodzaju. Mówi się często, że najważniejsza 
jest rodzina - i to jest niewątpliwie prawdą. Warto też jednak 
od czasu do czasu przypomnieć sobie, że kolejnym stopniem 
wspólnoty, tym od którego zaczynamy wspinaczkę ku zbioro-
wościom tak rozległym jak populacja miasta czy państwa, gru-
pa etniczna lub naród, jest nic innego, jak właśnie sąsiedztwo. 
Ludzie, z którymi zazwyczaj nie łączą nas ani więzy krwi, ani 
jakaś nadzwyczajna prywatna zażyłość, ale których tak napraw-
dę spotykamy częściej, niż większość członków własnej rodziny 
czy przyjaciół. I od nas tylko zależy, czy spotkania te będą czymś 
więcej, niż tylko mijaniem się na schodach.

BOGDAN MAZUR 1953-2022
Nauczyciel, fotograf i poeta.

Przez kilkanaście lat 
współpracownik naszego pisma.
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MOTORYZACJA

• Kupię  Forda Galaxy lub innego. 
Tel. 798-851-194
• SPRZEDAM opony zimowe Uni-
royal 175x65x14 przebieg około 
3 tys, km. Stan bardzo dobry. 
Cena 400 zł do uzgodnienia. Felgi 
14 do Renault Megane stalowe 
4 szt, szt. 25 zł. Tel. 662-134-575 
lub 606-706-318
• SPRZEDAM komplet opon let-
nich KLEBER 195/55/R15 i jed-
ną  oponę  MICHELIN  195/55/
R15.  Cena  do  uzgodnienia.  
Tel. 604 420 756
• Sprzedam samochód osobowy 
CHEVROLET  AVEO silnik 1,2, rok 
produkcji 2004, stan dobry, cena 
2400. Tel. 694-193-904 (Kozieni-
ce)
• 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 działkę rolno-bu-
dowlaną o powierzchni 1,12 ha, 
(szer. 25 mb), przeznaczoną na 
zabudowę jednorodzinną i za-
grodową, poł. w miejsc. Brzóza 
przy ul. Parcela. Media - wodo-
ciag i swiatło - w działce. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 697-001-702

• Kupię ziemię rolną, chętnie  w 
niskiej klasie, w rozsądnej cenie. 
Tel. 508-153-341

• Sprzedam kiosk typu RUCH, stan 
dobry, wymiary 3,50x2,20x3m. 
Tel. 513-526-453

• Do wynajęcia lokal, ok. 40m2, 
usytuowany w dobrym punkcie 
miasta. Tel. 513-526-453

• Do wynajęcia pokój dla pra-
cowników. Tel. 513-526-453
• Sprzedam dom murowany, 
100m2 wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi 540m2. Działka 
2400m2, idealna na działalność 
gospodarczą. Cena do uzgodnie-
nia.  Wilczkowice Dolne, Tel. 505-
085-497

• Szukam pracy z grupą lekką. 
Posiadam duże doświadczenie w 
opiece nad starszą osobą. praco-
wałam 10 lat z ludźmi starszymi, 
którzy wymagali stałej opieki i 
różnymi schorzeniami. Posia-
dam referencję, prawo jazdy i 
duże chęci do pracy. Przyjmę też 
inną pracę w miarę możliwości.  
Tel. 729 548 809
• 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 pro-
pozycje pod numerem Tel. 780-
020-757 w godz. 9.00-18.00

• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Korepetycje z matematyki 
(szkoła podstawowa i średnia) - 
dojeżdżam na terenie Kozienic, 
Radomia, Pionek… 
Tel. 798-851-194
• Wyciskarka wolnoobrotowa 
Zelmer ZJP1300B. Cena 300 zł. 
Więcej informacji pod numerem  
794-704-059
• Sprzedam cyfrowy aparat fo-
tograficzny Canon PowerShot 
A620, po przeglądzie technicz-
nym. Stan b.dobry. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 604-420-756
• Sprzedam kalkulatory z opro-
gramowaniem (matematyka, 
geodezja): Hewlett-Packard HP-
25, Casio FX-4500P, Psion Organi-
zer II (wraz z instrukcjami). Cena 
do uzgodnienia. 
Tel. 604-420-756

• Mam do sprzedania przyczepę 
rolniczą D-47, śrutownik do zbo-
ża oraz parnik elektryczny 100l. 
Tel. 600 925 215.

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 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. Kontakt: 504-
567-332
• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy, mój  tel. 690-509-802
• Sprzedam działkę budowlaną w 
Bogucinie. Tel. 668-803-997
• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy. Tel. 690-509-802
• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okoli-
ce. Tel. 739-075-275
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w 
bloku działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2,6 ha. Działka 
zabudowana, w pełni uzbrojona 
w media, położona 10 km od Ko-
zienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Tel. 604-181-
478 lub 503-124-381

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

• Mam do sprzedania śrutow-
nik do zboża i parnik elektryczny 
100l. Tel. 600 925 215

• 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 geo-
dezyjne Ni020 i Ni025 fir-
my Zeiss Jena. Łaty gratis.  
Tel. 604-420-756

REMONTY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ  
ADAPTACJE GIPSOWE | SUCHE TYNKI  

ZABUDOWY ŚCIAN 
 ŚCIANKI DZIAŁOWE  

SUFITY PODWIESZANE  
GŁADZIE 

MALOWANIE

TEL. 504-937-715

Sprzedam działkę budowlano-rolną z domem 
i sadem, pow. 4800 m2, gmina Przysucha. 
Więcej informacji udzielę telefonicznie. 

Tel. 798-851-194

Stawex Kozienice wyprzedaje
Po rewelacyjnych cenach

Pręt żebrowany fi 12 - 59 zł / szt
Słupki ocynkowane 60x40 po 14 zł / szt

Rusztowania 90 zł / szt
Tel 888 302 303 lub 48 614 50 69

RÓŻNE

Sprzedam stemple, dł. 2.90 m, 
po 5 zł za sztukę. Stanisławice, 

tel. 609-972-576

Sprzedam działkę budowlano-
-rolną z domem i sadem , pow. 
4800m2, gmina Przysucha. ęcej 
informacji udzielę telefonicz-

nie. Tel. 798-851-194
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- Tędy? - pyta moja żona.
- Chyba tędy. Naczelny mówił, 

że wejście jest od Wiślanej, a to 
jest Wiślana.

Naczelny, którego spodzie-
wamy się na miejscu spotkać, 
faktycznie mówił, że dojście do 
hipodromu znajduje się od tej 
strony. Powinienem to wiedzieć, 
bo w końcu przez kilkanaście 
lat mieszkałem w punktowcu 
na Warszawskiej, mając z okna 
pokoju panoramę odległej co 
prawda, ale doskonale widocznej 
stadniny. Na jej terenie przeby-
wałem jako dzieciak mnóstwo 
razy, acz chyba nigdy w związku 
z końmi i nigdy - przynajmniej w 
moim wtedy odczuciu - w pełni 
legalnie. W latach 90. korzysta-
liśmy z niej jako terenu zabaw, 
poszukiwania bunkrów czy po 
prostu skrótu podczas wypraw 
w różne miejsca, choćby nad 
tzw. “starą oczyszczalnię”. Terenu 
bardzo obszernego, gdzie szansa 
spotkania któregoś z pracowni-
ków była znikoma, a ucieczka w 
razie czego łatwa i dostarczająca 
cenionych przez chłopców emo-
cji. Opowiadam o tym po drodze 
żonie, a gdy docieramy pod hipo-
drom i spotykamy tam Mateusza 
z Kroniki Kozienickiej także jemu. 
Mateusz śmieje się:

- Pewnie dziwnie się czujesz, 
wchodząc tu przez bramę, a nie 

przez płot.
Coś w tym jest. Mam wraże-

nie, że ktoś zaraz zwróci się do 
mnie surowo i zakwestionuje 
moje prawo do pobytu na tym 
pięknym obiekcie. Tymczasem 
rozglądamy się. Przed nami hi-
podrom (a więc tak to wygląda!) 
i coś w rodzaju solidnej, sporej 
wiaty, pod którą najwyraźniej 
odbędzie się koncert. Znika wizja 
muzyków grających pod gołym 
niebem na jakimś podwyższe-
niu na środku hipodromu, gdzie 
mogliby widowiskowo wjechać 
na koniach, niczym swego czasu 
Rob Halford z Judas Priest na sce-
nę Harleyem. Stare Konie są już 
oczywiście na miejscu - witamy 
się z nimi i szukamy sobie miej-
sca na widowni. Okazuje się, że 
możemy zająć luksusowe: prawie 
przy samej scenie z jej prawej 
strony, w kąciku dziennikarskim, 
obok Mateusza i Renaty. Słychać 
będzie na pewno dobrze, o czym 
przekonujemy się podczas próby 
dźwięku.

Widownia też jest już na miej-
scu, zgromadzona we wcale spo-
rej liczbie i wciąż napływająca, 
racząc się dostępnymi na miej-
scu atrakcjami dla podniebienia 
i zimnym piwem. Są tu twarze 
znajome - mieszkańcy Kozienic 
i okolic, niechybnie entuzjaści 
jeździectwa i przyjaciele, tudzież 

fani Starych Koni - i nieznajome, 
to pewnie przyjezdni uczestnicy 
mistrzostw.

Dochodzi 19, czyli zapowie-
dziana godzina rozpoczęcia 
koncertu, ale Aleksander Fikus 
informuje przez mikrofon, że na 
prośbę organizatora zostanie 
ono przesunięte o około kwa-
drans. Kwadrans to niby krótko, 
zwłaszcza gdy siedzi się w coraz 
weselszym i coraz bardziej po-
większającym się gronie, ale ja 
jestem niepocieszony, bo przy-
szedłem wiedząc, że nie będę 
mógł zostać do końca, liczyłem 
więc, że zobaczę chociaż pierw-
sze 30-45 minut koncertu, czyli 
zapewne połowę. Teraz będzie 
to góra pierwsza tercja, albo i 
mniej. Aleksander Fikus wita 
publikę, po czym Konie grają  na 
powitanie swój hymn:

Konie, dumne konie
Zasłuchane w szumy traw
Lekkie i swobodne
Jak na czystym niebie ptak
Kiedy tak patrzę - Do biegu się 
rwą
Chciałbym uciec stąd
Chciałbym gnać za swą tęsknotą

Piosenka Czerwonych Gitar to 
w tym czasie i miejscu naprawdę 
mocne otwarcie. Nie jest to co 
prawda tytułowy “Wschód słoń-
ca w stadninie koni”, bo dzień 
wkrótce chylić się będzie raczej 
ku zachodowi, ale liryczne wy-
konanie i tak najpierw rozbudza 
i kołysze, a potem porywa, do-
kładnie tak, jak w pięknie zinter-
pretowanym przez wokalistę i gi-
tarzystę prowadzącego, Dariusza 
Szewca, tekście:

Konie, dumne konie
W blasku wstającego dnia
Czułe i szalone
 - Czemu was uwielbiam tak?
Nieraz poniosą

Poniosą jak wiatr.
Czasem bywa tak
Jak z dziewczyną, jak z dziew-

czyną…
Po tej piosence następuje krót-

ki wykład historyczny. Najpierw 
od Dariusza Szewca dowiaduje-
my się, że Stare Konie napraw-
dę godne są swego miana, mają 
bowiem razem 280 lat, potem 
zaś gitarzysta rytmiczny Alek-
sander Fikus, wywalczywszy głos 
(“Darku, Darku! Ja muszę powie-
dzieć…” - “No, skoro musisz…” 
-  “Muszę, muszę, bo inaczej się 
uduszę!”) zdradził publiczności, 
że choć wykonany właśnie utwór 
w zamyśle opowiada o konkret-
nej stadninie koni, tej w Jano-
wie Podlaskim, to oddaje klimat 
wszystkich polskich stadnin, a w 
dodatku tamta stadnina w bar-
dzo konkretny sposób powiązana 
jest z naszą, bowiem to właśnie 
z niej pochodziły pierwsze konie, 
jakie dokładnie 17 października 
1924 roku przybyły do Kozienic, 
by dać początek miejscu, które 
98 lat później gościć miało Stare 
Konie.

Kolejnym utworem był jedy-
ny w repertuarze Starych Koni 
utwór wykonywany po angiel-
sku, genialna kompozycja Ger-
shwina pt. “Summertime”. Wy-
konanie rozbujane jak należy, 
dzięki doskonałej współpracy 
sekcji rytmicznej złożonej z ba-
sisty Marka Kostrzewskiego i 
perkusisty Stanisława Łuczkow-
skiego, piękne harmonicznie za 
sprawą akordów układanych na 
tej podstawie przez gitarzystów 
i poruszające za sprawą blueso-
wych licków i  melancholijnego 
śpiewu Dariusza Szewca.

A skoro już o wokaliście mowa: 
każdy, komu dane było widzieć 
Stare Konie w akcji, wie, że "Ten-
nessee Whiskey" jest jego nume-
rem popisowym i jednocześnie 
momentem najwdzięczniejszy 
dla fotografa, ponieważ to właś-
nie grając ten swawolny utwór 
wprowadza najwięcej elemen-
tów aktorsko-choreograficznych. 
Kawałek buja, rozbawia publicz-

ność, przelatuje jak strzała i… 
czas na mnie, mówi mi zegarek. 
Robię jeszcze kilka zdjęć publicz-
ności i powoli się wycofuję. Ktoś 
szarpie mnie za nogę - to Naczel-
ny, który siedział przy jednym ze 
stolików z tyłu. “Idziesz już?” - 
pyta zdziwiony i chyba trochę też 
rozczarowany. “No... idę, muszę 
iść.” . Jest mi głupio i jestem tro-
chę poirytowany, że nie pousta-
wiałem sobie na ten dzień spraw 
nieco inaczej. Bo…

Bo naprawdę warto było tam 
być choćby po to, by zobaczyć 
zjawisko, jakim jest kontakt Koni 
z publicznością. To coś, czego nie 
zobaczycie na koncertach przy-
jezdnych gwiazd, coś, co rzadko 
też udaje się debiutantom. Natu-
ralny przepływ energii i życzliwo-
ści, anegdoty wychodzące same 
z siebie, dialogi między scenę i 
słuchaczami, bezpośrednie po-
dejście w niczym nie przypomi-
nające rutynowej konferansjerki  
Gdy odchodzimy ulicą Ogrodową 
ściga nas niosący się zdumiewa-
jąco daleko, nad działkami, ku 
osiedlu Skarpa, głos Dariusza 
Szewca, który z ogromną energią 
i bluesową chrypką zapewnia, że 
“Równy był gość z tego Pawła”. 
Równi goście z tych Starych Koni.

Nie zaimponujecie raczej za 
10 lat nikomu z zewnątrz infor-
macją, że byliście na koncercie 
Starych Koni na stadninie w Ko-
zienicach, Ale ci “z wewnątrz” 
będą wiedzieć o czym mówicie, 
bo sami nieraz na pewno przy-
pomną sobie właśnie ten dzień, 
a nie jakiś festiwalowy koncert 
gwiazdy, której być może trzeba 
było przypominać w jakim mie-
ście właściwie się znajduje.

A pewien małomiasteczkowy 
reporter naprawdę ma czego ża-
łować.

koncert przegapił
AlKo

Tekst stanowi skróconą i po-
prawioną – lub, niewykluczone, 
popsutą – wersję relacji opubli-
kowanej dzień po koncercie na 
stronie tygodnikoko.pl

Pierwsza tercja, czyli relacja z niewysłuchanego koncertu
Poniżej przeczytacie Państwo relację z koncertu Starych Koni mało, że osobistą nad miarę 

przyjętą w zazwyczaj publikowanych u nas tekstach, to jeszcze pochodzącą od autora, któ-
remu prawie całe wydarzenie przeszło koło nosa . Dla osadzenia w kontekście rzeczowym: 
Stare Konie wystąpiły obok hipodromu kozienickiej Stadniny Koni  2 lipca, przy okazji rozgry-
wających się tam trzydniowych Mistrzostw Polski Amatorów.  

Licznie przybyłych gości po-
witał p.o. dyrektor MRK Maciej 
Kordas oraz odpowiedzialna za 
powstanie wystawy Ewa Jaźwiń-
ska. Głos zabrał także sam autor, 
który zaprezentował zgromadzo-
nym prezentację multimedialną 
z wyprawy na Krym. Odsłonił on 
kulisy powstania szeregu zdjęć 
oraz pokazał te, które nie pojawi-
ły się na wystawie. 

Odniósł się także do począt-
ków swojej przygody z dokumen-
towaniem rzeczywistości. Wiele 
miejsca poświęcił pierwszemu 
aparatowi, jaki posiadał. Był to 
sprzęt niemieckiej marki Werra. 
Z jej pomocą uczył się niełatwej 
sztuki wykonywania zdjęć. Co 
więcej: jeszcze w trakcie studiów, 
podczas wizyty w Elektrowni Ko-
zienice, zarejestrował nią szereg 
ujęć z placu budowy zakładu, z 
którym – jak miało się okazać – 
związał całe życie zawodowe.

Jerzy Wojtkowski – ur.  

w 1948r., absolwent Politech-
niki Warszawskiej, wieloletni 
pracownik Elektrowni Kozienice. 
Fotografią zainteresował się w 
szkole średniej i od tego momen-
tu nie rozstaje się z aparatem. 
Jego prace były prezentowane na 
licznych wystawach zbiorowych 

oraz indywidualnych (w tym wy-
stawie nt. 40-lecia Elektrowni Ko-
zienice), a także w czasopismach 
branżowych. 

Wystawę „Podróże z obiekty-
wem: Fotografie Jerzego Wojt-
kowskiego” będzie można zwie-
dzać do końca wakacji.  

PTASIE RADIO
1 lipca w Muzeum Regionalnym w Kozienicach miało miej-

sce otwarcie wystawy prac Józefa Kondei połączone  
z jubileuszem 35-lecia pracy twórczej. Była to okazja nie 

tylko do zobaczenia ok. 200 prac artysty, ale również złożenia 
życzeń oraz gratulacji.

24 czerwca w kozienickim muzeum odbył się wernisaż wystawy zdjęć Jerzego Wojt-
kowskiego. Na ekspozycji udostępniono ok. 70 prac autora, jakie powstały podczas 
licznych podróży (m.in. z Ukrainy, Gruzji, państw nadbałtyckich, Chin), dawny sprzęt 

fotograficzny oraz wyposażenie ciemni.

Wydarzenie spotkało się z du-
żym zainteresowaniem. Przy-
byłych powiali dyrektor Ma-
ciej Kordas oraz nadzorująca 
merytorycznie powstanie wy-
stawy Elżbieta Wit. Głos zabrali 
także przedstawiciele samorządu 
Mirosław Pułkowski – Zastęp-
ca Burmistrza Gminy Kozienice  
i Sylwia Wąsik – Sekretarz Gminy 
Kozienice. Podczas uroczystości 
odczytano listy gratulacyjne od 
Piotra Kozłowskiego – Burmistrza 
Gminy Kozienice oraz Ilony Jaro-
szek – Dyrektor Muzeum Wsi Ra-
domskiej. Do życzeń i powinszo-
wań dołączyli się licznie zebrani 
goście. 

Spotkaniu towarzyszyły atrak-
cje: koncert piosenki biesiadnej 
w wykonaniu grupy Radomskie 
Muzykanty, a także losowanie, 
w którym można było otrzy-
mać rzeźbę wykonaną przez 
pana Józefa (szczęśliwy los trafił  

do Elżbiety Stąpór). 
Na wystawie zaprezentowa-

no ok. 200 rzeźb i płaskorzeźb. 
Większość z nich to przedstawie-
nia ulubionego motywu artysty – 
ptaków. Nie zabrakło także innych 
motywów, w tym prac inspirowa-
nych folklorem oraz życiem religij-
nym. 

Józef Kondeja – ur. w 1953 r. w 
Kuźmach k. Kozienic. W II poł. lat 
80. XX w., przy wsparciu żony Kry-
styny, zaczął rzeźbić. Od tego cza-
su jego prace znalazły się na licz-
nych wystawach indywidualnych 
i zbiorowych. Za swoje dokonania 
został odznaczony m.in. przez 
ministra kultury i dziedzictwa na-
rodowego. Oprócz działalności 
artystycznej zajmuje się propago-
waniem tradycji ludowej.

Wystawę „Ptasie radio: 35-le-
cie pracy twórczej Józefa Kondei” 
będzie można zwiedzać do końca 
wakacji.

PODRóŻE Z OBIEKTYWEM

Dwa tygodnie temu z przyczyn niewyjaśnionych przekręciliśmy na tej stronie nazwisko 
bohatera naszego wywiadu z Tłoczek na "Tłoczko", za co wszystkich Czytelników i przede 
wszystkim samego Krzysztofa Tłoczka serdecznie przepraszamy!
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Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Gminy Kozienice

W Nowej Wsi oddano do użytku zmodernizowaną remizę strażacką 

W czwartek 23 czerwca w Urzędzie Miejskim w Kozie-
nicach odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miej-

skiej. Jej głównym celem było udzielenie wotum zaufa-
nia i absolutorium burmistrzowi Piotrowi Kozłowskiemu. 
Podczas sesji burmistrz przedstawił także raport o stanie  
Gminy Kozienice za 2021 r.

W niedzielę 26 czerwca w Nowej Wsi oddano do użytku zmodernizowaną i rozbudowaną 
remizę strażacką miejscowej OSP. Było to ważne wydarzenie nie tylko dla wzmocnienia 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale również dla całej, lokalnej społeczności. Kozienicki 
samorząd zainwestował w modernizację strażnicy ponad 1 mln zł.

W trakcie prezentacji rapor-
tu radni zapoznali się m.in. z 
najważniejszymi informacjami 
finansowymi. Dochody Gminy 
Kozienice w 2021 r. wyniosły 
215 mln zł, a wydatki 199 mln. 
Kozienicki samorząd zaoszczę-
dził również 42 mln zł wolnych 
środków finansowych. Są to naj-
większe oszczędności w historii 
Gminy Kozienice. Zadłużenie 

gminy w 2021 r. ukształtowało 
się na poziomie 51 mln zł i w 
porównaniu do 2018 r. zmalało 
o 2,9 mln.

W ubiegłym roku Gmina Ko-
zienice pozyskała również środki 
finansowe o łącznej wysokości 
39 mln zł na realizację 73 inwe-
stycji.

Po debacie nad raportem, przy 
16 głosach za i 3 głosach prze-

ciw radni udzielili burmistrzowi 
Piotrowi Kozłowskiemu wotum 
zaufania. Następnie skarbnik 
gminy Monika Makulec-Sobota 
przedstawiła sprawozdanie z 
wykonania budżetu za 2021 r., 
po którym Rada Miejska przystą-
piła do głosowania nad udziele-
niem absolutorium dla burmi-
strza z tytułu jego wykonania. W 
tym przypadku decyzja radnych 

była podobna (16 głosów za i 3 
głosy przeciw), a po głosowaniu 
burmistrz podziękował radzie i 
swoim współpracownikom.

– Dziękuję radnym za popar-
cie oraz wszystkim pracowni-
kom urzędu za codzienną, ciężką 
pracę. Cieszę się, że stanowimy 
zgrany zespół i wspólnie może-
my działać na rzecz społeczno-
ści lokalnej. Dziękuję również 

sołtysom oraz mieszkańcom 
naszej gminy, którzy cały czas 
motywują mnie do działania. 
Idziemy w dobrym kierunku. Li-
czę na dobrą współpracę w przy-
szłości i mam nadzieję, że nadal 
będziemy razem pracować na 
rzecz Gminy Kozienice, spełnia-
jąc oczekiwania naszych miesz-
kańców – powiedział burmistrz  
Piotr Kozłowski.

Nowy obiekt pełnił będzie 
ważną funkcję integrującą 
mieszkańców miejscowości. 
Skorzystają z niego nie tylko 
druhowie z OSP – remiza posłu-
ży również miejscowemu Kołu 
Gospodyń Wiejskich „Babeczki  
z pieprzem i solą”.

W wydarzeniu wziął udział 
Piotr Kozłowski, Burmistrz Gmi-
ny Kozienice wraz zastępcami: 
Dorotą Stępień i Mirosławem 
Pułkowskim. Obecny był rów-
nież Rafał Sucherman, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Kozie-
nicach wraz z radnymi, a także 
władze i przedstawiciele służb 
mundurowych oraz mieszkańcy  
Nowej Wsi.

Oficjalna uroczystość rozpo-
częła się od złożenia meldun-
ku, wciągnięcia na maszt flagi 
państwowej oraz odśpiewania 
hymnu. Wszystkich gości po-
witał Marek Pyrka, prezes OSP 
w Nowej Wsi, który przybliżył 
historię jednostki oraz jej rolę  
w życiu miejscowości.

Po uczczeniu minutą ciszy 

pamięci druhów, którzy ode-
szli oraz przyznaniu odznaczeń, 
zgromadzeni goście oraz przed-
stawiciele mieszkańców Nowej 
Wsi symbolicznie otworzyli bu-
dynek zmodernizowanej straż-
nicy. Głos zabrał m.in. burmistrz  
Piotr Kozłowski.

– Z dumą i satysfakcją mogę 
powiedzieć, że w tej kadencji, 
tylko w tę jedną jednostkę zain-
westowaliśmy ponad 1 mln zł. 

Kiedy spotykałem się z preze-
sem OSP na początku nieśmia-
ło mówił, że przydałoby się sfi-
nansowanie i przeprowadzenie 
kosztujących 30 tys. zł prac w 
garażu strażnicy. Wspomniał 
też, że warto byłoby wymienić 
opony w samochodzie, gdyż 
obecne mają już prawie 20 lat. 
Rozbudowa remizy była niere-
alnym marzeniem. Fajnie było 
o niej mówić, ale chyba nikt z 
mieszkańców do końca nie liczył 
na to, że się uda. Natomiast ja 
spotkałem w Nowej Wsi ludzi 
życzliwych, sympatycznych, 
otwartych, dobrze zorganizo-
wanych i pracowitych. Ludzi, 
którzy chcą dać innym coś od 
siebie. Dlatego wiedziałem, 
że warto w Was inwestować. 
Cieszę się, że pod tym dachem  
w tak harmonijny sposób łączą 
się dwa cele: bezpieczeństwo 
oraz zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i tradycji, czyli 
jednostka OSP i koło gospo-
dyń wiejskich. Myślę, że ten 
budynek będzie służył wszyst- kim mieszkańcom, a Wy, na 

czele z panem sołtysem, jak 
zawsze będziecie angażowali 
się we wspólne święta i wyda-
rzenia – powiedział burmistrz  
Piotr Kozłowski.

Jak podkreśliła Zofia Ptak  
z miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich „Babeczki z pieprzem 
i solą”, rozbudowa strażnicy to 
inwestycja nie tylko w budynek, 
ale przede wszystkim w rozwój 
mieszkańców Nowej Wsi, a tak-
że wspieranie kultury i możli-
wość działania na rzecz lokalnej 
społeczności oraz jej integracji.

Prowadzący uroczystość bryg. 
Paweł Kowalski, zastępca ko-
mendanta powiatowego PSP w 
Kozienicach, poinformował tak-
że o przekazaniu listów gratula-
cyjnych od senatora Stanisława 
Karczewskiego oraz Mariusza 
Kamińskiego, Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.
W godzinach popołudnio-

wych przy odnowionej re-
mizie w Nowej Wsi odbył  
się festyn rodzinny.

Jednostka OSP w Nowej Wsi 
powstała w 1914 r., kiedy wy-
budowano drewnianą strażni-
cę. W 1981 r., po wielu latach 
budowy oddano do użytku 
murowaną remizę. W 2006 r. 
budynek przeszedł pierwszą 
modernizację. Teraz został roz-
budowany i unowocześniony. 
Remont rozpoczął się w 2021 r. 
W strażnicy OSP w Nowej Wsi 
powstały nowe pomieszczenia, 
elewacja oraz parking. Zago-
spodarowano również prze-
strzeń wokół budynku. W sumie 
w trakcie ostatnich 3 lat Gmina 
Kozienice zainwestowała w tę 
jednostkę prawie 1 mln zł.
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Ponad 10 mln zł dla 
Gminy Kozienice w ramach 
programu Polski Ład
Gmina Kozienice otrzymała 10 mln zł dofinansowania w ramach Programu Inwestycji 

Strategicznych wchodzącego w skład drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. 
Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną na te-
renie gminy. W imieniu burmistrza Piotra Kozłowskiego czek odebrała Dorota Stępień,  
zastępca burmistrza ds. społecznych.

- W pierwszym naborze otrzy-
maliśmy 15 mln zł na inwestycje 
drogowe. Otrzymane obecnie 10 
mln dofinansowania przeznaczy-
my na strategiczną inwestycję 
w przebudowę serca Kozienic. 
Dzięki tym środkom powsta-
nie miejski park wodny, służący 
wszystkim mieszkańcom – po-
wiedziała Dorota Stępień.

W spotkaniu w Zespole Szkół 

Nr 1 im. Legionów Polskich w 
Kozienicach wzięli udział parla-
mentarzyści ziemi radomskiej, 
a także władze powiatu kozieni-
ckiego oraz radni Rady Miejskiej  
w Kozienicach.

– Cały powiat kozienicki będzie 
w najbliższych latach wielkim 
placem budowy, która zmieni 
życie jego mieszkańców – zazna-
czył senator Stanisław Karczew-

ski. – Jako były samorządowiec 
zazdroszczę Wam, że będzie-
cie mieli okazję zmierzyć się z 
tym wyzwaniem – dodał poseł  
Andrzej Kosztowniak.

W sumie na teren powiatu  
z dwóch naborów wniosków w ra-
mach rządowego programu Polski 
Ład trafi 135 mln zł. Powiat kozie-
nicki otrzymane 15 mln zł prze-
znaczy na inwestycje drogowe.

4 mln zł z Funduszy 
Norweskich na 
termomodernizację 
PSP nr 3 w Kozienicach

4 000 000 zł

Otwarcie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Nowej Wsi

Gmina Kozienice otrzymała kolejną, wielomilionową 
dotację z Funduszy Norweskich. Tym razem ponad 

4 mln zł trafi na kompleksową termomodernizację Pub-
licznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach. Pozostałą 
kwotę na tę inwestycję w wysokości 2 mln zł zabezpieczy  
kozienicki samorząd.

We wtorek 21 czerwca w Nowej Wsi miało miejsce uroczyste otwarcie Środowiskowego 
Domu Samopomocy. To pierwsza tego typu placówka w Gminie Kozienice i w powiecie 

kozienickim oraz jedna z niewielu w regionie radomskim. Środowiskowy Dom Samopomocy 
został utworzony w budynku po byłej szkole podstawowej, który przeszedł gruntowna mo-
dernizację.

–  Przed nami ogrom pracy i 
wyzwań. Planujemy m.in. wy-
mianę grzejników, instalacji 
centralnego ogrzewania, docie-
plenie stropów, dachu i ścian 
zewnętrznych, a także wymianę 
drzwi, modernizację oświetlenia 
i montaż dużej instalacji foto-
woltaicznej. To niemal general-
ny remont placówki. Podobnie, 
jak w przypadku remontu domu 
oznacza to niestety czasowe 
utrudnienia dla nauczycieli, ro-
dziców i uczniów. Myślę jednak, 
że będzie warto. Dzięki tej inwe-

stycji zapewnimy lepsze warunki 
funkcjonowania obiektu oraz 
osiągniemy pozytywne efekty 
ekologiczne i oszczędności na 
eksploatacji. Prace będą trwały 
w latach 2023-24 – powiedział 
Piotr Kozłowski, Burmistrz Gmi-
ny Kozienice.

Inwestycja w największej szko-
le w gminie to swoisty prezent 
dla tej placówki.

W przyszłym roku popu-
larna, kozienicka „Trójka” 
obchodzić będzie jubileusz  
50-lecia istnienia.

Nowa placówka zapewni wspar-
cie i opiekę dla osób m.in. z upośle-
dzeniem umysłowym, spektrum 
autyzmu, niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz innymi zaburze-
niami. Podopiecznymi zajmuje się  
wyspecjalizowana kadra.

– Jest to jedno z kolejnych za-
dań podejmowanych przez nasz 
samorząd na rzecz przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu i 
wsparcia rodzin z niepełnospraw-
nościami. Dzięki adaptacji budyn-
ku, w którym mieściła się szkoła 
podstawowa, stworzyliśmy miej-
sca do pobytu dziennego dla 30 
osób. Przypomnę, że koszt inwe-
stycji wyniósł 2,8 mln zł, z czego 
ponad 2,5 mln pozyskaliśmy w 
formie dotacji z Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej – mówi 
burmistrz Piotr Kozłowski.

Nowy budynek jest wyposażo-
ny m.in. w salę spotkań uczest-
ników zajęć i ich rodzin, dwa 
wielofunkcyjne pomieszczenia do 
prowadzenia działalności rehabi-
litacyjnej w formie treningów, a 
także pokój do indywidualnego 
poradnictwa psychologicznego, 

socjalnego, pedagogicznego i lo-
gopedycznego, pełniący również 
funkcję pokoju wyciszenia. Po-
wstała też jadalnia mogąca pełnić 
funkcję klubu lub sali aktywizacji i 
terapii zajęciowej. Do użytku od-
dano w pełni funkcjonalne łazien-
ki i toalety, szatnie oraz pomiesz-
czenia dla personelu.

W uroczystym otwarciu Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy w Nowej Wsi wzięły udział 
lokalne władze samorządowe 

na czele z burmistrzem Piotrem 
Kozłowskim oraz jego zastępca-
mi: Dorotą Stępień i Mirosławem 
Pułkowskim, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach 
Rafał Sucherman wraz z radny-
mi, a także starosta Krzysztof 
Wolski. Obecni byli również par-
lamentarzyści ziemi radomskiej: 
senator Stanisław Karczewski 
oraz poseł Andrzej Kosztowniak, 
którzy pogratulowali Gminie  
Kozienice tej inwestycji.
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OKO: Czy ktoś pytał Was już, 
czy cierpicie na zespół niespo-
kojnych nóg?

Arkadiusz Winiatorski:  Mam 
wrażenie, że faktycznie nie po-
trafimy się zatrzymać i ciągle 
gdzieś nas niesie w świat, bo on 
jest na tyle piękny, kolorowy i 
duży, że jest co poznawać i jest 
gdzie chodzić.

Ola Synowiec: Tak naprawdę 
ta podróż miała wydarzyć się 
dużo, dużo wcześniej, w 2020 
roku. Plan był taki, że przyjeż-
dżamy z poprzedniej i ruszamy 
od razu w tę. No, ale wiado-
mo, co się wydarzyło, więc ru-
szyliśmy teraz i tak naprawdę 
super się to złożyło, tzn. pan-
demia akurat super nie była, 
ale nam te lata pozwoliły na-
pisać książkę, a dzięki temu 
nasza podróż wokół Polski jest 
też taką nietypową trasą pro-
mocyjną. Książkę o chodzeniu  
promujemy chodząc.

OKO: Ja na miejscu hrubie-
szowian, z którymi się dzisiaj 
spotkacie, byłbym zachwyco-
ny, że ktoś do mnie z Gdańska 
PRZYSZEDŁ!

Ola: Gdy wchodziliśmy dziś do 
miasta, jeden pan zatrzymał się 
i stwierdził: “A, to Wy! słyszałem 
o Was, będę na spotkaniu”, czyli 
chyba będziemy mieć miłe po-
witanie.

Arek: Wiesz, my idąc dookoła 
Polski zachęcamy też ludzi do 
chodzenia, do przyłączenia się 
do nas na dzień, dwa, trzy - zale-
ży, ile kto będzie miał czasu.

Ola: Dobrze pokazuje to przy-
kład 19 osób z PTTK Kozienice…

Arek: …albo przykład Szymo-
na, który przyjechał do nas z 
Raciborza, żeby przejść około 
100 km. Jeśli ktoś ma ocho-
tę, to jak najbardziej może do  
nas dołączyć.

OKO: Macie tendencję do 
uprzedzania moich pytań, ale 
to może dlatego, że ja siedzę, 
a Wy chodzicie, czyli siłą rzeczy 
jesteście do przodu. Przyjecha-
li do Was, specjalnie żeby Was 
zobaczyć, kozieniczanie z PTTK 
Kozienice. Ja bym się poczuł 
nobilitowany - jakie wrażenie 
zrobiło to na Was?

Ola: To był wręcz pyszny po-

mysł, na który wpadł pan Henryk 
Motyka z PTTK, wielki kozienicki 
miłośnik chodzenia, który już na 
naszym spotkaniu autorskim w 
Kozienicach, premierze naszej 
książki, która miała miejsce 18 
maja w CK-A, podszedł do nas i 
powiedział, co wymyślił. To było 
super, super też, że zebrało się 
aż 19 osób, które do nas dołą-
czyły, a kolejną fantastyczną rze-
czą było to, że do tej grupy dołą-
czyła również moja Mama, która 
też przeszła z nami dzielnie te 
20 km. Na trasie przyłączają się 
do nas różne osoby, ale nigdy w 
takiej liczbie, więc to było nie-
samowite. Wymarzony dla nas 
dzień: tylu ludzi i to z Kozienic, 
gdzie ja też przecież zaczynałam 
swoją przygodę z chodzeniem, 
w PTTK, również z panem Mo-
tyką, czyli był to przy okazji taki 
powrót do korzeni troszeczkę.

OKO: Na pewno inaczej cho-
dzi się przez Ameryki, inaczej 
dookoła własnego kraju. W tej 
drugiej podróży jesteście już ja-
kiś... miesiąc i tydzień, prawda? 
Jak to odbieracie?

Arek: Cudownie się poznaje 
własny kraj, bo to jest też taka 
podróż w przestrzeni, ale też 
w czasie, bo co krok potykamy 
się tu, natykamy się na naszą 
niełatwą historię, zwłaszcza, 
że poruszamy się tu po ścianie 
wschodniej, gdzie ta historia 
przetaczała się z lewa na prawo 
i jej pozostałości są widoczne do 
dnia dzisiejszego. Fajnie jest zo-
baczyć skąd pochodzimy i co nas 
ukształtowało, ale faktycznie, 
wędrówka przez Polskę ma też 
w sobie nowe dla nas wyzwa-
nia. Mam tutaj na myślinp. ruch 
samochodowy. Wydaje mi się, 
że odrobinę bezpieczniej czuli-
śmy się jednak na dogach Ame-
ryki Łacińskiej, niż na naszych 
głównych drogach, krajowych i 
wojewódzkich, gdzie zgodnie z 
prawem możemy się poruszać, 
ale infrastruktura tak naprawdę 
nie jest do tego przystosowa-
na. Zamiast pobocza, zaraz za 
obrysem jezdni często znajduje 
się jakiś rów, kierowcy jeżdżą 
bardzo szybko i na pamięć. W 
Ameryce Łacińskiej kierowcy 
musieli być bardziej czujni, bo 
na tej drodze mogło ich spotkać 
wszystko - kamień, krowa, mał-

pa, stoisko z Tacos, albo właśnie 
pieszy, więc tam kierowcy jeżdżą 
skupieni, a u nas jednak zapomi-
nają, że na tym poboczu coś lub 
ktoś może być. Nowe wyzwanie 
polega zatem na wyborze dróg. 
Staramy się nie poruszać głów-
nymi, wybieramy raczej leśne 
i polne - ale to też jest pewien 
urok, dzięki temu bardziej ob-
cujemy z przyrodą i poznajemy 
trochę więcej tych malutkich 
mikroskopijnych wsi.

OKO: A ludzie? Lwia część 
tego, co odpowiadaliście o 
Amerykach, to były opowieści 
o ludziach. Jak odbieracie ludzi 
tutaj i jak oni odbierają Was?

Ola: Tutaj na pewno jesteśmy 
trochę mniejszym wydarzeniem, 
mniejszą ciekawostką, no bo je-
steśmy Polakami, a nie gośćmi z 
dalekiego kraju. Z drugiej storny 
jest o tyle łatwiej, że w Polsce 
turystyka piesza popularne, nie 
musimy więc wyjaśniać kim je-
steśmy i co robimy. Tylko cztery 
razy proponowano nam pod-
wózkę, co w Meksyku zdarzało 
się codziennie. Mam wrażenie, 
że to nie wynika z nieżyczliwości 
Polaków, tylko ze zrozumienia 
tematu, kim jesteśmy i co robi-
my. Tych kontaktów międzyludz-
kich jest jakby troszeczkę niej, 
bo w ogóle o wiele mniej osób 
w tej przestrzeni przydrożnej, 
w której się poruszamy, widuje-
my. Ale kiedy już się zagada, to 
ludzie są zazwyczaj bardzo życz-
liwi. Naszym takim sposobem, 
żeby nawiązać tych kontaktów 
troszkę więcej, jest proszenie 
ludzi, żeby nam napełnii naszą 
butelkę wodą z kranu. Gdy tylko 
przełamie się te pierwsze lody, 
jest już zazwyczaj fajnie, spon-

tanicznie, czasem przeradza się 
to w dłuższą rozmowę, czasem 
ktoś nas zaprosi na kawę i się 
zgadamy… pod tym względem 
czynnik ludzi tutaj w Polsce nie 
zawodzi i wiele ciekawych histo-
rii od tych ludzi na poboczach 
dróg usłyszeliśmy.

OKO: Wyrabiacie się z pla-
nem? Bo różnica, którą podkre-
śliliście u siebie na FB, jest też 
taka, że w tej podróży macie 
określone punkty, do których 
musicie trafić w określonym 
czasie ze względu na promocję 
książki…

Ola: Dokładnie tak. Tam, za 
oceanem, gdy ma się gdzieś 
spodobał mogliśmy zostać tam 
dzień, dwa czy trzy. Goniła nas 
praktycznie tylko zima. I w su-
mie teraz jest podobnie, tyle 
że na te spotkania autorskie też 
chcieliśmy się wyrobić przed 
nastaniem pierwszych mrozów, 
ale tym razem mamy troszecz-
kę mniej czasu, więc też i plan 
założony, gdzie i kiedy dokład-
nie będziemy, który na razie 
jak najbardziej udaje nam się 
wykonywać. Mam wrażenie, że 
im dalej w las, tym będzie ła-
twiej, bo jesteśmy coraz silniejsi 
- dzisiaj np. 30 km przeszliśmy  
do godziny 13.30.

OKO: Ostatnie moje pyta-
nie w takim razie: ile dotąd 
przeszliście, co teraz widzi-
cie przed sobą i jaki jest Wasz  
plan na dziś?

Arek: Przeszliśmy dokładnie 
950 km. A widzimy? Jesteśmy w 
pokoju gościnnym hrubieszow-
skiego Domu Kultury, ponieważ 
czasem ośrodki, w których mamy 
spotkania, oferują nam nocleg, a 
my z tego korzystamy. Jesteśmy 
więc w swoim pokoiku, trochę 
odpoczywamy, a za oknem pięk-
na zieleń i takie trochę szarawe 
chmury, cieszymy się tym więc 
tym bardziej, że mamy dziś dach 
nad głową i nic nas nie zmoczy w 
namiocie.

Ola: Jesteśm w najdalej na 
wschód wysuniętym mieście w 
Polsce, a dopiero co, dzisiaj rano, 
byliśmy w najdalej na wschód 
wysuniętym punkcie w Polsce, 
u brzegów Bugu, gdzie żeby w 
ogóle się pojawić, musisz to 
zgłosić Straży Granicznej Zrobi-
liśmy to, a potem rano dostali-
śmy telefon czy to my jesteśmy 
tymi piechurami, bo widziano 
dwie osoby poruszające się  
w tamtym terenie.

OKO: Miało być ostatnie 
pytanie, ale przyszło mi do 
głowy jeszcze jedno, malut-
kie: jak Wy podczas tej podró-
ży znajdujecie jeszcze czas, 
by sporządzać i publikować 
w Internecie tak obszerne  
zdjęciowo-tekstowe relacje?

Ola: Wiesz, tych relacji nie 
robi się nogami, więc jest łatwiej 
i można to robić podczas odpo-
czynku.

OKO. Mam nadzieje, że nie 
zdradziłaś w tym momencie 
zbyt wiele z Waszego warsztatu. 
Dziękuję za rozmowę!

Rozmawiał AlKo
Fotografie 

z archiwum Oli i Arkadiusza

Śledź podróż Oli i Arka na 
stronie FB Stones On Travel

n 

JEST CO POZNAWAĆ, JEST GDZIE CHODZIĆ
Nie mylicie się Państwo. Ola Synowiec i Arkadiusz Winiatorski mogliby robić za żywą an-

tytezę powiedzenia “osiąść na laurach”. Dopiero co wydali książkę o liczącej sobie ponad 
7000 km wspólnej pieszej podróży przez Ameryki, dopiero co czytaliście Państwo w majowym 
OKU (nr 10/2022) obszerny wiady z nimi na ten temat… a już 10 dni po wydaniu tamtego nu-
meru wyruszyli z Gdańska w kolejną pieszą wyprawę, tym razem dookoła Polski. W środę po 
południu, 6 lipca, zastaliśmy ich w Hrubieszowie, gdzie akurat odpoczywali i przygotowywali 
się do spotkania autorskiego, które ma miejsce właśnie w momencie, gdy ten wywiad spisu-
jemy. Na szczęście znaleźli dla nas - a właściwie dla naszych Czytelników - kilkanaście minut!
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Grand Prix w Siatkówce Plażo-
wej Kobiet – Kozienice 2022
W pierwszy weekend lipca Kozienice były centrum kobiecej siatkówki plażo-

wej. Na boiskach przy pływalni Delfin rozgrywany był turniej Grand Prix w Siat-
kówce Plażowej Kobiet - Kozienice 2022, jedna z najbardziej prestiżowych imprez,  
która od lat gości w naszym mieście.

Najlepsze siatkarki plażowe w 
kraju zawitały do Kozienic już po 
raz dziewiąty, by walczyć o punk-
ty do eliminacji mistrzostw Pol-
ski. Stawiła się niemal cała krajo-
wa czołówka oraz wiele młodych, 
będących dopiero u progu karie-
ry zawodniczek.

W Grand Prix w Siatkówce Pla-
żowej Kobiet - Kozienice 2022 
wzięło udział 19 drużyn. 

W eliminacjach uczestniczyło 
11 par, które walczyły o 8 miejsc 
premiowanych do finału. 

W finale spotkało się 16 par, 
które grały systemem brazylij-
skim. Klasyfikacja przedstawia 
się następująco:

- Puchar Burmistrza Gminy 

Kozienice Piotra Kozłowskiego 
za zajęcie I miejsce otrzymały 
Małgorzata Ciężkowska i Urszula 
Łunio

- Puchar Enei Wytwarzanie za 
zajęcie II miejsca otrzymały Alek-
sandra Zdon i Izabela Zackiewicz

- Puchar Starosty Powiatu Ko-
zienickiego za zajęcie III miejsca 
otrzymały Kinga Legieta 

i Nicole Jochym
- Puchar Dyrektora Kozieni-

ckiego Centrum Rekreacji i Spor-
tu za zajęcie IV miejsca otrzymały 
Michalina Tokarska i Magdalena 
Szczytowicz

MVP Grand Prix w Kozienicach 
została Małgorzata Ciężkowska.

Puchary i dyplomy wręczali 

siatkarkom zastępca burmistrza 
gminy Kozienice - Dorota Stępień, 
starosta powiatu kozienickiego 
– Krzysztof Wolski, wiceprezes 
zarządu  ds. pracowniczych Enei 
Wytwarzanie – Sławomir Zielony 
oraz dyrektor Kozienickiego Cen-
trum Rekreacji i Sportu - Marcin 
Zmitrowicz.

Organizatorami imprezy byli 
Gmina Kozienice, Polski Związek 
Siatkówki oraz Kozienickie Cen-
trum Rekreacji i Sportu, patronat 
honorowy objął burmistrz gmi-
ny Kozienice – Piotr Kozłowski, 
a sponsorem wydarzenia była 
Enea Wytwarzanie.

Głowaczów, 04.07.2022 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WóJT GMINY GŁOWACZóW

OGŁASZA

TRZECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Głowaczów, położonej  w Mariampolu dla której Sąd Rejonowy 
w Kozienicach prowadzi Księgę Wieczystą RA1K/00060007/5

Nieruchomość  zabudowana, położona w Mariampolu gmina 
Głowaczów, powiat kozienicki woj. Mazowieckie, przy drodze 
gminnej o nawierzchni asfaltowej  w bezpośrednim sąsiedz-
twie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i terenów upraw 
rolnych. Zabudowana jest budynkiem byłej Szkoły Podstawowej 
o konstrukcji murowanej, II kondygnacyjnym w części podpiw-
niczonym o pow. zabudowy 398 m2 i pow. użytkowej 639 m2 w 
złym stanie technicznym. Wyposażona jest w wodociąg gminny, 
kanalizację własną, energię elektryczną, c.o.- własne, przyłącze 
telefoniczne. Brak jest aktualnego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego przedmiotowy teren oznacza symbo-
lem 26.1.Uo- istniejąca szkoła podstawowa do adaptacji

Nieruchomość oznaczona numerami działek 423/1, 422, 
443/1, 421/3, 442/1 o łącznej powierzchni 0,9515 ha , cena wy-
woławcza  61 000,00 zł brutto, wadium w wysokości 6 100,00 zł  
wolna  od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 
w Urzędzie Gminy Głowaczów ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów 
w sali  konferencyjnej. 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie na 
konto Urzędu Gminy Głowaczów  

Nr 57 9125 0000 0374 2000 0080 wadium we wskazanej wyso-
kości, w pieniądzu najpóźniej do dnia

10 sierpnia 2022 r., za datę wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Pełna treść ogłoszenia przetargu będzie  wywieszona na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Gminy  Głowaczów, oraz na stronach inter-
netowych www.glowaczow.pl, www.bip.glowaczow.pl. 

Dodatkowe informacje o warunkach i regulaminie udziela tut. 
Urząd, pokój nr 12 tel. 48 623 10 75.

UKS JASTRZĄB GŁOWACZóW
Jastrzębie - ptaki - latają wysoko, dlatego piłkarki i piłkarze klubu z taką nazwą muszą prezentować wysoki poziom. 

W ostatnim sezonie młodzież, głownie z rocznika 2011 trenowana przez Piotra Bolka, wygrała 3 prestiżowe, 
ogólnopolskie turnieje: Tatry CUP, Mazury CUP i Bałtyk CUP 
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Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice" 
Obsługa ruchu turystycznego: - wyjazdy jednodniowe, wycieczki 

kilkudniowe, obozy pobytowe - organizacja i obsługa grup przyjaz-
dowych (program, transport, catering, zlecenia indywidualne)

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

WOLNA KAWA W KULTURALNEJ
Mimo, że pierwotnie  kawa trafiła do Europy wraz z całą otoczką związanych z nią towarzy-

skich ceremonii, jako napój, którego picie powinno się celebrować, dziś często traktuje-
my ją jako jeden z niewielu dozwolonych, a jednocześnie skutecznych stymulantów, którymi 
wspomagamy się podczas intensywnej pracy. Kto z nas nie powiedział nigdy, że musi “strzelić 
sobie kawkę”, bo inaczej nie da rady?

Skojarzenie z przyjmnym po-
rannym rozleniwieniem i relak-
sem przy kawie wciąż co prawda 
istnieje, w praktyce jednak zbyt 
często pijemy kawę byle jaką i 
byle jak, traktując ja jedynie jako 
roztwór, którego praktyczna war-
tość wynika głównie z zawartości 
kofeiny. A przecież wcale nie musi 
tak być i miło nam jest zasygnali-
zować, że kawiarnia Kulturalna, 
poszukując wciąż nowych sposo-
bów usatysfakcjonowania swoich 
gości, rozpoczyna właśnie współ-
pracę z kazimierską rzemieślniczą 
palarnią SlowCoffee (slowcoffee.
pl), której nazwa jest jednocześ-
nie określeniem przyświecającej 
jej działalności filozofii.

Slow Coffee, czyli “wolna kawa” 
(wolna w sensie tempa) to propo-
zycja alternatywna wobec kawy 
pitej szybko i bez zwracania uwagi 
na jej właściwości smakowe. I nie, 
nie jest to bynajmniej propozycja 
skierowana jedynie do tych, któ-
rzy swobodnie dysponują czasem 
i  mogą pozwolić sobie na “luk-
sus” kontemplowania smaku, 
barwy i aromatu. Paradoksalnie 
to właśnie chwila odprężenia, po-
święcenie tych kilkunastu minut 
na spokojne wypicie kawy bez 
zaprzątania sobie wówczas gło-
wy planami i terminami może być 
czynnikiem, który pozwoli nam, 
dzięki odprężeniu, “zresetować”, 
odświeżyć umysł i poukładać so-
bie w nim sprawy tak, by móc pra-
cować sensowniej i wydajniej.

Taka właśnie jawa  z rzemieśl-
niczej palarni kawy slow coffee, 
wypalana w tradycyjnym piecu 
bębnowym opalanym gazem, 
pojawi się już w ten weekend w 
naszej ofercie.  Jest to mieszanka 
kaw pochodzących z Brazylii - re-
gion Santos , Gwatemali - region 
San Marcos oraz Indii - region   
Tamil Nadu. Pierwsze dwie to 
arabiki, ostatnia to robusta. Kawy 
te uprawiane są na wysokości od 

800 - 1400 m n.p.m  i poddawane 
są one obróbce natural i washed. 
Mikroklimat w którym dojrzewa 
wiśnia kawowca , obróbka oraz 
proces wypalenia nadaje kawie  
profil smakowy orzecha, czeko-
lady oraz malin. Trudno to sobie 
wyobrazić? Cóż, na szczęście - nie 
trzeba zdawać się tu na spelkula-

cje i wyobraźnie. Zamiast tego za-
praszamy serdecznie do Kultural-
nej, gdzie taka właśnie kawa już 
od piątku będzie dostępna!

 A jeśli komuś zasmakuje - kawy 
nie tylko będzie można się u nas 
napić, ale i ją kupić, by cieszyć się 
jej smakiem w domu!




