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WYJAZD Z KOZIENIC

tel. 512 495 193

...czyli o tym, jak będziemy głosować
W wyborach do Sejmu Rzeczy-

pospolitej Polskiej nasz region 
obejmuje okręg wyborczy nr 17 
(powiaty białobrzeski, grójecki, 
kozienicki, lipski, przysuski, ra-
domski - ziemski, szydłowiecki, 
zwoleński oraz miasto Radom). 
O 9 mandatów poselskich ubie-
ga się w nim 118 kandydatów z 
7 komitetów wyborczych. Komi-
tety te to:

Lista numer 1 - KOMITET WY-
BORCZY POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE

Lista numer 2 - KOMITET WY-
BORCZY PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ

Lista numer 3 - KOMITET WY-
BORCZY SOJUSZ LEWICY DEMO-
KRATYCZNEJ

Lista numer 4 - KOMITET WY-
BORCZY KONFEDERACJA WOL-
NOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Lista numer 5 - KOALICYJNY 
KOMITET WYBORCZY KOALICJA 
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Lista numer 8 - KOMITET WY-
BORCZY WYBORCÓW KOALICJA 
BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

Lista numer 9 - KOMITET WY-
BORCZY SKUTECZNI PIOTRA LI-
ROYA-MARCA

W wyborach do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej nasz region 
obejmuje okręg wyborczy nr 49 
(powiaty białobrzeski, grójecki, 

kozienicki i przysuski) oraz nr 50 
(powiaty lipski, radomski - ziem-
ski, szydłowiecki, zwoleński oraz 
miasto Radom). W okręgu nr 49 
o mandat konkuruje dwóch kan-
dydatów, Stanisław Karczewski 

(KW Prawo i Sprawiedliwość) i 
Leszek Przybytniak (KW Polskie 
Stronnictwo Ludowe).

W okręgu nr 50 troje: Elżbie-
ta Komosa (KW Konfederacja 
Wolność i Niepodległość), Mar-

ta Michalska-Wilk (Koalicyj-
ny KW Koalicja Obywatelska 
PO .N iPL Zieloni) oraz Woj-
ciech Skurkiewicz (KW Prawo  
i Sprawiedliwość).

Aby zagłosować, należy 13 paź-
dziernika udać się do odpowied-
niego lokalu wyborczego. Właś-
ciwy lokal znajdziemy np. na 
stronie https://wybory.gov.pl/
sejmsenat2019/pl/organy_wy-
borcze/obwodowe/pl (wygodna 
wyszukiwarka obwodów) lub na 
stronie BIP gminy, w której głosu-
jemy. Lokale będą czynne od go-
dziny 7:00 do 21:00. Ważne jest, 
by udając się na wybory mieć 
przy sobie dokument tożsamości 
ze zdjęciem. Reguły są proste: 
otrzymujemy dwie jednostron-
ne karty do głosowania, jedną 
do sejmu i jedną do senatu.  Na 
każdej z nich stawiamy znak X 
(dwie przecinające się linie) przy 
nazwisku tylko jednego kandy-
data. Następnie składamy kartę 
zadrukowaną stroną do środka i 
wrzucamy ją do urny.
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235 lat Nadleśnictwa Kozienice i ciekawa konferencja
235 lat – trudno może w to uwierzyć, ale tak długo właśnie Nadleśnictwo Kozienice 

gospodaruje lasami w naszym regionie. 3 października w Centrum Kulturalno-
Artystycznym w Kozienicach odbyła się konferencja podsumowująca te 235 lat,  
a także 25-lecie powstania Leśnego Kompleksu Promocyjnego „ Puszcza Kozienicka”.

Jeśli dodamy, że w tym roku 
obchodzimy również 95-lecie 
powstania Lasów Państwowych, 
jasne staje się, że nasi leśnicy 
naprawdę mają co w tym roku 
świętować! Właśnie dyrektor 
Lasów Państwowych w Rado-
miu, Andrzej Matysiak, powitał 
gości konferencji. Wraz z nim 
honory czynił Marek Krzemiński, 
przewodniczący Rady Naukowo-
-Społecznej LKP „Puszcza Kozie-
nicka” oraz Tomasz Sot, nadleś-
niczy Nadleśnictwa Kozienice.  
Ten ostatni zaznaczył:

- W Kozienicach jest hasło 
„Kozienice idealne na szczęście”  
a zatem dziękując samorzą-
dom i organizacjom chcieliby-
śmy pokazać, że chociaż odro-
bina tego szczęścia pochodzi  
z Lasów Państwowych.

Miłym akcentem było uhono-
rowanie pani Lidii Zaczyńskiej, 
zasłużonej edukatorki leśnej  
z Nadleśnictwa Kozienice, naj-
wyższym i bardzo prestiżowym 

wyróżnieniem w leśnej branży, to 
jest Kordelasem Leśnika Polskie-
go -  wręczył  go dyrektor RDLP 
w Radomiu, Andrzej Matysiak. 
Gratulujemy!

List gratulacyjny dla pracow-
ników LKP odczytał starosta 
kozienicki Andrzej Jung, bur-

mistrz Kozienic Piotr Kozłowski 
podkreślił zaś, że to mądrość i 
dbałość pokoleń leśników o wa-
lory przyrodnicze i historyczne 
puszczy sprawiają, że możemy je  
dziś podziwiać.

W Centrum Kulturalno-Arty-
stycznym wciąż można (do 20 

października) oglądać wystawę 
poświęconą kartografii nadleś-
nictwa pt. „200 lat kartografii 
leśnej”, która została udostęp-
niona przez Instytut Badawczy 
Leśnictwa, a opracowana przez 
Krzysztofa Okłę.

Konferencję uświetniła w czę-

ści artystycznej prezentacja ko-
medioopery „Leśniczy z Kozie-
nickiej Puszczy” w wykonaniu 
Romy Ambroziewicz-Owsińskiej  
z zespołem.

Kpa.
 Wszystkie fotografie autorstwa 

pani Anny Tomczyk - Anioł pochodzą 
z archiwum KDK.
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Dwa wyjątkowe
jubileusze w Pionkach
90-lecie i 60-lecie powstania szkół technicznych, czyli 

Czerwonego i Zielonego. 28 września świętowali 
nauczyciele, absolwenci i pracownicy ZS im. J. Śniadeckiego 
zwanego „Zielonym”, a tydzień później, 5 października 
CKZiU zwanego „Czerwonym”.

Jubileusz to przede wszyst-
kim okazja do wspólnego wspo-
minania szkolnych lat. Licznie 
przybyli byli uczniowie, nauczy-
ciele i pracownicy hucznie świę-
towali jubileusz powstania  
swoich szkół.

W ZS im. J. Śniadeckiego uro-
czystości poprzedziło symbo-
liczne zasadzenie drzewa. Dąb, 
symbol długowieczności zasa-
dzili Starosta Powiatu Radom-
skiego Waldemar Trelka oraz 
Burmistrz Miasta Pionki Robert 
Kowalczyk. Uroczystości rozpo-
częła dyrektor szkoły Agnieszka 
Stępień, która w swoim przemó-
wieniu powitała zaproszonych 
gości, byłych dyrektorów obec-
nych tego dnia na gali, pracow-
ników oraz absolwentów i ucz-
niów placówki. Przedstawiając 
krótko historię szkoły podkre-
śliła wagę jaką dla jej rozwoju 
mieli zarówno byli dyrektorzy 
czy pracownicy, ale również ucz-
niowie oraz rodzice. To dzięki 
ich współpracy i wzajemnemu 
wsparciu szkoła mogła obcho-
dzić ten piękny jubileusz. Głos 
zabrali również przybyli na uro-
czystość goście m.in. starosta 
radomski Waldemar Trelka oraz 
burmistrz Robert Kowalczyk – 
absolwent „Zielonego”. Jubile-
usz stał się doskonałą okazją do 
wręczenia poszczególnym na-
uczycielom Nagrody Dyrektora 
w podzięce za trud włożony w 
kształcenie uczniów. W części 
artystycznej uczniowie placówki 
zaprezentowali swoje umiejęt-
ności wokalne oraz taneczne, 
a dodatkowym sympatycznym 
punktem programu był quiz 
sprawdzający wiedzę o szkole. 
Wzięły w nim udział dwie dru-
żyny – uczniów oraz absolwen-
tów, którzy ostatecznie wygrali 
rozgrywki. Zwieńczeniem uro-
czystości było jubileuszowy tort 
oraz spotkania absolwentów 

szkoły w dawnych klasach.
W Centrum Kształcenia Za-

wodowego i Ustawicznego uro-
czystości rozpoczęły się zaprzy-
siężeniem nowego sztandaru 
szkoły oraz jego przekazaniem. 
Tu, po tym ważnym dla społecz-
ności szkoły momencie, głos za-
brała dyrektor szkoły Magdale-
na Wiśniewska, która przywitała 
przybyłych gości. W swoim prze-
mówieniu podkreśliła jak wielką 
rolę w życiu każdego człowieka 
odgrywa szkoła. Następnie głos 
zabrał dyrektor delegatury ku-
ratorium oświaty w Radomiu 
Wojciech Nalberski. W imieniu 
swoim oraz mazowieckiego ku-
ratora oświaty Aurelii Micha-
łowskiej, złożył najserdeczniej-
sze życzenia z okazji jubileuszu. 
Gratulacje oraz wyrazy uznania 
dla całej społeczności szkolnej, 
która przyczyniła się do jej roz-
woju złożyła wiceburmistrz mia-
sta Pionki Kamila Kaczorowska – 
absolwentka „Czerwonego”. Na 
ręce dyrektor szkoły Magdaleny 
Wiśniewskiej przekazała gra-
wer oraz uroczyste życzenia od 
burmistrza Roberta Kowalczy-
ka. Wiele wzruszeń dostarczyło 
przemówienie Stanisława Wałę-
gi absolwenta klasy IV A techni-
kum chemicznego rocznik 1957.

Po przemówieniach dyrektor 
szkoły wraz z delegaturą kurato-
rium oświaty w Radomiu z oka-
zji Dnia Nauczyciela wręczyła 
pedagogom nagrody dyrektora 
i tym samym zakończyła część 
oficjalną uroczystości. W czę-
ści artystycznej przygotowanej 
przez uczniów oraz nauczycieli, 
przedstawiono historię szkoły 
na tle ważnych wydarzeń w na-
szym kraju. Mogliśmy podziwiać 
grę aktorską uczniów i nauczy-
cieli, jak również ich występy 
wokalne i taneczne. Jubileusz 
zakończyło spotkanie absolwen-
tów w salach szkoły.

Zaproszenie na bezpłatne zajęcia
Po wakacyjnej przerwie Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz 

ponownie zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na kolejną edycję bezpłatnych, 
cyklicznych zajęć fitnessu, tańca oraz plastyki prowadzonych przez wykwalifikowanych 
instruktorów. Zajęcia skierowane są dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.

Zajęcia fitness będą odbywa-
ły się w każdy czwartek o godz. 
17.00  w sali gimnastycznej Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w 
Garbatce-Letnisko przy ul. H. Le-
wandowicz 2. Udział w zajęciach 
mogą brać wszyscy chętni z każ-
dej grupy wiekowej. Prowadzone 
są przez Panią Malwinę Sowę.

Na zajęcia taneczne zaprasza-
my w poniedziałki o godz. 15.30 
grupa starsza, natomiast grupę 
młodszą o godz. 17.00 w budyn-
ku przy ulicy Jana Kochanowskie-
go 135. Zajęcia przeznaczone są 
dla dzieci i młodzieży i prowadzo-
ne  przez Panią Lidię Żuchowską.

Natomiast zajęcia plastycz-

ne, które skierowane są dla 
wszystkich grup wiekowych, 
będą odbywały się w czwartki 
o godz. 16.30 również w bu-
dynku przy ulicy Jana Kocha-
nowskiego 135. Poprowadzi  
Pan Tomasz Wróblewski.

Serdecznie zapraszamy !!!
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ENERGIĘ MAMY WE KRWI! KOLEJNA AKCJA HONOROWEGO 
KRWIODAWSTWA W ELEKTROWNI KOZIENICE

Finał akcji „Tornister pełen uśmiechów”

I Festyn Hospicyjny z Eneą za nami

Ponad 12 litrów krwi oddali w piątek 27 września w Elektrowni Kozienice honorowi 
krwiodawcy. To była już piąta kozienicka edycja programu „Energię mamy we krwi”,  
w który zaangażowana jest cała Grupa Enea.   

Specjalny punkt medyczny 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Radomiu zorganizowany został 
w sali konferencyjnej w budyn-
ku administracji. Na apel orga-

nizatorów odpowiedziało 33 
pracowników Elektrowni Kozie-
nice, z których 27 po badaniach 
zakwalifikowano do oddania 
krwi. Akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, o czym 

świadczy fakt, że podczas tej 
edycji odnotowano udział kilku 
osób, które pierwszy raz oddały 
krew. Udział wziął również wi-
ceprezes zarządu ds. pracowni-
czych Marcin Łukasiewicz, któ-
ry podziękował krwiodawcom 
oraz obsłudze medycznej.

Akcja trwała kilka godzin.  
W tym czasie zebrano 27 jedno-
stek krwi, czyli ponad 12 litrów 
życiodajnego płynu. 

Wszystkie dotychczasowe ak-
cje były organizowane wspól-
nie z aktywnie działającym przy 
Enei Wytwarzanie Klubem Ho-
norowych Dawców Krwi. 

- Dzisiejsza akcja dowiodła, 
że na krwiodawców z Elektro-
wni zawsze można liczyć. Zain-
teresowanie jest coraz większe, 

organizacja coraz sprawniejsza 
co przekłada się na ilość odda-
nej krwi. Warto podkreślić fakt, 
że obsługa medyczna docenia 
warunki i organizację przepro-
wadzanych akcji deklarując, że 
przyjeżdżają do Elektrowni z 
przyjemnością. Nie ustajemy w 
naszych działaniach i zaprasza-

my wszystkich do oddawania 
krwi - powiedziała Barbara Na-
bożny-Adamiec, Prezes Klubu 
Honorowych Dawców Krwi przy 
Enei Wytwarzanie.

Kolejna taka akcja na terenie 
elektrowni zaplanowana jest 
jeszcze w listopadzie tego roku.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie odbyło się 
uroczyste zakończenie akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Odbywała się ona 
pod hasłem „Dwa wolontariaty – jedna misja”.

Enea Wytwarzanie już po raz 
trzeci włączyła się do akcji zaini-
cjowanej przez Fundację Enea.  W 
tym roku była to jednak wyjątko-
wa inicjatywa, ponieważ zbiórka 
po raz pierwszy prowadzona była 
wspólnie z wolontariatem pra-
cowniczym Urzędu Miejskiego 
w Kozienicach pod hasłem "Dwa 
wolontariaty - jedna misja".

Wszystko po to, by pomóc pod-
opiecznym Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Opa-
ctwie. Zbiórka trwająca od 6 do 
28 sierpnia spotkała się z dużym 
zainteresowaniem pracowników 
Enei Wytwarzanie, którzy chętnie 
przekazywali wszelkiego rodzaju 
artykuły, aby stworzyć bardziej 
sprzyjające warunki do nauki i 
rozwoju osobistego. Wśród ze-
branych darów znalazły się mię-
dzy innymi plecaki szkolne, zeszy-
ty, bloki rysunkowe i techniczne, 
farby, kredki, pisaki, długopisy, 
ołówki, teczki papierowe oraz 

różne środki czyszczące. Podobna 
zbiórka była prowadzona przez 
gminę. Pierwsza odsłona akcji 
miała miejsce 7 września podczas 
Dnia Energetyka – Pożegnania 
Lata, kiedy to Wiceprezes Enei 

Wytwarzanie ds. Pracowniczych, 
Marcin Łukasiewicz i Zastępca 
Burmistrza Kozienic, Mirosław 
Pułkowski, wręczyli na scenie am-
fiteatru podopiecznym Ośrodka 
symboliczne prezenty. 7 paździer-

nika nastąpił finał akcji „Torni-
ster pełen uśmiechów”, podczas 
którego doszło do uroczystego 
przekazania zebranych przybo-
rów szkolnych, artykułów papier-
niczych oraz środków czystości i 
higieny osobistej.

Podczas finału akcji głos zabrał 
Wiceprezes Enei Wytwarzanie 
ds. Pracowniczych, Marcin Łu-
kasiewicz, który zwracając się 

do uczniów wyraził nadzieję, 
że zgromadzone i przekazane 
ośrodkowi materiały pomogą im 
wyrosnąć na zdolnych i ambit-
nych młodych ludzi.

Wiceburmistrz Kozienic, Miro-
sław Pułkowski dodał, że najważ-
niejsze jest to, że efekty naszej 
pracy przyniosły wiele uśmie-
chów na twarzach dzieci, nauczy-
cieli i opiekunów.

22 września na terenie Ogrodu Jordanowskiego  
w Kozienicach odbył się I Festyn Hospicyjny z Eneą. 

Głównym partnerem Wydarzenia była Enea Wytwarzanie.

Podczas festynu, dzięki licy-
tacjom i zbiórkom udało się ze-
brać blisko 54 tysiące złotych. 
Dochód z wydarzenia przezna-
czony zostanie na budowę ho-
spicjum stacjonarnego.

Celem festynu była integracja 
lokalnej społeczności, ale prze-
de wszystkim wsparcie działal-
ności domowego hospicjum. 
Inicjatywa narodziła się już dwa 
lata temu, a jej pomysłodaw-
cą był ks. Tomasz Pastuszka - 
wspomina ks. kan. Kazimierz 
Chojnacki, proboszcz parafii 
Świętego Krzyża w Kozienicach.

Podczas festynu, dzięki licy-
tacjom i zbiórkom udało się ze-

brać prawie 54 tysiące złotych. 
Pieniądze zbierane były na 
różne sposoby - podczas licy-
tacji, zbiórek i loterii fantowej. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się licytacje, szczególnie, 
że przedmioty przekazane na 
aukcje były bardzo atrakcyjne. 
Wśród nich znalazły się kom-
plety mebli, obrazy, zestawy 
kryształów czy bony na róż-
norodne usługi. W akcję po-
mocy dla hospicjum włączyła 
się cała społeczność Kozienic i 
okolic, a udział swój zaznaczył 
Marcin Łukasiewicz, wicepre-
zes Enei Wytwarzanie ds. pra-
cowniczych, który wylicytował 
klucz do myjni bezdotykowej. 
Zdaniem Marcina Łukasiewicza 

to szczególnie ważne, aby pa-
miętać nie tylko o zdrowych, 
ale i chorych, którzy szczegól-
nie potrzebują pomocy. Musi-
my dbać o naszych rodziców 
i bliskich oraz o osoby, które 
zostały dotknięte nieszczęś-
ciami, bo możemy kiedyś sami  
potrzebować pomocy.

Tego dnia na gości czeka-
ło mnóstwo atrakcji, m.in 
plac zabaw dla dzieci, prze-
jażdżki konne, czy namioty 
z lokalną gastronomią. Fe-
styn zgromadził wiele osób, 
które chciały miło spędzić 
niedzielne popołudnie, a jed-
nocześnie wesprzeć budowę  
stacjonarnego hospicjum.
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Nowa droga dojazdowa do posesji i gruntów 
1 października 2019 r. odebrane zostało zadanie 

inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej nr 
170520W w m. Chinów do gruntów rolnych”, którego 
celem było poprawienie komfortu mieszkańców w 
zakresie dojazdu do gruntów rolnych i przyległych 
posesji, a tym samym ograniczenia emisji spalin,  
pyłów i hałasu.

Mieszkańcy zyskali drogę o 
nawierzchni z betonu asfalto-
wego o długości 500 m. Wy-
konana droga posiada jezdnię 
dwukierunkową o szerokości 
3,5 m wraz z opaskami z kruszy-
wa. W ramach zadania zosta-
ła wykonana również mijanka 
dla samochodów - o szerokości  

5,0 m i długości 25,0 m.
Na realizację przedmioto-

wej inwestycji Gmina Kozienice 
pozyskała środki zewnętrzne z 
budżetu Województwa Mazo-
wieckiego na zadania z zakresu 
budowy i modernizacji dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych 
w wysokości 95 000,00 zł.

Łączny koszt zadania /projekt, 
roboty budowlane, nadzór in-
westorski/ wyniósł 254 829,00zł.

Inwestycję realizowało Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryj-
nych i Montażowych „BUDO-
MONT” s.c. Tadeusz i Bartłomiej 
Głowiccy, ul. Wojska Polskiego 8, 
26-900 Kozienice.
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SALON  ŁAZIENEK, GLAZURA

HURTOWNIA HYDRAULICZNA 
Kozienice ul. Przemysłowa 3
Tel./fax. 48 614 00 19;  
Kom. 666 875 372

Nowe wzory, nowe kolory: 
złoty, czarny, biały i tradycyjny - chrom 
Baterie natryskowe.
Konkurencyjne ceny!

PROMOCJA: przy zakupie płytek, projekt łazienki gratis!

Godziny otwarcia:
Pon-pt 08:00-17:00

Sob 08:00-13:00
tb.glazura@wp.pl
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GMINA JEDLIŃSK

Nowe boisko w Bierwcach

Współpraca gminy z powiatem

7 października 2019 r. odby-
ło się uroczyste otwarcie 

nowo wybudowanego boiska 
wielofunkcyjnego przy Pub-
licznej Szkole Podstawowej 
w Bierwcach.

Inwestycja polegająca na zago-
spodarowaniu terenu przy PSP w 
Bierwcach obejmowała budowę 
wielofunkcyjnego boiska o na-
wierzchni poliuretanowej wraz 
z piłkochwytami, siłowni plene-
rowej, altany ogrodowej oraz 
elementów małej architektury. 
Teren został ogrodzony, powstały 
także chodniki z kostki brukowej.

Koszt budowy wyniósł 580 tys. 
zł, a inwestycja uzyskała dofi-
nansowanie ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach rządowego Progra-
mu Sportowa Polska – Program 
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 
Sportowej.

W uroczystości uczestniczyli: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, Łukasz Kurek – prze-
wodniczący rady gminy wraz z 
radnymi, posłowie na Sejm RP 
Anna Kwiecień, Dariusz Bąk i 
Andrzej Kosztowniak, Aurelia 
Michałowska – mazowiecki ku-
rator oświaty, Andrzej Pawlu-
czyk – sekretarz gminy Jedlińsk, 
Ewa Bartula – główny specjalista 
ds. oświaty w Urzędzie Gminy 
w Jedlińsku, Dorota Król - sołtys 
Bierwiec, dyrektorzy szkół i jed-
nostek organizacyjnych z terenu 
gminy oraz przedstawiciele rady 
rodziców i uczniowie szkoły.

Nowo wybudowany obiekt 
sportowy poświęcił ks. Janusz 
Chamera – proboszcz parafii 
Bierwce.

100 lat szkoły w Jedlance
26 września Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci 

Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance obchodziła 
jubileusz 100. rocznicy powstania.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. odprawioną w ka-
plicy w Jedlance. Następnie 
w budynku szkolnym odbyła 

się część oficjalna obchodów 
100-lecia oraz występy arty-
styczne uczniów szkoły.

Powiat Radomski i Gmina Jedlińsk zrealizują wspólnie kolejny etap przebudowy 
dwóch dróg powiatowych na terenie gminy Jedlińsk.

Pierwsza z inwestycji to droga 
Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk. 
Wyremontowane będą odcin-
ki w Jankowicach (długość 1,14 
km) i Woli Gutowskiej (długość 
1,6 km). Koszt inwestycji wynosi 
ponad 3,8 mln zł, a wkład Gminy 
Jedlińsk to 344.190,00 zł.

Drugie zadanie dotyczy drogi 
Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa 
– Głowaczów. 

W Jedlińsku przebudowa-
ny będzie parking przy zespole 
szkolno-przedszkolny i powsta-
nie długo wyczekiwany przez 
mieszkańców chodnik w kie-
runku Piaseczna. Dodatkowo 
modernizację przejdzie 800-me-
trowy odcinek drogi. Koszt reali-
zacji tej inwestycji, wraz z ponad 
5-kilomterowym odcinkiem na 
terenie gminy Jastrzębia, wynosi 
prawie 7,4 mln zł. Gmina Jedlińsk 
przekazała powiatowi dotację na 
ten cel w wysokości 96.500,00 zł.

Na realizację obydwu inwe-
stycji powiat radomski uzyskał 
dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości  
80% kosztów.

n Przebudowany zostanie parking przy szkole w Jedlińsku.

n Nową nawierzchnią pokryta zostanie droga do Jankowic.

Radomski Hubertus 2019
W sobotę 28 września 

2019 r. w Piastowie od-
był się „Radomski Hubertus”, 
czyli święto myśliwych.

Organizatorem uroczystości 
był radomski Zarząd Okręgowy 
Polskiego Związku Łowieckiego, 
którego siedziba znajduje się  
w Piastowie.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam Daewoo Lanos 
2000r, 1.5B, hak, nowe obicia na 
fotele. Użytkowany na bieżąco. 
cena 2500zł Tel. 795-437-866
• Sprzedam Opel Corsa 2007 
nr, 1,0b, przebieg 34,5 tys. km, 
kolor piaskowy, wyposażenie: 
podstawowe, centralny zamek, 
elektryczne szyby. Cena 11 tys.  
Tel. 889 220 258
• Sprzedam tylny most do Polo-
neza Caro Plus cena do uzgodnie-
nia Tel.692-605-024

TOWARZYSKIE

• Sprzedam mieszkanie M5 
(70m2) w Kozienicach, ul. Ha-
mernicka, I piętro, środkowe, ci-
che, wszystkie media. Cena 3500 
zł/m2. Tel. 608-181-506

• Sprzedam maszyny: frezar-
ka pionowa, szlifierka płaska, 
ostrzałka, prasy balansowe i mi-
mośrodowa, gilotyny, nożyce do 
blachy, kompresor oraz wiele 
różnych drobnych narzędzi. Ceny 
do uzgodnienia. Raszyn, Tel. 730 
931 160 lub 22 720 39 41
• Sprzedam 28 m.kw bla-
chę (karpiówkę) na dach 
wiaty samochodu. Cena 
do uzgodnienia. Kozienice  
Tel. 604 770 590
• Sprzedam dwukółkę do ciągni-
ka rolniczego. Dł. 3m szer. 1,25m, 
wys. 55cm. Opony 15. Cena do uzg.  
Tel. 509-113-924

PRACA

• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach ok. Piaseczna. 
Praca stała Trasa Ryki Dęb-
lin Kozienice. INFO pod num.  
786-285-551 od 10 do 15
• Zatrudnimy 20 osób z ksią-
żeczką Sanepid w Kozieni-
cach. Zadzwoń lub napisz SMS  
501 327 433
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Mężczyzna 50 lat finansowo 
niezależny pozna Panią bez nało-
gów cel do uzgodnienia. Tel: 48 
535 635 331
• Samotna wdowa 66 lat pozna 
miłego, uczciwego, bez nałogów 
Pana w wieku do 70-72 lat z Ko-
zienic lub okolic. 
Tel. 665-387-900
• Samotny wdowiec 72 lata, 
pozna miłą, sympatyczną Pa-
nią w wieku od 65-70 lat   
Tel. 537-430-830

OGŁOSZENIA DROBNE
SMS o treści TC.OKO. + treść ogłoszenia na nr 72068 . Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: www.tygodnikoko.pl

Sprzedam mieszkanie  
własnościowe 50,80 m2 IVp 
W Kozienicach. Mieszkanie 
na obydwie strony. W pobli-
żu centra handlowe, plac za-
baw. Tel. 500-835-887

Mercedes Vito 2,3 D TDI. 
Rok prod. 1999, klasa V, 6 
os. Kolor grafit stan bardzo 
dobry, cena do uzgodnienia. 
Tel. 509 548 742  

RÓŻNE

• Wynajmę mieszkanie 3 po-
kojowe, II piętro, ul Kołłątaja,  
os. Energetyki. Tel 515-280-642

atesty
PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ

SZAMBA BETONOWE

Tel.  517 249 095Nasze szamba posiadają szczelne przejścia, 
co zapewnia szybkie połączenie 

budynku ze zbiornikiem!

od 2 - 12 m3

 juz od 650zł

.

.

LWÓW/TRUSKAWIEC
9 – 11 Listopada 2019

Zwiedzanie Lwowa – delfinarium i spa w Truskawcu – Cmentarz Łyczakowski

Kabaret – wieczory taneczne – wszystkie świadczenia w cenie!

Wyjazd z Kozienic 9 Listopada o godz. 4:00
Szczegóły na FB Oko-Tour Kozienice lub pod numerem 512 495 193
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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy. 
Od wielu lat reprezentuję Was 

w Sejmie. Zawsze starałem się 
godnie reprezentować wszyst-
kich mieszkańców, tak, żeby 
nie przynosić Wam wstydu i 
być skutecznym. Byliśmy razem 
zarówno wtedy, kiedy trzeba 
było w formie protestów bronić 
się przed zagrożeniami, ale też 
wtedy, kiedy wspólnie święto-
waliśmy sukcesy, jubileusze,  
piękne rocznice.

Jako Poseł na Sejm i Prezes 
Związku Sadowników RP za-
biegałem o rozwój naszego 
regionu, w tym rolnictwa i sa-
downictwa. Jestem Wiceprze-
wodniczącym Komisji Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej 
byłem m.in. Starostą Gróje-
ckim. 

Jako aktywny  rolnik i sa-
morządowiec doskonale ro-
zumiem potrzeby lokalnej 
społeczności. Nie boję się 
twardych rozmów i trud-
nych spotkań. Cenię jednak 
umiar, rozsądek i umiem za-
wierać porozumienia ponad 
politycznymi i ideologicznymi  
podziałami.

Doskonale czuję i rozumiem 
obawy i oczekiwania społe-
czeństwa, szczególnie naszego 
regionu. Nigdy nie bałem się 

stanąć w obronie potencjalnie 
pokrzywdzonych przez wielkie 
inwestycje drogowe, czy ener-
getyczne, jak też mających 
problemy finansowe branż, 
w tym rolnictwa i sadowni-
ctwa. Przed naszym regio-
nem jest czas poważnej decy-
zji. 13 października będziemy 
wybierali swoich przedstawi-
cieli do Parlamentu i wów-
czas zdecydujemy kto będzie 
nas tam reprezentował przez  
kolejną kadencję. 

To także decyzja, czy nasza 
mała Ojczyzna będzie się dy-
namicznie rozwijała tak, jak to 
miało miejsce jeszcze kilka lat 
temu, czy utkniemy w obec-
nym marazmie inwestycyjnym 
i obywatelskim. Mamy iść dy-
namicznie do przodu.

To czas, kiedy zdecydujemy 
czy warto patrzeć na upadek 
publicznej służby zdrowia, czy 
próbować ratować powia-
towe szpitale, czy pogłębiać 
konflikt z Rosją, czy zacząć 
znów sprzedawać tam owoce. 
Musimy być przewidujący i lo-
giczni, a nie wrogo nastawieni  
do partnerów.

To także czas decyzji czy wy-
bierzemy polityków uwielbia-
jących kłótnie i konflikt, czy też 

rozsądnych, umiarkowanych, 
ceniących współpracę i porozu-
mienie. Takich ludzi znajdziecie 
na liście PSL.

To czas wyboru przyszłości dla 
nas samych, dla naszych dzieci i 
naszych wnuków. To także czas 
wyboru miejsca naszego kraju 
na gospodarczej i politycznej 
mapie świata, wśród sąsiadów, 
partnerów z Unii Europejskiej i 
innych krajów. Polska ma być 
silna, dumna, ale też przyjaźnie 
nastawiona do innych.

W całej swojej dotychczaso-
wej działalności publicznej ceni-
łem współpracę ponad podzia-
łami, nie widzieliście mnie zbyt 
często w politycznych bezsen-
sownych sejmowych kłótniach, 
można mnie było natomiast 
spotkać wszędzie tam, gdzie 
decydowano o naszych losach 
i potrzebach. Choć nie zawsze 
udawało mi się przekonać in-
nych do naszych potrzeb, to 
jednak zawsze śmiało, otwarcie  
i godnie starałem się Was re-
prezentować.

Jeśli cenicie Państwo te 
idee, to spotkajmy się 13 
października na głosowaniu 
i wybierzmy ludzi dających 
szansę na realizację takiego  
właśnie programu.

n Mirosław Maliszewski, Poseł na Sejm RP

• Jeśli chcesz oddać swój głoś na doświadczenie, 
rozsądek, umiarkowanie, współpracę, a nie na 
polityczne kłótnie.

• Jeśli chcesz mieć godnego, doświadczonego, 
sprawdzonego przedstawiciela naszego Regionu  
w Sejmie.

• Jeśli chcesz mieć nowe drogi w miastach i na wsiach, 
uratować powiatową służbę zdrowia, tworzyć nowe 
inwestycje

• Jeśli chcesz powrotu silnego rolnictwa, handlu ze 
Wschodem, rzeczywistych rekompensat po klęskach.

• Jeśli chcesz, aby strażacy otrzymywali ustawowy 
dodatek emerytalny, a jednostki otrzymywały 
wsparcie na sprzęt.

• Jeśli chcesz, aby rolnikom przywrócić wcześniejszą 
emeryturę, ułatwić  zatrudnianie cudzoziemców  
i znieść opłaty za pobór wody.

• Jeśli chcesz, aby mali i średni przedsiębiorcy mieli 
wybór jaki ZUS będą płacić za siebie…

…to stawiam się do Państwa dyspozycji.

M
ateriał finansow

any przez Kom
itet W

yborczy PSL

Co mnie cieszy co mnie boli...
PERYSKOP WYBORCZY

Kampania wyborcza powoli zbliża się do mety. Uczestniczyłem (i nadal to czynię) w setkach spotkań z mieszkańcami Radomia i Ziemi Radomskiej. 
W większości spotykam się z życzliwością ludzi, ale są też i trudne rozmowy. Padają trudne pytania zwłaszcza o 8 lat rządów PO-PSL.

Ja wtedy byłem w samorzą-
dzie i miałem szansę pomagać, 
w budowaniu naszej części   
województwa mazowieckiego 
- Ziemi Radomskiej. Moje stara-
nia zawsze miały swoje źródło 
w dialogu, w szukaniu  poro-
zumienie z  wyborcami. Oczy-
wiście, że w takich sytuacjach 
nie brakowało kontrowersji,   
ale z każdym trzeba rozmawiać.

Rozmowy, zwłaszcza obec-
nie nie są łatwe, tym bardziej 
że znaczna  grupa ludzi opiera 
swoją wiedzę tylko na przekazie 
TVP. A te informacje nie zawsze 
są rzetelne i obiektywne.

Generalnie jednak, są to do-
bre spotkania, bowiem ludzie 
mówią otwarcie co ich cieszy,  
a co ich boli.

Najczęściej są to tematy 
dotyczące  rosnących cen na 

podstawowe produkty, energię 
elektryczną i oczywiście proble-
my wiążące się z  oświatą.

W rozmowach z nauczyciela-
mi,  rodzicami  uczniów wycho-
dzi, że pedagogom , nie tylko 

nie dodano należnych pienię-
dzy, ale poprzez różne mani-
pulacje próbowano odebrać 
godność.  Nauczyciele nie mają 
motywacji do tego, żeby wkła-
dać w naukę przyszłych poko-

leń, serce i swoją pasję.
I była by najgorsza rzecz, 

gdybyśmy teraz  jako posłowie 
opozycji, ale też jako obywatele 
nie zareagowali. Ja przy każdej 
okazji zadaję obecnie rządzą-
cym  pytanie: co wy robicie  
z nauczycielami?

Wychowawcom i nauczycie-
lom naszych dzieci należy się 
nie tylko godna płaca, ale także 
szacunek i godność.

Dość manipulowania liczba-
mi i obietnicami!

I druga kwestia najczęściej 
poruszana podczas spotkań to 
podwyżki cen prądu i rosnące 
ceny na podstawowe produkty.

Mali przedsiębiorcy, już do-
stali powiadomienia o podwyż-
ce w granicach 38%. Oczywi-
ście, te podwyżki, w finalnym 
efekcie przeniosą się na nas 

wszystkich, na konsumentów. 
To my będziemy musieli do-
płacić do produktów, do usług, 
bowiem energia elektryczna 
niezbędna jest  w wytwarzaniu 
wszelakich dóbr, w tym tych 
podstawowych.

No i rosnące ceny warzyw, 
owoców, mięsa i wiele innych  
produktów niezbędnych do ży-
cia. Wszelkie podwyżki dawane 
przez rząd są przez drożyznę 
zjadane na bieżąco!

Istnieje pilna potrzeba zara-
dzeniu tym niekorzystnym dla 
mieszkańców Radomia i Ziemi 
Radomskiej zjawiskom. Jeśli 
zostanę wybrany na kolejną ka-
dencję, solennie obiecuję zająć 
się tymi żywotnymi dla ludzi 
sprawami!

   Leszek Ruszczyk
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Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA
Pamięć. Tożsamość. Dziedzictwo.

Kazimierzowi Pułaskiemu po-
świecono wiele dzieł: literackich, 
plastycznych czy opracowań hi-
storycznych. Na szczególną uwa-
gę zasługują pomniki - czyli rzeź-
biarskie monumenty, ustawiane 
w przestrzeni publicznej miast  
i miejscowości. Wiele z nich znaj-
duje się w USA. Są świadectwem 
pamięci Polaków, czasu w któ-
rym powstały, hołdem oddanym 
polskiemu żołnierzowi, ale przy-
pominają również społeczności, 
które je fundowały i budowały.

Generałowi Pułaskiemu, jak 
mało komu, wystawiono w Ame-
ryce wiele dowodów pamięci. 
Ma pomniki konne, cało posta-
ciowe statuy, popiersia, stale, 
tablice z płaskorzeźbami, a tak-
że duże architektoniczne mo-
numenty. Imieniem Pułaskiego 
nazwano tam autostrady, mosty, 
miejscowości, miasteczka, hrab-
stwa i szkoły. Pomniki Pułaskie-
go w sensie dzieła plastycznego 
stanęły na szlaku przemieszcza-
nia się Kazimierza Pułaskiego na 
wschodnim wybrzeżu, ale także 
w miejscach gdzie żyje wielu Po-
laków, np. w odległym Denver. 

Pomniki stały się więc symbolem 
pamięci Polaków o własnej histo-
rii i polskości. Wystawianie po-
mników to budowanie tożsamo-
ści Polaków, przypominanie przy 
tym postaci, która za wolność 
narodu amerykańskiego oddała 
cenę najwyższą. To także pol-
skie dziedzictwo w USA, symbo-
le narodowe, kamienie, tablice, 
rzeźby fundowane przez Polonię, 
polskie organizacje lub Ameryka-
nów polskiego pochodzenia.

Warto przypomnieć, że już kilka 
tygodni po śmierci Pułaskiego, 17 
listopada 1779 r., Jerzy Waszyng-
ton wydał rozkaz: „Hasło Pułaski – 
odzew Polska”. Odpowiadając na 
apel wodza Armii Kontynentalnej, 
29 listopada 1779 r. Kongres Sta-
nów Zjednoczonych zdecydował, 
że w Savannah ma stanąć pomnik 
Pułaskiego. Dopiero jednak w 
1854 r., staraniem mieszkańców 
stanu Georgia wystawiono go na 
Monterey Square w Savannah. W 
1867 r. na Kapitolu w Waszyng-
tonie, wśród bohaterów naro-
dowych umieszczono popiersie 
Kazimierza Pułaskiego, autor-
stwa Henryka Dmochowskiego.  

W maju 1910 r. również w Wa-
szyngtonie, w obecności dzie-
siątków tysięcy Polaków pre-
zydent William Taft odsłonił 
pomnik konny Pułaskiego odlany 
z brązu, autorstwa Kazimierza  
Chodzińskiego.

Te i inne pomniki znajdziecie 
na wystawie czasowej w Warce 
już od 11 października. Na mapie 
USA odkryjecie skupiska polskiej 
diaspory, która wokół pomników 
Pułaskiego budowała własną toż-

samość. Ekspozycja przypomina 
ponad 100 pomników poświę-
conych Patronowi wareckiego 
Muzeum na terenie USA oraz 
10 pomników na terenie Polski. 
Została zaprojektowana w wersji 
polsko- angielskiej. Mogliśmy ją 
sfinansować dzięki dotacji Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Patronat Honorowy 
nad obchodami 240. rocznicy 
śmierci Kazimierza Pułaskiego i 
wystawą objęli: Marszałek Se-

natu RP Stanisław Karczewski  
i Wicepremier, Minister Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego  
Prof. dr hab. Piotr Gliński.

Wystawa będzie czynna 
od 11 października 2019 r.  
do 23 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszam 
i polecam,

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum 

im. K. Pułaskiego w Warce

Z okazji 240. rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego, Muzeum 
w Warce, któremu patronuje polsko-amerykański bohater 

przygotowało wystawę czasową pt. „Pamięć. Tożsamość. 
Dziedzictwo. Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA”.

Artyści uhonorowali bohaterów 
w 80. rocznicę drugiej wojny światowej

Krzysztof Kozłowski 
z Hamera Kozienice 
z Pucharem PolskiPoezją i muzyką artyści polskich scen uhonorowali bohaterów września 1939 roku. Koncert 

z okazji 80 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej odbył się 22 września w kościele  
pw. Św. Rodziny w Kozienicach. Na zaproszenie Roberta Grudnia przyjechali Jerzy Zelnik,  
Dariusz Stachura, Kamila Lendzion.  

Koncert był inicjatywa oby-
watelską, a odbył się w ramach 
wspólnego projektu Alicji Węgo-
rzewskiej, Warszawskiej Opery 
Kameralnej  i Roberta Grudnia. 
Okazją do tej literacko – muzycz-
nej uczty było upamiętnienie 80. 
Rocznicy wybuchu drugiej wojny 
światowej. Wzruszający program 
literacki składający się z wierszy 
i fragmentów prozy przedstawił 
słynny aktor a ostatnio także 
reżyser Teatru TV - Jerzy Zelnik.  
O oprawę muzyczną zadbali Da-
riusz Stachura – światowej sławy 
tenor nazywany polskim Pava-
rottim i dyrektor Opery Teatru 
Wielkiego w Łodzi, Kamila Len-
dzion – sopranistka reprezentu-
jąca Teatr Muzyczny w  Lublinie, 
Natalia Walewska - skrzypce oraz 
Robert Grudzień – znany muzyk, 
kompozytor, autor ogólnopol-
skich projektów edukacyjno - ar-
tystycznych. Wystąpił też kozieni-

cki Chór „Fermata”, pod dyrekcją 
Anny Kuczmery.

W programie koncertu znala-
zły się utwory religijne, pieśni 
żołnierskie, śpiewane we wrześ-
niu 1939 roku, wraz z chwytającą 
za serce „Modlitwą obozową”, 
która powstała w Rumunii w 
obozie dla internowanych pol-
skich żołnierzy, którzy po klęsce 
obrony przed agresją niemiecką 
udawali się tą drogą do Francji 
by dalej walczyć z wrogiem. Łzy 
wzruszenia wywołała też pieśń 
„Warszawo ma”. Na zakończenie 
artyści porwali zgromadzonych 
w kościele do wspólnego muzy-
kowania i odśpiewali ulubioną 
pieśń św. Jana Pawła II czyli „Bar-
kę” oraz słynne „Abba Ojcze” i 
tu wróciła pełna radosnej jed-
ności atmosfera papieskich 
pielgrzymek do ojczyzny, gdy 
wierni wstali z ławek i śpiewali  

trzymając się za ręce.

Koncertu wysłuchało blisko pół 
tysiąca osób. Wiele osób przy-
szło do kościoła całymi rodzinami 
a ci, którzy jesienne popołudnie 
postanowili spędzić właśnie ob-
cując z wielką sztuką z pewnością 
nie byli zawiedzeni.

- Bardzo dziękuję wszystkim 
artystom. Powiat kozienicki to 
teren bardzo mi bliski. Tragiczne 
opowieści o wojnie słyszałem 
jako dziecko od mego ojca, który 
pamiętał te wydarzenia. Wzra-
stałem w świadomości, że obro-
na przed wrogiem to najwyższy 
obowiązek. Dlatego punktem ho-
noru było dla mnie zorganizowa-
nie koncertu upamiętniającego 
bohaterów drugiej wojny świato-
wej właśnie także w Kozienicach. 
Cieszę się z tak licznej obecno-
ści mieszkańców. To oznacza, 
że ludzie chcą takich wydarzeń 
w swoim mieście, mam nadzie-
ję, że samorządowcy wezmą to 
pod uwagę i będą w przyszłości 
wspierać takie inicjatywy – po-
wiedział po koncercie Robert 
Grudzień.

Koncert odbył się też w ramach 
ogólnopolskiego projektu Rober-
ta Grudnia „Moniuszko i jego 
czasy – Zrozumieć Niepodległą”. 
Partnerem wydarzenia był  Enea 
Wytwarzanie sp. z o.o.

Kamila Wrzesińska

(skrót: Redakcja 
Tygodnika OKO)

W Finale Pucharu Polski w Strzelectwie Sportowym 
rozgrywanym na obiektach Śląska Wrocław  

w dniach 4-6.10.2019 zawodnik Hamera Kozienice zdobył 
Puchar Polski w pistolecie dowolnym w konkurencji 60 
strzałów na dystansie 50m!

Podium:

1 KOZŁOWSKI Krzysztof HAMER KOZIENICE
92 88 91 89 91 89 540 – 5x

2 JORDANEK Michał BLASTER BIELSKO-BIAłA
86 90 85 93 86 95 535 – 6x

3 WÓJCIK Paweł GROT PŁOCK
91 92 92 85 89 86 535 – 4x

Gratulujemy!



12 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl20(408) 10 października 2019

TYGODNIK

Z notatnika młodego stażysty (część I)
Wszystkie opisane poniżej zdarzenia i sytuacje miały miejsce w jednej z placówek ochrony zdrowia na terenie powiatu kozienickiego  
w nieodległej przeszłości i opisane są z subiektywnej perspektywy stażysty, zatrudnionego na stanowisku pracownika gospodarczego. 
Autor nie twierdzi, że przedstawiony stan rzeczy jest obecnie aktualny i adekwatny do rzeczywistości, takie jest też stanowisko redakcji.

Kadry

– No więc chce pan u nas pra-
cować?

– W sumie to nie wiem jeszcze, 
czy chcę, bo zbyt wiele mi w tym 
Urzędzie Pracy nie powiedzieli. 
Tyle tylko, że nazywa się to „pra-
cownik gospodarczy”.

– No, to jest bardzo proste. Są 
właściwie dwa stanowiska, ale... 
hm, sprzątać by pan pewnie

nie chciał, więc to drugie. Bę-
dzie pan woził odpady medycz-
ne. Czysta praca, każdy stażysta

dotąd sobie chwalił. Wszystko 
będzie już przygotowane, pan 
tylko kilka razy dziennie zwozi.

– Czyli... też pościel z oddzia-
łów i takie tam?

– Nie, to robią salowe. Pana in-
teresują tylko odpady. Dostanie 
pan wózek i panie z Działu

Higieny panu wszystko wytłu-
maczą.

Szkolenie BHP

– No więc... tu pan sobie prze-
czyta jakie są rodzaje i kody od-
padów, jakie zagrożenia. Dam

panu chwilkę.
– Hmm, rozumiem, że będę 

pracował w jakimś fartuchu, 
odzieży ochronnej?

– Nie, na pana stanowisku to 
nie będzie potrzebne.

Dział Higieny

Pani z Działu Higieny ma swo-
ją bazę operacyjną w piwnicy, a 
pani, którą tam spotykam, jest 
bardzo miła i rzeczowa. Z po-
wodu sezonu urlopowego nie 
ma kierowniczki, więc to ona 
oprowadzi mnie po placów-
ce. Pokazuje mi całą trasę, jaką 
będę codziennie przez pół roku 
pokonywał, pchając lub ciągnąc 
wózek, o którym w następnym 
odcinku. Sekwencja wydaje mi 
się na tyle złożona, że wycią-
gam notes i notuję – z miłego 
zaskoczenia mojej przewodniczki 
wnioskuję, że jest to inicjatywa 
na tym stanowisku nowatorska.

Spalacz

Po zwiedzeniu trasy w głów-
nym budynku, udajemy się 
do spalacza, który sąsiaduje  
z chłodnią.

Uprzedzając: spalacz niczego 
nie spala, chłodnia zaś niczego 
nie chłodzi. Jedyne obecne w

pomieszczeniu spalacza rzeczy, 
które robią to, czego można się 
po nich spodziewać, to waga i

zamrażarka. Waga służy do 
ważenia odpadów medycznych 
– sporządzane codziennie rapor-
ty są podstawą rozliczeń z firmą, 
która raz w tygodniu odbiera od-

pady medyczne do utylizacji.
 Zamrażarka... ujmijmy to tak: 

jako dzieciak zakradałem się z 
kolegami na teren szpitala, po-
szukując tego fascynującego i 
przejmującego dreszczykiem 
grozy legendarnego miejsca, 
gdzie przechowuje się wszystkie 
odcięte ręce i nogi, bo gdzieś 
przecież trzeba. Okazuje się, że 
byliśmy całkiem blisko…

Spalacz niczego nie spa-
la, ponieważ się spalił. Takim 
wyjaśnieniem uraczy mnie w 
najbliższych dniach najstarszy pra-
cownik Działu Technicznego, któ-

ry robił wszystko, widział wszystko  
i każdemu chętnie o tym opowie. 
Taki spalacz to nie byle co: wiel-
kie to i drogie, ale za to załatwia 
istotny problem generowanych 
codziennie odpadów i w dodat-
ku umożliwia szpitalowi dorobie-
nie sobie, ponieważ mając takie 
cudo można za opłatą przyjmo-
wać odpady od innych placó-
wek. Ten konkretny egzemplarz 
zarabiał na siebie ponoć na tyle 
intensywnie, że w krótkim czasie 
padł z powodu zbyt intensywnej 
eksploatacji. Nie wiem, czy to 
prawda, sprzedaję za tyle, za ile 
kupiłem. Tak czy inaczej, spala-

niem zajmuje się obecnie pod-
miot zewnętrzny i wszystko funk-
cjonuje plus minus sprawnie.

Chłodnia

Chłodnia, która niczego nie 
chłodzi, to nieco większy prob-
lem. Koliduje to z prawnie wy-
maganym stanem rzeczy na tyle, 
że... nic konkretnego się z tym 
nie robi. W wypełnionym zazwy-
czaj workami z odpadami me-
dycznymi pomieszczeniu chłodni 
wisi termometr, który działa i 
wskazuje jakąś temperaturę – 
zupełnie możliwe, że prawdziwą 
– która jest jednak poza sezonem 
zimowym na ogół nie do przyję-
cia, toteż redagowanie zeszytu 
pomiarów, nad którym stażysta 
trzyma pieczę, jest zajęciem wy-
magającym kreatywności. Co-
dziennie rano i przed fajrantem 
trzeba wpisać tam coś, co będzie 
wyglądało plus minus prawdo-
podobnie i jednocześnie mieścić 
się będzie w dopuszczalnych ra-
mach.

Ten drobny niuans stanowił je-
dynie przedsmak, czego jednak 
– o tym dowiecie się Państwo w

kolejnych odcinkach. W czę-
ści następnej – Wózek, Sanepid  
i Noga.

Stażysta


