
Ze wszystkich gałęzi samorządu, 
jakie przenikają się na terenie Zie-
mi Kozienickiej, to właśnie Staro-
stwo Powiatowe najczęściej staje 
pod ścianą , gdy chodzi o finanse. 
Niekończąca się saga problemów 
ze szpitalem jest tego wyrazem 
najbardziej oczywistym, ale prze-
cież nie jedynym. Starostwo nie-
jednokrotnie zwracało się o po-
moc do różnych podmiotów, w 
tym  Gminy Kozienice. Tym mniej 
zrozumiałe wydaje się, gdy widzi-
my, jak ofertę pomocy w rozwią-
zaniu bardzo istotnego problemu 
odrzuca, sięgając w dodatku po 
rozwiązania budzące zrozumiały 
sprzeciw społeczny i sprzeczne ze 
strategią budowania marki Kozie-
nic jako miasta bliskiego naturze  
i z tego powodu atrakcyjnego.

Do naszej redakcji trafił ostat-
nio taki oto mail:

Szanowny Panie Redaktorze,
mam/y szczęście lub nieszczę-

ście stanowić Wspólnotę/ty 
Mieszkaniową/e przy ul. Sikor-
skiego, enklawę/y w majątku 
Starostwa Powiatowego w Kozie-
nicach. Ten organ samorządu te-
rytorialnego został wyposażony w 
majątek Skarbu Państwa, zalesio-
ny teren przylegający do Szpitala 
(Powiatowego). W założeniu mia-
ło to gwarantować prowadzenie 
właściwej gospodarki mieniem 
stanowiącym dorobek wielu po-

koleń naszych mieszkańców. Od 
kilku dobrych lat obserwujemy 
w jaki sposób „podreperowywa-
ny” jest niezabogaty budżet tego 
organu.  Sprzedano: działkę przy 
ul, Sikorskiego pod blok nr 8b 
(uzyskując w przetargu, bodajże 
haniebne przebicie o 1 zł), działkę 
przy byłej Kolumnie Transportu 
Sanitarnego, działkę przy PKS-ie 
(też byłym !) - wszystkie w gra-
nicach ekologicznego, idealnego 
na szczęście miasta - zalesione i 
starannie wyrąbane z sosen. Za-
stanawia beztroska i łatwość z 
jaką podejmowane są decyzje o 
„wyciągnięciu ostatniego bydlę-
cia z obory”. Co na to gospodarz 
tego miasta, czyli Burmistrz?  Czy 
położenie Kozienic na terenie by-
łej (to nie pomyłka) Puszczy Kozie-
nickiej jest zaletą czy wadą ?! Jak 
się mają próby zwiększenia atrak-
cyjności miasta, zatrzymania od-
pływu mieszkańców, nie mówiąc 
o pozyskaniu nowych (chociażby 
starania o wyjściu z wykluczenia 
komunikacyjnego - brak kolei, 
PKS-u) wobec wysiłków zmie-
rzających do „zabetonowania” 
miasta ? Ostatnie „pomysły” 
naszych powiatowych włodarzy 
to projekt wyrąbania klina przy 
ul. Głowaczowskiej i Sikorskiego 
pod siedzibę Straży Pożarnej oraz 
uwieńczone wieloletnimi podcho-
dami - projekt budowy Specjal-
nego Ośrodka Szkolno -Wycho-

wawczego na terenie pomiędzy 
ulicami Sikorskiego i Głowaczow-
skiej - jakżeby inaczej - na terenie 
resztki enklawy leśnej... Żeby było 
śmieszniej to założono całkowite 
odcięcie ciągu pieszego z miasta 
do Szpitala, osiedla mieszkanio-
wego i z powrotem - do szkół, 
przedszkola, sklepów, itp., etc. 
Odrębna sprawą jest sposób w 
jaki, o kształcie Kozienic, decydu-
ją ludzie całkiem odlegli od tego 
miasta. Mówię o radnych powia-
towych z okolicznych gmin, któ-
rzy ochoczo popierają „pomysły” 
Starosty, czyli decydują o jakości 
naszego życia - nie mając pojęcia 
jak to w praktyce wygląda. Na 
kpinę zakrawa, że  w  tym mie-
ście prowadzona jest racjonal-
na gospodarka leśna. Dorodne 
drzewa zobaczymy w rezerwacie.  
Jak Indian.

Mieszkaniec bloku nr 6 przy ul. 
Sikorskiego(personalia do wia-
domości redakcji)

Przyznacie Państwo, że wizja 
jest niezbyt optymistyczna? Na-
sze dzisiejsze (środa, 2 grudnia) 
rozmowy z mieszkańcami okolic, 
o których mowa, potwierdzają, 
że są zaniepokojeni i wzburzeni - 
i trudno im się dziwić, ponieważ 
trzeba zobaczyć to miejsce, by 
zrozumieć, jak szokująca musi wy-
dawać się myśl o jego ogołoceniu 
komuś, kto mieszka tam od lat, 

czasem całe życie. A przecież stra-
tę poniosą nie tylko mieszkańcy 
wspólnoty, ale i całe nasze ideal-
ne na szczęście miasto, dla które-
go harmonijne wtulenie w Pusz-
czę jest jednym z najważniejszych 
haseł promocyjnych i magnesów 
na turystów,.

Czy istnieje konieczność znale-
zienia nowego miejsca dla  Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Opactwie? Bez 
wątpienia, napisano już  o tym 
dużo. Trzeba jednak zadać i inne 
pytania.

Po pierwsze: czy budowa od 
podstaw i lokalizacja we wskaza-
nym miejscu to najlepsze możli-
we rozwiązanie? Bardzo wątpli-
we. Karczowanie, wyrównywanie 
terenu, uzbrajanie go i wreszcie 
budowa to prawdopodobnie wa-
riant najdroższy z możliwych.

Czy są zatem na to zabezpie-
czone środki? Znów: bardzo 
wątpliwe. Starostwo Powiatowe 
boryka się (jak zawsze) z zadłużo-
nym szpitalem, nie ma też chyba 
jeszcze sprecyzowanej wizji skąd 
właściwie wziąć pieniądze na 
pokrycie swojej części projekto-
wanego mostu na Wiśle. Mimo 
usilnych prób nie udało nam się 
przez cały dzień skontaktować ani 
ze starostą, ani wicestarostą, by 
uzyskać z ich strony komentarz, 
który - zakładamy optymistycz-
nie- mógłby co nieco by w tej 
sprawie rozjaśnił. Doszły nas jedy-
nie słuchy, że BYĆ MOŻE udałoby 
się załatwić na ten cel jakieś kre-
dyty, które następnie BYĆ MOŻE 

zostałyby umorzone.  “Być może” 
to jednak chyba troszkę z mało by 
na tym, nomen omen, budować.

A może znalazłaby się jakaś al-
ternatywa?

Właściwie tak.  Gmina Kozie-
nice dawno już zaoferowała po-
wiatowi udostępnienie na ten cel 
(przeniesienie SOSW z Opactwa) 
odpowiedniego budynku. Powiat 
odmówił, przedstawiając pewne 
zastrzeżenia, gmina wyszła powia-
towi naprzeciw… powiat odmówił 
powtórnie. Nie nam dziś osądzać, 
na ile zasadne były te zastrzeże-
nia i odmowa, na pewno jednak 
istniało pole do rozmów. Popro-
szony o komentarz w tej sprawie, 
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski wyjaśnił zwięźle:

- Odpowiadając na zapotrze-
bowanie Powiatu, który poszuki-
wał nowego miejsca na potrzeby 
SOSW, zaproponowaliśmy uży-
czenie budynku po byłej szkole 
podstawowej w Nowej Wsi oraz 
ok. 0,8 ha terenu wokół szkoły na 
ew. rozbudowę. Niestety, osta-
tecznie Starostwo zrezygnowało    
z tego miejsca.

Czy sytuacja rzeczywiście uza-
sadnia sięganie po rozwiązanie  
tak drastyczne, jak wycinka tak 
dużej, wpisanej w krajobraz waż-
nej dla wizerunku miasta oraz 
samopoczucia i rekreacji miesz-
kańców połaci lasu? Trudno w to 
uwierzyć. W tym miejscu znów 
chyba jesteśmy skazani na powta-
rzające się w tej historii jak refren 
BYĆ MOŻE.

AlKo
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STAROSTWA KOZIENICKIEGO WOJNA Z LASEM?
Najogólniej mówiąc recepta na sukces  samorządu wydaje się prosta: szanować  

i pielęgnować to, co mamy, mądrze inwestować w to, czego nam brakuje, 
oszczędzać, gdy można i wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. Niestety - wygląda na 
to, że tak klarowne wytyczne nie każdemu trafiają do przekonania…

P.H.U”MIX” Pionki
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

17
grudnia                   

• Facet 47 lat pozna kobie-
te z Kozienic i ok. Proszę o sms.  
Tel 508 615 325

• Wdowiec 73 l. Pozna sym-
patyczną i miłą  Panią od 65 
d0 70 lat z okolic Kozienic.  

Tel. 537-430-830
• Sprzedam kozła do kóz 

bardzo ładnego cena 150 zł.  
Tel. 792-0710-984

• Profile różne II gatunek 2 zł /
kg Tel. 48 614 50 69

 • Profil 40x30x1,5 - 3 zł/mb  
Tel 888 302 303

• Rura fi 14 1 zł/mb Tel. 48 614 
50 69 lub 888 302 303

• Rura fi 114 x2,3 mm 15 zł /
mb Tel. 48 614 50 69

• OGŁOSZENIA •
PRZYJMĘ stary lub zepsuty sprzęt 
komputerowy-kompletny ( sta-
cjonarne, laptopy)-części (dyski, 

napędy, karty rozszerzeń)-tablety 
Kontakt 79-665-969

Poszukujemy osoby gotowej do zamieszkania  
w Brzózie do opieki nad starszą osoba - jest samo-
dzielna w kwestii higieny osobistej.

Wymaga niewielkiej pomocy  w ubieraniu, rozbie-
raniu się i myciu.  W zakresie obowiązków opiekunki 
jest też gotowanie i przygotowywanie posiłków dla 
podopiecznej (jak i dla siebie).

Zapewniamy wyżywienie oraz  zakwaterowanie  
w osobnym pokoju z wygodami

Wynagrodzenie do ustalenia.   
Kontakt: Alicja 48 6230118 lub 501027089

Serdeczne podziękowania

dla Pracowników Szpitala Powiato-

wego w Kozienicach, w szczególności 

Oddziałów Wewnętrznego i Neurolo-

gicznego – dla lekarzy, pielęgniarek  

i personelu pomocniczego, którzy oka-

zali tak wiele życzliwości i zaangażo-

wania w leczeniu i pielęgnacji w ostat-

nich tygodniach życia naszej mamy  

Jadwigi Wrodyckiej 

przekazują dr med. Witold Wrodycki 

wraz z siostrą Teresą.



3 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 20(433) 3 grudnia 2020

TYGODNIK

W geście ludzkiej solidarności…
Około półtora tygodnia temu w Radiu Plus można było usłyszeć wypowiedź Pani Michaliny 

Patynowskiej, terapeutki zajęciowej z kozienickiego Domu Pomocy Społecznej im. 
Kazimiery Gruszczyńskiej. Okazało się, że mieszkańcy Domu napisali listy do… Mikołaja.  
Informacja szybko znalazła się na FB, a wytrawni internauci, poprzez udostępnienia, szybko 
poinformowali o tym fakcie innych.

Listy były bardzo wzruszające. 
Mieszkańcy Domu  (celowo nie 
używam słowa „pensjonariusze” 
) mieli niewygórowane oczeki-
wania od Mikołaja. Poduszeczki, 
kocyk, biały miś, dezodorant, pa-
pierośnica, napój cola, czekola-
da - te utkwiły mi najbardziej w 
pamięci. I jeden list. Zaczynający 
się od słów: „Święty Mikołaju, je-
śli istniejesz…..”

 I tak to prezenty zaczęły na-
pływać z całej Polski. Listy, które 
opublikowałam na facebookowej 
stronie Stowarzyszenia POLSKA 
2050 Radom, zostały rozdyspo-
nowane przez chętnych spełnić 
marzenia innych ludzi w ciągu 
pół godziny. Ludzie pisali na na-
szej stronie o swoim wzruszeniu, 

często niełatwym ludzkim losie, 
o ludzkiej solidarności. Pytali 
o to, w jaki sposób wzbogacić 
paczki. Tak więc oprócz rzeczy, o 
które prosili mieszkańcy, znalazły 
się w paczkach bloki rysunkowe, 
kredki, farby, kolorowy papier, 
kolorowanki. Mieszkaniec Łomia-
nek przysłał na adres Domu kil-
kadziesiąt czekolad. Zawieźliśmy 
też książki, bo, jak się dowiedzia-
łam z rozmowy z panią Michali-
ną, niektórzy z mieszkańców to 
prawdziwi bibliofile, którzy prze-
czytali zawartość swojej biblio-
teczki od góry do dołu. Ponadto 
przedsiębiorcy radomscy uszyli 
30 wspaniałych kolorowych po-
duszek dla osób leżących.

Dzisiaj rano, z Wojtkiem Zgo-

rzelakiem, również liderem 
Stowarzyszenia POLSKA 2050 
Radom, zawieźliśmy prezenty 
radomian do Kozienic. Powitała 
nas klepsydra na bramie. Oka-
zało się, że zmarła Pani Kazimie-
ra, jedna z autorek listu. Może 
zobaczy Św. Mikołaja po tamtej 
stronie? Wtedy na pewno spełni 
każde jej życzenie…

Reżim sanitarny nie pozwala 
wejść do środka. Zatem nasze 
prezenty zostawiliśmy przed wej-
ściem. Zanim trafią do mieszkań-
ców, muszą być poddane kwa-
rantannie. Taki czas.

Dla mnie, wolontariuszki, któ-
ra od lat pomaga ludziom, zwie-
rzętom, to było mimo wszystko 
budujące przeżycie. W każdej 

rozmowie z obdarowującym czu-
łam moc wspaniałej, pozytyw-
nej energii.  Nas, ludzi, łączy ten 
sam los i starajmy się pamiętać 
o tym nie tylko z okazji Świąt. 
My, członkowie Stowarzyszenia 
POLSKA 2050 Szymona Hołowni 

mamy solidarność z innymi zapi-
saną w naszym D.N.A.

Spokojnych Świąt Bożego Na-
rodzenia wszystkim ludziom ży-
czy ekipa Stowarzyszenia POL-
SKA 2050 Radom.
Alicja Wiktorowska- Bojarczak

Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTANEK KOZIENICE” 
zaprasza do korzystania z naszych usług IT i serwisu!

W czasie pandemii, gdy tak wiele sfer życia przenosimy do Internetu, pracując i ucząc się zdalnie, ważne jest, by
korzystać z dobrze konserwowanego i poprawnie skonfigurowanego sprzętu oraz najlepszych usług i narzędzi

internetowych. Nasz spółdzielnia oferuje szeroki wachlarz usług związanych  zarówno z serwisowaniem sprzętu, jak i
profesjonalną pomocą w jego właściwym skonfigurowaniu, a także w przeniesieniu własnego biznesu do Sieci.

NAPRAWIAMYNAPRAWIAMY
(programowo i sprzętowo)(programowo i sprzętowo)

  

laptopylaptopy
komputerykomputery

nawigacje GPSnawigacje GPS
telefonytelefony

SPRZEDAJEMY I SPRZEDAJEMY I 
SERWISUJEMYSERWISUJEMY

KASY I KASY I 
URZĄDZENIAURZĄDZENIA

FISKALNEFISKALNE

KONFIGURUJEMYKONFIGURUJEMY
(WIZYTY DOMOWE!*)(WIZYTY DOMOWE!*)

routeryroutery
drukarkidrukarki

kamery i inne kamery i inne 
urządzeniaurządzenia

**wizyty zawsze z zachowaniem wizyty zawsze z zachowaniem 
reżimu sanitarnegoreżimu sanitarnego

TWORZYMYTWORZYMY

  STRONY I SKLEPY STRONY I SKLEPY 
INTERNETOWEINTERNETOWE

  Przekonaj się, że własny sklep Przekonaj się, że własny sklep 
w sieci to coś dostępnego dla w sieci to coś dostępnego dla 

każdego!każdego!

WYKONAMYWYKONAMY

  Dla Ciebie Dla Ciebie 
projekty graficzneprojekty graficzne

(np. wizytówki, banery,  (np. wizytówki, banery,  
plakaty...) plakaty...) 

...I JE WYDRUKUJEMY!...I JE WYDRUKUJEMY!

OBSŁUŻYMYOBSŁUŻYMY

  Za Ciebie Twoje social Za Ciebie Twoje social 
media i będziemy media i będziemy 

administrować Twoją administrować Twoją 
stroną!stroną!

email: serwis@przystanek-kozienice
Tel: 882 126 601
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  Przekonaj się, że własny sklep Przekonaj się, że własny sklep 
w sieci to coś dostępnego dla w sieci to coś dostępnego dla 

każdego!każdego!

WYKONAMYWYKONAMY

  Dla Ciebie Dla Ciebie 
projekty graficzneprojekty graficzne

(np. wizytówki, banery,  (np. wizytówki, banery,  
plakaty...) plakaty...) 

...I JE WYDRUKUJEMY!...I JE WYDRUKUJEMY!

OBSŁUŻYMYOBSŁUŻYMY

  Za Ciebie Twoje social Za Ciebie Twoje social 
media i będziemy media i będziemy 

administrować Twoją administrować Twoją 
stroną!stroną!

email: serwis@przystanek-kozienice
Tel: 882 126 601

W czasie pandemii, gdy tak wiele sfer życia przenosimy do Internetu, pracując i ucząc się zdalnie, ważne 
jest, by korzystać z dobrze konserwowanego i poprawnie skonfigurowanego sprzętu oraz najlepszych 

usług i narzędzi internetowych. Nasz spółdzielnia oferuje szeroki wachlarz usług związanych  zarówno 
z serwisowaniem sprzętu, jak i profesjonalną pomocą w jego właściwym skonfigurowaniu, 

a także w przeniesieniu własnego biznesu do Sieci.
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ODBIÓR ŁODZI NA POTRZEBY SŁUŻB KRYZYSOWYCH GMINY KOZIENICE

„Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim”

We wtorek, 24 listopada br., w samo południe przed Urzędem Miejskim w Kozienicach 
odbył się odbiór łodzi ratunkowej Brema 430 zakupionej w ramach Zarządzania 
Kryzysowego Gminy Kozienice.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej dotację 

na realizację otwartego konkursu pn. „Wdzięczni  
Bohaterom – Powstańcom Warszawskim”.

W odbiorze łodzi uczestniczyli: 
Burmistrz Gminy Piotr Kozłowski 
wraz z Zastępcami Dorotą Stę-
pień i Mirosławem Pułkowskim 
oraz Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Luiza Prus.

Według burmistrza Piotra Ko-
złowskiego, ten długo wyczeki-
wany przez społeczność lokalną 
zakup posłuży przez dobrych kil-
kanaście lat.

Łódź ratunkowa Brema 430 z 
silnikiem zaburtowym o mocy 
20KM, wyposażeniem i przycze-
pą zakupiona została dla Gminy 
Kozienice w celu zabezpieczenia 
potrzeb służb kryzysowych.

Wykorzystywana ona będzie 
na potrzeby działań ratowni-
czych związanych z poszukiwa-
niem osób w wodzie oraz po-

dejmowaniem poszkodowanych 
z wody w przypadku zagrożenia 
życia w sytuacjach kryzysowych. 
Posłuży także do patrolowania 
wałów w przypadku zagrożenia 
powodziowego.

Kadłub przystosowany jest 
dla 4 osób. W jego wyposażenie 
wchodzi noktowizor, fotopułap-
ka, radiotelefon, pagaje telesko-
powe, wiosła aluminiowe, koło 
ratunkowe, rzutka ratunkowa, 
kamizelki ratunkowe, gaśnica, 
odbojnice z linkami.

Łączny koszt zakupu wyniósł 
44 745,00 zł.

Planuje się użyczyć łódź Pol-
skiemu Związkowi Wędkar-
skiemu oraz Społecznej Straży 

Rybackiej, która będzie realizo-
wać zadania z zakresu ekologii, 
ochrony zwierząt i dziedzictwa 
przyrodniczego m. in. poprzez 
zarybianie zbiorników wodnych, 
zwalczanie kłusownictwa, dba-
nie o czystość wód oraz promo-
cję sportu wędkarskiego.

Pierwsze wodowanie miało 
miejsce na Jeziorze Kozienickim. 
Fachową pomocą służyli druho-
wie Ochotniczej Straży Pożarnej 
ze Świerży Górnych i przedsta-
wiciele Społecznej Straży Ryba-
ckiej. W dziewiczym rajdzie po 
wodach jeziora uczestniczyli też 
Zastępca Burmistrza ds. Tech-
nicznych Mirosław Pułkowski 
oraz Dyrektor Wydziału Polityki  
Społecznej Luiza Prus.

Uczniowie Niepublicznych 
Szkół Zakładu Doskonale-
nia Zawodowego w Kielcach 
będą realizować projekt pod 
tytułem „63 dni chwały! – 
Ocalmy od zapomnienia…”. 
Zadanie obejmie 180 ucz-
niów w wieku 14-19 kształ-
cących się w szkołach na 
terenie województw: święto-
krzyskiego i mazowieckiego. 
Uczestnikami zadania będzie 
grupa uczniów klas mundu-
rowych ze Szkół ZDZ.

Projekt ma charakter edu-
kacyjny, którego celem jest 
popularyzowanie wiedzy na 
temat walk wyzwoleńczych 
podczas powstania warszaw-
skiego. Potrzeba realizacji 
projektu wynika z zaintere-
sowań uczniów, którzy sami 
zgłosili chęć zbierania in-
formacji, odszukania i udo-
kumentowania miejsc, po-
staci związanych z okresem 
1 sierpnia – 3 października 

1944 r. Projekt ma przybli-
żyć uczniom sylwetki uczest-
ników powstania warszaw-
skiego. Młodzież odszuka 
miejsca, odwiedzi cmenta-
rze - odda honory poległym 
powstańcom, złoży wiązanki  
i kwiaty. 

Projekt zachęca do samo-
dzielnego poszukiwania in-
formacji na temat ważnych 
wydarzeń oraz postaci, które 
miały istotny wpływ na kształ-
towanie się historii Polski. 
Projekt pobudza ciekawość 
do wyszukiwania informacji 
w specjalistycznej literaturze 
oraz oferuje uczniom osobi-
ste doświadczenia poprzez 
wycieczki fakultatywne do 
historycznych miejsc, spot-
kania międzypokoleniowe  
z kombatantami i pasjonata-
mi - historykami.
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Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski - Samorządowcem Roku 

w Powiecie Kozienickim
Odwołane imprezy

W ramach akcji „Mała Ojczyzna - Duża Sprawa” organizowanej przez „Echo Dnia”  
odbywała się ocena włodarzy, ich pracy podczas sprawowania funkcji i rocznych 

dokonań. Najwyższą ocenę w powiecie kozienickim otrzymał Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski, zdobywając tym samym, kolejny rok z rzędu, tytuł Samorządowca Roku.

- Jest mi bardzo miło, że po 
raz kolejny otrzymałem ty-
tuł „Samorządowca Roku”, 
zwłaszcza że nieco ponad mie-
siąc temu Kozienice otrzyma-

ły tytuł „Miasta przyjaznego 
mieszkańcom”. Dziękując za to 
wyróżnienie, pragnę podkre-
ślić, że jest ono wyróżnieniem 
pracy mojej, moich współpra-

cowników, sołtysów, radnych, 
mieszkańców i wszystkich osób 
zaangażowanych w życie gmi-
ny – komentuje Burmistrz  
Piotr Kozłowski.

Szanowni Państwo,

z uwagi na duże zainteresowanie tema-
tem z przykrością przekazuję, że wydarze-
nia zaplanowane do organizacji w grudniu 
bieżącego roku, tj. II. edycja Kozienickiego 
Kiermaszu Świątecznego oraz Sylwester 
Miejski zostają odwołane.

Obecny rok jest wyjątkowy z wielu wzglę-
dów. Rezygnacja z organizacji ww. wyda-
rzeń to decyzja niełatwa, jednak w moim 
przekonaniu absolutnie słuszna. To nie-
zwykle ważne byśmy zadbali o zdrowie 
swoje i naszych bliskich, abyśmy nie pro-
wokowali sytuacji, które mogą wpłynąć 
na rozprzestrzenianie się wirusa i wzrost  
liczby zakażeń.

Wierzę, że ograniczanie kontaktu, czy 
zachowywanie odpowiedniego dy-
stansu przyniesie oczekiwane skut-
ki i w przyszłym roku będziemy mogli 
cieszyć się swoją obecnością podczas  
kozienickich wydarzeń.

Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Listopadowe odbiory inwestycji drogowych
Dnia 17 listopada br. Burmistrz Piotr Kozłowski dokonał odbiorów kolejnych inwestycji dro-

gowych zrealizowanych w Gminie Kozienice w ramach Funduszu Dróg samorządowych.

Zadanie pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej w miejscowo-
ści Kozienice na odcinku od ul. 
Przemysłowej do torów kolejo-
wych” obejmowała przebudo-
wę drogi gminnej - o długości 
318 m i szerokości 6,0 m,  bu-
dowę chodników i zjazdów. 
Wybudowane zostały 34 miej-
sca parkingowe o wymiarach: 
2,5 x 5,0. Dodatkowo wykona-

na została przebudowa i roz-
budowa oświetlenia uliczne-
go na nowe oprawy LEDowe. 
Łączny koszt budowy wyniósł   
1 250 380,00 zł

Zakres rzeczowy inwestycji 
pn.: „Budowa drogi gminnej 
w miejscowości Kozienice – 
Osiedle Borki” obejmował wy-
konanie robót ziemnych oraz 

wykonanie podbudowy tłucz-
niowej i wykonanie nawierzchni 
bitumicznej wraz z wykonaniem 
zjazdów, poboczy, oznakowania 
oraz usprawnieniem odwod-
nienia. Zamontowane zostały 
również nowe słupy oświet-
leniowe z oprawami LED. 
Łączny koszt budowy wyniósł  
1 245 330,00 zł

Obie inwestycje zrealizowało 
kozienickie Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych i Monta-
żowych „Budomont” s.c. Tade-
usz i Bartłomiej Głowiccy.
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90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławicach!

28 listopada 2020 roku odbyły 
się z okazji imponującego jubile-
uszu stosowne obchody, w tym 
uroczysta, symboliczna zbiórka, 
która była okazją do wspomi-
nania bogatej historii jednost-
ki. Tym bardziej, że doczekała 
się ona kompendium w postaci 
książki, napisanej przez Witolda 
Adamskiego,  obecnego preze-
sa OSP Stanisławicach, którego 
rodzina od dawna związana jest 
ze służbą. Jego ojciec, Bronisław 
Adamski należał do założycieli 
OSP w Stanisławicach, był potem 
jej naczelnikiem, a po jego śmier-
ci prezesem jednostki został brat 
pana Witolda.

- Ta publikacja uhonorowuje 
tych wszystkich strażaków, któ-
rych już nie ma - jest w niej po-
nad 400 nazwisk, które zebrałem 
w oparciu o dokumentację i  li-
sty obecności. Może się  w niej 
odnaleźć w niej każdy, kto miał 
coś wspólnego z jednostką OSP  
w Stanisławicach.  - mówił Wi-
told Adamski.

Mało która podobna jednostka 
może pochwalić się tego rodzaju 
opracowaniem, wpisuje się ono 
jednak w ważną, kulturotwór-
czą rolę OSP. Jak bowiem każe 
tradycja, druhowie ze Stanisła-
wic nie tylko służą dziś pomocą 
mieszkańcom w sytuacjach kry-
zysowych, ale również udzielają 
się na co dzień w różnych przed-
sięwzięciach oraz uczestniczą 
w działaniach na polu historii  
i kultury, m.in. współpracując  
z Kozienickim Stowarzyszeniem 
Rekonstrukcji Historycznych. 
Warto nadmienić, że publika-
cja była współfinansowana ze 
środków Gminy Kozienice w ra-
mach otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych,  
a egzemplarze książki zostały 

przekazane m.in. do Bibliote-
ki Publicznej Gminy Kozienice, 
gdzie można z nich będzie swo-
bodnie korzystać.

Obchody tak ważnej roczni-
cy planowane były od dawna, 
jednakże pandemia i związane 
z nią obostrzenia poskutkowa-
ły formą skromniejszą, bardziej 
symboliczną - nie zabrakło jed-
nak wystawy, niejako uzupełnia-
jącej treść publikacji wydanej 
drukiem. Zaproszeni goście mieli 
zatem  okazję obejrzeć zdjęcia 
dokumentujące historię jednost-
ki oraz przekrojową ekspozycję 
strażackiego wyposażenia i heł-
mów - od przedwojennego mie-
dzianego hełmu straży ogniowej, 
przez różne modele hełmów 
używanych od tamtej pory do 
dziś, aż po rodzynek: amerykań-
ski hełm strażacki, podarowany 
przez strażaków z Nowego Jorku, 
którzy brali udział w akcji gasze-
nia wież WTC. Prezentowane 
było również zdobyte przez stra-
żaków ze Stanisławic dyplomy  
i puchary z zawodów sportowo-
-pożarniczych.

OSP w Stanisławicach działa 
od 1929 roku, z krótką przerwą 
po wybuchu II Wojny Światowej, 
gdy Niemcy dopiero w roku 1943 
pozwolili na wznowienie działal-
ności. W tym trudnym czasie wie-
lu strażaków zasłużyło się pracą i 
walką w ruchu oporu przeciwko 
okupantowi. Po wojnie druhowie 
z zapałem ruszyli do rozbudowy 
jednostki, która stawała się co-
raz bardziej profesjonalna i im-
ponująca. W roku 1979, z okazji 
50-lecia działalności, jednostka 
otrzymała sztandar, który po dziś 
dzień jest jej dumą. Przez całe 
40-lecie, które upłynęło od tam-
tego momentu, strażacy włączy-
li się najróżniejsze działania na 

rzecz społeczności lokalnej, roz-
woju wsi Stanisławice i całej gmi-
ny. W potrzebie przekazali plac 
pod budowę służącej mieszkań-
com studni głębinowej, pomaga-
li w budowie kościoła w Stanisła-
wicach, (wcześniej udostępniając 
zresztą swoją remizę w charak-
terze kaplicy), odrestaurowali  
i uratowali od zapomnienia wiele 
miejsc spoczynku i pamięci na-
rodowej.  Podziwiany dziś przez 
odwiedzających Stanisławice  
i unikalny w skali kraju pomnik 
drzewo pożegnań (tzw. “Choica”) 
również został odbudowany przy 
pomocy strażaków.

Obecnie w OSP w Stanisła-
wicach służy 46 członków zwy-
czajnych (w tym 6 kobiet), 5 
członków honorowych oraz 12 
dziewcząt i chłopców, zrzeszo-
nych w młodzieżowych druży-
nach pożarniczych. Z tej liczby 
ponad 20 strażaków posiada fa-
chowe wyszkolenie pożarnicze 
oraz spełnia wszelkie wymogi 
uprawniające do udziału w dzia-
łaniach ratowniczo-gaśniczych.

Jednostka wyposażona jest  
w trzy samochody gaśnicze - 
dwa wozy średnie i jeden lekki. 
Czynione od kilku lat starania  
o ciężki samochód gaśniczy mają 
szansę rychłego uwieńczenia 
powodzeniem, dzięki dotacjom  
z KGPS, Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Wojewódz-
kiemu Funduszowi Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Gminy Kozienice.

- To nasze 90-lecie miało być 
uwieńczone samochodem, ze 
środków składanych od między 
innymi Komendy Głównej Pań-
stwowej Straży Pożarnej, mar-
szałka województwa mazowie-
ckiego, wojewódzkiego funduszu 

ochrony środowiska i gminy Ko-
zienice. Ten samochód miał się 
już pojawić, ale producent ze 
względu na pandemię opóźnia 
jego oddanie, ale już wkrótce je-
dziemy na odbiór techniczny po-
jazdu. Jest to ciężki samochód ra-
towniczo-gaśniczy, doskonały na 
tereny leśne, bezdroża. Myślę, że 
się będzie dobrze spisywał – wy-
jaśniał prezes Witold Adamski.

Obchodom towarzyszyło od-
znaczenie wyróżniających się 
druhów: uchwałą Prezydium 
Zarządu Głównego Związku OSP 
RP druh Marian Drapała odzna-
czony został Złotym Znakiem 
Związku OSP RP, a decyzją Za-
rządu Wojewódzkiego OSP złote 
medale „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” otrzymali druhowie Ja-
nusz Wit i Paweł Wójcik. Samej 
jednostce i jej prezesowi, Witol-
dowi Adamskiemu, przypadły w 
udziale medale PRO MASOVIA, 
nadane przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Ada-
ma Struzika. Dyplomy uznania 

od marszałka odebrali druhowie 
Robert Paduch, Marian Drapała, 
Marcin Rębiś i Janusz Wit. Swoje 
życzenia i upominki przekazały 
też władze gminne, powiato-
we i wojewódzkie. Burmistrza 
Gminy Kozienice i radnych Rady 
Miejskiej reprezentował wice-
przewodniczący  Artur Matera, 
który odczytał list gratulacyjny  
i przekazał symboliczne podzię-
kowanie “za 90 lat ofiarnej służby 
dla dobra lokalnej społeczności”. 
Starostę reprezentował członek 
Zarządu i dyrektor szkoły w Sta-
nisławicach Marek Kucharski, 
zaś radny sejmiku mazowieckie-
go Leszek Przybytniak dziękował  
i gratulował w imieniu Marszałka 
Województwa Mazowieckiego.

Partnerami uroczystości byli 
Państwowa Straż Pożarna, Sa-
morząd Województwa Mazo-
wieckiego, wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Gmina Kozienice, 
Enea Wytwarzanie i Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach.

“Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” - takie hasło już od 90 lat przyświeca druhom  
z OSP w Stanisławicach w ich służbie nie tylko na rzecz ochrony przed zagrożeniami 

ze strony ognia, wypadków i żywiołów, ale także na rzecz lepszego współżycia społecznego  
i podtrzymywania chlubnych tradycji.
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Program „Wspieraj Seniora” polega na dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia na zewnątrz podczas trwania pandemii, 

zważając na ich bezpieczeństwo. Senior, który ukończył 70 rok życia i zdecyduje się na taką pomoc, powinien zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną specjalnie w ramach 

tego programu pod numer 22 505 11 11. Następnie osoba, która przyjęła zgłoszenie przekazuje je do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji 

Statystycznej. Odpowiedzialny za to pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem weryfikując zgłoszenie i ustala grupę wsparcia, która w dużej mierze 

polegać będzie na dostarczeniu zakupów – artykułów pierwszej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, czy środki higieny osobistej. Koszt tych zakupów pokrywa senior.

Gmina Kozienice uzyskała dofinansowanie do programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 80% wydatków na ten cel, a mianowicie 75 000 zł.

Program „Wspieraj Seniora” polega na dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia na zewnątrz 
podczas trwania pandemii, zważając na ich bezpieczeństwo. Senior, który ukończył 70 rok życia i zdecyduje się na taką pomoc, powinien zadzwonić 
na ogólnopolską infolinię uruchomioną specjalnie w ramach tego programu pod numer 22 505 11 11. Następnie osoba, która przyjęła zgłoszenie 

przekazuje je do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Odpowiedzialny za to pracownik 
ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem weryfikując zgłoszenie i ustala grupę wsparcia, która w dużej mierze polegać będzie 
na dostarczeniu zakupów – artykułów pierwszej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, czy środki higieny osobistej. Koszt tych zakupów pokrywa senior.

Gmina Kozienice uzyskała dofinansowanie do programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 80% wydatków na ten cel, a mianowicie 75 000 zł.
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MUZYCZNE KOZIENICE

Dziwne i zaskakujące rzeczy...
Zgodnie z zapowiedziami - po zakończeniu projektu Muzyczne Kozienice wcale nie zasypiają! 

Tym razem cofamy się W CZASIE nieco dalej, zagłębiając się w meandry historii kilku 
ważnych zespołów naszej sceny hardcore/punk/crossover i nie tylko, naszym przewodnikiem 
zaś będzie jeden z weteranów tejże sceny, Karol “Panda” Kozak. Słowem wyjaśnienia na temat 
formuły: zaczęło się od naszej prośby o rozjaśnienie kilku wątków dotyczących zespołu EKG, 
poszło jednak ostatecznie dużo szerszym frontem.

OKO: Najpierw trochę o prehi-
storii: jak wspominasz czasy, gdy 
zaczynałeś wchodzić w muzykę, 
gdy w Kozienicach zaczęło się 
coś na tym polu ciekawego  - z 
Twojej perspektywy - dziać? To 
był od razu punk? Jakie zespoły, 
jacy ludzie najbardziej zapadli Ci 
w pamięć?

Karol “Panda” Kozak: Witam 
serdecznie. Pierwsze plany zało-
żenia zespołu pojawiły się już w 
podstawówce. Skończyło się na 
wymyślaniu różnych nazw i logoty-
pów. Królował wtedy wśród moich 
znajomych metal, ale punk i har-
dcore coraz częściej „dobijały się 
do drzwi”.

Myślę, że jeśli chodzi o mnie, to 
przełomowym rokiem był 1988 
gdy usłyszałem, w zasadzie w po-
dobnym czasie: Manowar, Venom, 
Slayer, Motorhead i Voivod z jed-
nej strony, a z drugiej D.R.I., Suici-
dal Tendencies, Dead Kennedys, 
Sex Pistols, G.B.H., itp. W Kozieni-
cach zaczynały się wtedy koncerty, 
dwa razy odbył się Hyde Punk na 
muszli, gdzie zobaczyłem po raz 
pierwszy Czerwoną Chorągiewkę 
z Bełchatowa no i zainteresowa-
łem się muzyką grindcore, coraz 
bardziej popularną wtedy wśród 
punków i metali. Zapoznałem się 
także z pierwszymi miejscowymi 
kapelami jak Błąd Ewolucji, Stolec 
Gierka, SB, Dźwięk Płynący z Serca 
itp. Później tych zespołów pojawi-
ło się naprawdę bardzo wiele, z 
racji wielkości naszego miasteczka, 
często ci sami ludzie przewijali się 
w różnych zespołach. Krąży nawet 
legenda, myślę, że bardzo bliska 
prawdy, że w pierwszej połowie 
lat 90-tych, mogło tych zespołów 
być nawet kilkanaście. Sporo z 
nich koncertowało u nas i poza 
naszym miastem. Próby większość 
z nich miała w garażach przy ulicy 
Żeromskiego choć inne miejsca też 
się oczywiście trafiały, częstokroć 
bardzo dziwne i abstrakcyjne. Jeśli 
chodzi o koncerty lokalnych zespo-
łów w Kozienicach, to odbywały 
się one wtedy głównie w szko-
łach, zarówno w Liceum jaki ZSZ, 
przy okazji różnych imprez a także 
w Spółdzielni Mieszkaniowej na 
osiedlu Piaski. Bardzo dużo fajnych 
gigów odbyło się w Domu Kultury, 
widziałem tu ponownie Czerwoną 
Chorągiewkę, Gangrenę, Antido-
tum, kultowy Strajk czy niezna-
ne jeszcze wtedy szerzej Farben 
Lehre. Kapel grało bardzo dużo 

więc nie wszystkie obecnie pa-
miętam a okres o którym mówię 
to zaledwie jakieś 5 lat (1990-95). 
Co do ludzi z tamtego okresu to nie 
sposób wszystkich wymienić a nie 
chciałbym kogoś pominąć. Części 
z nich niestety już z nami nie ma 
ale ci co są chyba mają się dobrze i 
tego im i ich rodzinom życzę.

OKO:Twój pierwszy zespół, 
pierwsze próby mierzenia się z 
instrumentem? Było coś przed 
E.K.G?

Panda: W czasach liceum już 
pierwsze nieśmiałe granie po ga-
rażach się pojawiło. Brzdąkałem 
wtedy na gitarze trochę ale osta-
tecznie jako, że nie umiałem tego 
robić a coś tam pisałem to trafił 
mi się wokal. Pierwszy w miarę 
sprawny zespół utworzyliśmy z ko-
legami z Liceum i ZSZ choć jeden 
kolega uczęszczał wtedy jeszcze 
do podstawówki. Nazwaliśmy się 
Redrum, zrobiliśmy trochę swoich 
kawałków i zagraliśmy bodajże trzy 
koncerty, w tym jeden w Pionkach 
i jeden w Białobrzegach. Później 
pojawiły się jeszcze takie nazwy 
jak Scoop, Lingam czy The Om. W 
1997 roku wspólnie z kolegami i 
będąc już na studiach, założyliśmy 
zespół Parang, z którym nagraliśmy 
trzy dema i do 2000 roku zagrali-
śmy 10 koncertów między innymi z 
takimi zespołami jak: Schizma, An-
tichrist, Dysmorfofobia, Złodzieje 
Rowerów, Knockdown, Inflexible 
itp. Z takich ciekawostek to utkwił 
mi koncert w opuszczonym domu 
w pobliskim Janowie, kto tam był 
ten wie co ciekawe tam się działo.

Bardzo miło wspominam ten 
czas, potem zainteresowałem się 
bardziej dj-ką i tym zajmowałem 
przez kilka lat. Część z ekipy utwo-
rzyła potem zespoły Pruchno, 
heRRmo, Fat Fingers a obecnie ¾ 
Parang tworzy zespół Ronin. Nie 
mogę się doczekać na ich nagrania 
no i oczywiście koncertów.

OKO: Co do E.K.G.: na stronie 
bandcamp wisi informacja, że ze-
spół działał w latach  2010-2013. 
Jednocześnie na YT można zna-
leźć rejestracje live E.K.G. z 2008. 
Skąd ta rozbieżność? Jaki był po-
mysł na ten zespół, co osiągnął  
i czemu zakończył działalność?

Panda:  Lata 2010-2013 to po 
prostu okres, w którym skomple-
tował się skład, który nagrał dru-

gie demo w 2011 roku. Wcześniej 
E.K.G. istniał i z poprzednim, nie-
stety już nieżyjącym wokalistą i ba-
sistą Krzyśkiem i w innym składzie 
ale już z Vigiem (gitara/wokal), 
również nagrał demo. Do zespo-
łu dołączyłem chyba w 2010 roku 
choć wcześniej bywałem u nich 
na próbach, próbując swych siły 
na basie. Myślę, że przełomowym 
momentem było dojście Kaśki na 
wokal, demo wyszło nieźle, zaczę-
ły się całkiem dobrze przyjmowa-
ne koncerty a kolega Kordian wy-
smażył nam dwa klipy na YouTube. 
Dwa razy zapuściliśmy się także 
na Podlasie, w 2011 roku graliśmy 
na Rock Na Bagnie a rok później 
w słynnym Pub Blues  w Bielskim 
Podlaskim. Świetny czas, bardzo 
miło wspominam i wszystkich po-
zdrawiam.

OKO: Potem był Czachoyeb 
- trochę inna muzyka, kolej-
ny rozdział. Działo się coś od 
czasu demo z roku 2015, band  
wciąż istnieje?

Panda: Po rozpadzie E.K.G. w 
2013 roku, zaczęliśmy z Vigiem 
przymiarki do nowego zespołu. 
Punktem zwrotnym okazało się 
znalezienie perkusisty Grzebyka, 
graliśmy dość długo we trzech. 
Potem dołączył na wokal Tiepak, 
który przez moment udzielał się 
też w E.K.G. Nazwa Czachoyeb 
sama jakoś tak wpadła. Vigo zajął 
się muzyką a ja tekstami. Bardzo 
miło wspominam koncerty, udało 
się zagrać ponownie na Rock Na 
Bagnie, tym razem już w Goniądzu 
w 2015 roku, do tego Lubli, bielsk 
Podlaski, Garbatka i ukochany Zie-
leniak na Lubelskiej. Na tych kon-
certach towarzystwo zacne i bli-
scy nam ludzie: Inkwizycja, Dizel, 
[peru], Bombat Belus, Cymeon X, 
Zdrowie na Budowie Band, Prze-
ciw, Fat Fingers itp. Demo z 2015 
roku wyszło jak wyszło, osobiście 
wolę dwa koncertowe klipy z RNB 
2015 na YouTube.

OKO: A może tym momencie 
grasz już w innym składzie - w ta-
kim razie może też trochę o nim?

Panda:  Po rozpadzie Czachoyeb 
w 2016 roku miałem już dokładnie 
skończone 40 lat i stwierdziłem, 

że chyba czas by młodsi ode mnie 
pobawili się „w te klocki”. Na razie 
zdania nie zamierzam zmieniać 
ale kto wie? Różne dziwne i zaska-
kujące rzeczy miały, mają i będą  
mieć miejsce.

OKO: Ogólna refleksja na te-
mat kozienickiej sceny na dziś 
i podejścia ludzi alternatywne-
go muzykowania - dzieje się wg 
Twojej wiedzy cokolwiek wartego  
uwagi?

Panda: Bardzo kibicowałem 
zespołowi Fat Fingers, z którym 
nawet udało mi się trochę pokrzy-
czeć i zagrać trzy koncerty w 2015 
roku. Obecnie mocno kibicuję jego 
następcy czyli bandowi Ronin, na-
grywać mi tu jak najszybciej i grać 
koncerty!

Może nie każdy wie ale w zespo-
le Licho, który gra koncerty między 
innymi z takimi uznanymi markami 
jak Furia, większość składu stano-
wią chłopaki od nas z okolicy, któ-
rzy mają również innym projekt 
Koniec Pola. Gorąco polecam.

OKO: Ostatnie pytanie: kilka 
słów od Ciebie na temat Zielo-

nego i miejsca, które stworzył. 
Można chyba bezpiecznie powie-
dzieć, że był to przez lata  naj-
ważniejszy ośrodek kozienickiej  
kultury alternatywnej?  

Panda:  Zielony to człowiek, któ-
ry wierzył w to co robi a to co stwo-
rzył w Zieleniaku przez lata, myślę, 
że nigdy nie zostanie zapomniane 
i zawsze będzie dobrze wspomina-
ne nie tylko u nas  w miasteczku. 
Co do miejsca, być może nie było 
doskonałe ale za to miało swój 
klimat nie do podrobienia, po-
cząwszy od tygodniowych spotkań 
np. na meczach, weekendowych 
eskapadach, „świątecznych prze-
sileniach” czyli spotkaniach zna-
jomych sobie osób, które tłumnie 
zjeżdżały ze studiów i miejsc prac 
z Polski i zagranicy by te dwa razy 
w roku spotkać się ze sobą. Same 
koncerty, ich atmosfera, uczestni-
cy, zespoły… Ciężko to wszystko na-
prawdę opisać. Cieszę się, że choć 
trochę mogłem w tym wszystkim 
uczestniczyć. Dzięki Rafał!

rozmawiał AlKo

Wszystkie zdjęcia udostępnio-
ne przez Karola „Pandę” Kozaka.

Przypominamy, że strona muzycznekozienice.pl już dziala - prosimy o uwagi, 
korekty, konstruktywną krytykę, nadsyłanie materiałów, propozycje spotkań...


