
Tygodnik OKO: Dlaczego warto 
wziąć zainteresować się Waszą 
kampanią?

Beata Smykiewicz Różycka: 
Dlatego że choroba nowotwo-
rowa, jaką jest rak piersi, zbiera 
straszliwe żniwo i niestety nasze 
statystyki pokazują, że nie ma 
wieku bezpiecznego, że zarówno 
dziewczyny 18-letnie, jak i kobiety, 
które mają powyżej 20, 30 czy 40 
roku życia zapadają na raka piersi 
i zachorowalność w Kozienicach 
jest nieco wyższa niż średnia kra-
jowa. To się zmienia - niedawno 
było powyżej 5%, w tej chwili już 
9%, więc to wcale nie jest mało, 
tymczasem w Polsce nie ma pro-
gramu profilaktyki NFZ dla kobiet 
w wieku 18-49 lat. Kobiety które 
ukończyły 50 roku życia mają pro-
filaktykę w postaci mammografii, 
ona jest ogólnie dostępna i jest 
bezpłatna. Jeżeli chodzi o badania 
USG piersi dla populacji 18-49, to 
żeby można było otrzymać skiero-
wanie na badanie USG musi być 
jakieś wskazanie bezpośrednie. 
Takim wskazaniem często jest 
jakiś guz czy inna zmiana, któ-
rą sobie dziewczyna czy kobieta 
wyczuje w czasie badania - ale  
wtedy jest już późno.

Z drugiej strony w tym momen-
cie bardzo często słyszymy, że 
statystyki pokazują,że jest coraz 

mniej nowotworów. Prawda jest 
zupełnie inna: po prostu pacjentki 
przestały się badać. Właśnie teraz 
obserwujemy, w czasie COVID-19, 
że jest mniej pań, które przecho-
dzą na USG, bo prawdopodobnie 
boją się ryzyka zakażenia, choć tak 
naprawdę przy takim reżimie reżi-
mie sanitarnym, w jakim pracuje-
my, myślę że dużo łatwiej zarazić 
się gdzieś na ulicy, podczas spot-
kań towarzyskich czy w supermar-
kecie niż w czasie badania. Poza 
tym nie ma chyba nic gorszego, 
jak usłyszeć w gabinecie w czasie 
wizyty kontrolnej, że jest już za 
późno, czemu tak długo Pani zwle-
kała. Czyli wspierać należy dlate-
go. że nie ma bezpiecznej mamy, 
siostry, dziewczyny, która mogłaby 
powiedzieć z całą pełną odpowie-
dzialnością “mnie to nie dotyczy” 
- nie ma takiej granicy. Musimy też 
mieć świadomość, że tam, gdzie 
państwo nie radzi sobie, jeśli cho-
dzi o tę profilaktykę, powinniśmy 
pomagać po prostu, inwestując 
w nasze szczęście rodzinne i oso-
biste. Pieniądze, które w zeszłym 
roku mieliśmy ze zbiórki, czy które 
mieliśmy 2,3 czy 4 lata wcześniej... 
w tym roku tych pieniędzy nie 
mamy, bo zbiórki nie było, bo był 
lockdown. Pozyskujemy jednak 
pieniądze, w ten sposób, że napi-
sałam tomik “Okruchy dnia”...

Tygodnik OKO: Mieliśmy właś-
nie o niego zapytać...

Beata Smykiewicz Różycka:  
Napisałam tomik, nagrałam au-
diobook, jestem jego lektorką i 
taki zestaw w formie dobrowolnej 
cegiełki w wysokości 30 złotych, 
czyli wartości badania - to znaczy 
tej części dofinansowania, którą 
my dajemy - przeznaczamy w ca-
łości zarówno na badania, jak i na 
wspieranie kobiet, które zmagają 
się już z chorobą nowotworową

Tygodnik OKO: 585 przebada-
nych dotąd dzięki Wam kobiet 
to dużo czy mało w stosunku do 
potrzeb?

Beata Smykiewicz Różycka: I 
dużo, i mało. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, że w ogóle takich 
akcji Kozienicach nie było jeszcze 
pięć lat temu - to dużo.  Co jed-
nak w tym wszystkim jest symp-
tomatyczne? Liczba zachorowań: 
40 wykrytych zmian i nie mó-
wimy tu sytuacjach typu cysta, 
tylko o zmianach do dalszej diag-
nostyki czyli ze wskazaniem na 
wizytę u onkologa. Więc - jakby  
czerwony alert.

Myślę że to jest sukces, że panie 
zaufały, że zaczęły się badać, bo 
niestety w społeczeństwie jest lęk 
przed rakiem i najczęstszą reakcją 
jest odrzucenie czy też odwle-

kanie terminu wizyty u lekarza, 
a to przecież przykład przykład 
absurdu. I tak będziemy się bory-
kać z tym problemem, więc lepiej 
diagnozować się przynajmniej raz 
do roku, a jeśli z jakiegoś powodu 
nie, to przynajmniej raz na dwa 
lata. Obowiązkowo samobadanie 
piersi. Znowu w tym roku mie-
liśmy ruszyć od września z pro-
gramem szkoleniowym dla szkół, 
a także mieliśmy rozmawiać z 
dyrektorami firm i instytucji, któ-
re zatrudniają kobietę, aby przy 
współudziale Amazonek uczyć 
panie samobadania piersi, wraż-
liwości na zmiany w piersiach... 
no, ale w tej sytuacji niestety nie 
możemy tego zrobić.

Będziemy czekać aż to się zmie-
ni, natomiast w pełnym reżimie 
można cały czas dzwonić do Mil-
lenium czy też osobiście próbo-
wać się zarejestrować i korzystać 

z badań na hasło IDA CZERWCO-
WA. Pacjentki płacą wtedy 30 zło-
tych i nie oczekują w kilometro-
wych kolejkach, tylko niemalże od 
ręki te badania się odbywają - w 
takim terminie i o takiej godzinie, 
o jakiej pacjentce jest dogodnie.

Partnerem kampanii oraz Me-
cenasem wydania tomiku „Okru-
chy dnia, czyli Krzysiek i inne 
zapiski” jest ENEA Wytwarzanie. 
Patronat Honorowy nad wyda-
rzeniem sprawują: Burmistrz 
Gminy Kozienice – Piotr Kozłow-
ski oraz Starosta Powiatu Kozie-
nickiego – Andrzej Jung.

Powyższy tekst jest jedynie wy-
cinkiem z naszej dłuższej rozmo-
wy, którą w całości opublikujemy 
dziś wieczorem na naszej stronie 
internetowej. Warto przeczytać 
całość, ponieważ znajdziecie tam 
Państwo -  w szczególności Panie 
-  wiele użytecznych informacji.
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IDA CZERWCOWA PO RAZ V
Fundacja Energia-Działanie w Kozienicach zaprasza do udziału w V edycji kampanii społeczno-

charytatywnej Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi, która odbędzie się już w sobotę, 24 
października na Facebooku. O tym, dlaczego warto wziąć udział w kampanii, rozmawialiśmy  

z prezes Fundacji, Beatą Smykiewicz-Różycką.

P.H.U”MIX” Pionki
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 105 § 1 oraz art. 104 w związku z art. 98 § 2 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 
256 ze zm.), w związku z zawieszonym na wniosek inwestora, postępowaniem  
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli prze-
ciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa wału prawego rzeki Zagożdżonki – w km 
0+000-6+700 gm. Kozienice”, zawiadamia się, że w dniu 12 października 2020 r. 
Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 108/SPEC/2020, w której umorzył  
postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z nową ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 310) Prawo 
wodne, która dokonała zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, prze-
widując zastąpienia dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospo-
darki wodnej jednym podmiotem, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, inwestorem ww. obiektu budowlanego jest Państwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w termi-
nie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydzia-
le Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Dele-
gatura-Placówka Zamiejscowa w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, w godzinach:  
poniedziałek 13:00 – 16:00 oraz czwartek 8:00 - 12:00 po wcześniejszym umó-
wieniu się telefonicznym pod nr (48) 36-20-594. Osoby nieumówione nie 
będą obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może 
zostać przedłużony. W pokoju nr 205A może przebywać tylko jedna osoba do 
jednej sprawy. Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m 
odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, 
dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. Osoba odbierająca dokumentacje 
z urzędu winna używać rękawiczek jednorazowych, zdezynfekować dłonie oraz 
mieć zasłonięte usta i nos.

W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, 
strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, 
zgodnie z art. 49 § 1 Kpa.

Data publicznego obwieszczenia 22 października 2020 r.
WI-R.7820.4.2.2017.AW

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 105 § 1 oraz art. 104 w związku z art. 98 § 2 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 256 ze zm.), w związku z zawieszonym na wniosek inwestora, postępowa-
niem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa wału lewego rzeki Zagożdżonki – w km 
0+000-7+550 gm. Kozienice”, zawiadamia się, że w dniu 12 października 2020 r. 
Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 109/SPEC/2020, w której umorzył po-
stępowanie w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z nową ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 310) Prawo 
wodne, która dokonała zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, prze-
widując zastąpienia dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospo-
darki wodnej jednym podmiotem, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, inwestorem ww. obiektu budowlanego jest Państwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w termi-
nie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wy-
dziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, w godzi-
nach: poniedziałek 13:00 – 16:00 oraz czwartek 8:00 - 12:00 po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod nr (48) 36-20-594. Osoby nieumówione  
nie będą obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może 
zostać przedłużony. W pokoju nr 205A może przebywać tylko jedna osoba do 
jednej sprawy. Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m 
odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, 
dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. Osoba odbierająca dokumentacje 
z urzędu winna używać rękawiczek jednorazowych, zdezynfekować dłonie oraz 
mieć zasłonięte usta i nos.

W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, 
strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, 
zgodnie z art. 49 § 1 Kpa.

Data publicznego obwieszczenia  22 października 2020 r.
WI-R.7820.4.1.2017.EG

Likwidatorzy Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego i Melioracyjnego Spółka z o.o. 
w likwidacji,  Łuczynów,  26-900 Kozienice ogłaszają przetarg ustny w drodze publicznej licytacji

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łuczynowie, gmina Kozienice, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
o powierzchni 0,47 ha oznaczonej jako działki zespolone o numerach: nr 23/12 o powierzchni 0,15 ha, nr 23/13 o powierzchni 0,20 ha i nr 
23/14 o powierzchni 0,12 ha oraz własność znajdujących się na gruncie budynków i budowli, stanowiących odrębną nieruchomość, objętych 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą nr RA1K/53160/3.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa , a Sprzedającemu przysługuje prawo użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 roku.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń o charakterze rzeczowym.
Na nieruchomości znajduje się:
1. budynek stacji hydroforni, plac betonowy, ogrodzenie terenu, place i chodniki betonowe.
2. zestaw kontenerowy biurowy nie związany trwale z gruntem wraz z linią kablową telefoniczną i siecią kablową.
Przetarg odbędzie się w dniu 17. 11. 2020 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego i Melioracyjnego 
Spółka z o.o. w likwidacji,  Łuczynów,  26-900 Kozienice.  
Cena wywoławcza netto wynosi 340 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
Minimalne postąpienie wynosi 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta  złotych 00/100). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie 
wadium w wysokości 34. 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) na rachunek bankowy Spółki w  BNP PARIBAS, numer 
rachunku 27203000451110000000169660 z dopiskiem „przetarg –. działka” w rubryce „tytułem” na przelewie, w terminie do dnia 17. 11. 
2020 roku do godziny 9:00.(środki winny znaleźć się na koncie Sprzedającego). Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji winni 
okazać do wglądu prowadzącemu przetarg dokument tożsamości, pełnomocnictwo udzielone przez właściwy organ podmiotu wnoszącego 
wadium wraz z aktualnym wypisem z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej upoważniające do składania oświadczeń woli w zakresie 
objętym przetargiem. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać do dnia licytacji tj 17. 11. 2020 r.  w każdym dniu roboczym od 8.00 
do 15.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Likwidatorem tel.: 601 280 973, 601 280 963, 601 280 964.
Licytację przeprowadzi przewodniczący powołanej przez likwidatorów komisji zgodnie z regulaminem określającym zasady i tryb przeprowa-
dzenia sprzedaży nieruchomości w drodze publicznej likwidacji  /do wglądu i zapoznania się w siedzibie firmy/.
Przed przystąpieniem do licytacji należy zapoznać się z Regulaminem określającym zasady i tryb przeprowadzania sprzedaży nieru-
chomości w drodze publicznej licytacji - dostępnym w siedzibie firmy.
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Zajmujemy się: rehabilitacją 
pourazową, terapią manualną  
i terapią leczenia schorzeń krę-
gosłupa, sportową, neurologicz-
ną, pooperacyjną, drenażem 
limfatycznym, rehabilitacją NDT 
BOBATH małych dzieci i nie-
mowląt. W bólach kręgosłupa, 
stawów i mięśni oferujemy ma-
saż. Porad dietetycznych udzie-
la dietetyk Karolina Zapora. Jako 
uzupełnienie terapii stosujemy 
zabiegi fizykoterapeutyczne: 
ultradźwięki, laseroterapię, 
krioterapię, hydroterapię, elek-
troterapię, okłady borowinowe,  
falę uderzeniową.

Fala uderzeniowa to obecnie 
jedna z najlepszych metod, sto-
sowana z powodzeniem w le-
czeniu chronicznego bólu zwią-
zanego z układem ruchu.

Jak działa fala uderzeniowa? 
Wytwarzana jest pod ciśnie-

niem w profesjonalnym, prze-
znaczonym do tego aparacie,  

a następnie przy pomocy im-
pulsów aplikowana jest do ciała 
przez specjalną głowicę. Dzięki 
ich zogniskowaniu fala uderze-
niowa bardzo dokładnie trafia  
w konkretne miejsce – dzia-
ła przede wszystkim na cho-
re tkanki, w niewielkim lub w 
żadnym stopniu oddziałując  
na pozostałe.

Wskazania
• ostroga piętowa
• schorzenia ścięgna Achillesa
• kolano skoczka, biegacza
• zespół/bóle odcinka 
kręgosłupa
• zespól bolesnego barku
• łokieć tenisisty, łokieć golfisty
• bóle nadgarstka
• naciągnięcie mięśni
• stany pourazowe
• entezopatie
• przewlekłe zapalenie 
tkanek miękkich
• stany pourazowe

Fala uderzeniowa to przy-
kład na to, iż walka z bólem 
może być nie tylko zwycięska, 
lecz także przebiegać w spo-
sób bezpieczny i dający szybkie  
i trwałe efekty terapeutyczne. 
Seria zabiegów to 3-5 powtó-
rzeń, dobieramy częstotliwość  
indywidualnie.

Więcej informacji o Nas znaj-
dziecie na:
www.rehabilitacja-fizjomax.pl/

www.facebook.com/Rehabilita-
cjaFizjomax/

TWÓJ BÓL JEST NASZYM BÓLEM
W Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Fizjomax do każdego Pacjenta podchodzimy  

w sposób indywidualny, dobierając kompleksową terapię w oparciu o doświadczenie  
i specjalistyczne kursy.

OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA
• Sprzedam kozła do kóz bardzo 
ładnego cena 150 zł. Tel. 792-
0710-984
• Sprzedam krowę 8 l cielną i ja-
łówkę 7m-cy. Brzeźnica 29
• Sprzedam pług ciągnikowy „3” 
nowy. Brzeźnica 29
• Sprzedam pług ciągnikowy „5” 
nowy. Brzeźnica 29
• Profil ocynkowany 100x20x1,5 
za pół ceny po 6,50 zł /mb Tel. 
888 302 303 48 614 50 69
• Słupki ocynkowane z profila 
45x40x2 po 15 zł /szt Tel 888 302 
303 lub 48 614 50 69
• Słupki ocynkowane 80x80x2- po 

13 zł / mb Tel 888 302 303 lub 48 
614 50 69
• Profile różne nowe po 2 zł /kg 
Kozienice Tel. 48 614 50 69 lub 
888 302 303
• Sprzedam OPEL MERIVA 1,6 r. 
prod. 2004 (model 2005) benzyna 
+ LPG Tel. 663 475 864, cena do 
negocjacji
• Kupię 1 ha ziemi (nieużytki)  
Tel. 792 476 694
• KUPIĘ KAŻDY CIĄGNIK DO 10 tys. 
Stare Motocykle WSK MZ ROMET 
fiat 126p itp. Tel. 721-029-688
• Sprzedam kiosk typu ruch, ta-
nio. Tel. 513-526-453 

lub 48 614-89-16
• Wynajmę halę w okolicy Ko-
zienic na magazyn lub cichą pro-
dukcję ew. nawiążę współpracę.  
Tel. 513-526-453 
lub 48 614-89-16
• Owczarek podhalański 
suka dorosła na dużą posesję  
Tel. 513-526-453 
lub 48 614-89-16
• Sprzedam przyczepę kempingo-
wą Niewiadow. Okazja, bez obo-
wiązku opłaty OC. 
Tel. 513-526-453 
lub 48 614-89-16

FIRMA KORDAS
KASY FISKALNE 

ON-LINE
TEL. 503-057-533

Pokłosie wątpliwości...
Nasz artykuł z 12 października pt. “Garbatka-Letnisko: budzące wątpliwości zachowanie za-

każonego księdza” wzbudził wyjątkowo szeroki odzew. Dawno już na naszej stronie interne-
towej nie pojawiło się tyle komentarzy, w części obszernych i rzeczowych, w części zaś… no cóż.

Przypomnijmy: artykuł doty-
czył sytuacji, gdy po wiadomo-
ści, że na COVID-19 zachorowali 
obaj księża parafii Nawiedzenia 
NMP w Garbatce-Letnisko, po-
jawiły się informacje, że jeden 
z nich jeszcze w piątek wie-
czorem udzielał sakramentu, 
prowadził nabożeństwo i na 
domiar wszystkiego podpisy-
wał dzieciom zaświadczenia o 
obecności na tymże. W celu 
weryfikacji tych doniesień skon-
taktowaliśmy się również z pa-
rafią Garbatka-Letnisko, ksiądz 
jednak najpierw pouczył nas, 
że nie powinniśmy o tym pisać, 
następnie skłamał, że w piątek 
nie spowiadał, by na koniec, gdy 
podkreśliliśmy, że WIEMY, że 

było inaczej, uraczył nas stwier-
dzeniem, że spowiedź jest TA-
JEMNICĄ i zakończył połączenie.

Komentarze na naszej stronie 
w większości krytycznie odno-
siły się do zachowania księdza, 
niektóre również poszerzały 
krytykę, obejmując nią również 
władze szkoły w Garbatce oraz 
inne osoby, stawiając dodatko-
we zarzuty, których dotąd nie 
zweryfikowaliśmy. Otrzymaliśmy 
jednak również telefon od oso-
by, które wyrażała pretensje, że 
jej polemiczny komentarz nie zo-
stał zaakceptowany.

I rzeczywiście: przez nasze 
przeoczenie czekał na akcepta-

cję kilka dni. Gdy jednak zapo-
znaliśmy się z jego treścią, oka-
zało się, że tak ważny dla autorki 
komunikat w istocie sprowadzał 
się do ataku ad personam na in-
nych użytkowników, a jego treść 
bez szkody dla sensu (?) można 
by przykleić pod dowolnym arty-
kułem, gdzie ktoś pozwolił sobie 
na krytyką osób duchownych.

Z drugiej strony - głęboka 
myśl, że “Księża z narażeniem 
zdrowia i życia pełnią swoją po-
sługę, ale dzisiaj lewactwo dąży 
do zniszczenie Kościoła i rodzi-
ny” pozostanie chyba zawsze 
aktualna.

Prawda?
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Enea Wytwarzanie part-
nerem kulturalnych wy-
darzeń w Kozienicach, 
Zwoleniu i Radomiu

To był prawdziwie kulturalny 
tydzień dla sympatyków nieco-
dziennych brzmień i spotkań. 
Fundacja Ars Antiqua Radomien-
sis od 8 do 11 października zorga-
nizowała cykl koncertów dosłow-
nie z dawnej epoki. 

8 października kozieniczanie 
mieli możliwość posłuchania 
popularnych pieśni od renesan-
su do XIX wieku w wykonaniu 
Radomskiego Zespołu Senty-
mentalnego. 9 października w 
Zwoleniu wybrzmiały pieśni i 
arie renesansu i baroku w wy-
konaniu Karoliny Nosowskiej  
i Michała Danielewicza, nato-
miast 10 października w Rado-
miu odbył się koncert pt. „Podróż 
do Persji” w wykonaniu zespołu 
Jahiar Irani Trio. Cykl wydarzeń 
zwieńczyła uroczysta Msza Świę-
ta pod przewodnictwem Księ-
dza Biskupa Henryka Tomasika 
w kościele pw. Świętego Jana  
Chrzciciela w Radomiu.

Od 4 do 11 października także 
Stowarzyszenie „Młyńska” za-
troszczyło się o dostarczenie kul-
turalnych doznań. Tydzień Kultu-
ry Chrześcijańskiej rozpoczął się 
od Mszy Świętej w kościele pw. 
Chrystusa Nauczyciela w Rado-
miu oraz koncertu zespołu „Olga 
Nawara i Przyjaciele”. Podczas 

kolejnych dni można było wziąć 
udział w spotkaniu autorskim z 
Ewą Czaczkowską, uczestniczyć 
w projekcji filmu pt. „Wojtyła. 
Śledztwo”, posłuchać dawnych 
piosenek wojskowych we współ-
czesnej aranżacji w wykonaniu 
zespołu „Lustro” oraz wziąć 
udział w wernisażu wystawy i 
wieczorze wspomnień o Jerzym 
Kutkowskim. 

Organizatorzy zapraszali rów-
nież na wernisaż wystawy „Moc 
w słabości się doskonali” po-
święcony wspomnieniu księdza 
misjonarza Marcelego Prawicy, 
a także spektakl teatralny „Życie 
jest większe od legend” o księdzu 
kardynale Stefanie Wyszyńskim. 
Bardzo bogaty i różnorodny har-
monogram wydarzeń zakończy-
ła Msza Święta z okazji XX Dnia 
Papieskiego oraz koncert Chóru 
Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego pod 
dyrekcją Pawła Szkopa.

Enea Wytwarzanie po raz ko-
lejny włączyła się w szerzenie 
kultury i sztuki w obszarze dzia-
łania spółki. Wstęp na wszystkie 
wydarzenia, z wyjątkiem filmu,  
był bezpłatny.

W niedzielę, 11 października, zakończyły się koncerty 
oraz inne uroczyste spotkania w ramach XXIV Mię-

dzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja  
z Radomia oraz Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Partnerem 
wydarzeń była Enea Wytwarzanie.

Spektakl teatralny „Życie jest większe od legend” o księdzu  
kardynale Stefanie Wyszyńskim

n 

Wieczór wspomnień o Jerzym Kutkowskimn 

Enea Wytwarzanie zaprasza do korzystania 
z usług przechowywania dokumentacji
Enea Wytwarzanie oferuje usługi w zakresie  przechowywania dokumentacji osobowej  

i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.

Jako wyspecjalizowany pod-
miot, Spółka jest uprawniona do 
przechowywania dokumentacji 
na podstawie wpisu do rejestru 
przechowawców akt osobowych 
i płacowych nr 66 prowadzonego 
przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.

Świadczenie usług jest efek-

tem zgłaszanych potrzeb związa-
nych z koniecznością wywiązania 
się z obowiązków wynikających  
z przepisów prawa, w tym Ko-
deksu Pracy oraz Rozporządze-
nia Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z 10 grudnia 
2018 r. w sprawie dokumentacji  
pracowniczej.

Profesjonalne archiwum oraz 
wykwalifikowana i doświadczo-
na kadra zapewni odpowied-
nie warunki przechowywania 
dokumentacji w postaci papie-
rowej, w tym ochrony przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem 
lub utratą i dostępem osób  
nieupoważnionych.
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Ekologicznie i ekonomicznie,  
kolejne dotacje dla Kozienic

Leczenie wad postawy u dzieci z powiatu 
kozienickiego i garwolińskiego!

Trudna sytuacja pandemiczna nie blokuje działań 
kozienickiego samorządu w pozyskiwaniu środków. 

Wnioski aplikacyjne składane są w wielu konkursach  
i projektach. Działania są efektywne – w październiku  
pozyskano kolejne fundusze.

Dzięki zdobytej z WFOŚiGW 
dotacji, dla pięciu strażnic z te-
renu Gminy Kozienice, tj. w No-
wej Wsi, Stanisławicach, Ryczy-
wole, Brzeźnicy i Samwodziu, 
zostaną zakupione, a następnie 
zamontowane instalacje foto-
woltaiczne. 

Na ten cel zdobyto blisko 150 
000 zł, co stanowi 90% kosztów 
zadania. Brakujące 10% kozie-
nickie OSP otrzymają z budżetu 
Gminy Kozienice. 

Jak powiedział Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Ko-
złowski „Będzie ekologicznie  
i ekonomicznie”.

Grant finansowy 
dla Gminy Kozienice
Kozienice zostały również, po 

raz kolejny, laureatem konkur-
su grantowego organizowanego 
przez Polskie Sieci Elektroener-
getyczne. Grant finansowy w 
wysokości 20 000 zł przeznaczo-
ny zostanie na urządzenie siłow-
ni plenerowej przy kozienickim 
Domu Seniora. Jest to już drugi 
zwycięski projekt Kozienic złożo-
ny do programu „Wzmocnij swo-
je otoczenie” – w roku 2019 w 
ramach środków PSE zakupiono 
samoobsługowe stacje naprawy 
rowerów i wdrożono projekt „Ko-
zienicka poMOC rowerowa”.

Gmina Kozienice we współpracy z Centrum Medycznym MEDICA w Zwoleniu przystąpiła 
do realizacji projektu ,,Leczenie wad postawy u dzieci z powiatu kozienickiego  
i garwolińskiego!”.

Celem projektu jest: wzrost 
wykrywalności niezdiagnozowa-
nych chorób kręgosłupa, popra-
wa stanu zdrowia, wzrost pozio-
mu wiedzy na temat przyczyn, 
skutków i terapii leczenia chorób 
kręgosłupa. Projekt skierowany 
jest do uczniów klas I-VI szkół 
podstawowych.

Pierwszym etapem działań jest 

diagnostyka wad postawy u ucz-
niów szkół prowadzonych przez 
Gminę Kozienice, po uprzednim 
wyrażeniu zgody przez rodziców 
uczniów. Badania będą przepro-
wadzane  w szkołach przez fizjo-
terapeutów. W wyniku przepro-
wadzonej diagnostyki zostaną 
wskazani uczniowie, którzy będą 
kwalifikować się do grupowych 

zajęć korekcyjnych. Intensyw-
ność oraz zakres zajęć korek-
cyjnych zostanie dostosowana  
do potrzeb uczestników.

Pierwsze badania diagno-
styczne już się odbyły w Pub-
licznej Szkole Podstawowej nr 
2 im. Króla Zygmunta Starego  
w Kozienicach.

Szanowni Krwiodawcy Kozienic i okolic!
W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo orga-

nizator przenosi akcje pobierania krwi z mobilnego 
punktu-ambulansu do pomieszczeń użyczonych przez 
Urząd Miejski w Kozienicach

Nowy punkt poboru: Zarządzanie Mieniem Komu-
nalnym, ul. Radomska 36

Pobór w tym punkcie już od 22 października, potem  
w każdy czwartek, godz. 8:30-12:30.

Z okazji setnej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszaw-
skiej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Mini-
sterstwem Cyfryzacji ogłosili akcję „Pod Biało-Czerwo-
ną”. Projekt zakłada sfinansowanie przez Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów zakupu masztów i flag wraz z 
ich instalacją.

Warunkiem jest zebranie odpowiedniej ilości głosów 
– w przypadku Gminy Kozienice liczba ta wynosi 500 
głosów. Głosy poparcia zbierane są poprzez wypełnie-
nie ankiety dostępnej na stronie: www.gov.pl/bialo-
czerwona do 11 listopada, do godz. 23.59.

Zachęcamy do oddania głosu.
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Fot. Jerzy Drągowski

RELIKWIE BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W KOZIENICKIEJ PARAFII ŚW. RODZINY
36. Rocznica męczeńskiej śmierci oraz sprowadzenie 

relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki do Parafii  
św. Rodziny w Kozienicach była okazją do przypomnienia 
historii życia księdza – bohatera.

18 października do kościoła, 
w czasie uroczystej Mszy św., 
wprowadzone zostały relikwie, 
które mają pozostać w nim już 
na zawsze. Parafia Św. Rodziny 
w Kozienicach wzbogaciła się o 
relikwie męczennika „Solidarno-
ści”, błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki,  dzięki życzliwości 

związku zawodowego NSZZ „So-
lidarność” w Enei Wytwarzanie.

- Relikwie mają nam przybli-
żać postać wspaniałego kapłana, 
Polaka, który w najważniejszej 
chwili swojego życia nie wahał 
się stanąć i przypominać o tym, 
co jest najważniejsze.  – mówił 

proboszcz ks. Władysław Sarwa, 
ks. Tomasz Gaik podkreślał na-
tomiast w czasie homilii, że ks. 
Popiełuszko jest przede wszyst-
kim niedościgłym wzorem dla 
wszystkich kapłanów.

Wagę wydarzenia podkreśliła 
realizacja specjalnego projektu 

muzycznego, na który złożyły się 
uroczysta oprawa Mszy Św. oraz 
koncert o charakterze sakral-
no – patriotycznym, z udziałem 
znakomitych solistów i instru-
mentalistów. W nowych, autor-
skich, specjalnie na ten koncert 
przygotowanych aranżacjach, 
artyści z Kwartetu Romantica  

orazMagdalena Stefaniak-so-
pran i Ryszard Wróblewski-tenor 
wykonali m. in. “Ave Maria” P. 
Lorenca, “Panis Angelicus” C. 
Franca i “Głos Boga” A. Adama, a 
także specjalnie skomponowaną 
na cześć ks. Jerzego Popiełuszki 
pieśń zatytułowaną „Kto wierzy, 
żyje na wieki”.

Fot. Jerzy Wojtkowski Fot. Jerzy Wojtkowski
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Fot. Jerzy Drągowski

RELIKWIE BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W KOZIENICKIEJ PARAFII ŚW. RODZINY

W HOŁDZIE ŚW. JANOWI 
PAWŁOWI II

Zdrój uliczny w miejscowości Brzeźnica

36. Rocznica męczeńskiej śmierci oraz sprowadzenie 
relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki do Parafi i 

św. Rodziny w Kozienicach była okazją do przypomnienia 
historii życia księdza – bohatera.

W 42. rocznicę jednego z najważniejszych 
momentów w najnowszej historii Kościoła, 

a także Polski i Europy, w hołdzie Św. Janowi Pawłowi 
II Pan Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice 
wspólnie z Panią Dorotą Stępień – zastępcą Burmistrza 
Gminy Kozienice, Panią Moniką Makulec-Sobota – 
skarbnikiem Gminy Kozienice oraz Panią Sylwią Wąsik 
– sekretarzem Gminy Kozienice zapalili znicze i złożyli 
kwiaty w kozienickim, miejscu pamięci Papieża Polaka.

18 października do kościoła, 
w czasie uroczystej Mszy św., 
wprowadzone zostały relikwie, 
które mają pozostać w nim już 
na zawsze. Parafi a Św. Rodziny 
w Kozienicach wzbogaciła się o 
relikwie męczennika „Solidarno-
ści”, błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki,  dzięki życzliwości 

związku zawodowego NSZZ „So-
lidarność” w Enei Wytwarzanie.

- Relikwie mają nam przybli-
żać postać wspaniałego kapłana, 
Polaka, który w najważniejszej 
chwili swojego życia nie wahał 
się stanąć i przypominać o tym, 
co jest najważniejsze.  – mówił 

proboszcz ks. Władysław Sarwa, 
ks. Tomasz Gaik podkreślał na-
tomiast w czasie homilii, że ks. 
Popiełuszko jest przede wszyst-
kim niedościgłym wzorem dla 
wszystkich kapłanów.

Wagę wydarzenia podkreśliła 
realizacja specjalnego projektu 

muzycznego, na który złożyły się 
uroczysta oprawa Mszy Św. oraz 
koncert o charakterze sakral-
no – patriotycznym, z udziałem 
znakomitych solistów i instru-
mentalistów. W nowych, autor-
skich, specjalnie na ten koncert 
przygotowanych aranżacjach, 
artyści z Kwartetu Romanti ca  

orazMagdalena Stefaniak-so-
pran i Ryszard Wróblewski-tenor 
wykonali m. in. “Ave Maria” P. 
Lorenca, “Panis Angelicus” C. 
Franca i “Głos Boga” A. Adama, a 
także specjalnie skomponowaną 
na cześć ks. Jerzego Popiełuszki 
pieśń zatytułowaną „Kto wierzy, 
żyje na wieki”.

W tej kameralnej uroczy-
stości uczestniczyli również 
przedstawiciele Powiatu Ko-
zienickiego oraz proboszcz 
Parafii pw. Św. Krzyża w Ko-
zienicach – ksiądz kanonik 
Kazimierz Chojnacki.

Przypominamy - 16 paź-
dziernika 1978 r. w ósmym 
głosowaniu (trwające od 
14 października) konklawe 
wybrało na papieża arcybi-

skupa  i metropolitę Krako-
wa, 58-letniego kard. Karola 
Wojtyłę – 264. zwierzchnika 
Kościoła katolickiego.  

Po raz pierwszy od 456 lat 
wspólnocie katolickiej prze-
wodził papież, który nie był 
Włochem. Jan Paweł II był 
też pierwszym od 1903 r. 
papieżem, który nigdy nie 
był urzędnikiem Kurii Rzym-
skiej.

W pobliżu cmentarza 
w miejscowości 

Brzeźnica, przed głównym 
wejściem, można „sko-
rzystać” z zakończonej 
właśnie inwestycji.

Mowa tu o „zdroju ulicz-
nym” który ma zapewnić 
wszystkim komfortowy do-
stęp do wody. Zdrój został 
usytuowany na terenie zie-
lonym przy granicy z pod-
jazdem z kostki betonowej. 
Lokalizacja taka umożliwia 
korzystanie z niego na terenie 
utwardzonym.

Fot. Jerzy Wojtkowski Fot. Jerzy Wojtkowski
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MUZYCZNE KOZIENICE

STARE KONIE W KAWIARNI C-KA

Dariusz Szewc  (gitara prowa-
dząca, wokal), Aleksander Fikus 
(gitara rytmiczna), Marek Ko-
strzewski (gitara basowa) i Sta-
szek Łuczkowski (perkusja) zna-
ją się.. no jak łyse konie, choć 
pod obecnym szyldem grają od 
roku 2019, a ich sobotni koncert  
w ramach inicjatywy Muzyczne 
Kozienice był pierwszym w Ko-
zienicach, choć bynajmniej nie  
w karierze, bo mają już za sobą wy-
stępy na WOŚP, podczas Hubertu-
sów, udział w  Największej Gitaro-
wej Orkiestrze Świata A.D. 2020…  

Nie wiedzieli - przezornie im o 
tym nie powiedzieliśmy! - że ich 
debiut w Kozienicach był jedno-
cześnie debiutem Kawiarni CK-A 
w charakterze przestrzeni rocko-
wego koncertu. Nikt nie wiedział, 
czy łupnięcie perkusyjnej stopy, 
tapnięcie basu czy przeszywający 
gitarowy przester nie spowodu-
ją przypadkiem, że eksplodują 
szyby, popękają szklanki a serwis 
do kawy odda ducha w konwul-
sjach - okazało się jednak, że już 
podczas próby dźwięku  kawiar-
nię wypełniło potężne, lecz cie-
płe brzmienie rockowego składu,  
w którym czuć było moc, ale  

i zrównoważenie. Doświadczenie 
robi jednak swoje: Stare Konie za-
czarowały publiczność od pierw-
szych dźwięków “Samby Pa Ti”  
i od tego momentu tylko spraw-
nie  podkręcały napięcie.

Nie zgadliśmy, przedstawiając 
swoją teorię pochodzenia nazwy 
zespołu jako próbę ubiegnięcia 
tych, którzy widząc ich skład po-
wiedzieliby “Eee, Stare Konie 
wzięły się za rocka…”. Okazało 
się, że konie są nie tylko metafo-
ryczne: najmłodszy w zespole gi-
tarzysta, miłośnik instrumentów 
marki Defil  i rzecznik prasowy 
składu Aleksander Fikus oraz jego 
wokalista i kierownik artystyczny 
Dariusz Szewc “od czasów staro-
żytnych” jeżdżą konno, stąd ich 
herb, łączący charakterystyczny 
kształt gitarowej kostki z nawią-
zaniami zarówno do stadniny,  
jak i Kozienic.

Chwytając za instrumenty, Sta-
re Konie wracają, zabierając ze 
sobą publikę, do lat młodzień-
czych, gdy na falach Radia Luxem-
burg czy muzycznej Trójki Polskie-
go Radia królowali Jimi Hendrix, 
Carlos Santana czy zespół Deep 
Purple. Utwory wszystkich tych 

twórców - oraz kilku innych - za-
brzmiały tego w Kawiarni, i to 
nie jako niewolniczo odegrane  
standardy, ale utwory, w których 
aranżacje włożyli naprawdę wie-
le od siebie, nadając każdemu 
z nich indywidualny sznyt. Nie 
tylko zresztą aranżacje: modus 
operandi  Koni jest wykonywanie 
wszystkich utworów po polsku, w 
wersjach autorskich, ułożonych 
nierzadko z dużym poetyckim po-
lotem. A ekspresja? Niech żałuje, 
kto nie słyszał kreacji wokalnej 
Dariusza Szewca w utworze “Hey 
Joe”, który - o czym nie wszyscy 
musieli wiedzieć, słuchając jedy-
nie wersji oryginalnej - opowiada 
jakby nie było o tym, że tytułowy 
Joe zabija “swoją starą”, za zbyt 
bliskie kontakty z innym facetem 
i ucieka do Meksyku, by uniknąć 
powieszenia. Był więc rockowy 
czad, były też chwile bluesowej 
zadumy. Prosimy o pilny kontakt 
z redakcją, jeśli kogoś nie przeszły 
przysłowiowe ciary przy ekspre-
syjnym wykonaniu “Trzech zapa-
łek” z repertuaru TSA czy “Mod-
litwy” Nalepy.

- Lepszej publiczności na na-
szym pierwszym koncercie  
w Kozienicach nie mogliśmy sobie 
wymarzyć - mówił między utwo-
rami z dość symbolicznie wydzie-
lonej “sceny” Aleksander Fikus, 
który następnie zwięźle przed-
stawił całą historię końskiego  
oldboysbandu.

- Wszyscy jesteśmy związani 
z muzyką od dłuższego czasu. Z 
Darkiem się znamy najdłużej. Dar-
ka chyba wszyscy znają, prawda? 
To jest znany muzyk, społecznik. 
Kiedyś mieliśmy zespół w liceum, 
było nas trzech chłopaków, tułali-
śmy się, nie mieliśmy gdzie grać… 
Darek nas przygarnął i graliśmy u 
niego w piwnicy, na jego sprzęcie. 
To było prawie 40 lat temu - i od 
tego czasu utrzymujemy kontakt. 

Los sprawił, że mieszkamy właś-
ciwie na jednej ulicy. Nie mogło 
być tak, żebyśmy czasem nie roz-
mawiali o gitarach - to jeden wą-
tek. Drugi to Staszek Łuczkowski. 
Właściwie to wszystko przez nie-
go się stało. Staszek to jest mój 
klient już od kilkunastu lat…

...w tym momencie, jak mo-
żecie sobie Państwo wyobrazić, 
stało się to, co stać się musiało 
w sytuacji, gdy weterynarz oznaj-
mia, że Stary Koń jest od dawna 
jego klientem. Gdy umilkły już 
brawa i uśmiechy, gitarzysta kon-
tynuował:

- Stanisław zobaczył u mnie w 
lecznicy gitarę. “Słuchaj grasz na 
gitarze?” “No gram” “No to mu-
simy coś razem zagrać”. I zagrali-
śmy. No, ale we dwóch to żadne 
granie. Trzeba było dokooptować 
kogoś do zespołu. Naturalną rze-
czą było, że zacząłem rozmawiać 
z Darkiem. Teraz brakowało już 
tylko basisty. No i Darek przypro-
wadził Marka. Tak sformowała  
się nasza czwórka.

Przedstawiwszy w ten sposób 
krótką autobiografie, muzycy 
przeszli… tak jest, do “Autobio-
grafii”, tej z repertuaru Perfectu. 
A potem? “Kiedy byłem małym 
chłopcem”, “Wonderful Tonight” 
i “Little Wing” Hendrixa i “When 
a Blind Man Cries” z repertuaru 
Deep Purple (wszystkie oczy-
wiście w polskich przekładach), 
“Harley mój”, “Tennessee Whi-
skey”, przy której wokalista roz-
bujał się tak, że zdawał się odlaty-
wać oraz wiele innych.

Gdy przyszedł czas na koniec, 
nie obyło się bez bisów, a koncert 

zakończył się tak samo, jak się roz-
począł, czyli “Sambą Pa Ti”, zagra-
ną przez rozgrzany zespół jeszcze 
lepiej, niż za pierwszym razem.

Jeśli trafi się Państwu okazja 
usłyszenia gdzieś Starych Koni - 
nie wahajcie się ani chwili, jeśli 
tylko bliski jest Wam klasyczny 
rock z sercem i pazurem. Jeśli 
możemy zaś czegoś żałować, to 
chyba tylko tego, że obowiązu-
jące obostrzenia nie pozwoliły 
uczestniczyć w koncercie szerszej 
publice. Tym niemniej - pańskie 
oko konia tuczy, dbajmy więc o 
muzyczną perełkę, jaka po cichut-
ku, ni stąd ni zowąd, się u na poja-
wiła, bo drugiego takiego zespołu 
dziś u nas nie znajdziemy!

Impreza była  częścią inicjatywy 
,,Muzyczne Kozienice”, autorstwa 
Stowarzyszenia „Przystanek Ini-
cjatywa”, która wchodzi w skład 
projektu ,,Razem dla kultury w 
Gminie Kozienice”, realizowanego 
przez Kozienicki Dom Kultury im. 
Bogustawa Klimczuka w ramach 
programu Narodowego Centrum 
Kultury, „Dom Kultury+ Inicjatywy 
Lokalne 2020”.

Kolejna impreza z tego cyklu 
odbędzie się już 7 listopada, kie-
dy z koncertem online wystąpi 
dla nas KUDŁATY SOUND SYSTEM 
-  szczegóły już wkrótce! Przypo-
minamy również, że trwają prace 
nad tworzeniem strony Muzycz-
ne Kozienice, a wszelka pomoc 
w jej tworzeniu, w szczególności 
informacje o działających niegdyś 
w Kozienicach zespołach są mile 
widziane - o kontakt prosimy pod 
adresem mailowym przystaneki-
nicjatywa@gmail.com. 

Koń, jaki jest, każdy widzi - głosi sarmacka mądrość. Ci potomkowie sarmatów, którzy 
zdecydowali się 17 października odwiedzić Kawiarnię kozienickiego CK-A, mogli przeko-
nać się o czymś dużo ciekawszym, a mianowicie jak koń, a nawet cały kwartet koni  - i to 

dodatku Starych Koni! - BRZMI.

Impreza była  częścią inicjatywy ,,Muzyczne Kozienice”, au-
torstwa Stowarzyszenia „Przystanek Inicjatywa”, która wchodzi  
w skład projektu ,,Razem dla kultury w Gminie Kozienice”, reali-
zowanego przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogustawa Klimczuka  
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury,  
„Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020”.


