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Z POWROTEM DO SZKOŁY!
J

ak co roku, w całej Polsce
1 września do szkół powrócili
uczniowie. Nie inaczej stało się
w powiecie kozienickim.

Nie mogliśmy być wszędzie,
ale byliśmy szczęśliwie obecni
PSP w Janikowie (gmina Kozienice), gdzie wszystkich zebranych

Zapraszamy do sklepu firmowego
Kozienice ul. Konarskiego 9
Czynne poniedziałek-piątek
w godzinach 8.00-18.00
Sobota 8.00-14.00

powitała dyrektor placówki Iwona Wochniak, a miłym (i zarazem
wyjaśniającym, czemu nasza
obecność w akurat tej placów-

www.tygodnikoko.pl

ce miała okazać się tak szczęśliwym zrządzeniem) akcentem
uroczystości było wręczenie
przez komendanta powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w
Kozienicach, brygadiera Kamila
Bieńkowskiego i dowódcę JRG,
brygadiera Daniela Jastrzębskiego, podziękowań dla dwóch
uczennic klasy VI, Gabrieli Tokarczyk i Julii Mąkosy.
21 lipca b.r. dziewczęta sprawnie udzieliły pierwszej pomocy
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leżącemu na poboczu mężczyźnie, przeniosły go w zacienione
miejsce, ułożyły w bezpiecznej
pozycji i nawodniły, natychmiast
też zadzwoniły na numer alarmowy 112, co niewątpliwie przyczyniło się od uratowania życia poszkodowanego.
Kwiatami i brawami pożegnano też odchodzącego na emeryturę, po 40 latach pracy w szkole,
Bartłomieja Połcia, pracownika
obsługi i dobrego ducha szkoły.

W NOWY ROK SZKOLNY Z NOWĄ DYREKTOR!

S

zczególnie ciekawą sytuację mamy w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, gdzie ledwie tydzień przed rozpoczęciem roku, 24 sierpnia 2022, obowiązki Dyrektora objęła Anna Gollasch, która 3 sierpnia 2022 została wyłoniona w ramach konkursu.

Dzisiejsze rozpoczęcie roku
szkolnego było absolutnie wyjątkowe, ponieważ na stanowisku Dyrektora naszej szkoły
powitaliśmy Annę Gollasch. Napawa nas to ogromną radością
i nadzieją, ponieważ nowa pani
Dyrektor od lat pełniła funkcję
wicedyrektora i dała się poznać
od jak najlepszej strony. Wszyscy
wiemy, że możemy liczyć na jej
życzliwość i profesjonalizm. Wiele lat stawiała czoła najtrudniejszym problemom edukacyjnym
i wychowawczym. Jej uśmiech i
niewyczerpana cierpliwość dodawały nam skrzydeł. Dlatego
nie wyobrażamy sobie bardziej
odpowiedniej i kompetentnej
osoby na tym stanowisku. Społeczność szkoły wyraziła swoje
zadowolenie głośnym aplauzem,
zaproszeni goście przekazali gratulacje i życzenia owocnej pracy i
pełnego sukcesów edukacyjnych
nowego roku szkolnego.
Dzisiaj powitaliśmy też w gronie naszej społeczności 391
pierwszoklasistów, którzy zdecydowali się podjąć dalszą naukę w
naszej szkole. Ta decyzja nie jest
zaskoczeniem, ponieważ nasza
szkoła ma szeroką ofertę progra-

mową i stwarza szerokie możliwości rozwoju.
Pierwszy września to już tradycyjnie dzień, kiedy uczniowie
wszystkich klas snują plany, które
będą chcieli z pomocą szkoły zrealizować, a nauczyciele przewidują jak wiele pracy będą musieli
włożyć w dopilnowanie, aby te
plany urzeczywistnić.
Jako uczniowie i nauczyciele serdecznie gratulujemy pani
Dyrektor, cieszymy się, że nasza
szkoła znalazła się w tak dobrych

rękach i tym bardziej postaramy się jak najlepiej wywiązywać
z naszych obowiązków. Jesteśmy przekonani, że pierwszego
września zaczął się dla naszej
szkoły nowy etap, który przyniesie nowe doświadczenia i wyzwania, otworzy nowe możliwości i napełni nas nową energią do
działania.
Tekst i foto zaczerpnięte ze
strony FB Zespołu Szkół Nr 1 im.
Legionów Polskich.
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• OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES
MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

MOTORYZACJA
• Sprzedam koła-alufelgi do Golfa 3
‘14, koła do Seata Leona, felgi stalowe ‘15, opony letnie do Golfa III.
Tel. 506-272-159
• SPRZEDAM opony zimowe Uniroyal 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 letnich KLEBER 195/55/R15 i jedną 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 (Kozienice)
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A TAKŻE
CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI PO NICH.
TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, motorowery, części. Tel. 663-999-631
Kupię STARE MOTOCYKLE I SAMOCHODY wsk, mz, simson, motorynka
itp FIAT, POLONEZ. Ciągniki rolnicze.
Tel. 721 029 688

RÓŻNE
Sprzedam
stemple,
dł.
2.90 m, po 5 zł za sztukę.
Stanisławice, tel. 609-972-576
• Sprzedam wózek dziecięcy-zielony, 3-częściowy, prawie nowy
- 400 zł. Kasety magnetofonowe
(1300 sztuk), magnetofony kasetowe, płyty DVD (ponad 1000
sztuk), książki i inne. Garbatka,
tel. 506-272-159
• MATEMATYKA i (szkoła podstawowa i średnia) - dojeżdżam na terenie Kozienic, Radomia, Pionek… Tel.
798-643-891
•
Wyciskarka
wolnoobrotowa
Zelmer ZJP1300B. Cena 300 zł.
Więcej informacji pod numerem
794-704-059
• Sprzedam cyfrowy aparat fotograficzny Canon PowerShot A620,
po przeglądzie technicznym. Stan
b.dobry. Cena do uzgodnienia.
Tel. 604-420-756
• Sprzedam kalkulatory z oprogramowaniem (matematyka, geodezja): Hewlett-Packard HP-25, Casio
FX-4500P, Psion Organizer II (wraz z
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instrukcjami). Cena do uzgodnienia.
Tel. 604-420-756
• Mam do sprzedania przyczepę
rolniczą D-47, śrutownik do zboża oraz parnik elektryczny 100l.
Tel. 600 925 215.
• Sprzedam radiotelefony Motorola z zasilaczami, zasięg do
1000 m, cena 100 zł za komplet.
Tel. 604-420-756
• Mam do sprzedania śrutownik
do zboża i parnik elektryczny 100l.
Tel. 600 925 215
• Sprzedam 2 niwelatory geodezyjne
Ni020 i Ni025 firmy Zeiss Jena. Łaty
gratis. Tel. 604-420-756

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę o powierzchni do
wyboru 1000 m2, 2000 m2, 3000 m2,
4000m2. Możliwe podłączenie się do
wody, prądu. Cena 30-40 zł m2, w miejscowości Lipa, G. Głowaczów. Tel. 534005-813
•
Sprzedam
działkę
rolno-leśną w Kociołkach o powierzchni 0, 45 ha. Cena do uzgodnienia.
Tel. 510 937 430
• Sprzedam kawalerkę o powierzchni 23 m2 w Kozienicach na Osiedlu
Pokoju. Zlokalizowana jest na parterze w czteropiętrowym bloku. Dobra lokalizacja w centrum Kozienic.
Do mieszkania przynależy piwnica. Wymienione okna. Mieszkanie
do remontu. Dzwonić po godz. 16.
Tel. 516 962 530
• Mieszkanie 3-pokojowe, 58m2, piętro
III na Os. Energetyki sprzedam lub zamienię na kawalerkę z dopłatą. Wiadomośc pod nr tel. 605-496-473
• Sprzedam działkę rolno-budowlaną o
powierzchni 1,12 ha, (szer. 25 mb), przeznaczoną na zabudowę jednorodzinną i
zagrodową, poł. w miejsc. Brzóza przy
ul. Parcela. Media - wodociąg i światło - 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 pracowników.
Tel. 513-526-453
• Sprzedam dom murowany, 100m2
wraz z zabudowaniami gospodarczymi 540m2. Działka 2400m2, idealna
na działalność gospodarczą. Cena

do uzgodnienia. Wilczkowice Dolne,
Tel. 505-085-497
• 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 okolice.
Tel. 739-075-275
• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie dwupokojowe w bloku działkę
rekreacyjno-budowlaną o pow. 2,6 ha.
Działka zabudowana, w pełni uzbrojona w media, położona 10 km od Kozienic. 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

TEL. 504-937-715

Zakłady Silikatowe
Żytkowice SA
zatrudnią:

- pracowników do pracy przy paletowaniu cegieł
- pracowników do pracy na hali produkcyjnej

• Korepetycje z matematyki (szkoła
podstawowa i średnia) - dojeżdżam
na terenie Kozienic, Radomia, Pionek… Tel. 798-851-194
• Szukam pracy z grupą lekką. Posiadam duże doświadczenie w opiece
nad starszą osobą. pracowałam 10
lat z ludźmi starszymi, którzy wymagali stałej opieki i różnymi schorzeniami. Posiadam 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 referencje, jestem
dyspozycyjna. Tel. 604-532-096

Tel. kontaktowy

600 030 838

TOWARZYSKIE
• Kamil, 49 lat, pozna kobiete z
Kozienic i okolic. Proszę o SMS-y.
Tel. 513-672-249

redakcja@tygodnikoko.pl
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DOM W 3 DNI?!
Budowa już rozpoczęta, w przyszłym tygodniu na naszej stronie www i Fb podamy
adres fanpag’a, na którym relacjonować będziemy kolejne etapy budowy.
Poniżej zdjęcia z wnętrza budynku oraz zalewania ław fundamentowych.

Kontakt w Kozienicach: 512 495 193

PRAWYM OKIEM

Nepotyzm, kolesiostwo, prywata… w Radomiu?!
Taka logika…
Kilka miesięcy temu na emeryturę odchodził wieloletni dyrektor
Muzeum Regionalnego w Kozienicach. Na to stanowisko burmistrz
Kozienic powołał osobę z tytułem naukowym, dodatkowym wykształceniem i doświadczeniem w pracy w muzeach.
W reakcji na ten fakt w pewnym portalu internetowym ukazał się
tekst, w którym jednym z głównych autorów był Tomasz Trela, były
dyrektor PSP nr 4 w Kozienicach.
Pan Tomasz nie wiedział, jak sam stwierdził, jakie kompetencje,
umiejętności czy doświadczenie ma mianowany dyrektor. Mimo to
uznał, że to nepotyzm bo to mój syn, że mianowanie nastąpiło z pogwałceniem wszelkich zasad a przecież w Kozienicach jest tłum kompetentnych osób na to stanowisko. Wypociny pana Treli uznałem za
bezsensowny bełkot, a najlepiej o tej sytuacji traktowały wpisy osób
znających karierę zawodową i naukową nowego dyrektora - doktora
nauk historycznych.
I oto pod koniec sierpnia w Radomiu stanowisko dyrektora biblioteki pedagogicznej obejmuje, po odchodzącej na emeryturę wieloletniej dyrektorce, kto? Tomasz Trela. Ten sam od kolesiostwa,
kompetencji itd.

Pana kompetencje, wykształcenie kierunkowe, doświadczenie?
Przez ładnych kilka lat przechodził pan obok szyldu biblioteki (też pedagogicznej) w budynku PSP 4. Czyli doświadczenie jest? Tyle tylko,
jak mówi Marek Król, który ten fakt odkrył, on (czyli Marek) tankuje
codziennie na Orlenie, to czy z tego faktu mógłby zostać prezesem
paliwowego giganta?
I na zakończenie post cytowanego Marka zamiast komentarza:
Dyrektor biblioteki... pedagogicznej
Nic tylko pogratulować, to bardzo, ale to bardzo odpowiedzialna
funkcja, niewłaściwa osoba na takim stołku może mieć nawet jakiś
wpływ na ceny polskiego cukru w przyszłym roku...
Ale z drugiej strony, to robota marzeń - ciepła posadka w sam raz
na "dojazd" do emerytury... no chyba, że coś w układzie nie pyknie to wtedy nie FB 26 sierpnia 2022
Edmund Kordas
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Święto muzyki w Kozienicach

K

ilka tysięcy osób bawiło się na Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach. Niepowtarzalna atmosfera kozienickiego amfiteatru po raz kolejny zaczarowała publiczność. Grand Prix
festiwalu wyśpiewała Karolina Nieckarz z Hermanowa, a jego tegoroczną
gwiazdą była Maryla Rodowicz.

Była to już dziewiętnasta edycja
Festiwalu Muzyki Rozrywkowej
im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach. Jedno z najważniejszych
wydarzeń kulturalnych w regionie
tradycyjnie odbywa się w ostatni
weekend sierpnia nad Jeziorem
Kozienickim.
Bogusław Klimczuk urodził się
19 października 1921 r. w Kozienicach. Po studiach całe swoje dorosłe życie związał z Warszawą i z
Polskim Radiem. Był znakomitym
kompozytorem,
dyrygentem,
aranżerem i świetnym pianistą.
Skomponował ponad 250 piosenek. Wiele z nich poświęcił stolicy – miastu, które po Kozienicach
było mu najbliższe. Nazywany był
„Kompozytorem Warszawy”. Do
historii polskiej muzyki rozrywkowej przeszło wiele jego utworów, m.in. „Rudy Rydz”, „Czarny
Alibaba” czy „Cóż wiemy o miło-

ści”. Do dziś na otwarcie każdego
Festiwalu Piosenki w Opolu rozbrzmiewa skomponowany przez
Bogusława Klimczuka sygnał tego
festiwalu.
Spotkanie z muzyką Bogusława Klimczuka w sobotni wieczór
27 sierpnia rozpoczął koncert
galowy finalistów konkursu piosenki. Dla wielu z nich występ na
kozienickim festiwalu to pierwsza szansa na zabłyśnięcie przed
wielką publicznością. Niektórzy
właśnie w Kozienicach wykonują
pierwszy, duży krok w kierunku
profesjonalnej kariery artystycznej. W tym roku nagrodę Grand
Prix oraz festiwalową statuetkę z
rąk burmistrza Piotra Kozłowskiego odebrała Karolina Nieckarz.
– Jestem zaskoczona i bardzo
wzruszona werdyktem jury. To
dla mnie ogromny zaszczyt, że
mogłam przyjąć tę nagrodę.

Dziękuję wszystkim uczestnikom
za świetną atmosferę podczas
całego festiwalu – powiedziała
Karolina Nieckarz.
Na deskach kozienickiego amfiteatru zagrał również zespół
Reggaeside, który przygotował
„Wspomnienie o Bogusławie
Klimczuku”. Publiczność usłyszała piosenki patrona festiwalu i
nie tylko, zaaranżowane w stylu
reggae przeplatanym innymi gatunkami muzycznymi. O dobry
humor zadbał też Kabaret K2,
reprezentujący Zielonogórskie
Zagłębie Kabaretowe. W wielkim
finale swój koncert zagrała Maryla Rodowicz, od wielu pokoleń
niekwestionowana gwiazda polskiej piosenki.
Kozienicki festiwal poprowadził prezenter radiowy Paweł
Sztompke, od początku związany
z tym wydarzeniem.

W Gminie Kozienice trwają programy
profilaktyki zdrowotnej
T

rwa realizacja programów profilaktyki zdrowotnej przyjętych przez Radę Miejską w Kozienicach. Programy są bezpłatne i stanowią uzupełnienie oferty świadczeń wykonywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Skierowane są do mieszkańców Gminy Kozienice
w różnym wieku.
– W tym roku rozpoczęliśmy
realizację czterech programów.
Dwa z nich, czyli szkoła rodzenia oraz nauka pierwszej pomocy dla uczniów szóstych klas
kozienickich szkół podstawowych, ruszyły już w czerwcu. We
wrześniu rozpoczęliśmy kolejne
dwa programy, czyli szczepienia
przeciwko pneumokokom dla
osób powyżej 65 roku życia oraz
przeciwko HPV dla dziewczynek

urodzonych w latach 2008-2010
– mówi Dorota Stępień, zastępca
Burmistrza Gminy Kozienice ds.
społecznych.
Szczepienia realizowane są
przez kozienickie przychodnie,
a zainteresowane osoby mogą
rejestrować się telefonicznie. Do
Przychodni nr 1 przy ul. Sienkiewicza można zapisać się dzwoniąc pod numer 506-161-710.
W Przychodni nr 2 przy ul. War-

szawskiej rejestracja prowadzona
jest pod numerem 509-006-644.
Warto podkreślić, że programy te są bezpłatne i uzupełniają
ofertę świadczeń wykonywanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wszystkie cztery programy
realizowane będą przez trzy lata,
do 2024 r. Ich łączny koszt wynosi
ponad 630 tys. zł, a środki pochodzą z budżetu Gminy Kozienice.

Innowacyjny projekt społeczny w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Przewozie

G

mina Kozienice podpisała z Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Podkarpacką Akademią
Przedsiębiorczości umowę o powierzenie grantu na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”.

Realizatorem tego projektu
jest Warsztat Terapii Zajęciowej
w Przewozie,
a kwota dofinansowania wynosi 77 tys. zł.
W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja
pracowni gospodarstwa domowego, kuchni oraz zaplecza

kuchennego. W pracowni podopieczni WTZ w Przewozie przygotowywać będą zdrowe, dwudaniowe obiady, które następnie
dostarczą do domu seniorom z
terenu Gminy Kozienice. Projektem objęte zostaną osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby
po 60 roku życia, wymagające

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Wdrożenie tej innowacji pozwoli na nawiązanie współpracy
oraz integrację pomiędzy WTZ,
a społecznością lokalną. Będzie
również elementem przygotowania zawodowego dla podopiecznych Warsztatu.
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Najlepsi maturzyści z nagrodami od burmistrza

1

września burmistrz Piotr Kozłowski wraz ze swoim zastępcą Dorotą Stępień wręczyli najlepszym
maturzystom z kozienickich szkół średnich nagrody
oraz listy gratulacyjne.
W Zespole Szkół im. Legionów Polskich maturę najlepiej napisali Jakub Strzelczyk,
Damian Murawski i Maciej
Kowalczyk. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana
Czarnieckiego najlepsi byli Kacper Traczyk, Natalia Skiba oraz
Wiktoria Kosiec.
– Zdobywana i wykorzystywana przez Was wiedza to kapitał
na całe życie. Mam nadzieję, że
nadal będziecie szli w obranym
przez siebie kierunku. Nie zapominajcie o szeroko rozumianej

Ziemi Kozienickiej i wracajcie
do nas po studiach. Czekamy
na Was, a ja mam nadzieję,
że jeszcze nie raz pozytywnie
o Was usłyszymy. Pamiętajcie,
że jako Gmina Kozienice staramy się nagradzać również
wyniki na studiach. Trzymam
za Was kciuki i życzę powodzenia. Gratuluję również Waszym
rodzicom. Jako rodzic sam cieszę się z wyników moich dzieci,
ponieważ to nasza inwestycja
w przyszłość – powiedział burmistrz Piotr Kozłowski.

Nowy wóz strażacki dla OSP Ryczywół

N

a teren Gminy Kozienice trafił kolejny, nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Tym razem wzmocniona
została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczywole.

– Samochód kosztował
prawie 1 mln zł, z czego ok.
600 tys. stanowiły środki zewnętrzne. Mam nadzieję, że
będzie służył przez długie lata.
Cieszę się, że ten zakup udało się zrealizować, chociaż z
uwagi na trwającą wojnę na
Ukrainie oraz rzeczywistość
popandemiczną, nie było to
takie proste. Widzę jednak na
twarzach druhów ogromną radość, a to jest najważniejsze.

Jeżeli chodzi o jednostki straży pożarnych w Gminie Kozienice, to w tym roku nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego
słowa – mówi burmistrz Piotr
Kozłowski.
OSP Ryczywół należy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dlatego nowy
samochód będzie wykorzystywany zarówno do akcji
na terenie gminy, jak i poza
jej granicami.

Narodowe Czytanie w Kozienicach

J

uż co prawda nie wakacyjna, ale wciąż letnia aura po raz kolejny sprzyjała Narodowemu
Czytaniu na kozienickim Placu Niepodległości! Zebranych - czytających i słuchaczy - najpierw powitała Monika Piórecka, dyrektor odpowiedzialnej za organizację wydarzenia Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, a następnie Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, który odczytał list od Prezydenta RP, wyjaśniający sens spotkania i zasadność wybrania "Ballad i
Romansów" Mickiewicza na tegoroczną lekturę, w dwusetną rocznicę ich powstania.

– Dwieście lat temu w Wilnie
zostały wydane Ballady i romanse
Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce
romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze
okazały się przełomowe i dzisiaj
trudno wyobrazić sobie bez nich
dalsze dzieje naszej literatury. (…)
Romantyzm to istota polskości i
fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. – napisał w
liście Prezydent RP.
Nie było zapewne łatwo zasiąść
do czytania po wprowadzeniu na
tak wysokiej nucie, ale piekna pogoda i widoczna życzliwosć wca-

le licznie zebranych kozieniczan
sprawiły, że wspólne czytanie poszłonie tylko gładko, a w niektórych przypadkach wręcz zjawiskowo, dostarczając słuchaczom
wielu wrażeń i niejednokrotnie
zaskakując ekspresyjnym,niemal
aktorksim podejściem do teksów
takich jak “Romantyczność”, “To
lubię”, “Pani Twardowska”, czy
“Powrót taty”.
Oprócz czytających swoje pięć
minut w przerwach mieli także
młodzi i nieco starsi muzycy - wystąpił duet akordeonowy złożony
z dyrektora kozienickiej Szkoły
Muyzcznej Artura Miedzińskiego

i jej ucznia Pawła Ptaszka, duet
młodych flecistek (Hanna Kwaśnik, Lena Krześniak oraz kwartet
w składzie Natalia Wilczek (gitara
i wokal), Zuzanna Wojas (fortepian), Olga Nowakowska (gitara
basowa) i Marcel Dzięciołowski
(perkusja).
Bez wątpienia jednym z pożytków tego rodzaju przedsięwzięcia
jest pokazanie słuchaczom, jak
wiele może być ciekawych interpretacji - emocjonalnych i intelektualnych, ekspresyjnych i powściągliwych, aktorskich i rzeczowych...
- twórczości autora nawet tak
"oklepanego" jak Mickiewicz.
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PUSZCZA IDEALNA NA…

N

ajstarszy post na stronie Puszcza Kozienicka Fotografia.Łukasz Boryczka datowany jest
na 25 września, co oznacza, że lada dzień strona obchodzić będzie 4-lecie powstania.
Przez te 4 lata autor umieścił na niej ponad 900 zdjęć i filmów, przedstawiających piękno
Puszczy Kozienickiej i życie jej mieszkańców. Czworonożnych i skrzydlatych, uchwyconych w
każdej porze roku, fotografowanych z bliska i z daleka, solo i grupowo.. Gdy przeglądamy pełną galerię strony, od czasu do czasu mignie nam w niej autoportret autora - zawsze w terenie,
gdzieś w czatowni, często częściowo zamaskowany, trochę tajemniczy. Kim jest Łukasz Boryczka
i skąd bierze się Jego pasja?

Turystyczne Kozienice: Na początek pytanie oczywiste. Skąd
wzięła się Pana pasja fotografowania przyrody, jak długo już
trwa i co do Pana życia wnosi
jej realizowanie?
Łukasz Boryczka: Moja przygoda z przyrodą ogólnie zaczęła
się, gdy byłem jeszcze małym
dzieciakiem. Mój świętej pamięci dziadek był pracownikiem
leśnym, jeszcze w czasach, gdy
w Puszczy Kozienickiej istniała leśna kolejka. Gdy jeździłem
do dziadków, to On zabierał
mnie na spacery i opowiadał o
przyrodzie i swojej pracy, to od
Niego wszystko się zaczęło. Gdy
podrosłem i zacząłem naukę w
szkole podstawowej, większość
książek, które wypożyczałem w
bibliotece, dotyczyła właśnie
przyrody, starałem się ją poznać
i zgłębić jak najlepiej. Fotografia
dołączyła z czasem, gdy miałem już dostęp do pierwszych
kompaktowych aparatów. Bardzo ciekawych zdjęć nie można
było tym co prawda zwierzętom
robić, bo trzeba by było bardzo
blisko podejść. Ten czas, koniec
szkoły podstawowej, to był już
taki początek — pierwsze aparaty, pierwsze spotkania z ludźmi zajmującymi się przyrodą,
przyjeżdżał też wtedy do nas do
szkoły taki ornitolog, pan Marek
Konofalski, który też nas trochę
w tę przyrodę wprowadzał. Przyjeżdżał w weekendy, zabierał
mnie i kilku moich znajomych,
jeździliśmy na stawy hodowlane obserwować ptaki a między
innymi błotniaka stawowego.
Pamiętam, jak kiedyś szukaliśmy zawzięcie kraski [Coracias
garrulus], która kiedyś występowała w naszych okolicach, albo
pustułek, obserwowaliśmy też
bociany czarne… Człowiek się
w to zagłębiał, a z czasem, kiedy zacząłem pracować, mogłem
pozwolić sobie na coraz to lepszy sprzęt fotograficzny. Tak się
to powoli rozwijało, jest to już
ładnych parę lat.

n Łukasz Boryczka w czatowni.
Parę — czyli ile?
ŁB: Gdzieś tak od 15 roku życia ta fotografia była u mnie
w głowie, czyli na dziś byłoby
to już 25 lat.
Jaki zamysł przyświecał Panu,
gdy zakładał Pan tematycz-

n Myszołowy podczas sprzeczki.

n „Dziki żerowały niespełna 10 metrów ode mnie.”

ną stronę na FB? Publikował
Pan gdzieś swoje fotografie
wcześniej?
ŁB: Nie, Puszcza Kozienicka
Fotografia.Łukasz
Boryczkato
pierwsza moja strona, wcześniej
swoich zdjęć nigdzie nie publikowałam. Z czasem też powstał
profil na Instagram, pod nazwą
lukasz_boryczka.przyroda. A zamysł? Chciałem po prostu podzielić się moją pasją z ludźmi,
mieszkańcami okolic i nie tylko,
aby zobaczyli, że chociaż nasza
puszcza nie jest może tak bogata w zwierzęta, jak powiedzmy lasy w Bieszczadach, gdzie
można spotkać wilka, niedźwiedzia, rysia, żbika czy żubra, to
jednak jest tu co obserwować,
jest co fotografować. Trochę
też chciałem zachęcić innych do
pójścia w tym samym kierunku

n Zimorodek podczas konsumpcji złowionej rybki.
co ja, spróbowania swoich sił wcześniej, rozstawiłem się, nie
musiałem długo czekać. Wystarw fotografii.
czyło mi pół godziny i zimorodek
Czy fotografowanie przyrody przyleciał na gałązkę, z której
potem polował sobie na rybki.
jest trudne?
ŁB: Na początku najważniej- To była super sprawa.
sze jest, by dowiedzieć się, jakie
Czy, mając już te ćwierć wiezwierzęta na danym terenie występują i jakie są ich zwyczaje, ku doświadczenia, dostrzega
gdzie bytują, gdzie mają swoje Pan zmiany w przyrodzie naszej
ostoje. Nim zaczniemy obserwo- puszczy i w sposobie, w jaki odwać i fotografować, dobrze jest noszą się do niej ludzie? Jeśli
trochę poczytać poznać gatunek tak — zmiany są na lepsze czy
który nas interesuje. To wiele na gorsze?
ŁB: Tak jak ja patrzę, to obaułatwia, gdy chcemy dane zwierzę znaleźć i podejść. Podsta- wiam się, że chyba jednak na
wowe kwestie to też jakiś przy- gorsze. Przykro się patrzy na stozwoity sprzęt i kamuflaż, tutaj sy wyrzucanych śmieci gdzie w
musimy się odpowiednio przy- tych czasach mamy segregację
gotować. Dobrze jest też poznać odpadów i nie ma problemu z
teren, w którym będziemy się ich utylizacją. Ludzie dziś jakoś
poruszać. Podczas podejścia mu- tej przyrody nie szanują. Także
simy zachować szczególną ciszę, wycinki w lasach — wiadomo,
bo jak wiadomo zwierzęta mają że gospodarka leśna musi robić
wyostrzone zmysły słuchu i wę- swoje, ale czegoś takiego kiedyś
chu. Ze wzrokiem bywa różnie, nie było przynajmniej na taką
w zależności od gatunku. Oczywi- skalę jak obecnie, lasy są wyciście potrzeba też czasu na reali- nane hektarami. Wystarczy kilka
zację postawionych sobie celów, dni nieobecności w lesie- i las
a z tym czasem bywa różnie, tę się diametralnie zmienia. Czapasję trzeba dzielić z rodziną, sem jest tak, że znam jakieś fajne
łączyć z pracą i obowiązkami miejsce, gdzie lubię robić zdjęcia,
przyjeżdżam — a tam wszystko
codziennymi.
zmienione, las wycięty. Nie poCzyli wychodząc w teren, za- wiem złego słowa na odpowiewsze wie Pan z góry, jakie kon- dzialnych za gospodarkę leśną,
kretnie zwierzę starał się Pan bo takie ich zadanie, ale czasem
jest mi po prostu smutno. Pod
będzie sfotografować?
ŁB: Tak. Na początku odbywało tym względem las się strasznie
się to, szczerze mówiąc, bardziej zmienia. Żeby chociaż było tak,
na zasadzie “wyjść do lasu”, gdzie że tworzone są nowe rezerwaty,
fotografowałem wszystko, co się wyłączane z eksploatacji kolejne
trafiło. Teraz działam inaczej: tereny… ale w tym kierunku to
wychodzę z zamiarem fotografo- niestety nie idzie.
wania jakiegoś konkretnego gaZ jakich zdjęć jest Pan najtunku zwierzęcia. Czytam, typuję
miejsce, staram się wybudować bardziej zadowolony, fotosobie jakąś tzw. czatownię - po- grafowanie jakich zwierząt
stawić jakiś ukrycie, przymasko- czy zjawisk jest Pana zdaniem
najtrudniejsze?
wać się siatką maskującą…
ŁB: Największe wrażenie robi
Jak długo Pan tak wyczekuje? na mnie zjawisko, które rozTo nie jest raczej wyjście do lasu poczyna się właśnie teraz, we
na godzinę, ale na cały dzień też wrześniu, czyli rykowisko jeleni,
piękny spektakl ryczących bychyba nie…?
ŁB: Nie ma reguły. Czasem ków, które mają wtedy gody. Barmożemy czekać godzinę, czasem dzo mnie boli, gdy w tym okresie
kilka godzi. Nie ma pewności, że są na nie polowania. Z jeleniami
pójdziemy i od razu przyleci inte- jest tak, że żeby je sfotografować,
resujący nas ptak albo przyjdzie trzeba być na miejscu wcześnie
zwierzę, na które się zaczailiśmy o świcie lub przed wieczorem,
i pozwolą się sfotografować. a wtedy trzeba uważać na siedząRóżnie bywa — może to być go- cych na ambonach myśliwych.
dzina, mogą być cztery, może Zresztą można powiedzieć, że i
nam tam tak upłynąć poranek same jelenie są, przynajmniej w
lub całe popołudnie... Nie ma tych naszych rejonach, całkiem
natomiast gwarancji, że zwierzę cwane i wychodzą dopiero wtew tym miejscu na pewno będzie dy, gdy jest już ciemno, o porani zaraz po nas się pojawi. Mia- ku zaś schodzą do lasu jeszcze
łem na przykład taką przygodę przed wschodem słońca. Tak
z zimorodkiem, że wiedziałem, czy inaczej, z robienia zdjęć nici.
w którym miejscu występuje, bo W sumie — sfotografowanie
miałem tam wcześniej zamonto- jelenia na rykowisku tak, żeby
waną fotopułapkę — zwierzyna wyglądał tak pięknie, jak potramiała przejście przez taki ka- fi, to niełatwa sprawa. Oprócz
nał, rzeczkę, i na tej fotopułap- tego najbardziej cieszę się w
ce nagrywały mi się zimorodki tych zimorodków, że tak fajnie
i wtedy dokładnie wiedziałem, udało mi się je wtedy rozpracow jakich godzinach są w tym wać i podejść. Miło wspominam
miejscach. Przyjechałem więc również fotografowanie żurawi,
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n Bóbr europejski (Castor fiber).

n Pędząca chmara, a raczej jej część – więcej nie zmieściło się w kadrze.
niej i chęć jej zdobywania.

kiedy przylatują wczesną wiosną na swoje rewiry, kiedy na
łąkach rozlega się ich donośny
klangor a po chwili można zaobserwować ich taniec godowy.
Myślę, że każde spotkanie i każda chwila spędzona w terenie
podczas fotografowania różnych
gatunków zwierząt ma w sobie
coś fascynującego.
Czy fotografię przyrodniczą
jako hobby poleciłby Pan każdemu, czy tylko osobom posiadającym jakieś specjalne
predyspozycje? Jakie cechy przydają się fotografowi-pasjonatowi
przyrody?
ŁB: Wydaje mi się, że jeżeli
ktoś ma do przyrody jakieś zamiłowanie, to wtedy na pewno
bym mu polecił. Bez tego trudno oczekiwać, żeby ktoś wstawał
rano, brał aparat, włóczył się po
jakichś krzakach i fotografował.
Trzeba mieć w sercu zamiłowanie do przyrody, żeby za pośrednictwem obiektywu przenosić ją
na papier czy ekran komputera.
Na pewno ważna jest też cierp-

n Zeskanuj i odwiedź stronę
Puszcza Kozienicka Fotografia. Łukasz Boryczka.
(www.facebook.com/PuszczaKozienickaPrzyroda)
liwość, bo nieraz bywa i tak, że
człowiek wyjdzie w teren, kiedy
jest jeszcze ciemno, nachodzi się,
schodzi się, nabije kilometrów, a
i tak nic nie uda się sfotografować. Jeśli jednak ktoś lubi obcować z przyrodą, ma to w sercu, to
nie uzna tego za czas zmarnowany, tylko za przyjemność. Bardzo
ważna jest też ta wiedza, na temat przyrody i zwyczajów zwierząt, o której była mowa wcześ-

Ostatnie pytanie: czy jest jakieś związane z fotografią doświadczenie szczególnie piękne,
poruszające czy zabawne, które
zapadło Panu w pamięć i o którym chciałby Pan opowiedzieć?
ŁB: Często mam takie spotkania z dzikami. Wiadomo, że jak
idą sobie całą watahą, szukając
robaków, coś tam sobie podgryzają i ogólnie są dość głośne i nie
zwracają na nic uwagi, tylko od
czasu do czasu poniosą głowę i
zaraz wracają do poszukiwania
smacznych kąsków w ziemi. Zdarzyło mi się, że właśnie tak szły
łąką, trawa po kolana, wystawały im tylko grzbiety, ja robiłem
im zdjęcia, bo one co chwilę się
w tej trawie pokazywały… aż
nagle stwierdziłem, że są jakoś
bardzo blisko, jakieś 10 metrów
ode mnie postanowiłem się do
nich po prostu odezwać, żeby
nie wpadły na mnie, bo wtedy
mogłoby być różnie. Ludzki głos
błyskawicznie na nie zadziałał
— podniosły łby, zjeżyły sierść

Gra miejska z przytupem!

4

września, w niedzielne popołudnie, Spółdzielnia Socjalna „Przystanek Kozienice” przy
nieocenionej pomocy wolontariuszek (CUS Kozienice, Agnieszka Dziuba, Sylwia Kuczyńska…) zorganizowała dla grupy dzieci ukraińskich grę miejską.

Start i meta — w prowadzonej przez spółdzielnię kawiarni
Kulturalna, gdzie organizatorzy
najpierw zaproponowali poczęstunek lekki, w postaci lodów,
by następnie, po trudach trasy,
zapewnić już solidny, regeneracyjny, w postaci pizzy. Pomiędzy
poczęstunkami — niekrótka i nie
tak znów łatwa trasa po Kozienicach, podczas której ustalenie,
gdzie należy udać się dalej, wy-

magało rozwiązania wymyślnych
zagadek i kalamburów, co stanowiło przy okazji swego rodzaju sprawdzian tego, jak goście z
Ukrainy radzą sobie na ten moment z językiem polskim. Okazało się, że ani komunikacja z
wolontariuszkami, ani rozwiązywanie zagadek (objaśnienia napisane były w języku ukraińskim,
ale hasłami były polskie słowa),
nie stanowiły większego prob-

lemu. Dzieci ukraińskie, podzielone na kilka grup, rywalizowały
ze sobą nawzajem oraz z grupą
podopiecznych CUS. Wszelkie
rachuby organizatorów przerosła
dynamika zabawy i prędkość pokonywania trasy przez poszczególne grupy, których większość
członków poruszała się przecież
na nogach bardzo krótkich!
Gra miejska została zorganizowana w ramach projektu wspieranego przez Fundację Fundusz
Współpracy, ze środków przeznaczonych na wsparcie dla ukraińskich rodzin przebywających
obecnie na terenie Gminy Kozienice w związku z rosyjską agresją
wymierzoną w ich kraj ojczysty.

n Młody Łoś (łoszak).
na grzbietach, zachrumkały i ruszyły. Oczywiście nie na mnie, a
do pobliskiego lasu. Z dzikami w
ogóle jest tak, że gdy siedzę sobie gdzieś tam cichutko w czatowni, a idzie locha z młodymi,
to te młode są zawsze ciekawskie. Wyczują coś, chcą zobaczyć,
podchodzą bardzo bliziutko, tak
że obawiam się wtedy, że któryś
nagle się zakwiczy, a wtedy locha
może zaatakować, ruszam więc
wtedy ręką albo wydaję jakiś odgłos, żeby uciekły.
W sumie wystarczy umieć
się odpowiednio zachować.

Miałem tych spotkań z dzikami tyle, że chociaż rozumiem,
że gdzieś tam czasem może
się zdarzyć, że z jakiegoś powodu dzik kogoś zaatakuje, to
sam, nie czuję się zagrożony.
Przeważnie wystarczy dać znać
o sobie, że się w danym miejscu
jest, żeby dzika nie zaskoczyć,
i wszystko powinno być dobrze,
zwierzyna odchodzi.
Tekst powstał dla portalu Turystyczne Kozienice, gdzie został pierwotnie opublikowany
7 września 2022.
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PIZZA
DOBRZE
OSADZONA
F
akty nie kłamią i mówią same za siebie — przeniesienie
produkcji pizzy i zapiekanek włoskich, czyli, krótko mówiąc,
całego Przystanku Pizza do kawiarni Kulturalna było strzałem
w dziesiątkę!
Od dwóch tygodni można
przyjść do kawiarni i patrzeć nam
na ręce… gdy przyrządzamy dla
Was jedyne w Kozienicach prawdziwie włoskie zapiekanki i pizze.
Nie trzeba już czekać, aż nasz
szybkonogi przebiegnie z byłego dworca PKS do CK-A, pizza
czy zapiekanka pojawi się przed

Wami w ciągu kilku minut, jeszcze bardziej gorąca i kusząca, niż
zwykle… o ile to możliwe. Dzień
przed publikacją tego numeru
przekonali się o tym członkowie
zespołu Nieprzewidywalni. Kto
wie, może pokuszą się teraz o
skomponowanie jakiejś ody, wychwalającej kulturalne smaki?

Nazywają się tajemniczo,
“NIEPRZEWIDYWALNI”.
My jednak śmiało przewidujemy, że już
23 września, od godz. 18:00, występować
będą w kawiarni Kulturalna w składzie:
Natalia Wilczek - wokal,
gitara akustyczna
Olga Nowakowska - gitara basowa
Zuzanna Wojas - wokal, pianino
Klaudia Smorongiewicz - skrzypce
Marcel Dzięciołowski - perkusja

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Wiemy skądinąd, że już 13 października 2022 wystąpi w Kozienicach znany
i lubiany kabaret Hrabi. Przypomniało nam to, że zdarzyło się, że będąc u nas
na występach solo, Joanna Kołaczkowska odwiedziła kawiarnię Kulturalną,
by spróbować naszych lodów — mało, że genialnych, to jeszcze naturalnych.
Po cichu liczymy, że po zmaganiach z kozienicką publicznością odwiedzi nas
ponownie, tym razem z kolegami… by mieli okazję wypróbować także inne
oferowane przez nas pyszności, bo repertuar nasz wszak od tamtego czasu
znacząco się poszerzył!

