
Rafał Lechański, powszechnie 
znany jako Zielony, opuścił nas w lip-
cu zeszłego roku. O tym kim był dla 
swoich przyjaciół i dla Kozienic pisał 
wtedy na naszych łamach Emil Ko-
pański (“Goodbye Zielony”, OKO nr 
11/2020). Teraz, korzystając z okazji, 
jaka pojawiła się wraz z projektem 
„Nasza kultura w Gminie Kozieni-
ce”, umożliwiającym mieszkańcom 
przedstawienie własnych inicjatyw  
w zakresie kultury, jego koledzy Ka-
rol Kozak i Mateusz Pułkowski zapro-
ponowali zorganizowanie poświę-
conego jego pamięci koncertu…  
i w głosowaniu mieszkańców uzy-
skali najwięcej głosów, bo aż 365, 
a ich projekt zostanie zrealizowany 
już za miesiąc. Gdy spotkaliśmy się 
z chłopakami by porozmawiać o 
ich inicjatywie, okazało się, że pra-
wie nie musimy zadawać pytań, 
ponieważ opowieść o Zielonym  
i społeczności, dla której stworzył 
ostoję, toczyła się sama.

OKO: Najpierw proste 
pytanie: co się wydarzy?
Karol Kozak: 9 października wy-

darzy się koncert, który ma upa-
miętnić naszego kolegę, przyjaciela, 
który dla tego miasteczka zrobił bar-
dzo wiele, choć być może znany jest 
bardziej poza jego granicami. Przez 
przynajmniej kilkanaście lat, w kilku 
kolejnych lokalizacjach, organizował 
koncerty, czasem bardzo duże im-
prezy, zwieńczeniem była jego dzia-
łalność pod szyldem pubu Zieleniak. 
To ładnych parę lat, z którymi wiąże 
się masa różnych historii, radości i 
znajomości z ludźmi z całej Polski, 
ale też z Czech, Niemiec, Słowacji…   
To był przede wszystkim człowiek, 
który bardzo wspierał scenę lokal-
ną. Zawsze, gdy grały jakieś zespo-
ły, był też jako support zespół stąd, 
złożony z ludzi tu mieszkających 
albo stąd pochodzących. Człowiek 
-legenda. I tak jak mówiłem wcześ-
niej: Zielony był bardziej znany poza 
Kozienicami niż w Kozienicach. To 
dzięki niemu zespoły z całego kraju 
same nawiązywały kontakt i zabie-
gały o to, żeby tutaj zagrać, o czym 
wiem, bo często najpierw kontakto-
wały się ze mną i to ja mu je pod-
suwałem. On posłuchał, ocenił po 

swojemu... i zawsze coś ciekawego  
z tego wyhaczył.

Mateusz Pułkowski: Karol 
powiedział tu dlaczego to robi-
my, przypomniał postać Rafała…  
a dlaczego właśnie taki projekt? 
Chodzi o to, że wokół Zielonego  
i baru, powstała społeczność,  
a jak wszyscy wiemy społeczność 
pozbawiona spoiwa, którym był   
w tym wypadku Zielony jako osoba 
i pub Zieleniak jako miejsce, ulega 
dezintegracji. Te osoby wciąż na-
tykają się na siebie, gdzieś tam się 
spotykają, mówimy sobie “cześć” 
czy też pomachamy gdzieś tam  
z samochodu, ale brak już miejsca, 
w którym moglibyśmy się spotkać 
i koncertów, które odbywały się 
bardzo często i były dla tych na-
szych spotkań przyczynkiem - choć 
Zieleniak żył także pomiędzy nimi 
i ta społeczność cały czas się tam 
spotykała. Moim zdaniem, zacho-
wując wszelkie proporcje, można to 
porównać do rozproszenia społecz-

ności słuchaczy skupionych wokół 
radiowej Trójki, po jej zniszczeniu. 
Nagle, niemal z dnia na dzień, zabra-
kło ludzi, rozmów, muzyki i klimatu, 
dla których słuchacze byli związani 
z tą stacją. Wszyscy się rozproszyli. 
To był bardzo trudny moment, wie 
o tym każdy były słuchacz Trójki. 
Musiało dopiero powstać oddolnie 
stworzone, zupełnie nowe Radio 
357, żeby to środowisko mogło 
ponownie się spotkać i poczuć, że 
„jest u siebie”, a nie w jakimś ob-
cym domu. I podobnie jest z Ziele-
niakiem. Nasz projekt ma zatem za 
zadanie - oprócz wspomnienia sa-
mego Rafała, co jest najważniejsze 
- ponowne zebranie tej całej masy 
osób, o których wiemy, że gdzieś 
tam są, ponowne zintegrowanie tej 
unikalnej społeczności. Pomysło-
dawcą tego koncertu jest Karol, ja 
pomagam od strony takiej bardziej 
organizacyjnej.

Karol: Myślałem o tym długo  
i nie jest przecież też tak, że tylko 
ja jeden, bo wiele osób wspomina-
ło przy różnych okazjach, że warto 
by.... Wiem, że już rok temu były 
takie plany, ale pokrzyżowała je 
pandemia.

Mateusz: Wiele osób mówiło 
“Szkoda, że już nie ma…”, “Co te-
raz będzie…”, po przeżytej żałobie 
zaczęły się takie właśnie głosy odzy-
wać. W projekcie opisujemy to za-
daniowo, bo tak sie pisze projekty, 
ale po ludzku rzecz sprowadza się 
do tego, że chcielibyśmy się po pro-
stu wszyscy znowu spotkać - choćby 
po to, żeby wspólnie powspominać 
jak to było. Gdy coś ważnego zosta-
je nam odebrane, jakaś osoba lub 
miejsce, zawsze próbujemy to jakoś 
przypomnieć i w ten sposób część 
tego zatrzymać, albo stworzyć coś, 
co wejdzie w to miejsce.   

Karol: Może to dziwnie za-
brzmi, ale miesiąc czy półtora 
miesiąca temu coś mi podszep-
nęło, żeby się w koncu przełamać  
i to zrobić. Minęła akurat rocznica 
tragicznej śmierci Rafała. Pierw-
szą osoba, do której się zwró-
ciłem, był Maciek, brat Rafała.  

On zareagował entuzjastycznie…  
i dalej już poszło sprawnie.

OKO: Mówicie cały czas o lu-
dziach, którzy znali Zielonego, ale 
przecież projektem i  koncertami 
zainteresują się też zapewne ci, 
którzy się, kolokwialnie mówiąc, 
“nie załapali”, których to wszystko 
ominęło. Czy Wasz projekt nie jest 
też sposobem na to, by pokazać 
jak ważne miejsce na mapie ko-
zienickiej kultury tworzył Zielony, 
mimo że funkcjonowało ono cał-
kowicie niezależnie, równolegle  
i jakby w cieniu nurtu oficjalnego?

Mateusz: Wiesz, to zabrzmi 
może trochę górnolotnie, ale my-
ślę, że to działało tak, że kto miał 
trafić do Zieleniaka... ten trafił. Nie 
sądzę, żeby było tak, że ktoś teraz 
po tym koncercie powie “ojej, jaka 
szkoda, że ja się nie załapałem…”, 
bo nie znam takiej osoby w Kozie-
nicach, która byłaby zaintereso-
wana muzyką, czy szerzej kulturą 
alternatywną i która by się przez 
Zieleniak nie przewinęła. Osobi-
ście mam taką nadzieję, taką myśl 
w głowie, że to spotkanie wywoła 
jednak jakiś ferment w miastecz-
ku, zainspiruje jakieś przedsię-
biorcze osoby, które być może 
zastanawiają się nad tym, czy nie 
byłoby warto pociągnąć to dzieło 
w postaci prowadzenia w Kozieni-
cach pubu, w którym odbywają się 
koncerty. I może teraz ten projekt, 
spotkanie w jednym miejscu, roz-
mowy, wspomnienia i myślenie o 
tym, co można by dla Rafała i tego 
miasteczka dalej robić, zaowocują 
czymś ciekawym. Dorastają kolej-
ne pokolenia, ludzie słuchają róż-
nej muzyki i mają różną wrażliwość 
i pewnie nawet dzisiaj znalazłyby 
się takie dorastające osoby, które 
by takiego miejsca potrzebowały 
- ale teraz go nie znajdą, bo najbliż-
sze funkcjonuje chyba w Puławach. 
My tu w ogóle mieliśmy wielkie 
szczęście, że dzięki Rafałowi coś 
takiego w tak małym mieście  
powstało.

MATURA ‘2013

Rafał Lechański w studio Ra-
dia Ucho podczas audycji Ar-
tura Rybakowskiego 
pt. „Wpadam w ucho”.
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KAŻDY KONCERT JEST SPOTKANIEM

więcej na str. 3

PRZESYPOWNIA
SKŁAD KRUSZYW – JANIKÓW (k.Kozienic)

rozbiórki budynków, wykopy
ziemia ogrodowa * piasek zasypowy, fundamentowy

piasek sortowany * kruszywa betonowe 0,64
wylewki – miksokret

Tel. 536 454 343 
lub 796 616 912

więcej na str. 3

Było kiedyś w  Kozienicach takie miejsce, które stało się matecznikiem niezwykłej 
społeczności. Miejsce, do którego kozieniczanie rozsypani po Polsce i świecie wracali, by 

się spotkać i które przyciągało zespoły z całej Polski (i nie tylko), które same zabiegały, by 
tam zagrać. Była promująca muzykę, sztukę i spotkania z ciekawymi ludźmi instytucja kultury, 
której próżno szukać na mapie oficjalnych jej przybytków. Był wreszcie - a raczej przede 
wszystkim - człowiek, który  wszystko to stworzył.

TRWA NABÓR DO DRUGIEGO KOZIENICKIEGO DOMU SENIORA!

Czytaj na str. 7
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

23
września                   

RÓŻNE
• SPRZEDAM sieczkarnię do ku-
kurydzy firmy Krone. 
Tel. 661 513 348
• Sprzedam ościeżnicę z drzwia-
mi 80. Stan bardzo  dobry. Cena 
220 zł. Do uzgodnienia. Miejsco-
wość: Janów k/Kozienic 
Tel. 501-566-168
• Sprzedam wagę 500 kg. Cena 
120 zł. Miejscowość: Janów k/
Kozienic Tel. 501-566-168
• Sprzedam pianino austria-
ckie stuletnie do remontu. 
Cena 650 zł Do uzgodnienia. 
Miejscowość: Janów k/Kozienic  
Tel. 501-566-168
• Sprzedam betoniarkę 150 l. 
Stan idealny. Mało używana. 
Cena 1200 zł. Miejscowość: Ja-
nów k/Kozienic Tel. 501-566-168

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES 

MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl    PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• SPRZEDAM komplet opon let-
nich KLEBER 195/55/R15 i jed-
ną oponę MICHELIN 195/55/
R15. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 604 420 756
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI 
PO NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, moto-
rowery, części. Tel. 663-999-631

• Sprzedam działkę rekreacyjną” 
(400m2) na terenie R.O.D ,,Dolin-
ka” w Kozienicach Al. Truskawko-
wa nr.73  Tel. 516-361-731
• Sprzedam działkę rekreacyjną 
nr 48 na ROD „USTRONIE” w Ko-
zienicach. Działka zabudowana – 
altanka murowana z poddaszem, 
podpiwniczeniem i własnym uję-
ciem wody. Tel: 501 478 780
• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okoli-
ce. Tel. 739-075-275
• Kupię mieszkanie 2-3 pok. w 
Kozienicach. Może być do remon-
tu. 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 Ko-
zienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę rolną, znaj-
duje się na niej las oraz łąka 
działka, pow. 5000m² , znajduje 
się w miejscowości Aleksandrów 
gmina Magnuszew. Cena za 1m² 
to 29 zł oczywiście cena podlega 
negocjacji. Telefon 692 604 059 
(Sławomir)
• 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
• Sprzedam hektar ziemi w Brzó-
zie klasa 3 cena 40.000. Telefon 
kontaktowy 604-181-478
• Sprzedam działki budow-
lane w Janikowie 1200m².  
Tel. 604-181-478 
lub 503-124-381

-------------------------------------------

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA

zatrudnią: PRACOWNIKÓW 

BEZ DOŚWIADCZENIA

DO PALETOWANIA CEGIEŁ

tel. kontaktowy 600 030 838

--------------------------------------------

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 
publicznego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1079) oraz zgodnie z art. 9 - 10 § 1 i art. 61 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735) - dalej Kpa niniejszym zawiadamia się, że w dniu 
5 lipca 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
lotniska użytku publicznego:

inwestor:  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 
  ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, 

inwestycja: „budowę urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego 
– urządzenia i obiekty służące do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi 
Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej” 
w zakresie budowy obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME, wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Jedlnia-Letnisko, powiat 
radomski, na działce o nr ew. (w nawiasach - tłustym drukiem działki 
przeznaczone pod przejęcie pod inwestycje, po przecinku działka 
pozostająca przy dotychczasowym właścicielu): 19 (19/2, 19/1) z obrębu 
0012 Myśliszewice oraz na działkach o nr ew. 166, 190 z obrębu 0012  
z których korzystanie będzie ograniczone. 

Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda 
Mazowiecki w dniu 17 sierpnia 2021 r. wydał postanowienie  
Nr 1186/SAAB/2021, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia 
wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym.

Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy zażalenie.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do 
czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania może tego dokonać 
na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 13:00 - 16:00 lub  
w czwartek w godz. 8:00 - 12:00 po wcześniejszym umówieniu 
się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione  
nie będą obsługiwane. 

Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu 
postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji  
o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają 
informacji merytorycznych.  

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie 
może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 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. 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich 
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W myśl art. 41  
§ 2 Kpa zaniedbanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. W trakcie prowadzonego 
postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania 
będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie  
z art. 49 § 1 ww. ustawy.

Data publicznego obwieszczenia: 9 września 2021 r.    
WI-I.7820.3.2.2021.MP

• Kupię STARE MOTOCYKLE I 
SAMOCHODY wsk, mz, sim-
son, motorynka itp FIAT, PO-
LONEZ. Ciągniki rolnicze.  
Tel. 721 029 688
• Sprzedam rozrusznik oraz si-
łownik tylny do koparki CASE, 
cena 2000 zł.  Tel. 784-783-757
• Sprzedam koparkę kołową Case 
688P, rok 1991, cena 44 000.  
Tel. 784-783-757
• Sprzedam rozrusznik i si-
łownik do koparki CASE.  
Tel.  784-783-757

• Sprzedam różne starocie dla 
kolekcjonera. Miejscowość: Ja-
nów k/Kozienic .
Tel. 501-566-168
• SPRZEDAM beczkę 600l ocynk. 
Szczelna z zaworem, używana  
do wody. 
Tel. 604 420 756
• PRZYJMĘ stary lub zepsuty 
sprzęt komputerowy - komplet-
ny ( stacjonarne, laptopy), części 
(dyski, napędy, karty rozszerzeń), 
tablety. 
Kontakt: 579-665-969
• Sprzedam matę masującą Salu-
te. Więcej informacji pod nume-
rem telefonu 508-146-288
• Sprzedam klimę stojącą.  
Tel. 784-783-757
• SPRZEDAM rury ocynkowa-
ne 1 1/4 cala, 6 szt. po 5 mb.  
Tel:. 601 092 377
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JAK ŻYĆ?

Życie potrafi zaskoczyć! 
Jeśli zawodzi jakiś człowiek, 
może podupaść Twoje za-
ufanie do innych ludzi. 

Przykre doświadczenia mogą 
zagrozić Twojej samoocenie  
i poczuciu własnej wartości.

Można jednak znaleźć re-
alistyczną przestrzeń kom-
promisu między „zawsze” i 
„nigdy”, w której każdy może 
żyć w większym komforcie. 
Wystarczy tylko przeanalizo-
wać dowody i samodzielnie  

określić swoje przekonania.

Dotarcie do tego co osłabia 
nasze siły w danej sytuacji i pra-
ca nad tym co pozwala znaleźć 
rozwiązanie albo przynajmniej 
przetrwać sytuację kryzysową 
– to główny kierunek pracy przy 
wsparciu w nieoczekiwanych, 
trudnych sytuacjach.

KAWIARNIA Kulturalna  
Centrum Kulturalno – Artystyczne, Kozienice ul. Warszawska 29

zaprasza  na spotkanie/rozmowę z Tamarą Bieńkowską -  psychologiem, 
superwisorem coachingu, wykładowcą akademickim. Autorką podcastu „Szefska pasja”.

Poniedziałek 13 września, godz. 18.00.   Wstęp wolny!!!
Spotkanie przygotowane przez Spółdzielnie Socjalną PRZYSTANEK KOZIENICE. Sfinansowane ze środków Gminy Kozienice.

Kojące rozmowy 
z Tamarą Bieńkowską.

Karol: To było miejsce, które w tej 
chwili spokojnie można już uznać za 
kultowe, w dobrym tego słowa zna-
czeniu.

Mateusz: ...a wiadomo, że gdy 
coś jest kultowe, to nie można sobie 
powiedzieć “Dobra, to teraz zróbmy 
coś podobnego i będzie tak samo”. 
Nigdy już nie będzie tak samo, ale 
choć czasy się zmieniają, to takie 
miejsce typu “tribute to Zieleniak”, 
pamiętające jego osobę, nowe, ale 
z duchem Zieleniaka… byłoby super, 
gdyby powstało i mam nadzieję, że 
ten koncert zapoczątkuje ferment, 
który być może do tego doprowa-
dzi.

Karol: W historii Zieleniaka ważny 
jest też aspekt towarzysko-sporto-
wy i tego też nie można pomijać. 
Rafał posiadał wykupiony dostęp 
do meczy i wiele osób przychodziło 
je oglądać - piłka nożna, siatków-
ka… Także dzięki temu ten pub był 
bardzo ważnym miejscem dla ludzi, 
którzy wyjechali za granicę, na stu-
dia czy do pracy, generalnie poza 
miasto, bo były takie momenty 
dwa razy w ciągu roku, czyli oczy-
wiście okres świąt Bożego Narodze-
nia i wielkanoc, gdy w do pubu nie 
można było wcisnąć szpilki. Ludzie 
zjeżdżali z daleka, czasem z bardzo 
daleka i tam mieli miejsce, gdzie 
mogli się spotkać. Nie trzeba się 
było nawet umawiać. To miejsce 
było też przy okazji tak urządzone, 
podzielone na salę koncertową, pa-
larnię, ogródek i bar z telewizorem, 
że nawet jeśli nakładał się jakiś waż-
ny mecz i koncert, to i tak wszystko 
harmonijnie funkcjonowało.

Mateusz: Pamiętam, że była 
taka sytuacja, że na jakimś kon-
cercie wokalista zniknął pomiędzy 
numerami, przeszedł gdzieś przez 
kuchnię, po czym wrócił i krzyk-
nął ze sceny “CRACOVIA 3:1!”. Tak 
to wyglądało. To była taka trochę 
przystań,  gdzie bywalcy znali każdy 
kąt. Ostoja, punkt odniesienia. Tam 
widziałeś, że możesz się czuć sobą. 
Gdy przekraczałeś próg Zieleniaka 
wszystko zostawało na zewnątrz. 
Przestawało być ważne, czy jesteś 
radnym policjantem, prawnikiem, 
lekarzem, studentem czy bezrobot-
nym.  Wszyscy byli tam równi w tym 
sensie najbardziej właściwym, tak 
jak powinniśmy rozumieć to słowo. 
To była wartość tego miejsca, ale 
też moim zdaniem wytłumaczenie, 
dlaczego niektóre osoby tam nie 
trafiały. Trzeba było kupić ten kli-
mat, jaki Zielony tworzył i zachować 
pewien rodzaj kultury, autentyczno-
ści, co nie każdemu pasuje.  Warto 
przypomnieć, że Zieleniak to nie 
tylko sport i muzyka, ale i szerzej 
rozumiana kultura alternatywna czy 
kultura w ogóle.  Pub funkcjonował 
także jako galeria sztuki, gdzie cza-
sem można było obejrzeć obrazy 
twórców, którzy dopiero później 

mieli wystawy w innych miejscach, 
były spotkania z podróżnikami, au-
torami książek, np. z kozieniczanką 
Olą Synowiec. Zielony trzymał rękę 
na pulsie, znał mnóstwo osób, nie-
zależnie od czynników oficjalnych 
wspierał twórców kultury na wiele 
sposobów. Wszystko wychodziło od 
spotkań i prowadziło do spotkań, 
więc istotą projektu jest dla nas 
właśnie spotkanie.

Karol: Ja bym dodał, że zespoły, 
które za miesiąc zagrają, to są po 
prostu ludzie, którzy grali w Zie-
leniaku wielokrotnie - nawet jeśli 
czasem zespół jest nowy, tak jak c 
o l o r s , to są w nim ludzie, któ-
rzy Zieleniak poznali bardzo do-
brze. Diesel grał wielokrotnie, The 
Junks to basista Diesla, który gra 
w nim z 11-letnim synem, myślę że 
to bardzo ciekawy projekt. Do tego 
mamy dwa zespoły stricte związane 
z Kozienicami, xThe, czyli dwóch 
chłopaków z Kozienic, dawniej we 
French Letters i ich warszawski kole-
ga oraz Ronin, czyli ex-zawodnicy z 
kozienickiego Fat Fingers. Starałem 
się dobrać zespoły tak, by z jednej 
strony było to coś nowego, jak w 
przypadku c o l o r s, czy Ronin, bo 
to znów coś nowego od nas, z Ko-
zienic, a z drugiej ludzie, którzy już 
tutaj wielokrotnie byli, grali i czają 
ten klimat.

Mateusz: Nasze powtórne spot-
kanie to jedno, ale publiczności 
szerszej niż społeczność Zieleniaka 
chcemy zaprezentować po prostu 
ten rodzaj muzyki, szeroko pojętej 
muzyki alternatywnej, której gdzie 
indziej w Kozienicach po prostu nie 
ma...

Karol: ...co, jeśli ten projekt wy-
pali, a wierzymy, że musi wypalić i 
to mocno, mamy nadzieję zmienić, 
by było to kontynuowane. Chcie-
libyśmy, żeby przynajmniej raz w 
roku odbywał się w Kozienicach 
już nie tyle koncert, co powiedzmy 
mini-festiwal z taką muzyką, jakieś 
cykliczne wydarzenie, alternatywna 
scena.

Mateusz: Jakkolwiek by to na-
zwać i ktokolwiek byłby organiza-
torem - grunt, żeby to żyło. No a w 
przyszłości może dorobimy się miej-
sca, gdzie ten nurt kultury będzie 
mógł być znów kultywowany.

Karol: Nasz pierwszym celem 
jest, żeby ludzie znów się spotkali, 
żeby Rafał popatrzył na nas z góry 
z uśmiechem, spojrzał, skrzywił się 
i powiedział...

Karol i Mateusz unisono: ...WIĘ-
CEJ WAS MATKA NIE MIAŁA?

Mateusz: Albo “A już było tak 
spokojnie… jeszcze Was tu brako-
wało”.

Karol: Wszystkie te teksty to 
jest klasyka. Każdy z nas to zapa-
miętał i tak już zostanie, to jest  
nieodwracalne.  

rozmawiał AlKo

Rodzeństwo Ola i Jakub Strzelczyk 
Mistrzami Polski w Biegach Górskich!

BUDUJEMY MOSTY?!

5 września w Krynkach odbyły się Mistrzostwa Polski w biegach górskich, na których zna-
komicie zaprezentowali się zawodnicy UKS "OLIMP" Kozienice podopieczni trenera Janu-
sza Misztala, zdobywając 3 medale w tym  2 tytuły mistrzowskie.

Kolejny wielki sukces odniósł 
JAKUB STRZELCZYK zdobywając w 
biegu na 3200 m, w kategorii U20  
tytuł Mistrza Polski, nie gorsza  na 
dystansie 1500 m w kategorii U16 
była jego siostra ALEKSANDRA 
STRZELCZYK, także zdobywając 

złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski.
Brązowy medal na dystansie 

3200 m w kategorii U18 wywalczy-
ła ALEKSANDRA SOT

Dobrze zaprezentowali się 
najmłodsi zawodnicy:

Igor Joński w kategorii U14 na 

dystansie 1000 m zajął 7 miejsce
Kacper Trela w kategorii U16 

na dystansie 1500 m zajął 11 
miejsce.

Udział w zawodach był współ-
finansowany ze środków Gminy 
Kozienice.

Panowie Staro-
stowie powiatów 
garwolińskiego 
i kozienickiego 
oraz Burmistrz 
Gminy Kozienice 
byli organizato-
rami spotkania 

Panowie Starostowie po-
wiatów garwolińskiego i 

kozienickiego oraz Burmistrz 
Gminy Kozienice byli organi-
zatorami spotkania konsulta-
cyjnego w sprawie budowy 
mostu na Wiśle pomiędzy 
Świerżami Górnymi a Anto-
niówką Świerżowską. 

Podczas spotkania w CK-A 7 
września przedstawione zostały 
warianty budowy mostu oraz 
dróg dojazdowych. Budowa jest 
po Studium Korytarzowym czy-
li określeniu pasa/ lokalizacji 
pod przyszłą inwestycję. Jesz-
cze w tym roku powinno być tez 
ukończone Studium techniczno-

-ekonomiczno-środowiskowe. 
Określi ono celowość i zakres 
przedsięwzięcia, którego koszt 
szacowany jest na ponad 600 
mln. złotych. Dla porówna-
nia obwodnica Kołbieli (ponad 
11km) to koszt ok.380mln.zł 
(budżet przygotowany przez 
GDDKiA).

Do 17 września br. można 
przesyłać wnioski i zastrzeżeni 
na adres Powiatowego Zarządu 
Dróg w Garwolinie 08-400, ul. 
Mazowiecka 26 lub mailowo na 
adres: mariusz.kos@most-pro-
jekt.pl z dopiskiem: Spotkanie 
społeczne. Budowa mostu na 
rzece Wiśle Antoniówka-Świer-
że wraz z drogami dojazdowymi
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ENERGETYCZNE WYDARZENIE
Wspaniała zabawa i moc płynącej ze sceny energii, a jednocześnie składanie pracownikom 

Enei Wytwarzanie podziękowań za ich ciężką pracę – to wszystko miało miejsce podczas 
Dnia Energetyka – Pożegnanie Lata 2021 w Kozienicach. Głównymi gwiazdami tego wydarzenia 
byli Sławomir oraz Szymon Wydra & Carpe Diem.

Organizowany tradycyjnie 
przez Eneę Wytwarzanie i Gmi-
nę Kozienice Dzień Energety-
ka – Pożegnanie Lata odbył się  
w tym roku 4 września na tere-
nie Ośrodka Rekreacji i Turystyki 
KCRiS przy ulicy Bohaterów Stu-
dzianek 30. Jak zwykle przygoto-
wanych zostało mnóstwo atrakcji 
dla dzieci – W Miasteczku Zabaw 
oblegane były między innymi róż-
ne dmuchane zjeżdżalnie, ścianka 
wspinaczkowa, o uśmiechy na 
twarzach dbali także animatorzy. 
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszył się samochód strażacki,  
a nie mniejszym stoisko przygo-
towane przez kozienicką policję, 
na którym prowadzono różne 
konkursy i promowano bezpie-
czeństwo. Chętnych do zabawy  
w Miasteczku było tak dużo, że or-
ganizatorzy  zdecydowali się wy-
dłużyć jego funkcjonowanie, co 
zostało przyjęte z entuzjazmem.

Szafa Gra i Skaner
Występy artystyczne na scenie 

amfiteatru rozpoczęły się o go-
dzinie 16. Jako pierwszy pojawił 
się zespół coverowy Szafa Gra, 
który wykonał znane piosenki w 
ciekawych i zaskakujących inter-
pretacjach, często z dawką hu-
moru i przymrużeniem oka.

Zanim na scenie pojawił się 
kolejny zespół Skaner – polska 
grupa muzyczna nurtu disco-
-polo, publiczność wysłuchała 
krótkiej, ilustrowanej zdjęciami 
prezentacji Jacka Tabora, prezesa 
Mazowiecko–Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego 
o przyrodzie w otoczeniu Elek-
trowni Kozienice. Zwieńczeniem 
tego mini wykładu był konkurs 
dla dzieci i młodzieży.

Przed częścią oficjalną i wy-
stępem gwiazd wieczoru przez 

Ośrodek Wypoczynkowy Kozie-
nickiego Centrum Rekreacji i 
Sportu przejechała widowisko-
wa parada motocyklistów, która 
przykuła wzrok wielu przybyłych 
gości na Dzień Energetyka. Trwał 
także turniej tenisa ziemnego 
o puchar Prezesa Enei Wytwa-
rzanie. Rywalizację w kategorii 
dzieci do lat 10 wygrał Tymon 
Wojcieszek, dzieci do lat 12 An-
toni Pierzchała, dzieci do lat 14 
Stanisław Laszczewski, kategorię 
Open dla kobiet – Olga Plewka-
-Madajczyk, kategorię Open 
mężczyzn – Janusz Rdułtowski. 
Puchary i nagrody wręczyli zwy-
cięzcom Marcin Łukasiewicz, 
wiceprezes Enei do spraw pra-
cowniczych i Jan Mazurkiewicz, 
wiceprezes do spraw korporacyj-
nych.

Podziękowania i wyróżnienia
Po paradzie motocyklistów i 

turnieju tenisa przyszła pora 
na część oficjalną wydarzenia. 
Na scenie pojawili się przewod-
niczący sejmowej komisji ds. 
energii i skarbu państwa Marek 

Suski, prezes zarządu Enei Wy-
twarzanie Antoni Józwowicz, 
wiceprezes zarządu do spraw 
finansowych Enei SA Rafał Mu-
cha, wiceprezes do spraw han-
dlowych Enei SA Tomasz Siwak 
oraz burmistrz gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski. – Tradycyjnie 
spotykamy się, by uroczyście 
podziękować i uhonorować 
pracowników Elektrowni Kozie-
nice odznaczeniem „Zasłużony 
dla Grupy Kapitałowej Enea”.  
Z tego miejsca chcę podzięko-
wać nie tylko wyróżnionym dziś, 
ale także wszystkim państwu, 
pracownikom Elektrowni Kozie-
nice za wasz codzienny trud i 
zaangażowanie dla naszej grupy 
i dla naszych klientów. To dzię-
ki państwa pracy zapewniamy 
bezpieczeństwo energetyczne 
milionom Polaków – mówił Ra-
fał Mucha w imieniu swoim oraz 
prezesa Enei Pawła Szczeszka. 

Poseł Marek Suski w swoim 
wystąpieniu podkreślił ogromny 
wkład pracowników kozienickiej 
elektrowni w bezpieczeństwo 
energetyczne naszego kraju. 

– Jesteście największym og-
niwem wytwarzania w Enei,  
a Enea jest naszym wielkim kon-
cernem państwowym, który rze-
czywiście zabezpiecza energię 
dla Polski. Bez was Warszawa za-
pewne musiałaby wyłączać prąd 
i ludzie zmuszeni by byli żyć tam 
i mieszkać po ciemku. Chciałem 
serdecznie podziękować Pań-
stwu za dotychczasową pracę  
i życzyć wszystkiego najlepszego. 
Mnie szczególnie jako przewod-
niczącemu komisji energii na ser-
cu leżą Kozienice. Będziemy robić 
wszystko, żebyście mogli się roz-
wijać i żeby te święta mogły od-
bywać się przez wiele następnych 
lat. Aby te dzieci, które teraz tu-
taj są mogły przyprowadzić swo-
je dzieci na Święto Energetyka – 
stwierdził poseł Marek Suski.

Życzenia wszystkim energe-
tykom złożył również burmistrz 
gminy Kozienice Piotr Kozłowski. 
– Spotykamy się na wspólnym 
wydarzeniu, które na przestrze-
ni lat utrwaliło się jako symbol 
partnerskiej współpracy między 
gminą Kozienice, a grupą Enea. 
Jest to podziękowanie dla wszyst-
kich tych, którzy pracują, albo 
pracowali w sektorze energe-
tycznym, a zwłaszcza dawniej w 
Elektrowni Kozienice, a dzisiaj w 
Enei Wytwarzanie. Jak co roku to 
wspólne wydarzenie jest okazją 
do podkreślenia jak ważna jest 
praca energetyków. Praca, która 
wymaga nie tylko wszechstron-
nej wiedzy i umiejętności, ale 

także determinacji, poświęcenia 
i odwagi. Jako samorządowiec z 
dumą przy każdej okazji podkre-
ślam jak wielkie znaczenie ma 
grupa zawodowa energetyków, 
lokalnie, ale także w skali całego 
kraju, zwłaszcza, że znaczną jej 
część tworzą mieszkańcy ziemi 
kozienickiej – mówił burmistrz 
Piotr Kozłowski. 

Ze sceny odczytane zostały tak-
że listy gratulacyjne od Premiera 
Mateusza Morawickiego, a także 
od Ministra Klimatu i Środowiska  
Michała Kurtyki.

Zwieńczeniem przemów był 
głos zabrany przez prezesa zarzą-
du Enei Wytwarzanie Antoniego 
Józwowicza. 

– Jest mi niezmiernie miło zo-
baczyć znów was wszystkich tu-
taj w tym pięknym kozienickim 
amfiteatrze. Od naszej ostat-
niej imprezy Dnia Energetyka 
w Kozienicach minęły dwa lata. 
To był czas trudny, czas walki  
z pandemią. My jako zakład 
musieliśmy zadbać o ludzi oraz  
o bezpieczny transport energii 
do systemu energetycznego pań-
stwa. Daliśmy radę wszystkiemu, 
covidowi, remontom. Poukła-
daliśmy wszystko w elektrowni  
z czego możemy być dumni i za to 
wszystko wam bardzo dziękuję – 
zaznaczył prezes.

Antoni Józwowicz podkreślił 
też, jak ważne jest wsparcie par-

lamentarzystów oraz jak ważna 
dla elektrowni jest współpraca 
z gminą Kozienice, określając ją 
jako wzorcową.   

– Elektrownia to nie tylko na-
sza piękna historia, ale również 
przyszłość. Wierzymy w to, że 
plany, jakie mamy przeniosą 
elektrownię w dalszy, kolejny 
etap rozwoju, który będzie dbał o 
ludzi, o środowisko, ale także bę-
dzie unowocześniał elektrownię 
– dodał prezes. 

Scena główna stała się także 
miejscem wręczania odznaczeń 
„Zasłużony dla Grupy Kapitało-
wej Enea”, którymi uhonorowa-
no 24 pracowników. 

Koncerty gwiazd
Tego dnia publiczność mogła 

też obejrzeć koncert Szymona 
Wydry i Carpe Diem, którego li-
der jest jednym z najbardziej roz-
poznawalnych wokalistów naszej 
sceny muzycznej, a następnie 
Sławomira – twórcy takich hitów 
jak „Weselny pyton” czy „Miłość 
w Zakopanem”.

Oba koncerty były wspaniale 
zagrane i prawdziwie energetycz-
ne, a wykonawcy entuzjastycznie 
przyjęci przez publiczność. Nie 
zabrakło też wspólnego śpiewa-
nia oraz bisów.

Na zakończenie wydarzenia 
odbył się efektowny pokaz lase-
rowy i pokaz sztucznych ogni.
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Kozienice Muzyczną Stolicą Polski
Przez dwa dni – 27 i 28 sierpnia – Kozienice były mu-

zyczną stolicą Polski. Wszystko to za sprawą odbywa-
jącego się już po raz 18. Festiwalu Muzyki Rozrywkowej  
im. Bogusława Klimczuka.

Festiwal ten już na stałe wpisał 
się w kalendarz wydarzeń ziemi 
kozienickiej. W jego trakcie mo-
gliśmy posłuchać zarówno mło-
dych, zdolnych wykonawców jak 
i gwiazdy polskiej sceny rozryw-
kowej. Głównym jego punktem 
jak co roku był Konkurs Piosenki 
o Nagrodę im. B. Klimczuka.

Dwa dni zmagań 
konkursowych
Koncert Finałowy konkursu od-

był się w piątek, 27 sierpnia w sali 
kameralnej CKA. Na scenie za-
prezentowało się  13 wykonaw-
ców, w tym 12 solistów i jeden 
tercet. Byli to wykonawcy  wyło-
nieni  w eliminacjach wstępnych. 
Młodzi i zdolni, którzy przyjechali 
do naszego miasta z całej Polski. 
W tym gronie znalazły się także 
reprezentantki ziemi kozienickiej 
z Młodzieżowej Estrady Piosenki 
działającej w Kozienicki Domu 
Kultury śpiewające w tercecie: 
Patrycja Wołos, Anna Wasińska 
i Natalia Wilczek. Patrycja wystą-
piła także solo. Każdy z uczestni-
ków prezentował obowiązkowo 
po dwa utwory. Oceniało ich 
jury w składzie: przewodniczą-
cy Dariusz Szewc – muzyk z za-
miłowania, działacz kulturalny, 
członkowie: Piotr Gogol – muzyk, 
wokalista, lektor, trener wokal-
ny, Piotr Dąbrówka – muzyk, 
wokalista, kompozytor, Elwira 
Kozłowska – sekretarz jury bez 
prawa głosu, dyrektor festiwalu 
i  Mikołaj Ganabisiński – muzyk, 
multiinstrumentalista, realizator 
i reżyser dźwięku, przedstawiciel 
Enei Wytwarzanie, który miał za 
zadanie wyłonienie zwycięzcy 
nagrody specjalnej za najbardziej 
energetyczny występ. Ze wzglę-
dów zdrowotnych nieobecny był  
Marek Klimczuk - syn  Bogusła-
wa, związany z kozienickim festi-
walem i konkursem piosenki od 
samego początku.

Jury oceniając poszczególne 

wykonania zwracało uwagę na 
kilka ważnych elementów:

- Najważniejszy jest wyraz 
sceniczny wykonawcy, czy umie 
przytrzymać uwagę widza, czy 
śpiewa z pasją. Pod uwagę bie-
rzemy też warsztat, warunki 
głosowe, interpretacje, ogólne 
wrażenie, dykcję, emisje głosu – 
podkreślił przewodniczący jury 
Dariusz Szewc.

Nazwiska szczęśliwców za-
kwalifikowanych do koncertu 
galowego ogłoszono podczas 
spotkania uczestników z jury. 
W tym gronie znalazł się repre-
zentujący nasze miasto Tercet 
KDK. To, kto jakie miejsce zajął 
utrzymane było w tajemnicy aż 
do sobotniej gali. Jej uroczyste-
go otwarcia dokonali  Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, 
Starosta Powiatu Kozienickiego 
Krzysztof Wolski i Wiceprezes ds. 
Pracowniczych w Enei Wytwa-
rzanie Marcin Łukasiewicz. Bur-
mistrz zabierając głos podkreślił 
jak ważny dla kozieniczan jest 
patron festiwalu:

- Bogusław Klimczuk był jed-
ną z najwybitniejszych postaci 
jaką Kozienice dały Polsce. Kiedy 
myślimy o naszym kompozytorze 
każdemu kojarzą się jego wiel-
kie hity: Rudy Rydz, Jabłuszko 
Pełne Snu czy Czarny Alibaba. 
Bogusław Klimczuk był tytanem 
pracy twórczej, jego piosenki nu-
ciła cała Polska. W Kozienicach 
pamiętamy, że mimo wielu obo-
wiązków zawsze znajdował czas, 
który poświęcał młodym, utalen-
towanym artystom i ten festiwal 
ma kontynuować jego dzieło, ma 
wspierać i promować młodych, 
ciekawych, perspektywicznych 
artystów.

Burmistrz podkreślił też, że 
w Kozienickim Domu Kultury 
trwają przygotowania do ob-
chodów setnej rocznicy urodzin 
patrona, które zaplanowano  
na październik.

W trakcie Koncertu Galowe-
go w Amfiteatrze nad Jeziorem 
Kozienickim na Scenie Enea za-
prezentowała się siódemka fi-
nalistów. Po niej przyszedł czas  
na ogłoszenie wyników.

- Posiedzenie jury trwało pra-
wie 3 godziny i było najdłuż-
sze w historii festiwalu. Bar-
dzo się cieszę, że udało się 
wypracować kompromis i że 
mogę teraz odczytać werdykt – 
stwierdziła dyrektor festiwalu  
Elwira Kozłowska.

Wyśpiewali nagrody
Grand Prix i nagrodę pienięż-

ną w wysokości 6 000 zł oraz 
statuetkę festiwalową zdoby-
ła Magdalena Chołuj z Mo-
rawicy. Wykonała ona utwór 
„Jestem kamieniem” z reper-
tuaru Kayah. Drugą piosenką fe-
stiwalową był utwór „Co mi Panie  
dasz” Zespołu Bajm.

I miejsce zajęła Małgorzata 
Sztandera z Bytowskiego Cen-
trum Kultury i otrzymała na-
grodę pieniężną w wysokości  
3 500 złotych.

II miejsce zajęła  Karolina Nie-
ckarz z miejscowości Hermano-
wa (gm. Tyczyn) i odebrała czek 
na 2 500 zł. Na III miejscu znalazł 
się Tercet KDK z Kozienic. Dziew-
czyny odebrały nagrodę w wyso-
kości 1 500 zł.

Nagroda Prezesa Enei Wytwa-
rzanie Antoniego Józwowicza za 
najbardziej energetyczny występ 
podczas XVIII Festiwalu Muzy-
ki Rozrywkowej im. Bogusława 
Klimczuka - w wysokości  5 000 
zł -  powędrowała do Adrianny 
Włodarczyk z Wielunia.

Były też dwa wyróżnienia. 
Nagrodę Piotra Kozłowskiego, 
Burmistrza Gminy Kozienice fi-
nansową w wysokości  1 200 
zł otrzymała Ida Szebla z miej-

scowości Stary Wielisław (gm. 
Kłodzko), a nagrodę pozaregula-
minową Starosty Powiatu Kozie-
nickiego Krzysztofa Wolskiego 
odebrał Sebastian Wojtczak z 
Łodzi. Był to voucher o wartości 
1 200 złotych.

Koncert Galowy - jak w każdej 
edycji festiwalu poprowadził Pa-
weł Sztompke redaktor  Progra-
mu I Polskiego Radia - patrona 
radiowego festiwalu.

Gwiazdy na Festiwalu
Podczas Festiwalu nie mogło 

zabraknąć muzycznego wspo-
mnienia patrona Festiwalu, ko-
zieniczanina Bogusława Klimczu-
ka. W tym roku był „mix” jego 
najbardziej znanych utworów 
w nowej aranżacji w wykonaniu 
małżeńskiego duetu Lenda/Ko-
zub (Paulina Lenda i Piotr Kozub). 
Paulina była na kozienickim festi-
walu dwukrotną laureatką Grand 
Prix. Teraz wspólnie z mężem re-
alizują różne projekty muzyczne. 
Nie zabrakło też dużej dawki do-
brego humoru w wykonaniu Ka-
baretu Skeczów Męczących. Tuż  
przed wejściem na scenę, artyści 

zapewnili, że publiczność nudzić 
się nie będzie. Gwiazdy kabaretu 
słowa dotrzymały rozbawiając 
kozienicką publiczność niemalże 
do łez.

Na zakończenie wieczoru 
sceną zawładnął artysta z nie-
malże 30-letnim doświadcze-
niem, piosenkarz, autor tekstów 
- Andrzej Piaseczny. Podczas 
koncertu zaprezentował swe  
największe przeboje.

Organizatorami 18 edycji Festi-
walu Muzyki Rozrywkowej byli:  
Gmina Kozienice oraz Kozienicki 
Dom Kultury. Współorganizato-
rem Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, partnerem Ko-
zienickie Centrum Rekreacji i 
Sportu oraz Enea Wytwarzanie.

Patroni  i Fundatorzy  nagród 
to : Piotr Kozłowski Burmistrz 
Gminy Kozienice,  Antoni Józwo-
wicz – Prezes Zarządu Enei 
Wytwarzanie, oraz Krzysztof 
Wolski Starosta Powiatu Kozie-
nickiego. Festiwal odbył się też 
pod patronatem  Adama Stru-
zika - Marszałka Województwa  
Mazowieckiego.
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JUBILEUSZ I DOŻYNKI W ŚWIERŻACH GÓRNYCH

Obchody jubileuszowe odbywały 
się w miejscu najbardziej do tego 
celu odpowiednim, czyli na placu 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Bp. Jana Chrapka. Podczas zorgani-
zowanego festynu rodzinnego za-
prezentowano osiągnięcia szkoły z 
okresu jej istnienia. Najmłodsi mogli 
wziąć udział w wielu zabawach, kon-
kurencjach i konkursach, a ich rodzi-
ce zwiedzić prezentowane stoiska. 
Festyn rozpoczął bieg rodzinny wo-
kół miejscowości, po którym odbyło 
się uroczyste otwarcie festynu. Do-
konała go dyrektor PSP Małgorzata 
Wolszczak witając zgromadzonych, 
wśród których znaleźli się Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, 
Zastępca Burmistrza ds. Społecz-
nych Dorota Stępień, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Kozienicach 
Rafał Sucherman, Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego Małgorzata 
Bebelska, Dyrektor Wydziału Eduka-
cji Urzędu Miejskiego w Kozienicach 
a jednocześnie pierwszy dyrektor 
szkoły Robert Boryczka, Wiceprezes 
Zarządu ds. Pracowniczych w Enei 
Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz, 
Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba 
Apostoła w Świerżach Górnych An-
drzej Mizak. Obecni byli też radni 
miejscy i powiatowi, przedstawi-
ciele Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Świerżach Górnych, reprezentanci 
placówek oświatowych i instytucji. 
Nie zabrakło najważniejszych w ten 
dzień mieszkańców miejscowości, 
tworzących wraz z dziećmi społecz-
ność szkoły. Zaprezentowano szkol-
ną maskotkę – Świerżyka. Na scenie 
wystąpili najmłodsi – wychowanko-
wie Publicznego Przedszkola nr 6 w 
Świerżach Górnych – dając pokaz 
artystyczny. Zaraz po nich sztuczka-
mi iluzjonisty pochwalił się dawny 
uczeń – Kacper Kulik. W trakcie fe-

stynu wręczono pamiątkowe statu-
etki, skosztowano okolicznościowy 
tort i wykonano wspólne zdjęcie. 

Burmistrz Gminy życzył zaanga-
żowania, wielu nowych planów, bez 
których nie można się rozwijać, de-
klarując wsparcie gminy w ich reali-
zacji. Ze strony dawnego i obecnego 
dyrektora szkoły pojawiły się życze-
nia kolejnych jubileuszy, długich 
lat funkcjonowania w środowisku 
lokalnych, fantastycznych uczniów 
i pedagogów. Wszyscy chętni mo-
gli wpisać się do księgi pamiątko-
wej. Po części oficjalnej w budynku 

szkoły wyświetlony został film do-
kumentujący historię szkoły, moż-
na było również obejrzeć wystawę 
zdjęć. Zaprezentowano publikację 
nt. 900 lat parafii oraz miejscowości.

W niedzielę, 22 sierpnia wie-
lu mieszkańców Gminy Kozienice 
przyjechało do Świerży Górnych na 
organizowane już po raz 21 dożyn-
ki gminne. Uroczystości rozpoczęła 
msza św. w kościele parafialnym pw. 
Św. Jakuba Apostoła. Koncelebro-
wał ją biskup senior diecezji radom-
skiej Henryk Tomasik. Podczas mszy 
podziękowano za dar chleba, dar 
wiary oraz za 900-letnią już histo-
rię wspólnoty lokalnego Kościoła. 
Po błogosławieństwie poświęcono 
wieńce i kosze dożynkowe, zapre-
zentowany został rys dziejowy para-
fii i miejscowości. 

Po mszy korowód dożynkowy 
przeszedł na boisko piłkarskie, gdzie 
miała miejsce dalsza część wydarze-
nia. Na początku odbyło się trady-
cyjne dzielenie chlebem, który na 
ręce Burmistrza Gminy i Przewod-
niczącego Rady Miejskiej przekazali 
Starostowie Dożynek Zofia Ptak i 
Marek Pyrka. Symboliczne boch-
ny rozdzielno między wszystkich 
obecnych, a towarzyszące pieśni 
obrzędowe zaśpiewali członkowie 
Stowarzyszenia Klub Seniora „Złota 
Jesień” Kozienice. 

Następnie Burmistrz Gminy Piotr 
Kozłowski podziękował rolnikom 
za codzienny trud, za dobrą pra-
cę i godną postawę, podkreślając 
swe uznanie dla zawodu rolnika. 
Po przemówieniu burmistrza ofi-
cjalnie zaprezentowano publikację 
„Dziewięć wieków Świerży Górnych. 
Obrazy z historii odległej i bliskiej”. 
Prezentacji dokonali pochodzący ze 
Świerży Górnych radni Ewa Malec i 
Marcin Ogórek. W trakcie prelekcji 
Wiceprezes Zarządu ds. pracowni-
czych w Enei Wytwarzanie Marcin 
Łukasiewicz przekazał grant w wyso-
kości 60 tysięcy złotych na realizację 
projektów społecznych w Świerżach 
Górnych. Chwile później wręczono 
odznaki honorowe „Zasłużony dla 
rolnictwa”, nadane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwycięz-
com wręczyli je Burmistrz Gminy 
Piotr Kozłowski oraz Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Rafał Sucherman. 
Uhonorowani zostali Bożena Krześ-
niak z Opatkowic, Maciej Kochowski 

z Piotrkowic oraz Mateusz Słomski  
z Nowej Wsi (za którego odzna-
czenie odebrała żona). Osoby od-
znaczone oraz starości dożynek 
otrzymały dodatkowo Nagrodę Bur-
mistrza Gminy Kozienice. Odczyta-
no list od Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, głos zabierali Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego Krzysz-
tof Wolski, Kierownik kozienickiego 
KRUS Mirosława Romanowska i Kie-
rownik Biura Powiatowego ARiMR 
w Kozienicach Zbigniew Sitkowski. 

W konkursie na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy zwyciężyła 
Nowa Wieś, przed Świerżami Gór-
nymi, pozostali otrzymali wyróż-
nienia. Nagrodzono również kosze 
warzyw i owoców przygotowane 
przez Rodzinne Ogrody Działkowe 
„Kamienny Potok”, „Ustronie” i 
„Świerże Górne”. Był także konkurs 
na najlepsze potrawy regionalne, 
tym razem z ziemniaka, stąd tego-
roczna edycja tego konkursu nosiła 
właśnie nazwę „Mam smaka na 
ziemniaka”. Pierwsze miejsce zajęły 
tu Panie ze Stowarzyszenia „Nowo-
czesna Gospodyni” ze Stanisławic, 
drugie miejsce KGW „Psarzanki”  
z Psar a miejsce trzecie zajęło Koło 
Gospodyń Wiejskich „Babeczki  
z pieprzem i solą” z Nowej Wsi. 

Po konkursach odbywały się wy-
stępy artystyczne, w których za-
prezentowały się członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich ze Świerży 
Górnych, Ludowy Zespół Pieśni  
i Tańca „Skowronki” z Podlasia oraz 
Zespół Wokalny „Relaks” z Kozienic. 

Gwiazdą wieczoru był radomski 
zespół Playboys, jeden z najmłod-
szych zespołów disco polo w Pol-
sce. Najbardziej popularne utwory 
zespołu to: „Tylko ty”, „Fajna jest ta 
dziewczyna”, „Zwariowałem”. 

Kończyła dożynki zabawa tanecz-
na przy muzyce zespołu Quatro 
Band, który coverami znanych i lu-
bianych utworów do północy bawił 
przybyłą do Świerży Górnych pub-
liczność. 

Warto wspomnieć, iż uczestnicy 
dożynek mogli na miejscu skoszto-
wać lokalnych potraw, nabyć regio-
nalne produkty rolne i rękodzieło 
artystyczne, zapoznać się z ofertą 
lokalnych instytucji, skierowaną do 
rolników i nie tylko. 

Prowadzona była zbiórka na bu-
dowę pomnika upamiętniającego 
bitwę pod Nową Wsią z 19 lutego 
1831 r. 

Organizatorem dożynek była 
Gmina Kozienice.

Pełną informację o projekcie wraz z deklaracją do po-
brania znaleźć można na stronie Gminy Kozienice pod 
adresem: kozienice.pl/aktualnosc-972-stop_smog.
html lub na naszej stronie (tygodnikoko.pl), gdzie wy-
starczy wpisać STOP SMOG w wyszukiwarce.

Przedostatni weekend wakacji był dla mieszkańców Świerży Górnych wyjątkowo obfity w atrak-
cje. W sobotę, 21 sierpnia lokalna społeczność świętowała 20-lecie tamtejszej szkoły, a już dzień 
później miały miejsce dożynki gminne, połączone z obchodami IX wieków miejscowości.
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TRWA NABÓR DO KOZIENICKIEGO DOMU SENIORA!
Trwa nabór uczestników do Kozienickiego Dziennego Domu Senior +, czyli miejsca, gdzie 

zainteresowane rozwijaniem własnych pasji i aktywnym spędzaniem czasu w miłej atmo-
sferze osoby po 60-tym r. życia z terenu Gminy Kozienice mogą znaleźć przystań, atrakcyj-

ną ofertę i okazję do tego, co najważniejsze, czyli bycia z ludźmi. O tym jak Dom Seniora działa  
i dlaczego warto zacząć do niego uczęszczać opowiedziała nam jego kierownik, Aleksanda 
Majcher-Wójcik oraz sami uczestnicy.

OKO: Zasadnicze pytanie  
o sens i cel istnienia Domu Se-
niora: dlaczego seniorzy mieliby 
chcieć tutaj przychodzić?

Aleksandra Majcher-Wójcik, 
Kierownik Domu Seniora: My-
ślę, że mamy dla nich bardzo 
szeroką i atrakcyjną ofertę. Są to 
przede wszystkim usługi socjalne 
- zapewniamy jeden gorący po-
siłek w ciągu dnia, zupy i drugie 
dania  - oraz zajęcia kulturalno-
-oświatowe, które są dla senio-
rów po prostu ciekawe. Mamy 
wyjścia do kina, do muzeum, róż-
ne wycieczki - ostatnio na przy-
kład byliśmy w Kazimierzu Dol-
nym, mamy też wypady typowo 
rekreacyjne. Ważne są zajęcia  
z panią terapeutką, prowadzona 
jest terapia zajęciowa, w skład 
której wchodzą zajęcia plastycz-
ne i ćwiczenia umysłowe. Mamy 
też zatrudnioną fizjoterapeutkę, 
która codziennie prowadzi z se-
niorami różne ćwiczenia, zarów-
no na dworze, jak w przystoso-
wanych do tego salach. Jest to 
naprawdę bardzo fajna sprawa. 
Są też zajęcia typowo edukacyjne 
-  mieliśmy niedawno spotkania z 
panią coachem-psycholożką, od-
wiedzają nas też często panowie 
z Komendy Policji w Kozienicach, 
prowadzący pogadanki na temat 
bezpieczeństwa seniorów.

Co jest jeszcze fajne? Ostatnio 
zaczęliśmy działać bardziej cha-
rytatywnie, włączamy się w akcje 
takie jak zbieranie nakrętek czy 
wspierania kozienickiego ho-
spicjum, dołączamy do różnych 

kiermaszy, piekliśmy ostatnio 
słodkości na dwie tzw. “Słodkie 
Niedziele”. Myślę, że oferta jest 
bardzo ciekawa.

OKO: Wynikałoby z tego, że 
uczestnicy nie tylko sami korzy-
stają, są beneficjentami, ale też 
mają okazję dać coś od siebie?

A. M-W.: Tak. Chodzi właśnie 
o to, że nie tylko przychodzimy 
i bierzemy to, co Dom Seniora 
proponuje, ale także aktywizu-
jemy seniorów społecznie, żeby 
oni dali coś od siebie i pokazali 
społeczeństwu, że i oni mają coś 
do zaoferowania. W tym miesią-
cu również włączamy się w kier-
masz na rzecz hospicjum.

OKO: Ile osób korzysta w tym 
momencie z oferty Domu Seniora?

A. M-W.:  Jesteśmy tak na-
prawdę podzieleni na dwa Domy. 

W pierwszym, na dole, mamy 
już komplet, czyli 20 osób, a na 
górze mamy miejsc 15, z czego 
9 wciąż wolnych. Szukamy więc 
osób do tego domu na piętrze - 
warto o tym pamiętać, bo choć 
budynek jest przystosowany do 
goszczenia osób niepełnospraw-
nych, to jest to jednak piętro, 
co może mieć dla kogoś znacze-
nie. Na razie wszyscy jesteśmy  
w jednej grupie, docelowo 
mamy się jednak podzielić. Oba 
Domy są bliźniacze, wyposażone 
tak samo, oferta jest taka sama. 
Ofertę tę zresztą uzgadniamy  
z samymi seniorami, np. miejsca 
docelowe wycieczek czy filmy, 
na które chcemy pójść. Z fajnych 
rzeczy, które ostatnio robiliśmy, 
wszystkim podobały się meble  
z palet, prawdziwe meble ogro-
dowe, z których można normal-
nie korzystać.

CZŁOWIEK ROBI SIĘ MŁODSZY I ZDROWSZY
Pani Elżbieta (w Domu Seniora od maja)

Zaczęłam tutaj do klubu seniora przychodzić 17 maja tego 
roku i też jestem bardzo zadowolona. Jest dużo ciekawych 
zajęć i wyjazdów, na przykład 30 lipca byliśmy na wyciecz-
ce w Kazimierzu Dolnym. Były na tej naszej wycieczce tak-
że osoby niepełnosprawne z wózkami i przyznam się, że tak 
troszeczkę obawą wyjeżdżałam o to, jak te nasze panie sobie 
dadzą z nimi radę - a tymczasem było wspaniale, radziły so-
bie świetnie. Bardzo profesjonalnie przygotowane, starają 
się i bardzo o nas dbają.

Odpowiada mi też to, że jest prowadzona usprawniajaca 
gimnastyka dla seniorów i uważam, że to też jest bardzo 
ważne. Poza tym mamy też zajęcia umysłowo rozwijające.  
To wszystko  jest bardzo ważne dla seniorów, bo nie czują 
się dzięki temu tacy odstawieni na bok, tylko mogą ćwiczyć 
umysł.  Nawet po tych paru miesiącach już czuję, że to do-
brze wpływa na moje życie. Jestem osobą samotną, wdową 
i bardzo mi zależało mi na tym, żeby być między ludźmi. To 
jest dla osób samotnych bardzo ważne. Tutaj seniorzy nie 
czują się zepchnięci na margines społeczny, tylko są między 
ludźmi - a  jeszcze jak widzą że się o nich dba, że te panie 
opiekunki tak się starają, to samopoczucia od razu się popra-
wia i człowiek robi się zdrowszy i młodszy

NAJWAŻNIEJSZE TO BYĆ Z LUDŹMI
Pani Maria. lat 81 
(odwiedza Domu Seniora od początku)

Od dwóch lat mieszkam w Kozienicach, bo wcześniej 
mieszkam na wsi i do tego Domu Seniora zapisały mnie cór-
ki, a ja sobie wtedy wyobrażałam, że to coś nieprzyzwoitego 
będzie,bo nie wiedziałam co to znaczy! Jak tutaj się sprowa-
dziliśmy zmarł mi mąż i tylko Dom Seniora mi uratował życie. 
Naprawdę, te dziewczyny, nasze te opiekunki..  ja współpra-
cuję razem z nimi, co trzeba to Marysia, wszędzie Marysia! 
(śmiech). Ja aktywna jestem, bo tak trzeba, do końca, dokąd 
człowiek może.

Mamy tu dobre obiadki, rozrywki, ćwiczenia...  Jest na-
prawdę fajnie i nie wyobrażam sobie co by było, gdybym tu 
nie uczęszczała. Znam takie panie, które się odizolowały…. 
No, to już teraz nie da się z nimi porozmawiać. Mój mąż miał 
Alzheimera, więc znam to i wiem, że wiele osób jak się izoluje 
w domu, to zapada właśnie na tego typu choroby. Tutaj też 
przychodzą i takie osoby i jakoś tak próbujemy sobie nawza-
jem pomagać.

Opiekunki starają się nam urozmaicić nam dzień, a zajęcia 
są bardzo ciekawe, umysł się rozwija. Najważniejsze to jednak 
po prostu być z ludźmi.

UCIEC OD SAMOTNOŚCI
Pan Tadeusz, lat 83 
(odwiedza Dom Seniora 
od ponad roku)

Mieszkam samotnie, do kiedy zmar-
ła żona, już prawie 8 lat temu. Od tego 
czasu byłem sam i nudziłem się strasz-
nie, ciągle w domu, byłem taki.. zasie-
dziany. Dopiero przyjście tutaj wzbudzi-
ło we mnie werwę! Czuję się tu dobrze, 
bo jestem z kolegami, mamy różne za-
bawy, gry, wycieczki. 

Samotność jest bardzo niedobra - a 
teraz już czuję się dobrze, a i na zdro-
wiu inaczej, bo jest i gimnastyka i taka 
siłownia na powietrzu, z której bardzo 
często korzystam, na zewnątrz sadzimy 
też kwiaty... Jeśli chodzi o towarzystwo - 
czuję się świetnie w tym gronie. 

Najważniejsze że uciekłem od sa-
motności.
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FOREMKA OTWARTA!
27 sierpnia miało miejsce Wielkie Otwarcie Klubu Foremka. Po kilkunastu miesiącach pandemii, ku uciesze wszystkich 

Pań ponownie można skorzystać z szerokiej oferty zajęć fitness jak również nowych usług- sauny, treningów personalnych 
oraz usług dietetycznych. W otwarciu uczestniczyło kilkadziesiąt pań, niestety na razie oferta skierowana jest wyłącznie 

dla nich ale  niewykluczone, że już niedługo i mężczyźni będą mieli swój fitness:)

Klub Foremka 
ul. Przemysłowa 17a,  tel. 734 124 144

www.klubforemka.com
Czynne od poniedziałku do piątku 

od 16:30 do 20:30 
i w soboty od 7:30 do 10:30


