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Pionki. Wytwórnia prochu  -  czas na odbudowę!
Jeszcze przed drugą wojną rząd zdecydował o budowie fabryki prochu w Pionkach,                                           

a przedwojenna fabryka produkowała dobry proch, dzięki współpracy z Politechniką 
Warszawską. Uczelnia opracowała i doskonaliła technologie, wytwórnia zaś godziwie za nie 
płaciła przyczyniając się do rozwoju uczelni.

Dzięki takiemu finansowaniu 
na Politechnice Warszawskiej ist-
niała cała katedra badająca tyl-
ko materiały wybuchowe. Także 
stworzony we Lwowie, a potem 
przeniesiony do Warszawy Insty-
tut Chemii Przemysłowej, którego 
pierwszym dyrektorem był Ignacy 
Mościcki, pracował prawie wy-
łącznie dla przemysłu wojskowe-
go. Część tortu zleconych badań 
trafiała też do mniejszych ośrod-
ków, takich jak Uniwersytet Po-
znański czy Szkoła Techniczna w 
Radomiu. Wysiłek był kosztowny, 
ale gdy wytwórnia obrosła w pa-
tenty, mogła oprzeć produkcję na 
własnych technologiach i zrezyg-
nować z licencji, zaś korzyści dla 
nauki trudno było przecenić.

W rezultacie powstała w Pion-
kach największa wytwórnia pro-
chu w Europie, która w pełni 
zaspokajała krajowe potrzeby. 
Produkowano tam niemal wszyst-
ko, co wybucha i płonie – od 
alkoholu, prochów rewolwero-
wych i myśliwskich po ładunki 
miotające dla artylerii, bawełnę 
strzelniczą i nitrocelulozę oraz 
środki kruszące dla saperów  

i górnictwa, a więc nitroglicerynę, 
trotyl i dynamit. Fabryka wyrabia-
ła też termity do bomb zapalają-
cych, a nawet celuloid.

Z czasem zakład uniezależ-
niał się  od dostawców, szcze-
gólnie zagranicznych. Pionki 
obrosły wianuszkiem siedmiu 
zakładów filialnych, z których 
część same wybudowały. Wśród 
nich była wytwórnia w Jaśle  
i fabryka celulozy w Niedomi-

cach, a kryzys pozwolił przejąć 
po bankructwie fabrykę kwasu  
siarkowego w Kielcach.

Fabryka działała w okresie 
PRL-u  jako Zakład Tworzyw 
Sztucznych, a także po zmianie 
systemu politycznego, do począt-
ków lat  2000 , kiedy zmuszony był 
ogłosić upadłość.

 - Rząd PO-PSL postanowił za-
inwestować wstępnie w zakład  
kwotę 55 milionów złotych, tak 

by produkował dla wojska po-
nownie i uniezależnić się w tym 
względzie od dostawców zza 
granicy - mówi obecny poseł  
i kandydat KO-PO w najbliższych 
wyborach, Leszek Ruszczyk.

 - Po dojściu do władzy obec-
nej ekipy o zakładzie początkowo 
zapomniano, by później ustami 
premiera Morawieckiego przy-
pomnieć o potrzebie odbudowy 
zakładu, dodaje poseł Ruszczyk.

Według wstępnych szacunków 
odbudowa potencjału do pro-
dukcji prochu w Pionkach miała 
trwać od trzech do pięciu lat,  
a jej koszt sięga ok. 400 mln zł.

Premier Morawiecki obiecywał  
nie tylko odbudowę, ale także 
wydzielenie zakładu w Pionkach 
jako samodzielnej fabryki. Do tej 

pory zakładom przekazano 44,7 
mln zł na „zapewnienie odbudo-
wy podstawowych kompetencji” 
– jak powiedział podczas jednej  
z konferencjo prasowych  wicemi-
nister Wojciech Skurkiewicz.

- W Pionkach jednakże w prak-
tyce niewiele się po za tym  zmie-
niło, zakład jest filią zakładów   
w Skarżysku, a proch dla polskiej 
armii kupowany jest za granicą - 
podkreśla z kolei Leszek Ruszczyk. 
Poseł solennie obiecuje, że fabry-
ka prochu w Pionkach powstanie. 
-  Jeśli zostanę wybrany na posła, 
w następnej kadencji podobnie 
jak w tej mijającej będę działał  
w Komisji Obrony Narodowej. 
Pionki ponownie będą produko-
wać na potrzeby nie tylko polskiej 
armii, podkreśla Leszek Ruszczyk.

Lista nr 1

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy PSL
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Bąkowiec.  Koło Gospodyń Wiejskich, Komitet Społeczny 
budowy chodnika, strażacy i mieszkańcy bawili się doskonale, 
podczas festynu, który odbył się w ostatnią niedzielę września.
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HIPOKRATES MAZOWSZA 2019!

Ewelina Iwańczyk z dwoma 
dyplomami Stomatologa Roku 

Ewelina Iwańczyk, pochodząca z gminy Kozienice (a konkretniej  z Ryczywołu) zdobyła 
tytuł Stomatologa Roku powiatu grodziskiego i zajęła drugie miejsce w plebiscycie na 
Stomatologa Roku Mazowsza.

HIPOKRATES MAZOWSZA 2019 
to prestiżowy plebiscyt organi-
zowany wspólnie przez redakcje 
"Polski Metropolii Warszawskiej" 
i serwisu Naszemiasto.pl pod pa-
tronatem Okręgowej Izby Pielęg-
niarek i Położnych w Warszawie, 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych 
w Warszawie oraz Adama Stru-
zika, Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, którego celem 
jest wyłonienie i nagrodzenie 
najlepszych lekarzy na całym 
Mazowszu oraz w poszczegól-
nych powiatach. Akcja zakrojona 
jest szeroko, plebiscyt rozpoczął 
się w ostatnim tygodniu czerw-
ca i trwał do konca lipca, pod 
koniec sierpnia zaś odbyła się 
w warszawskim Teatrze Capitol 
uroczysta gala, podczas której 
wreczono nagrody. Miło jest nam 
zatem  poinformować, że w dzie-
dzinie stomatologii podwójnie 
wyróżniono Ewelinę Iwańczyk, 
ortodontkę i stomatolog wywo-
dzącą się z naszej gminy! Elzbieta 
Iwańczyk swoją pracę traktuje 
jako sposób pomocy innym oraz 
wyzwanie, toteż przypadki naj-
trudniejsze uważa jednocześnie 
za najciekawsze. W wywiadzie 
dla Polska Times wyjaśniła, że 
kluczem do owocnej pracy z pa-
cjentem, który – nie oszukujmy 
się – do gabinetu przychodzi 
często spięty i przestraszony, jest 
okazywanie zrozumienia i  indy-
widualne podejście do każdej 
osoby. Praca jest wymagająca, 
jednak zdrowy i pełen wdzięcz-
ności uśmiech pacjeta wynagra-
dza wszystko!

Kolej dla Kozienic, pieniądze dla 
Szpitala oraz most, który łączy
Już za 6 lat pojedziemy pociągiem z Kozienic do stolicy - taką wizję przedstawił Marek Suski 

na spotkaniu, podczas którego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Gminą Kozienice 
list intencyjny w sprawie współpracy przy opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej 
określającej możliwość budowy linii kolejowej łączącej Gminę Kozienice z siecią kolejową.

Koncepcja zakłada możliwość 
budowy linii, która połączy linie 
kolejowe nr 77 Bąkowiec – Ko-
zienice i nr 76 Janików – Świerże 
Górne (przebiegające przez teren 
gminy Kozienice) z linią kolejową 
nr 8 Radom – Warszawa. Ma to 
być dla Kozienic i okolic szansą 
na rozwój, dostęp do stołeczne-
go rynku pracy bez konieczno-
ści emigracji i podłączenie się w 
przyszłości do Centralnego Portu 
Komunikacyjnego.

W spotkaniu, które odbyło się 
1 października w sali USC, wzięli 
udział Ireneusz Merchel, prezes 
Zarządu PKP Polskich Linii Kole-
jowych S.A., minister Marek Su-
ski, Burmistrz Piotr Kozłowski z 

zastępcami, posłowie Adam Bie-
lan i Anna Kwiecień, wójt Gmi-

ny Głowaczów Hubert Czubaj  
oraz radni.

Kozienicki Szpital Powiato-
wy otrzyma ponad 1,8 mln 
dofinansowania w ramach 
RPO WM z przeznaczeniem 
na poprawę efektywności 
energetycznej budynków, 
co oznacza zmniejszenie 
kosztów energii elektrycz-
nej i ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych i py-
łów. Umowę w tej sprawie 
podpisali 2 października w 

szpitalu wicemarszałek Rafał 
Rajkowski i dyrektor szpitala 
Roman Antoni Wysocki. Nie 
jest to ostatnie unijne dofi-
nansowanie: za tydzień ma 
zostać podpisana promesa 
dotycząca informatyzacji 
szpitalnych aptek. Nabory 
do obu projektów ogłosiła 
i przeprowadziła Mazowie-
cka Jednostka Wdrażania  
Programów Unijnych.

NA MARGINESIE
Zabierając głos, radny Tomasz Śmietanka uznał za 

celowe wyrazić nadzieję, że jego wypowiedź zostanie 
przekazana dalej w Kronice Kozienickiej oraz zapew-
nił, że nie mówi tego bez powodu. Dla ciekawych treści 
przemyśleń, o jakich szerokie rozpowszechnienie radny 
w ten sposób starał się zadbać, przytaczamy najbardziej  
inspirujący ustęp:

„Nasz Szpital nie ma zadłużenia. Nasz szpital nie ma za-
płacone za wykonane usługi zdrowotne na rzecz potrze-
bujących pacjentów. To jest obowiązek państwa, to jest 
obowiązek samorządu. Nie ma po prostu zapłacone, to 
nie jest zadłużenie. I tak na to trzeba patrzeć.”

Tego samego dnia odby-
ło się również, tym razem w 
sali konferencyjnej starostwa, 
spotkanie w sprawie mostu 
na Wiśle. Lider projektu, sta-
rosta powiatu garwolińskie-
go, wystąpił do marszałka 
województwa mazowieckie-
go z prośbą o zmianę trybu 
finansowania. Pierwotne za-
łożenie to 80% udział rządu 
oraz 20% udział samorządów, 
z czego urząd marszałkowski 
miał wziąć na siebie połowę, 
jednakże dopiero na etapie 
realizacji.

Starosta Mirosław Walicki 
wystąpił z prośbą o to, by 
urząd marszałkowski włą-
czył się już na etapie prac 
projektowych, na których 
samodzielne sfinansowa-
nie zainteresowane powiaty 
(kozienicki i garwoliński) nie 

mają środków. Wicemarsza-
łek Rafał Rajkowski zaskoczył 
mile zebranych, deklarując, 
że z uwagi na stan finansów 
powiatów dołoży nie poło-
wę, ale aż 75% z 20%, o któ-
rych mowa – pod warunkiem 
jednakże, że strona rządowa 
zadeklaruje wcześniej w spo-
sób finansowo zobowiązujący 
swój udział w inwestycji na 
poziomie 80%.

Podczas spotkania mocno 
akcentowano porozumienie 
ponad partyjnymi podziała-
mi, padły też zapewnienia, że 
to naturalny harmonogram 
prac, a nie chęć wstrzelenia 
się w kluczowy okres kampa-
nii wyborczej zdecydowały,  
o tym, że o spotkaniach w spra-
wach tak ważnych inwesty-
cji dowiadujemy się właśnie  
teraz.
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OKO PERYSKOP WYBORCZY

Kim jest Andrzej Kosztowniak? 
OKO: Kim jest Andrzej Kosz-

towniak?
Andrzej Kosztowniak: Przede 

wszystkim synem, mężem i oj-
cem, prawnikiem z wykształce-
nia, ekonomistą, a od kilkunastu 
lat samorządowcem i polity-
kiem. Jeżeli mówimy o tej sferze 
publicznej.

Politykiem?
Mówię politykiem, choć cały 

czas sercem jestem samorzą-
dowcem i tak pozostanie… do 
śmierci. Efekty pracy w samo-
rządzie są bardziej namacalne. 
Działanie z ludźmi daje wielką 
satysfakcję, choć bywa niełatwe, 
ja zdecydowanie wolę taką for-
mę pracy, a nie tylko z dokumen-
tami (uśmiech).

Co Pan zrobił jako prezydent?
8 lat prezydentury pokaza-

ło, że ziemię radomską można 
obudzić. To konieczne w sferze 
społecznej, a z drugiej strony w 
sferze inwestycyjnej. Rozpoczy-
nałem ważne przedsięwzięcia 
dla regionu. Z jednej strony in-
frastrukturalne niezbędne dla 
rozwoju miasta i całej aglomera-
cji Radomskiej oraz takie, które 
były naprawdę bliskie człowie-
kowi i jego potrzebom. Jako pre-
zydent zrozumiałem, jak ważne 
jest planowanie przyszłości. 
Projekty dróg, linii kolejowych 
czy lotniska, uruchomionego za 
mojej kadencji i dzisiaj budowa-
nego, mają przynosić korzyści 
przede wszystkim dla południo-
wego Mazowsza w tym ziemi 
kozienickiej. Bardzo duża zmia-
na nastąpiła w zakresie służby 
zdrowia i finansowania naszego 
szpitala. Jestem dumny z działań 
proedukacyjnych, odwracając 
nauczanie w stronę kształcenia 
technicznego byłem pionierem, 
dziś jest to trend ogólnopolski. 

Realizując zadania edukacyjne 
osobiście kierowałem dwoma 
inwestycjami edukacyjnymi, 
które pozwoliły nam wkroczyć 
w kolejne stulecie z podniesioną 
głową. Zespół Szkół Plastycznych 
i Zespół Szkół Muzycznych, są to 
projekty które decydują o roz-
wojowej szansie dla kilku poko-
leń nie tylko radomian. Projekt 
szkół artystycznych jest w tej 
chwili naśladowany przez wiele 
samorządów w całej Polsce. Ta-
kie działanie rozwijało równo-
cześnie obszar kultury. Wszyst-
kim, nauczycielom, uczniom 
i rodzicom, którzy stanowili o 
wielkiej sile tych projektów bar-
dzo dziękuję. To były odważne 
decyzje.

Podczas mojej prezydentury 
Radom zainwestował w siebie 
miliard sto milionów złotych. 
Coś podobnego nie miało miej-
sca nigdy wcześniej.

Każdy polityk wie, samorządo-
wiec także, że najtrudniejsze jest 
osobiste spotkanie z wyborcami, 
mieszkańcami oceniającymi na-
szą pracę. Cieszę się, że jestem 
blisko ludzkich spraw. Nie bałem 
się i nie boję osobistych spotkań 
są one dla mnie wielką wartoś-
cią. Osobiście wprowadzałem 
„Budżet Obywatelski”. Spotyka-
łem się i spotykam z ludźmi, bo 
są dla mnie największą wartoś-
cią w służbie jaką pełnię.

Co Pan robi jako Poseł?
Przede wszystkim moja aktyw-

ność sprowadza się do dwóch 
obszarów pracy: jeden to komi-
sja finansów publicznych, tak jak 
powiedziałem jestem finansistą 
z wykształcenia i naturalnym 
jest że zajmuję się funduszami, 
jestem wiceszefem Komisji Fi-
nansów Publicznych. Drugim ob-
szarem, jest obszar Samorządu  

z którego wyrastam, dlatego też 
pracuję w komisji Samorządu, 
ale mimo wszystko najwięcej 
czasu poświęciłem finansom. 
Cieszę się że jestem w grupie 
osób które naprawiają polskie 
finanse publiczne. To co nam 
się udaje w Parlamencie, w za-
kresie uszczelnienia całego sy-
stemu podatków, począwszy od 
akcyzy, podatku VAT, po podatki 
dochodowe pozwala na rozwój 
państwa i realizowanie wielu za-
dań. Dzięki tej pracy rząd Prawa i 
Sprawiedliwości uruchomił: pro-
gram 300plus, 500plus, dodat-
kową emeryturę i inne formie 
wsparcia dla Polaków. Wsparcie 
dla rodzin, seniorów, młodych i 
przedsiębiorczych jest możliwe 
bo potrafiliśmy zatrzymać te pie-
niądze w Polsce, dla Polaków. A 
w obszarze samorządu? Pracuję 
w komisji samorządu i jestem do 
dyspozycji dla każdego samorzą-
dowca. Wydaje mi się że jestem 
jednym z tych posłów ziemi Ra-

domskiej, którzy czują samorząd 
i znają go od podszewki i mają  
z nim cały czas do czynienia.

Jakie plany na przyszłość?
Bez wątpienia praca - cały 

czas nad usprawnieniem Pol-
skich Finansów, usprawnieniem 
funkcjonowania państwa. Od 
finansów wszystko się zaczyna. 
Jeżeli chcemy rozwijać Polskę, 
musimy dbać o rozwój finan-
sów publicznych i administra-
cji. Jak słusznie zauważa prezes 
Prawa i Sprawiedliwości pan 
Jarosław Kaczyński, odzyskanie 
tych pieniędzy nie może być i 
nie jest celem samym w sobie, 
one mają służyć naszej Ojczyźnie  
i Jej obywatelom.

W przyszłości chciałbym po-
świecić uwagę kilku zasadniczym 
inwestycjom: tj. lotnisko, i do-
kończenie tego procesu wspól-
nie z PPL, który rozpocząłem z 
radnymi rady miejskiej w 2006 
roku. Arteria S12, a więc wytra-
sowanie do końca tej drogi, zna-

lezienie finansowania i w per-
spektywie kilku najbliższych lat 
doprowadzenie do jej budowy. 
Edukacja, edukacja i jeszcze raz 
edukacja na poziomie średnim i 
wyższym, wzmocnienie kierun-
ków, choćby medycyny w Ra-
domiu. Rząd Prawa i Sprawied-
liwości doprowadził do tego że 
jest możliwość kształcenia na 
naszej uczelni przyszłych lekarzy. 
Patrząc w przyszłość chcę aby 
świetnie wykształceni młodzi lu-
dzie tu zdobywali wiedzę, a na-
stępnie dostawali dobrze płatną 
pracę bez konieczności wyjecha-
nia z naszej ziemi.

W jaki sposób chciałby Pan 
pracować na rzecz ziemi kozie-
nickiej?

W nadchodzącej kadencji, 
chciałbym się skupić na dwóch 
dużych projektach jakie maja 
być realizowane na terenie gmi-
ny Kozienice. Pierwszy, to kon-
tynuacja tego co rozpoczęliśmy, 
czyli hospicjum stacjonarne. 
Opieka Paliatywna w Polsce, co 
za tym idzie na terenie Rado-
mia jest bardzo uboga. Widząc 
zainteresowanie tym tematem  
w Kozienicach, liczę że wspólny-
mi siłami nam się to powiedzie.

Drugi, ważny projekt, to budo-
wa ciągu pieszego wzdłuż ulicy 
Głównej, miedzy Aleksandrów-
ką a Kozienicami. Bezpieczeń-
stwo ludzi to najważniejsza rzecz  
o którą musimy dbać.   

Czego możemy Panu życzyć?
Przede wszystkim powodze-

nia: powodzenia i ludzkiej życz-
liwości. Chcę zdobyć mandat  
i uznanie ludzi. Powodzenia 
również po to, abym mógł 
skutecznie walczyć o radom-
skie przez kolejne 4 lata. To 
mój Dom i od początku służby  
publicznej jestem mu wierny.

Droga w Mniszewie i kurniki w Brzezinkach- co je łączy?
Od jakiegoś czasu mieszkańcy Mniszewa (gmina Magnuszew) żyją planami rozbudowy dro-

gi krajowej 79. Mieszkańcy są przeciwni jej rozbudowie, a właściwie formie w jakiej mia-
łaby ona zostać rozbudowana. Została przedstawiona druga wersja drogi, która znacznie różni 
się od pierwotnej. Obecny wariant zakłada rozbudowę dróg serwisowych.

Nie byłoby w tym nic złego, 
gdyby nie fakt, że drogi te mają 
przebiegać przez podwórka 
mieszkańców tuż pod ich ok-
nami. Trwają protesty miesz-
kańców, którzy nie zgadzają 
się na taki przebieg dróg. Czy 
sprzeciw mieszkańców będzie 
miał wpływ na przebieg trasy 
i jej budowę? Czy mieszkańcy 
powinni mieć decydujący głos  
w takich sprawach?

Kurniki tuż za płotem
Ostatnią sprawą jaką się zaj-

muję, razem z zainteresowany-
mi mieszkańcami, jest budowa 
fermy drobiu w mojej rodzinnej 
miejscowości. Sprawa tak na-
prawdę dotyka mieszkańców 
dwóch gmin. Inwestycja ma być 
usytuowana na terenie gminy 
Tczów natomiast bezpośred-
nie negatywne oddziaływanie 
będzie dotykało mieszkańców 
gminy Zwoleń, gdzie najbliższe 
domostwa i gospodarstwa poło-
żone są niespełna 200 metrów 
od działki, na której ma powstać 
ferma. Planowana budowa budzi 
jednogłośny sprzeciw mieszkań-
ców, którzy są świadomi jej ne-
gatywnych skutków. To przede 

wszystkim odór wydobywający 
się z kurników, głośna praca wen-
tylatorów, bardzo znaczny wzrost 
natężenia ruchu na drogach lo-
kalnych, który nie tylko będzie 
niszczył infrastrukturę drogową, 
ale również potęgował zagroże-
nie dla pieszych i rowerzystów  
na drogach, gdzie brakuje chod-
ników i ścieżek rowerowych. A 
przede wszystkim negatywny 
wpływ na zdrowie i życie czło-
wieka. Mieszkańcy obawiają się 
nie tylko o zdrowie ale również o 
swój majątek, czyli spadek war-
tości ziemi, która z oczywistych 
względów spadnie kilkukrotnie.

Produkcja przemysłowa czy 
działalność rolnicza bez podat-
ku?

Kto tak naprawdę skorzysta z 
budowy fermy drobiu? Właści-
ciel działki, który sprzeda ją po 
bardzo zawyżonej cenie oraz in-
westor, który będzie czerpał zyski 
z naszego terenu i infrastruktury 
nie wnosząc żadnej korzyści dla 
lokalnej społeczności. Ferma 
drobiu zgodnie z przepisami jest 
uznana za działalność rolniczą, 
która jest zwolniona z podatku 
od działalności gospodarczej. 

Nowe, stałe  miejsca pracy nie 
powstaną, ponieważ jest to 
branża zautomatyzowana, obsłu-
giwana można powiedzieć przez 
jednego specjalistę. Mieszkań-
com zostanie tylko smród i niska 
wartość ich ziemi.

Poruszyłam problem fermy 
drobiu w Brzezinkach Starych, 
aby zwrócić uwagę na dość czę-
sty problem, jakim są uciążliwe 
inwestycje w bezpośrednim są-
siedztwie domów, gospodarstw 
rolnych. I to zazwyczaj na tere-
nach wiejskich. To nie tylko fer-
ma drobiu na skalę przemysłową, 
ale również ogromne chlewnie, 
wysypiska śmieci, oczyszczalnie 
ścieków. Nasuwa się pytanie czy 
ważniejszy jest zysk i interes jed-
nego przedsiębiorcy czy dobro 
i zdrowie ludzi  żyjących od lat 
w danym miejscu? Ludzi, którzy 
często przejmują z pokolenia na 
pokolenie rodzinne domostwa 
i gospodarstwa. Albo wręcz od-
wrotnie - kupują działki i prze-
prowadzają się z miasta na wieś, 
aby żyć spokojnie i cieszyć się 
czystym powietrzem.

To pytanie retoryczne, na które 
niech każdy z czytelników odpo-

wie sobie sam. Uważam, że tacy 
mieszkańcy potrzebują konkret-
nej ochrony prawnej, a przede 
wszystkim decydującego głosu 
co do powstania takiej inwe-
stycji w pobliżu ich domu. Przy-
kład drogi w Mniszewie i protest 
mieszkańców pokazuje zbliżony 
problem, gdzie inwestycja, która 
de facto powinna służyć miesz-
kańcom, wzbudza ogromny 
sprzeciw i niesie ze sobą nega-
tywne dla nich skutki. Czy zdanie 
mieszkańców nie powinno być 
decydujące? Czy wąskie grono 

ludzi może decydować o jakości 
i komforcie życia lokalnych spo-
łeczności?  Problemy te mogło-
by w znacznej mierze rozwiązać 
prawne wzmocnienie konsultacji 
społecznych i realne uwzględnia-
nie ich wyniku w postępowaniu 
administracyjnym.  

To problem, na który będę 
zwracała szczególną uwagę, jeśli 
dostanę mandat zaufania i zosta-
nę przedstawicielem społeczeń-
stwa w Sejmie.

Kinga Kołaga
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GARBATKA-LETNISKO

Gram praktyki w Anglii - lepszy niż  tona teorii
Uczniowie Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia w Kozienicach, kształcący się  

w zawodach fryzjer,  ślusarz, sprzedawca w dniach 18.11.2018-01.12.2018 odbyli staż  w Anglii  
w ramach projektu  „Gram praktyki w Anglii - lepszy niż  tona teorii”, zrealizowanego ze  
środków POWER na zasadach programu Erasmus +.

Dzięki udziałowi w projekcie 
uczniowie mieli okazje nabyć  
nowe doświadczenia i kompe-
tencje. Poprzez odbyte praktyki 
zagraniczne uczestnicy poznali 
struktur  i zasady funkcjono-
wania firm w Anglii. Uczniowie 
podczas zagranicznych praktyk 
mieli możliwość doskonalenia 
języka obcego - branżowego, 
poznania ciekawych osób za-
równo tych z kraju goszczącego 
jak i innych uczestnik w projekt 
w z różnych stron Polski. Dzięki 
zorganizowanemu programowi 
kulturowemu który obejmował  
zwiedzanie Londynu oraz miasta 
Bournemouth, poznali historie i 
kultur  Anglii. Przygoda Naszych 
uczniów dobiegła końca 01 
grudnia wraz z dniem  powrotu 
z urokliwego miasteczka Bour-
nemouth. Jako potwierdzenie 
nabytych kompetencji uczest-
nicy otrzymali certyfikat ukoń-
czenia stażu oraz dokument 
Europass - mobilność. Wszyscy 
uczestnicy projektu podzieleni 
na trzy grupy zawodowe -  ślu-
sarzy, fryzjerów i sprzedawców 
by móc się pochwalić przed 
społecznością uczniowską, na-
uczycielami, rodzicami oraz 
pracodawcami nabytą w trak-
cie stażu zagranicznego wiedzą  
i umiejętnościami przygoto-
wali spotkanie na którym zo-
stała przedstawiona galeria 
zdjęć oraz prezentacja mul-
timedialna oraz wykonane 
przez uczniów wszystkich za-
wodów odpowiednio: fryzury  
ślubne, witryna wystawowa  
oraz elementy części maszyn.
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Promocja audiobooka „Erato”
W niedzielne popołudnie 29 września miłośnicy poezji spotkali 

się w sali kameralnej kozienickiego Centrum Kulturalno-
Artystycznego, by wziąć udział w promocji audiobooka, 
dokumentującego dorobek grupy poetyckiej "Erato".

Audioboook powstał w kwiet-
niu tego roku w studiu Radom-
skiej Szkoły Rocka. Znalazły się 
na nim wiersze członków Grupy 
Poetyckiej „Erato” działającej w 
Kozienickim Domu Kultury im. 
Bogusława Klimczuka oraz Grupy 
Literackiej „Tygiel”, działającej w 
Stowarzyszeniu Centrum Mło-
dzieży „Arka” w Radomiu.

 Jelena Jasek, Teresa Kurzepy, 
Kamil Koksa, Zofia Kucharska, 
Maria Komsta, Iwona Bitner, 
Halina Markowska – Budniak, 
Andrzej Opiłowski, Zbigniew Szu-
mierz i Maciej Witkowski – to na-
zwiska członków grupy „Erato”, 
których wiersze trafiły na płytę.

Obecni  poeci prezentowali 
swoją twórczość w niecodziennej 
formule, ponieważ po wejściu na 
scenę najpierw wspólnie z pub-
licznością wysłuchiwali jednego 
swojego wiersza w nagraniu z 
płyty, by następnie drugi odczy-
tać samodzielnie.

Po prezentacji wierszy, uczest-
nicy spotkania wysłuchali kon-
certu kieleckiej grupy Zmiana 
Czasu. Na koniec organizatorzy 
przygotowali dla wszystkich miłą 
niespodziankę: nikt nie wyszedł z 
sali bez darmowego egzemplarza 
płyty, której promocji było po-
święcone spotkanie.

Aktywizacja seniorek
Grupa seniorek z Głowaczowa „Aktywni Tropiciele” rea-

lizuje bon społeczny na podstawie umowy o udzielenie 
wsparcia w ramach autorskiego projektu „Poznanie historii 
kluczem do aktywności społecznej”.

W ramach projektu przewi-
dziane są działania skierowane 
na poprawę kondycji fizycznej 
seniorek oraz poznawanie histo-
rii naszej miejscowości i okolicy. 
W tym celu utworzyłyśmy grupę 
gimnastyczną dla seniorek 55+.        

  Zorganizowałyśmy spotkanie 
z policją w celu zdobycia aktu-
alnych informacji o zasadach 
ruchu drogowego dla pieszych 
i rowerzystów. Poznałyśmy „no-
woczesne” metody wyłudzeń na 
wnuczka oraz inne zagrożenia 
dla seniorów. Oznakowałyśmy  
swoje rowery.   

Z bagażem wiedzy i po szko-
leniu Nordic Walking  wyruszy-
łyśmy z kijkami do przydrożnych 
figurek. Poznałyśmy historię i  
okoliczności ich powstania. Zor-
ganizowałyśmy rajdy rowerowe 
do pomników upamiętniających 
pola męczeństwa i walki Pola-
ków. Były to wyprawy zakończo-
ne piknikami do miejscowości 
Lipa, Cecylówka Głowaczowska, 
Studzianki Pancerne i Chod-
ków. Przy każdym z pomników 
poznałyśmy historię walki lub 
wydarzenia, złożyłyśmy wiązan-
ki kwiatów, zapaliłyśmy znicze. 

Pamięć poległych uczciłyśmy  
chwilą ciszy.   

W ramach projektu zorgani-
zowałyśmy kurs krawiecki. Zdo-
byłyśmy podstawowe umiejęt-
ności szycia pod okiem naszych 
wolontariuszek.       

 
Podjęte przez nas działania 

przyczyniły się do większej ak-
tywności, integracji środowiska, 
zmobilizowały do poszukiwania 
prawdy historycznej. Przyczy-
niły się też do propagowania i 
rozwoju turystyki rowerowej i 
chodzenia z kijkami. Jesteśmy 
aktywnymi tropicielami historii. 
Zachęcamy seniorów do aktyw-
nego wypoczynku na świeżym 
powietrzu i wspólnych wypraw.

Liderka grupy 
„Aktywni Tropiciele”  

Danuta Kulesza

3. Bieg Uliczny w Jedlińsku
29 września 2019 r. w Jedlińsku odbył się 3. Bieg Uliczny  

o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk.

Celem imprezy była populary-
zacja i upowszechnianie biegania 
wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych jako najprostszej formy ak-
tywności ruchowej. Bieg główny 
odbył się na dystansie 10 km,  
a jego trasę poprowadzono przez 
miejscowości Jedlińsk, Płasków, 
Józefów i Jedlanka. Trasy biegów 
dla dzieci i młodzieży wytyczo-
no na terenie Ośrodka Sportu  
i Rekreacji.

W tym roku bieg uliczny był 

także połączony z akcją charyta-
tywną pod hasłem „Biegnę dla 
Jakuba”, podczas której zbierano 
pieniądze na leczenie i rehabili-
tację Jakuba Sułka z Jedlińska. W 
ramach tej akcji ulicami Jedliń-
ska odbył się bieg charytatywny,  
w którym wzięło udział 130 osób.

Rozegrano także kilka konku-
rencji dla dzieci i młodzieży w 
różnych kategoriach wiekowych.

Łącznie we wszystkich biegach 
wystartowało 323 osoby.
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Mirosław Maliszewski z Ewą Malec.n 

W Sejmie potrzebny rolnik
Każda grupa zawodowa stara się mieć swoich przedstawicieli w Sejmie.  Jest to konieczne do tego, aby tworzone 

prawo było jak najlepsze dla danej branży.  Było to istotne wtedy, kiedy była szansa, żeby na wieś trafiły środki 
pomocowe na traktory, maszyny i inne urządzenia, ale jest konieczne także teraz, kiedy wydaje się że rolnictwo jest 
na kolejnym niebezpiecznym zakręcie. 

Wznowienie eksportu na wschód                                                                       

Embargo na handlu z Rosją od kilku lat oznacza 
utrudnienia w eksporcie. Jego skutki odczuwamy 
wszyscy. Dlatego konieczna jest zmiana polityki 
wschodniej, która niestety idzie zupełnie w złą 
stronę. Bez przywrócenia eksportu do Rosji całe 
nasze rolnictwo będzie miało ogromny problem.

Zniesienie opłat za wodę  

Konieczne jest także ograniczenie wzrostu 
kosztów, zarówno środków ochrony roślin, 
nawozów, paliwa, energii, jak też innych ob-
ciążeń. Rolników trzeba także ustawowo zwol-
nić z opłat za pobór wody do nawadniania,  
czy innych celów gospodarczych.

Ułatwienia w zatrudnianiu 
cudzoziemców

Bez względnie musimy uprościć zasady za-
trudnienia cudzoziemców, tak aby mieć dostęp 
do taniej siły roboczej. To będzie decydowało 
o naszej konkurencyjności.  Ponadto trzeba ot-
worzyć granice naszego kraju dla pracowników 
z innych krajów niż Ukraina. Tych będą nam za-
bierać inne kraje i inne działy gospodarki.

Zdrowa tradycyjna żywność

Musimy także zacząć wytwarzać inne produk-
ty, niż te które były standardem w minionych 
latach.  Trzeba większy nacisk położyć na wytwa-

rzanie owoców z ograniczoną zawartością  środ-
ków ochrony roślin, a najlepiej zupełnie bez ich 
pozostałość.  Produkcja  ekologiczna, może być 
ogromną  szansą dla polskich rolników na rynkach 
międzynarodowych. Coraz większa grupa konsu-
mentów chce kupować właśnie taką żywność. 

Trzeba także zmienić zasady nabywania ziemi 
rolniczej tak, aby Polacy nie mieli w tym wzglę-
dzie żadnych ograniczeń. 

Wcześniejsza emerytura dla Rolników

Nie może też być tak, że młody rolnik, chcący 
przyjąć gospodarstwo od rodziców, musi cze-
kać aż skończą oni 65 lat. Ten nieżyciowy prze-
pis sztucznie hamuje odmładzanie polskiej wsi.

Emerytura bez podatku

Trzeba wreszcie zwolnić od podatków docho-
dowego i tak już niewielkie rolnicze emerytury. 
Nie ma sensu żeby państwo z jednej strony da-
wało emeryturę, a z drugiej naliczało i pobiera-
ło od niej podatek.  Dzięki temu prostemu roz-
wiązaniu emerytur mi się znacząco by wzrosły. 

Żeby choć w części te zadania zrealizować, 
konieczne jest aby w polskim Sejmie pra-
cowali posłowie związani z polską ziemią, 
z polską wsią, a najlepiej żeby byli po pro-
stu rolnikami, czyli najlepiej rozumiejącymi  
potrzeby swojego środowiska.

      
            Mirosław Maliszewski

M
ateriał finansow

any przez Kom
itet W

yborczy PSL
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Ziemia niczyja między 
Białą Górą 
a Kępą Niemojewską?
Docierają do naszej redakcji sygnały ze strony 

mieszkańców mieszkańców i posiadaczy działek 
letniskowych w okolicy Białej Góry,  w sprawie 
zaniedbanej drogi  powiatowej, a konkretnie odcinka 
pomiędzy Białą Górą a Kępą Niemojewską długości 
około 2,5 km.

Mieszkańcy wystąpili już w tej 
sprawie w sierpniu tego roku, kie-
rując pismo do posła Marka Su-
skiego, w którym istotę problemu 
opisali następująco:

Całym nieszczęściem jest to, że 
droga ta położona jest na obrze-
żach trzech powiatów  grójeckie-
go, kozienickiego, białobrzeskie-
go (w punktach tzw. martwych, 
nie łączących miejscowości na 
terenie tych jednostek admini-
stracyjnych),  w związku z tym o 
drogę tą nikt  nie dba. Z jednej 
strony asfalt kończy się z końcem 
Białej Góry z drugiej z końcem 
miejscowości Kępa Niemojewska. 
Odcinek pomiędzy tymi miejsco-
wościami był jeszcze 2 lata temu 
drogą powiatową – piaszczystą. 
Po opadach deszczu, praktycz-
nie nie do przejechania. […] Dwa 
lata temu odcinek ten został 
częściowo utwardzony (żwirem  
i tłuczniem ). [...] Jednak po desz-
czach  woda wymywa piasek, po-
wstają dziury, rozjeżdżane przez  
ciężkie samochody.

Ostatnio natomiast przygo-
towali opatrzone 44 podpisami 
pismo, datowane na 23 września,  

w którym zadają władzom nastę-
pujące pytania:

1/ dlaczego  Pan  Marcin Ło-
puszański Dyrektor Zarządu Dróg 
Kozienice, nie przyznaje się do 
zaniedbanego odcinka drogi, le-
żącej na jego terenie ?

2/ czy Starostowie Grójca Pan 
Krzysztof Ambroziak oraz Kozienic 
Pan Andrzej Jung podjęli  działa-
nia mające na celu zaplanowanie 
środków na 2020 rok  na naprawę  
przedmiotowej drogi ?

3/ jakie działania podjął Pan 
Zbigniew Ostrowski Dyrektor Wo-
jewódzkiego  Zarządu Dróg   aby  
doprowadzić drogę do obowiązu-
jącej szerokości oraz aby wyciąć 
drzewa które wyrosły pośrodku 
powiatowej drogi ?

4/ jakie działania interwencyj-
ne w sprawie naprawy drogi pod-
jął Pan Dariusz Gizka Burmistrz 
Gminy Warka  ?

5/ czy Pan Adam Struzik 
Marszałek Województwa wes-
prze finansowo Starostwa  
w Kozienicach i Grójcu w środki  
na naprawę drogi ?

Jesteśmy w kontakcie z miesz-
kańcami, czekamy też na reakcje 
urzędów, do których się zwracają.
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Kilka słów o Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie

Rehabilitacja to nic innego, 
jak przełamywanie pewnych 
ograniczeń, jeśli chodzi o pracę, 
samodzielność i nawiązywanie 
kontaktów, z jakimi borykają się 
osoby z orzeczeniem o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu tego 
rodzaju niepełnosprawności, co 
zbyt często prowadzi do zupeł-
nie niepotrzebnego organiczania 
aktywności i kontaktów z innymi. 
WTZ otwiera, wspiera i rozwija, 
ale też pomaga uczestnikom do-
strzec, że i oni mogą wspierać in-
nych i im pomagać.

Jak się to robi?

WTZ został utworzony w 1996 
roku przy MGOPS w Kozieni-
cach, gdzie działał aż do roku 
2012, gdy został przeniesiony 
do mieszczącego się 3 km za 
Kozienicami budynku po szkole  
w Przewozie. Przenosiny te 
budziły wówczas wiele obaw, 
jeśli jednak odwiedzimy dziś 
WTZ i obejrzymy jego prze-
stronne pracownie, bardzo 
trudno będzie nam sobie wy-
obrazić jego funkcjonowanie  
w dużo skromniejszych warun-
kach lokalowych. No właśnie: 
pracownie.

Nie należy ich kojarzyć z klasa-
mi, podobnie jak nie są klasami 
5-osobowe grupy, w jakie zorga-
nizowani są uczestnicy warszta-
tu. Każda pracownia jest miej-
scem, w którym można rozwijać 
się i usprawniać w inny sposób.

Pracownia ceramiczna (Aneta 
Ośka) uczy, jak uwolnić wyobraź-
nię, lepiąc unikatowe przedmio-
ty własnego projektu, otwiera 
na wielowymiarowe odczuwa-
nie świata. Z terapeutycznego 
punktu widzenia praca w niej 
poprawia koncentrację, rozwija 
ekspresję i wyobraźnię oraz uczy 
współdziałania. Każdy uczestnik, 
nawet najsłabszy, znajdzie tu dla 
siebie jakieś zajęcie i będzie wi-
dział efekty swojej pracy.

Pracownia krawiecka (Ewa Lis) 
uczy estetycznego wyszywania, 
posługiwania się prostymi akce-
soriami krawieckimi oraz maszy-
ną do szycia. Powstaje tu wiele 
interesujących prac.

Pracownie rękodzieła arty-
stycznego (Dorota Śmietanka) 
i plastyczna (Andrzej Skowron) 
uwrażliwiają na estetykę i dają 
możliwość swobodnego wy-
rażania emocji i uczuć. Piękno 
tworzonych tu dzieł ma tu teore-
tycznie znaczenie drugorzędne, 
bo najważniejsze jest tworzenie 
wbrew niepełnosprawności, nie-
mniej... po prostu powinniście je 
Państwo zobaczyć!

Pracowania umiejętności 
praktyczno-zawodowych (Ire-
neusz Ginko) to miejsce, gdzie 
uczestnicy uczą się metod, zasad 
pracy oraz sposobów skutecz-
nego łączenia materiałów, by w 
przyszłości mogli samodzielnie 
usuwać usterki, a także wykony-
wać zupełnie nowe przedmioty.

Zadaniem pracowni samoob-
sługi i czynności dnia codzienne-
go (Teresa Mróz)jest przygotowa-
nie uczestników do wykonywania 
podstawowych czynności zwią-
zanych z prowadzeniem domu 
i przygotowywaniem posiłków. 
Rozwijają tu również umiejęt-
ności obsługi urządzeń gospo-
darstwa domowego, a w trakcie 
zajęć muszą zwracać szczegól-
ną uwagę na dbanie o własne 
bezpieczeństwo oraz przestrze-
gania ogólnych zasad higieny.  
W trzech słowach: praktyczna  
samodzielność i zaradność. 

Pracownia umiejętności spo-
łecznych (Agnieszka Bieniek) 
przygotowuje do możliwie sa-
modzielnego, świadomego i ak-
tywnego życia w społeczeństwie. 
Buduje umiejętność nawiązywa-
nia kontaktu, rozmawiania, właś-
ciwego reagowania na sytuacje 
trudne, asertywności, załatwia-
nia spraw urzędowych i zacho-
wania w grupie. To chyba jedyna 
pracownia, której oddalenie od 
miasta nie służy, z powodu utrud-
nień w organizacji np. wyjścia do 
urzędu, ale kadra i uczestnicy 
radzą z tym sobie znakomicie. O 
skuteczności działań pracowni 
niech świadczy fakt, że często to 
uczestnicy wychodza z inicjaty-
wą kolejnego działania, potrafiąć 
uzasadnic jego potrzebę!

Pracownia informatyczna 
(Marlena Sankowska) oprócz 
pełnienia funkcjo analogicznej 
do podobnych pracowni w szko-
łach i bibliotekach, odpowie-
dzialna jest również za prowa-
dzenie fan-page na Facebooku 
oraz strony internetowe WTZ. 
Zachęcamy do odwiedzenia obu, 
linki udostępniamy na naszej  
stronie i profilu FB!

Sala rehabilitacyjna wszech-
stronnie usprawniania uczestni-
ków i przygotowujue ich do pra-
cy w pozostałych pracowniach. 
Odbywają się tu zajęcia ogólno-
-usprawniające oraz indywidual-
ne ćwiczenia.

Gdy odwiedziliśmy warsztat, 
trwały akurat zajęcia z florysty-
ki, nie będące bynajmniej swo-
bodną zabawą z kwiatami, ale 
kompleksowym kursem finan-
sowanym ze środków unijnych, 
podczas kórego uczestnicy uczyli 
się stosowanych przez zawodo-
wych florystów technik i  metod 
tworzenia kompozycji z kwiatów 
(żywych i sztucznych), połączo-
nym z odwiedzinami w kwia-
ciarni i poznawaniem jej pracy 
od zaplecza – łacznie z zagad-
nieniami takimi jak pielegnacja 
kwiatów konkretnymi narzędzia-
mi, a nawet ich przechowywanie  

i transport. Co ciekawe, wbrew 
stereotypowi zadowolenie z 
udziału w zajęciach deklarowały 
nie tylko panie. Najobszerniejszą 
relację, która mogłaby wypeł-
nić wszystkie szpalty tej strony, 
usłyszeliśmy od 28-letniego pana 
Wojciecha, zadowolenie z pozna-
nia tajników florystyki wyraził też 
46-letni pan Adam.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych I Ich Rodzin 
„Sami Sobie”

Jedna z organizacji pozarzą-
dowych działających w gminie 
Kozienice na rzecz osób takich 
jak uczestnicy WTZ jest Sto-
warzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Ro-
dzin „Sami Sobie”, które działa 
od                2004 roku, a inicja-
torką jego powołania była Danu-
ta Bernacik, kierownik WTZ od 
początku działalności (wówczas 
działajacego jeszcze w budynku 
MGOPS w Kozienicach). Siedzi-

bę Stowarzyszenia jest obec-
nie budynek Warsztatu Terapii  
Zajęciowej w Przewozie. Powsta-
ło ono, by wspierać działania 
WTZ, oraz by w sposób komplek-
sowy umożliwiać wszechstronny 
rozwój osób niepełnosprawnych. 
Do celów statutowych Stowarzy-
szenia należy profilaktyka niepeł-
nosprawności u dzieci, młodzieży 
i dorosłych, działalność charyta-
tywna na rzecz środowiska osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin 
przyczyniająca się do pokony-
wania trudności życiowych.  Od 
roku 2006 Stowarzyszenie otrzy-
mało status organizacji pożytku 
publicznego i może starać się  
o pozyskiwanie 1% na działalność 
statutową. Warto je wspierać!

Warto też szukać pomocy. Jeśli 
czujecie Państwo, że WTZ móg-
łby pomóc Wam lub Waszym 
bliskim – odwiedźcie stronę  
www.wtzkozienice.pl, zadzwoń-
cie pod numer 48 614-67-91, 
kom. 506-317-003

Czym jest warsztat terapii zajęciowej? Najczęstsze 
skojarzenie, biegnące w kierunku szkoły, okazuje 

się błędne. Błędne jest też kojarzenie WTZ z placówką 
opiekuńczą. W rzeczywistości WTZ w Przewozie jest jedyną 
w powiecie i zarazem jedną z kilkuset w kraju placówek, 
wspierających rehabilitację społeczno-zawodową osób 
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Co to jednak 


