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Więc chodź - zabiorę Cię do przeszłości
Artystka w towarzystwie naczelnego OKA Edmunda Kordasa

Stanisława Gołąbek świętuje 15. lecie pracy twórczej

Janików 44A, 26-900 Kozienice
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Tel.: +48 48 332 02 81
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19 października, w sobotni poranek, pod egidą Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych wyruszyła  
z Kozienic druga już wycieczka dla dzieci ze szkół podstawowych pod hasłem "Więc chodź - zabiorę Cię do przeszłości", podczas której uczniowie 
mogli odwiedzić wszystkie punkty znane z publikacji „Szlak bitew, potyczek i miejsc pamięci narodowej Gminy Kozienice” wydanej przez KSRH  
w roku 1996. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia oraz współpracy Tygodnika OKO z portalem Turystyczne Kozienice nie zabrakło tam i nas!

Jak wyjaśnił nam zapytany 
o cel sobotniej eskapady peł-
niący funkcję przewodnika 
całej wycieczki konsultant hi-
storyczny i rzecznik prasowy 
Kozienickiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych 
Krzysztof Zając :

- Cel to oczywiście popula-
ryzowanie historii przeszłych 
wydarzeń na terenie Gminy 
Kozienice, ważnych miejsc i 
osób, tych bardziej i mniej 
znanych, albo raczej: mniej 
znanych wśród mieszkańców 
Gminy Kozienice, ale całkiem 
dobrze znanych historykom 

ogólnopolskim. Mamy kil-
ka takich miejsc i właśnie w 
tych miejscach utworzyliśmy 
„Szlak bitew, potyczek i miejsc 
pamięci narodowej Gminy 
Kozienice”. Jest tam ustawio-
nych dziewięć tablic historycz-
nych, opisujących te wszystkie 
wydarzenia, W ten sposób 

chcemy więc też promować 
szlak, który zorganizowało 
Kozienickie Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznych i 
samą jego ideę. Jest to oczy-
wiście również popularyzo-
wanie turystyki wśród dzieci 
i młodzieży. Mamy na tere-
nie Gminy Kozienice bardzo 

wiele miejsc ciekawych przy-
rodniczo, turystycznie i histo-
rycznie, kierujemy się tu też 
zatem znanym w całej Polsce 
hasłem „cudze chwalicie, swe-
go nie znacie, sami nie wiecie  
co posiadacie”.

Idea jest taka, żeby od-
wiedzać te najbliższe miej-
sca, zamiast wypuszczać się  
w dalsze jakieś eskapady, po-
nieważ tutaj w ciągu ponad 
połowy dnia możemy odwie-
dzić bardzo wiele ciekawych 
miejsc, wiele ciekawego  
się dowiedzieć.

Dokończenie na str.3
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Janików. Pierwszoklasiści z PSP w Janikowie złożyli ślubowanie.n 
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Więc chodź - zabiorę Cię do przeszłości
c.d. ze strony 1

Udział w wycieczce wzięło pra-
wie 50 uczniów z 5 szkół oraz ich 
opiekunowie. Były zatem repre-
zentacje PSP nr 3 im. Jana Kocha-
nowskiego w Kozienicach, PSP nr 
4 im. Jana Pawła II w Kozienicach, 
PSP w Janikowie, PSP w Brzeźni-
cy i PSP w Wólce Tyrzyńskiej.

Po zebraniu uczniów ze wszyst-
kich biorących udział w imprezie 
szkół, obraliśmy kurs na punkt 
widokowy Kępeczki, gdzie zaczy-
na się cały szlak.

1. KĘPECZKI, czyli PRZYCZÓ-
ŁEK KOZIENICKI – krwawy epizod 
Wielkiej Wojny, pierwsza bitwa 
pod Iwanogrodem czyli Dębli-
nem (11-21 października 1914)

Każdy, kto bywał na punkcie 
widokowym, wie, jak bardzo ma-
lowniczy i swojski widok roztacza 
się tu w każdą stronę. Gdy dotar-
liśmy tam w sobotnie przedpołu-
dnie, ową swojskość znakomicie 
podkreślała krowa pasąca się tuż 
za tablicą upamiętniającą zacięte 
walki, jakie w październiku 1914 
roku toczyły na tym terenie ar-
mie niemiecka i rosyjska. O zma-
ganiach tych obrazowo i z cieka-
wymi detalami - ale jednocześnie 
tak, by nie znudzić młodych słu-
chaczy – opowiedział Krzysztof 
Zając, o tym zaś, że uczniowie 
słuchali go na serio i z zaintere-
sowaniem, świadczyły zadawane 
przez nich wnikliwe pytania. Na 
koniec wszyscy obecni otrzymali 
publikację „Szlak bitew, poty-
czek i miejsc pamięci narodowej 
Gminy Kozienice”, dzięki czemu 
przed każdym kolejnym punktem 
mogli podczas przejazdu zorien-
tować się, jakim wydarzeniom 
będzie poświęcone kolejne miej-
sce pamięci. Warto i trzeba od-
notować, że Krzysztof Zając, choć 
przypadła mu rola przewodnia, 
nie reprezentował kozienickiego 
KSRH samotnie: towarzyszyli mu 
Tomasz Pakuła (prezes stowarzy-
szenia), Krystian Jasek i Dawid 
Bieńkowski – wszyscy starannie 
umundurowani, występujący 
jako żołnierze polscy z września 
1939 bądź legioniści Piłsudskie-
go. Dało się zauważyć, że na 
każdym postoju byli oblegani i 
wypytywaniu o różne szczegóły 
na temat umundurowania i wy-
posażenia.

2. KĘPA BIELAŃSKA, czyli 
PRZEDMOŚCIE MACIEJOWI-
CKIE – w ogniu walk obronnych 
o przeprawę mostową na Wiśle 
(8-9 września 1939)

To był zdecydowanie najbar-
dziej efektowny przystanek, a to 
za sprawą przygotowanej przez 
członków KSRH niespodzianki! 
Ledwie wycieczka zdążyła wy-
siąść z autokaru i zacząć rozglą-

dać się po okolicy… NIEEEEEM-
CYYYY!!! - rozległo się gromko z 
pobliskiego lasku, zaraz też dla 
dodania powagi złowieszczemu 
komunikatowi huknęły petardy, 
po czym na drodze pojawili się 
sami zaanonsowani właśnie na-
jeźdźcy: typowa dla września ‘39 
reprezentacja zmotoryzowanej 
piechoty, czyli klasyczny, wiozą-
cy dwóch żołnierzy Wehrmachtu 
motocykl z boczną przyczepką. 
Na szczęście obrońcy byli nie tyl-
ko czujni, ale i skuteczni, toteż po 
krótkiej chwili jeden z Niemców 
padł bez życia, drugi zaś został 
wzięty przez polskich żołnierzy 
do niewoli. Na tym zakończyła 
się niespodzianka, a gdy opad-
ło nieco napięcie, prowadzący 
mógł opowiedzieć o wojennym 
epizodzie, jaki scena ta symbo-
lizowała. Chodziło oczywiście o 
obronę tzw. przedmościa macie-
jowickiego. Korzystne w czasie 
pokoju sąsiedztwo Wisły okazy-
wało po wielokroć zrządzeniem 
fatalnym, gdy przychodził czas 
wojny, a okolica rzeki i przepraw 
stawała się polem kolejnych po-
tyczek i w konsekwencji obsza-
rem straszliwych zniszczeń.

3. NOWA WIEŚ czyli ZWYCIĘ-
SKA BITWA POWSTANIA LISTO-
PADOWEGO (19 lutego 1831)

Z uwagi na fakt, że tablica w 
Nowej Wsi znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie drogi, 
postój w tym miejscu był dość 
krótki – nie oznacza to jednak, 
że zabrakło czasu na wyczerpu-
jące przedstawienie tego, co ona 
upamiętnia. Oprócz historii wy-
buchu powstania listopadowego 
i wypadków, które doprowadziły 
do bitwy pod Nową Wsią, pozna-
liśmy również historię powstania 
samej Nowej Wsi oraz zapozna-
liśmy się z rozważaniami z dzie-
dziny onomastyki. Nie wiecie 
Państwo, czym jest onomasty-
ka? Polecamy skontaktowanie 
się z konsultantem historycznym 

KSRH, na pewno z przyjemnością 
naświetli to zagadnienie :)

4. ŚWIERŻE GÓRNE czyli BI-
TWA POWSTAŃCÓW STYCZNIO-
WYCH (25 marca 1863)

Wizyta w najstarszej miejsco-
wości w Gminie Kozienice była 
co najmniej równie interesująca 
i stanowiła logiczne następstwo 
w obrębie narracji historycznej, 
ponieważ okolica tej miejscowo-
ści była w roku 1863 areną bitwy 
kolejnego powstania (stycznio-
wego), zaś cmentarz przykoś-
cielny w Świerżach Górnych stał 
się miejscem spoczynku kilku 
poległych powstańców. Nieste-
ty, ustalenie dziś faktycznego 
miejsca tego pochówku nie jest 
proste, ponieważ brak material-
nego śladu mogił i posiłkować 
trzeba się mało precyzyjnymi 
zapisami. Oprócz wysłuchania 
historii bitwy i samej miejscowo-
ści, uczestnicy wycieczki obejrze-
li jeszcze zabytkowa drewnianą 
dzwonnicę, po czym udali się w 
dalszą drogę…

5. RYCZYWÓŁ czyli WĘDRÓW-
KA PRZEZ HISTORIĘ

...do Ryczywołu! O ile Świerże 
Górne są miejscowością najstar-
szą jako takie, o tyle Ryczywół 
ma w obrębie Ziemi Kozienickiej 
najdłuższą udokumentowaną 
historię zasiedlenia i największą 

liczbę stanowisk archeologicz-
nych z czasów najdawniejszych. 
W tym punkcie, przy odrobinie 
wyobraźni, najpełniej poczuć 
można oddech wieków. Słucha-
jąc prowadzącego poznaliśmy 
zarys skomplikowanej historii 
Ryczywołu, wzrostu jego prestiżu 
i nadania mu praw miejskich, a 
następnie jego powolnej margi-
nalizacji i stopniowej utraty zna-
czenia. Ostatnim omówionym 
epizodem były zacięte starcia, 
jakie toczyły się tutaj w czasie II 
Wojny Światowej w ramach walk 
o przyczółek warecko-magnu-
szewski, co skończyło się całko-
witym niemal zniszczeniem wsi. 
Ryczywół tchnie historią i nie-
przypadkowo właśnie tu KSRH 
organizuje co rok wielkie wido-
wiska historyczne.

6. WOLA CHODKOWSKA, czyli 
MIEJSCE I POTYCZKI ODDZIAŁU 
HUBALA (1 października)

To tutaj major Henryk Do-
brzański, powszechnie znany 
pod partyzanckim pseudonimem 
„Hubal”, stoczył swoją pierwszą 
potyczkę. Po kapitulacji stolicy 
i zwolnieniu z przysięgi części 
oddziału, legendarny już dziś 
major przemieszczał się z resz-
tą żołnierzy przez teren Ziemi 
Kozienickiej, gdy w Woli Chod-
kowskiej natknął się na niewielki 
zmotoryzowany oddział Niem-

ców, z którymi nasi kawalerzyści 
stoczyli zwycięską walkę. Cieka-
wym epizodem jest tu udzielenie 
przez mieszkańców pomocy ran-
nemu Niemcowi, dzięki czemu 
wieś uniknęła represji. Krótko po 
potyczce Oddział „Hubala” skie-
rował się do leśniczówki Cztery 
Kopce, podobnie jak 80 lat póź-
niej nasza wycieczka.

7. CZTERY KOPCE, czyli MOGI-
ŁA ŻOŁNIERZY 31. PUŁKU STRZEL-
CÓW KANIOWSKICH I ŻOŁNIERZY 
INNYCH POLSKICH JEDNOSTEK 
POLEGŁYCH W WALKACH WE 
WRZEŚNIU 1939

W odróżnieniu od poprzednich 
punktów, gdzie zatrzymywaliśmy 
się w bezpośrednim pobliżu tab-
lic, tutaj pewien odcinek trasy 
należało przejść pieszo – co nie 
przeszkadzało nikomu, ponieważ 
pogoda była, bez cienia przesa-
dy, idealna, a w dodatku spacer 
okazał się okazją do zbierania 
grzybów.

Sam pobyt w punkcie docelo-
wym miał tu charakter najbar-
dziej refleksyjny, ponieważ tutaj 
opowieść prowadzącego była 
najsmutniejsza. Byliśmy wszak 
w miejscu pamięci i sąsiedztwie 
leśnej mogiły żołnierzy, którzy 
w nierównej walce we wrześniu 
1939 roku oddali życie broniąc 
Ojczyzny. Dziś upamiętnia ich tu 
kamień z tablicą pamiątkową, 
odsłoniętą 8 lat temu, a także 
umieszczony nieco dalej, w miej-
scu łatwiej dostępnym pojaz-
dom, pomnik przy wjeździe do 
rezerwatu „Królewskie Źródła”.

8. KOZIENICE, czyli MIEJSCE BI-
TWY POD KOZIENICAMI (6 kwiet-
nia 1656)

Wreszcie – Kozienice! Po 
wspominaniu wrześniowej klęski 
tutaj można było się podbudo-
wać, ponieważ Krzysztof Zając 
ze swadą opowiedział o tym, jak 
butni, rujnujący nasz kraj Szwe-
dzi zostali pod Kozienicami za-
skoczeni i wycięci niemal w pień 
przez wojska hetmana Stefana 
Czarnieckiego, o czym zresztą nie 
omieszkał wspomnieć na kartach 
„Potopu” sam Sienkiewicz. Bitwa 
ta, będąca preludium do stoczo-
nej dzień później dużo większej 
bitwy pod Warką, rozegrała się 
nad dzisiejszym Jeziorem Kozie-
nickim, w którym – jak zapewnił 
nas prowadzący – do dziś mogą 
spoczywać pobitewne artefakty, 
które zresztą już tutaj znajdowa-
no.

Po zakończeniu właściwej 
części wycieczki, wszyscy uda-
li się na przygotowany nad 
jeziorem poczęstunek. Do  
następnego razu!

AlKo
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GARBATKA-LETNISKO

105. Rocznica bitwy pod Anielinem i Laskami

Ponad 40 tysięcy na pracownię informatyczną w Garbatce-Letnisko

W dniu 13 października w Żytkowicach i Brzustowie obchodziliśmy 105. rocznicę 
bitwy pod Anielinem i Laskami. Obchody uroczystości rozpoczęły się pod 

Pomnikiem- Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach i odbyły się pod patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Pani Teresa 
Fryszkiewicz w dniu 18 października 2019 r. 

podpisała umowę z wicemarszałkiem Województwa 
Mazowieckiego panem Rafałem Rajkowskim 
na dofinansowanie pracowni informatycznej  
w kwocie 46 000 zł.

Pod pomnik przybyła  lokal-
na społeczność, jak również 
członkowie związku Piłsudczy-
ków z Kozienic, Kombatanci RP 
i Byłych Więźniów Politycznych 
z Garbatki-Letnisko, przedsta-
wiciele Inwalidów i Weteranów 
Wojennych, Policji, Nadleśnictwa 
z Kozienic, Zwolenia i Dobieszy-
na, przedstawiciele Kozienickie-
go Parku Krajobrazowego oraz 
pracownicy i uczniowie szkoły 
w Bogucinie, Garbatce-Letnisko 
i Laskach. W tym wyjątkowym 
dniu w uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele Parlamentu, 
władze samorządowe Gminy 
Garbatka-Letnisko, wójt Teresa 

Fryszkiewicz, przewodniczący 
Rady Gminy Włodzimierz Mazur 
oraz sekretarz gminy Marzena 
Pomarańska. Byli obecni także 
przedstawiciele marszałka i wi-
cemarszałka województwa ma-
zowieckiego, burmistrz Kozienic 
Piotr Kozłowski oraz Dorota Stę-
pień zastępca burmistrza i wójt 
gminy Pionki Mirosław Ziółek. 
Przed rozpoczęciem uroczystości 
goście wraz z mieszkańcami wy-
słuchali koncertu patriotycznego 
w wykonaniu Roberta Grudnia. 
Następnie została odprawio-
na Msza Święta przez kapelana 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Radom 

Kryspina Raka.  Po zakończonej 
Mszy Świętej został odczytany 
apel poległych, w którym przy-
wołano pamięć wszystkich Le-
gionistów. Żołnierze oddali salwę 
honorową, po czym poszczegól-
ne delegacje złożyły wiązanki i 
kwiaty pod pomnikiem. Po za-
kończonej uroczystości  wszyscy 
uczestnicy przenieśli się na pola 
wsi Brzustów, gdzie rekonstruk-
torzy odtworzyli  bitwę z 22-
26.10.1914 r.  Uroczystość oraz 
rekonstrukcję przygotował  22 
Pułk Ułanów Podkarpackich, Sto-
warzyszenie Pamięci i Przyszłości 
w Kozienicach oraz Społeczny 
Komitet Organizacji Obchodów 

105. Rocznicy Bitwy pod Anieli-
nem i Laskami. Po zakończonej 
rekonstrukcji uczestnicy udali się 
na wspólny poczęstunek przy og-
nisku. Zadanie zostało dofinan-

sowane ze środków samorządu 
woj. Mazowieckiego, a patronem 
wydarzenia była Enea Wytwarza-
nie sp.zo.o.

Agnieszka Dziewicka

Dzięki podpisanej umowie o 
udzieleniu pomocy finansowej 
z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowie-
ckiego Programu Dofinansowa-
nia Pracowni Informatycznych i 
Językowych” zmodernizowana 
zostanie pracownia informa-
tyczna w Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Królowej Jadwigi 
w Garbatce-Letnisko. Całkowita 
wartość przedsięwzięcia wyno-
si około 65 800 zł, w tym wkład 
własny Gminy Garbatka-Letni-
sko to blisko 19 800 zł. Pozwoli 
to m.in. na zakup 19 kompute-
rów dla uczniów i nauczyciela 

z oprogramowaniem, monito-
ra interaktywnego, urządze-
nia wielofunkcyjnego oraz na 
zmodernizowanie obecnej in-
frastruktury sieci komputero-
wej LAN. Dostawa i instalacja 
nowych sprzętów zrealizowana 
zostanie do końca listopada br. 
Dzięki programowi uczniowie 
zyskają lepszy dostęp do no-
woczesnych rozwiązań infor-
matycznych i dydaktycznych, 
a także będą zdobywać nowe 
umiejętności.

Katarzyna Zawadzak

Głowaczów. Ekologiczna Rodzina z Eneą
I Festyn Rodzinny w Głowaczowie zorganizowany we 

współpracy i pod patronatem Enea już za nami.

W piątek 11 października w 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Głowaczowie odbył się Festyn 
Rodzinny pod hasłem Ekologicz-
na Rodzina z Eneą. Impreza miała 
na celu nie tylko integrację śro-
dowiska lokalnego ze szkołą, ale 
przede wszystkim promowanie 
ekologicznego, bezpiecznego i ak-
tywnego sposobu spędzania cza-
su wolnego w gronie rodzinnym. 
Całość poprowadziła pani Alek-
sandra Wolska, która powitała 
przybyłych gości, wśród których 

byli m. in. Wiceprezes Zarządu ds. 
Pracowniczych Enea Wytwarza-
nie p. Marcin Łukasiewicz, Wójt 
Gminy Głowaczów p. Hubert Czu-
baj, Przewodniczący Rady Gminy 
Głowaczów p. Piotr Marek. Koor-
dynatorem i pomysłodawcą im-
prezy była nauczycielka PSP Gło-
waczów Anna Nowak-Żak.

Pierwszym punktem programu 
był taniec ekologiczny z szarfa-
mi. Następnie uczestnicy impre-
zy mogli obejrzeć przygotowany 
przez uczniów i ich rodziców po-

kaz mody ekologicznej. Po czym 
nagrodzono wszystkich projek-
tantów oraz autorów najwyżej 
ocenianych prac wytypowanych 
w konkursie plastycznym o tema-
tyce ekologicznej. Dzięki współ-
pracy z największym zakładem w 
naszym rejonie, jakim jest Enea, 
rodzinna impreza obfitowała w 
wiele atrakcji dla dzieci. Najbar-
dziej oblegany był wielki dmucha-
ny zamek ze zjeżdżalnią, ponadto 
uczniowie i goście mogli uczest-
niczyć w zabawach z animatora-
mi, wziąć udział w warsztatach 
plastycznych, a także poddać się 
malowaniu twarzy. Ogromną ra-
dość wśród dzieci budziły posta-
cie z bajek przechadzające się z 
koszami pełnymi cukierków. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły 
się stoiska z różnymi atrakcjami 
przygotowanymi przez gości. Sto-
warzyszenie „Kwiat Lipy” i Koło 
Gospodyń Wiejskich „Głowaczo-
wianki” prezentowały wystawy 

własnoręcznie wykonanych dzieł 
oraz zaprosiły do degustacji po-
traw regionalnych, a także do 
wzięcia udziału w loterii fanto-
wej. Swoje prace wystawił lokal-
ny artysta – rzeźbiarz pan Józef 
Kondeja.

Uwagę przybyłych gości przy-
ciągały również stoiska: Gminnej 
Biblioteki Publicznej, gdzie moż-
na było w atrakcyjnej cenie nabyć 
książki, a także SKOK-u, gdzie w 
specjalnych gablotach wystawio-
no różne okolicznościowe mo-
nety i numizmaty. Swoje stoisko 
miała też Enea Wytwarzanie, 
gdzie wolontariusze prowadzili 
ciekawe pokazy. Na festynie goś-

cili również przedstawicieli poli-
cji i straży pożarnej, którzy poza 
troską o nasze bezpieczeństwo i 
wymiarem edukacyjnym zadbali 
także o kilka atrakcji dla dzieci tj. 
możliwość zobaczenia radiowo-
zu policyjnego z wideo radarem, 
wozu strażackiego oraz sprzętu, 
który używają w codziennej pra-
cy. Dodatkową niespodzianką 
były motocykle grupy HusarR z 
Kozienic. Wszyscy obecni mogli 
zobaczyć z bliska maszyny, zasiąść 
za ich kierownicą, przymierzyć 
stroje, a także posłuchać ryku sil-
ników. Każdy mógł posilić się przy 
grillu, posmakować waty cukro-
wej i popcornu.
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Historyczny mural w Kozienicach 

Grupa Enea na Kozienickim Pikniku Elektromobilności

- To historyczna chwila – 
zgodnie mówiono podczas 
uroczystego odsłonięcia 
muralu na bloku przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie 2  
w Kozienicach. Projekt ten 
jest dedykowany partner-
skiej współpracy Gminy Ko-
zienice z Eneą Wytwarzanie. 

Uroczystość miała miej-
sce 10 października, zanim 
to jednak nastąpiło przez 
kilka miesięcy trwały pra-
ce związane z wyborem 
najlepszego projektu przez 
specjalnie powołaną komi-
sję oraz głosowanie inter-
nautów. Zwyciężył Dawid 
Celek, wrocławsko-berliński 
architekt, dzieło namalował  
Tomasz Smieszkoł. 

Mural przedstawia obiek-
ty kozienickiego pałacu oraz 
bloku energetycznego B11, a 
także ważne dla współczes-
nej historii miasta i lokalne-
go środowiska postacie Józe-
fa Zielińskiego – pierwszego 

historycznego budownicze-
go elektrowni oraz Adama 
Białego – pierwszego dyrek-
tora „Elektrowni Kozienice”. 

W czwartek 10 paździer-
nika symbolicznego przecię-
cia wstęgi dokonali Adam 
Biały, rodzina śp. Józefa Zie-
lińskiego, Prezes Zarządu 
Enei Wytwarzanie Antoni 
Józwowicz oraz burmistrz  
Kozienic Piotr Kozłowski.

Druga część wydarze-
nia odbyła się w Centrum 
Kulturalno-Artystycznym, 
a rozpoczął ją dr Sebastian 
Piątkowski wygłaszając wy-
kład dotyczący historii ko-
zienickiej elektrowni od 
momentu podjęcia decyzji 
o jej budowie, aż do mo-
mentu jej wybudowania. 
Następnie goście uczestni-
czący w uroczystości mo-
gli obejrzeć film prezen-
tujący budowę elektrowni  
w Świerżach Górnych, a tak-
że krótki film dokumentujący  

powstanie muralu.  
Podczas uroczysto-

ści głos zabrali Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Ko-
złowski oraz Prezes Za-
rządu Enei Wytwarzanie  
Antoni Józwowicz. 

- Dla mnie ten mural jest 
połączeniem przeszłości z 
przyszłością, historii liczą-
cej już ponad 50 lat. Te dwa 
umieszczone na muralu wi-
zerunki Adama Białego i 
Józefa Zielińskiego są sym-
bolem wszystkich budow-
niczych, ale nie tylko bu-
downiczych elektrowni, ale 
również Kozienic - stwierdził 
Antoni Józwowicz.

Spotkanie zakończyło 
ujmujące przemówienie 
pierwszego dyrektora Elek-
trowni Kozienice Adama 
Białego, który nie ukrywał w 
nim swojego wzruszenia.

- Po czterdziestu latach 
nieobecności mogłem 
znów zawitać do Kozienic. 

W Kozienicach pozosta-
ję zawsze i na zawsze (…). 
Jeszcze raz serdecznie, 
bardzo, bardzo dziękuję, 
że mogę z państwem być  
i przeżywać te chwile.

Słowom tym towarzyszy-
ła zgotowana dyrektorowi 
owacja na stojąco.

Obecnie rozpoczęły się 
prace nad realizacją drugie-
go muralu, który powstaje 
w wyniku współpracy Gmi-
ny Kozienice i Enei Wytwa-
rzanie, tym razem praca 
dedykowana jest 470-le-
ciu nadania Kozienicom  
praw miejskich.

Setki mieszkańców Kozienic odwiedziły zorganizowany przez lokalny samorząd piknik 
elektromobilności. To pierwsza tego typu inicjatywa w regionie. Podczas pikniku nie 
zabrakło strefy Enei, która cieszyła się dużą popularnością.

Na stoisku Grupy Enea za-
prezentowano samochód 
elektryczny e-Golf oraz stacje 
szybkiego ładowania energii. 
Wsparcie i wiedzę meryto-

ryczną zapewnili specjaliści 
z Grupy: Leszek Kasperski z 
Enei Serwis oraz Przemysław 
Nowak z Enei Operatora.

– Rozwój elektromobilno-

ści jest jednym z priorytetów 
Grupy Enea, również na te-
renie Gminy Kozienice. Mam 
nadzieję, że wspólnie z samo-
rządem stworzymy w naszym 
regionie spójny, elektromo-
bilny ekosystem – powiedział 
Marcin Łukasiewicz, wice-
prezes Enei Wytwarzanie ds. 
pracowniczych.

Enea Wytwarzanie zorgani-
zowała także specjalną strefę 
dla najmłodszych uczestni-
ków pikniku. Na uczniów z lo-
kalnych szkół podstawowych 
czekały liczne konkursy do-
tyczące czystej energii oraz 
moc nagród za udział w pro-
jekcie „Nie taki prąd strasz-
ny” realizowanym przez wo-
lontariat Spółki.

Kozienicki Piknik Elektro-
mobilności zorganizowany 

został w ramach przedsię-
wzięcia „Strategia Rozwoju 
Elektromobilności Gminy Ko-
zienice na lata 2020-2035” 
sfinansowanego w ramach 
Programu Priorytetowego 

GEPARD II
– transport niskoemisyjny, 

część 2 – strategia rozwoju 
elektromobilności.

Mateusz Pułkowski
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Mobilne Biuro Obsługi Klienta PGE w Kozienicach
Burmistrz Gminy Kozienice, Pan Piotr Kozłowski poinformował, że dzięki podjętym 

staraniom w Kozienicach będzie istniała możliwość skorzystania z mobilnego 
Biura Obsługi Klienta PGE. PGE Obrót, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich 
klientów, uruchamia mobilny punkt obsługi. Tak samo jak w biurach stacjonarnych, 
będzie można w nim zrealizować wszelkie sprawy związane z kwestiami  
zakupu energii elektrycznej i gazu.

Mobilne Biuro Obsługi Klienta 
to specjalny pojazd, który został 
przystosowany do prowadzenia 
działalności usługowej. Będzie 
odwiedzał klientów w różnych 
miejscowościach na terenie dzia-
łania PGE Obrót. 

- Jesteśmy blisko naszych klien-
tów, ponieważ to oni stanowią 
centrum naszej działalności i to 
dla nich ciągle się zmieniamy. 
Obok wielu naszych propozycji 
zarówno bezpośredniego, jak i 
zdalnego kontaktu, oferujemy 

nowe, niecodzienne rozwiąza-
nie, które jest odpowiedzią na 
potrzeby klientów preferują-
cych tradycyjny kontakt z pra-
cownikami PGE Obrót. Mobilne 
Biuro Obsługi Klienta za kilka 
tygodni rozpocznie swoją trasę, 
pojawiając się w miejscowoś-
ciach, w których nie ma takich 
placówek oraz wszędzie tam, 
gdzie oczekują tego nasi klienci 
– mówi Robert Choma, prezes  
zarządu PGE Obrót. 

-To dla nas bardzo dobra wia-

domość, że PGE Obrót powra-
ca do Kozienic z biurem obsługi 
klienta. Liczymy, że docelowo 
takie biuro będzie miało sta-
cjonarną siedzibę w Kozieni-
cach – powiedział Burmistrz  
Piotr Kozłowski.

W mobilnym biurze klienci 
będą mogli spotkać się z do-
radcami klienta, którzy pomogą 
w realizacji procesów sprze-
dażowych i wszelkich innych 
kwestii związanych z energią  
elektryczną lub gazem.

 Mobilne biuro wyruszy w 
trasę po Polsce w listopadzie. 
Będzie również towarzyszyło 
marketingowym akcjom ple-
nerowym, prowadzonym na 

terenie działania PGE Obrót. 
Szczegółowy harmonogram 
będzie dostępny na stronie  
www.zapewniamyenergie.pl.

KOZIENICE LIDEREM EKOLOGII W REGIONIE 
W dniu 17 października 2019 roku, przed siedzibą Urzędu 

Miejskiego w Kozienicach odbył się „Kozienicki Piknik 
Elektromobilności”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 
ramach zadania pn: „Strategia Rozwoju Elektromobilności 
Gminy Kozienice na lata 2020-2035” sfinansowanego w 
ramach Programu Priorytetowego GEPARD II – transport 
niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Organizatorem wydarzenia 
była Gmina Kozienice, a współ-
organizatorami Enea SA oraz PGE 
Nowa Energia Sp. z o.o. 

Zaprezentowano samochody 
elektryczne Renault, Nissan ora 
Volkswagen oraz najnowocześ-

niejsze ładowarki do aut osobo-
wych. Można było również wy-
słuchać referatów ekspertów ze 
spółki PGE Nowa Energia, którzy 
podzielili się z mieszkańcami Ko-
zienic najnowocześniejszymi do-
świadczeniami i rozwiązaniami z 

zakresu elektromobilności.
Podczas pikniku, Zakład Analiz 

Środowiskowych przeprowadził 
również konsultacje społecz-
ne odzwierciedlające potrzeby 
mieszkańców zakresie elektro-
mobilności.

Piknik cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców 
Gminy Kozienice, uczniów kozie-
nickich szkół oraz przedszkola-
ków dla których przygotowano 
wiele atrakcji i konkursów z na-
grodami od organizatora Gminy 
Kozienice i Enea Wytwarzanie. 

-Jak powiedział Burmistrz 
Gminy Kozienice Pan Piotr Ko-
złowski w pikniku wzięło udział 
ponad 1000 osób, co wskazuje 
na olbrzymie zainteresowanie 
mieszkańców Gminy Kozienice 
innowacyjnymi rozwiązaniami 

ukierunkowanymi na ochronę 
środowiska naturalnego. Gmina 
Kozienice konsekwentnie dąży 
do pozostania liderem w zakre-
sie ekologii i obecnie nam się 
to udaje. Sukces pikniku tylko 
potwierdza sens działań, które 
wspólnie podejmujemy.

Patronat medialny nad 
wydarzeniem sprawowa-
ły: Kronika Kozienicka, Ra-
dio Plus Radom, Echo Dnia,  
Tygodnik Oko, Kozienice24 .
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Malowidło, które powstanie 
na ścianie budynku gminnego 
przy ul. Radomskiej 36, jest kom-
pozycją złożoną z elementów 
charakterystycznych dla miasta 
i gminy.  W lewej części murala 
zamieszczona zostanie  głowa je-
lenia z porożem, w prawej wize-
runek urodzonego 

w Kozienicach Króla Polski Zyg-
munta Starego. W dolnej części, 
będziemy mogli zobaczyć deli-

katne obrysy kozienickiego pa-
łacu – w wersji przedwojennej, 
kozienickiej kolumny z XVI wieku 
upamiętniającej narodziny króla 
oraz kominy elektrowni nawią-
zujące do współczesnej historii 
Kozienic.

- W pierwotnej wersji – zgło-
szonej do organizowanego przez 
Urząd Miejski – zapytania oferto-
wego, w koncepcji przedstawio-
ny był król Władysław Jagiełło, 
jednak na prośbę członków ko-
misji muralowej, w której poza 
reprezentantami Gminy i Enei, 
zasiadali przedstawiciele Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Kozie-
nickiej, Spółdzielni Mieszkanio-
wej, a także lokalnych środowisk 
artystycznych i mieszkańców, au-

tor pracy naniósł zmiany 
i „podmienił” królów, podkre-

ślając tym samym niebagatelny 
fakt narodzin Zygmunta Starego 
w naszym mieście – informuje 
Burmistrz Kozienic.

Autorem murala jest Seweryn 
Boroch, prywatnie mieszkaniec 
Gminy Kozienice, zawodowo 
związany z działającą na warszaw-
skim rynku firmą Estimejt, której 
jest właścicielem. Koncepcja mu-
ralu, pomimo iż bardzo nowo-
czesna, zyskała pozytywną opinię 
Mazowieckiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków.

- Rok 2019 jest rokiem w któ-
rym przypada 470. rocznica 
nadania praw miejskich Kozie-
nicom. Dla nas Kozieniczan jest 
to bardzo ważne wydarzenie. Za 
pośrednictwem murala chcemy 
edukować, pielęgnować pamięć 
o historii, ale i tworzyć, nową, 
współczesną. Mural powstanie w 
charakterystycznym miejscu, w 
centrum miasta, a jednocześnie 
– o czym może nie wszyscy wie-
dzą – na granicy strefy ochrony 

konserwatorskiej. Symbolicznie 
łączy nowe ze starym. Wierzę, że 
malowidło zyska sympatię miesz-
kańców – komentuje Burmistrz 
Piotr Kozłowski.

Mural powstanie w ramach 
tegorocznego, partnerskie-
go projektu, który realizu-
ją wspólnie Gmina Kozienice  
i Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.  

„Koncepcje rozbudowy drogi krajowej nr 48 od km 
128+678 do km 131+400 na odcinku przejście przez 

m. Kozienice wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych  
Uwarunkowaniach” – ul. Lubelska. 

Rozbudowa drogi 
krajowej 48

Otwarcie ofert na wyłonienie 
Wykonawcy na opracowanie 
koncepcji rozbudowy DK 48 – 
dotyczy odcinka ul. Lubelskiej 
w m. Kozienice – odbyło się 
dnia 7.01.2019 r. Cena najko-
rzystniejszej oferty zaoferowana 
przez firmę Arkas-Projekt Sp. z 
o.o. (298 890,00 zł) przekraczała 
plan finansowy  danego zada-
nia inwestycyjnego, w związku z 
czym GDDKiA wystąpiła o zwięk-
szenie środków na realizację  
tego zadania.

Dnia 10.10.2019 r. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad poinformowała, iż po 
zwiększeniu środków finanso-

wych wybrany został Wykonaw-
ca, który opracuje koncepcję 
rozbudowy DK 48 na przejściu 
przez Kozienice – odcinek od 
skrzyżowania z ul. Radomską do 
skrzyżowania z drogą gminną w 
m. Janików koło Kościoła.

Najkorzystniejszą ofertę na 
„Koncepcje rozbudowy drogi kra-
jowej nr 48 od km 128+678 do 
km 131+400 na odcinku przejście 
przez m. Kozienice wraz z uzyska-
niem Decyzji o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach” – zaofero-
wała firma Arkas-Projekt Sp. z 
o.o., ul. Aleja Marszałka Piłsud-
skiego 70A, 10-450 Olsztyn – 
cena 298,890,00 zł brutto.

Samorząd Gminy Kozienice upamiętni 470. 
rocznicę nadania praw miejskich Kozienicom
W środę, 16 październi-

ka, rozpoczęły się pra-
ce nad drugim kozienickim 
muralem. W  ten szczególny 
sposób Samorząd upamiętni 
470. rocznicę nadania praw 
miejskich Kozienicom.
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GMINA JEDLIŃSK

Wójt spotkał się z dyrektorami

Nowa pracownia komputerowa

Bilety miesięczne linii A do 
nabycia w gminie Jedlińsk17 października 2019 r., z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wójt gminy Kamil Dziewierz 

spotkał się z dyrektorami szkół z terenu gminy Jedlińsk oraz dyrektorem Centrum 
Usług Wspólnych w Jedlińsku.

W czasie spotkania wójt gminy 
podziękował wszystkim dyrekto-
rom za ich wkład pracy w kształ-
cenie i wychowanie młodzieży. 
Życzył im także wielu sukcesów 
oraz satysfakcji z pracy.

W spotkaniu wzięli udział rów-
nież przewodniczący rady gminy 
Łukasz Kurek, sekretarz gminy An-
drzej Pawluczyk, skarbnik gminy 
Ilona Starzyńska oraz główny spe-
cjalista ds. oświaty Ewa Bartula.

Po spotkaniu wójta gminy Kamila Dziewierza z Wiktorem 
Karbarzem, kierownikiem ds. przewozów w siedzibie fir-

my „Michalczewski”, a następnie w terenie, zostały pod-
jęte działania mające na celu ułatwić nabywanie biletów  
miesięcznych linii A.

SUW w Wierzchowinach 
już działa!
W dniu 14.10.2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Stacji 

Uzdatniania Wody zmodernizowanej w ramach zadania 
"Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez 
budowę i rozbudowę SUW Wierzchowiny".

Prace objęły m.in. roboty bu-
dowlane, technologiczne, instala-
cyjne, a także zagospodarowania 
terenu. Wymieniono pompy głębi-
nowe i obudowy studni, wybudo-
wano dwa zbiorniki wody uzdat-
nionej, zbiornik wód popłucznych, 
zbiornik ścieków sanitarnych oraz 
zamontowano agregat prądotwór-
czy w obudowie dźwiękochłonnej 
jako awaryjne źródło zasilania sta-
cji. SUW w Wierzchowinach został 
ogrodzony oraz zostały zamonto-
wane lampy. Koszt inwestycji to  
2.091.000,00 zł

Obiekt został poświęcony przez  
ks. Janusza Chamerę – probosz-
cza parafii Bierwce. Ponadto w 
uroczystości udział wzięli: Kamil 
Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk, 
Łukasz Kurek – przewodniczący 
rady gminy, Ewa Ofiara, Marcin 
Drewnowski i Maciej Makulski – 
radni gminy, Andrzej Pawluczyk – 
sekretarz gminy Jedlińsk, Dariusz 
Tępiński – kierownik ZGK, sołtysi 
z terenu obejmującego zasię-
giem SUW Wierzchowiny oraz 
okoliczni mieszkańcy.

Gmina Jedlińsk uzyskała  
z budżetu Województwa 

Mazowieckiego dofinansowa-
nie w wysokości 45 tys. zł na 
modernizację pracowni infor-
matycznej w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Jedlińsku. 
Umowę w tej sprawie 18 
października 2019 r. podpisali 
wójt gminy Kamil Dziewierz 
oraz skarbnik gminy Ilona 
Starzyńska. Całkowity koszt  
zadania wynosi 66 tys. zł.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam samochód Opel In-
signia 2011 r. (anglik) Cena 17 
tys. Tel .692 327 200
• Sprzedam Opel Corsa 2007 nr, 
1,0b, przebieg 34,5 tys. km, kolor 
piaskowy, wyposażenie: podsta-
wowe, centralny zamek, elek-
tryczne szyby. Cena 11 tys. Tel. 
889 220 258
• Sprzedam Daewoo Lanos 
2000r, 1.5B, hak, nowe obicia na 
fotele. Użytkowany na bieżąco. 
cena 2500zł Tel. 795-437-866
• Sprzedam tylny most do Polo-
neza Caro Plus cena do uzgodnie-
nia Tel.692-605-024

TOWARZYSKIE

• Sprzedam 3 działki (tylko ca-
łość), w tym 2 rolne i 1 budow-
lano-przemysłowa. Gm. Ko-
zienice, Chinów. Łączna pow. 
1,81 ha, niedaleko traktu głów-
nego. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 609 034 316
• 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 wkład kominkowy 
żeliwny moc 12kW, waga 116kg 
Tel. 513526453 lub 486148916
• Sprzedam przyczepkę kempin-
gową Niewiadow 126e wyreje-
strowana. Tanio Tel. 513526453 
lub 486148916
• Sprzedam Łóżko 2-os. drew-
niane w dobrym stanie.  
Tel. 513526453 lub 486148916
• Sprzedam króliki różne, uli-
ca Warszawska 114, Kozienice,  
Tel. 515 409 821

PRACA
• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach ok. Piaseczna. Pra-
ca stała Trasa Ryki Dęblin Kozie-
nice. INFO pod num. 786-285-
551 od 10 do 15
• Zatrudnimy 20 osób z ksią-
żeczką Sanepid w Kozieni-
cach. Zadzwoń lub napisz SMS 
501327433
• Poszukuje 10 osób na produkcje 
na stanowisko pakowacz/pako-
waczka w Kozienicach. Zadzwoń 
lub napisz SMS 501327433 
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Facet 45 lat pozna szczupłą ko-
bietę z Kozienic i ok. Czekam na 
smsy. Tel. 508 615 325
• Poznam kobietę w celu dys-
kretnych spotkań. Możliwy stały 
układ. Stan cywilny bez znacze-
nia. Pozdrawiam. 574557399 
• 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

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 50,80m2 IVp 
w Kozienicach. Mieszkanie 
na obydwie strony. W 
pobliżu centra handlowe, 
plac zabaw. 

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

• Sprzedam gospodarstwo rolne 
z zabudowaniami, 2ha, Adamów, 
gm. Głowaczów. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 503 450 361
• Sprzedam garaż murowany 
duży niestandardowy 25m2, przy 
ul. Głowaczowskiej notarialnie 
Kozienice Tel. 603-161-128
• Sprzedam działkę budowlaną 
1000 m2 w miejscowości Stani-
sławice. Więcej pod numerem 
telefonu 668579643

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

.

.

Specjalna wycieczka do Elektrowni 
z Turystycznymi Kozienicami!

15 października odbyła się kolejna wycieczka do Elektrowni Kozienice, której 
uczestnikami byli tym razem podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Przewozie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie.

Zwiedzanie odbywało się 
jak zwykle pod znakomitym 
przewodnictwem pana An-
drzeja Jamanka, który z właś-
ciwą sobie energią i polotem 
oprowadzał grupę po zaka-
markach Elektrowni, zdradza-
jąc jej rozliczne sekrety!

Dzięki uprzejmości Enea 
Wytwarzanie udało się zor-
ganizować wyjazd w do-
godnym dla obu placówek 
terminie, poza zwyczajnym 
planem bezpłatnych wycie-
czek, które dzięki współpracy 
Enei z  portalem Turystyczne 
Kozienice odbywają się re-
gularnie w każdy pierwszy  
czwartek miesiąca.  
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Chcemy żeby było bezpiecznie
Na prośbę mieszkańców mojego okręgu wyborczego, a także wielu innych osób skierowałem prośbę o zorganizowanie 

spotkania z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu  
dla pieszych przez ul. Jana Pawła II w okolicy budynku tzw. starej poczty.

Jest to przejście z którego ko-
rzystają każdego dnia dzieci w 
wieku szkolnym z klas IV – VIII. 
Od lat władze miasta proszą po-
wiat o opracowanie koncepcji i 
wdrożenie w życie rozwiązania, 
które zapewniałoby bezpieczeń-
stwo mieszkańców miasta. Nie-
stety w tej sprawie nie dzieje się 
właściwie nic. Zarząd Dróg wy-
konał 3 lata temu badanie natę-
żenia ruchu na ul. Jana Pawła II, 
głównej ulicy Pionek i po analizie 
doszedł do wniosku, że ruch jest 
niewielki, a piesi są bezpieczni. 
Jedyny problem jaki dostrzegli, 
to brak dostosowania prędkości 
przez kierowców. Na skutek tak 
wyciągniętych wniosków usta-
wiono znak ograniczenia pręd-
kości do 40 km/h, ale to nie roz-
wiązało problemu. I właśnie brak 
respektowania przepisów był 
orężem przedstawicieli Zarządu 
Dróg Powiatowych na spotkaniu, 
które odbyło się 16 października.

Pomimo tego, że zebraliśmy 
się właśnie przy tym przejściu, 
przedstawiciele Zarządu Dróg 
jakby nie chcieli dostrzec proble-
mu i wciąż zasłaniali się wykona-
nymi 3 lata wcześniej badaniami 
natężenia ruchu, które wg nich 
jasno wskazują, że mieszkańcy 
oraz władze miasta zwyczajnie 
przesadzają demonizując prob-
lem. Usłyszeliśmy, że właściwie 
nie ma rozwiązania, które moż-
na byłoby wprowadzić. Sygna-
lizacja świetlna nie, bo trzeba 
przebudować skrzyżowanie, bo 
wiąże się to z ogromnymi kosz-
tami, trzeba zmienić organizację 
ruchu, a poza tym sygnalizacja 
świetlna będzie odciągała uwagę 
kierowców od tego co dzieje się 
tuż przy samym wejściu na ulicę. 

Rzekomo kierowcy nie będą pa-
trzyli na pieszych, tylko skupią się 
na obserwacji świateł.

Zaproponowaliśmy montaż 
sygnalizacji tylko dla pieszych, 
czyli ustawienie dwóch słupów 
z przyciskiem STOP, który pieszy 
wciskałby na żądanie. Montaż 
tego typu sygnalizacji nie jest 
zbyt kosztowny, a na pewno po-
prawiłby bezpieczeństwo. Ten 
pomysł również spotkał się z bra-
kiem akceptacji ponieważ Zarząd 
Dróg nie chce brać odpowiedzial-
ności w przypadku awarii sygna-
lizacji. Przedstawiciele zarządu 
argumentowali, że nawet jeśliby 
taka sygnalizacja powstała, to 
nadal nie rozwiązuje problemu 
przejścia przez sąsiednią ul. Krzy-
wą. Zaproponowaliśmy, że złoży-
my dokumenty o ustanowienie 
ruchu jednokierunkowego na ul. 
Krzywej, co powinno znacząco 
wpłynąć na zmniejszenie zagro-
żenia. Ulica jest wąska, krzywa 
(jak nazwa wskazuje), o złej na-
wierzchni, a jedyne przejście dla 
pieszych znajduje się tuż przy 
wjeździe w ul. Słowackiego. Wi-
ceburmistrz zaproponowała, że 
miasto zmieni projekt na przebu-
dowę tej ulicy. Poprzednie wła-
dze miasta zlecając wykonanie 
projektu modernizacji ul. Krzy-
wej i ul. Słowackiego zbagate-
lizowały problem szerokości ul. 
Krzywej oraz bezpiecznego wy-
jazdu z tej ulicy w ul. Jana Pawła 
II. Chcemy by wjazd w ul. Krzywą 
był od strony Jana Pawła II, a 
wyjazd w ul. Słowackiego. Ruch 
jednokierunkowy, to poprawa 
bezpieczeństwa dzieci podążają-
cych każdego dnia do szkoły. Na-
sza deklaracja również spotkała 
się z kontrargumentem, że syg-

nalizacja świetlna przy budynku 
starej poczty nie może zostać 
wykonana, bo budżet powiatu 
ma swoje ograniczenia, a taka 
budowa poniesie za sobą ogrom-
ne koszty. W związku z tym za-
proponowaliśmy, że będziemy 
partycypować w tych kosztach, 
bo bezpieczeństwa mieszkańców 
nie da się przeliczyć na złotów-
ki. Przedstawiciele zarządu dróg 
po raz kolejny uzmysłowili nam, 
że ten pomysł także nie znajdzie 
akceptacji, gdyż nie mogą wpi-
sać we wniosku, że mieszkańcy 
oraz władze miasta Pionki chcą 
budowy sygnalizacji świetlnej. 
Jeśli już radni powiatu poparliby 
naszą prośbę, to może okazać 
się, że nagle powiat musi stawiać 
światła na każdym skrzyżowaniu,  
a podczas dyskusji dowiedzie-
liśmy się, że na żadnej drodze 
należącej do powiatu nie ma syg-
nalizacji świetlnej, więc wniosek 
nasuwa się sam – w Pionkach 
również jej nie będzie.

Ze strony zarządu dróg padły 
właściwie dwie propozycje po-
prawy bezpieczeństwa na przej-

ściu. Jedna, to zatrudnienie przez 
miasto osoby, która mogłaby 
przeprowadzać dzieci w godzi-
nach pracy szkoły. Sam to propo-
nowałem w interpelacji do bur-
mistrza, ale nie jest to docelowe 
rozwiązanie, ponieważ oprócz 
dzieci w wieku szkolnym tym 
przejściem każdego dnia chodzą 
setki ludzi, głównie osób star-
szych i właśnie z tego względu 
najlepszym rozwiązaniem byłoby 
ustawienie sygnalizacji. Przedsta-
wiciele zarządu dróg zapropono-
wali, że zamontują na przejściach 
tzw. azyle, ale tym samym zwę-
żą pas ruchu i moim zdaniem, 
jako kierowcy, spowodują więcej 
szkody niż pożytku. Węższy pas 
ruchu, dzieci z wypchanymi ple-
cakami na wąskiej wysepce na 
środku ulicy, to niestety żadne 
bezpieczne rozwiązanie.

W poprzedniej kadencji władze 
miasta na swój koszt zaprojek-
towały i wykonały doświetlenie 
przejść dla pieszych na całej ul. 
Jana Pawła II (drodze należącej do 
powiatu) ponieważ szczególnie w 
okresie jesienno-zimowym często 
dochodziło do potraceń osób pie-
szych. Zamontowanie świateł led 
poprawiło widoczność, ale nadal 
nie zwiększyło znacząco bezpie-
czeństwa. To prawda, że kierow-
cy jeżdżą z prędkością powyżej 
wprowadzonego ograniczenia, 
nie zatrzymują się przed pasami 
nawet jeśli widzą pieszych i aby 
przejść na drugą stronę ulicy trze-
ba po prostu wymusić zatrzyma-
nie pojazdu. Te argumenty rów-
nież nie przekonały urzędników z 
zarządu dróg, którzy w ostatecz-
ności zaproponowali by policja 
pilnowała ograniczenia prędkości, 
a nawet zasugerowali montaż 

fotoradarów. To być może dobre 
rozwiązanie, bo fotoradar działa 
jako „straszak”, kierowcy będą 
jeździli wolniej, a ci którzy złamią 
przepisy i zapłacą mandat, zasilą 
budżet powiatu. Nadal jednak nie 
jest to rozwiązanie, które zapew-
niłoby bezpieczeństwo na pasach. 
Dyrektor szkoły nr 1 tłumaczył, że 
uczniowie zgłaszają się do niego 
z informacjami, że często muszą 
stać nawet kilka, kilkanaście mi-
nut żeby przejść na drugą stronę 
ulicy i zdążyć na lekcje. Boją się 
wymusić na kierowcach zatrzy-
manie się i przepuszczenie ich 
w drodze do szkoły. Czy na tym 
przejściu musi dojść do tragiczne-
go w skutkach wypadku z udzia-
łem pieszego aby władze powiatu 
wreszcie otworzyły oczy na prob-
lem mieszkańców Pionek? Ulica 
Jana Pawła II jest drogą powiato-
wą i to zarządca drogi powinien 
zadbać o bezpieczeństwo na niej. 
Do tej pory, to miasto doświetliło 
przejścia, teraz proponuje przeor-
ganizowanie ruchu, partycypację 
w kosztach budowy sygnalizacji 
świetlnej, a nawet sami zasuge-
rowaliśmy, że zakupimy taką syg-
nalizację i zamontujemy, jednak 
zarząd powiatu uznał, że to także 
nie jest dobre rozwiązanie ponie-
waż będą musieli konserwować 
instalację i muszą wziąć pełną 
odpowiedzialność za jej działanie,  
a to są przecież koszty.

Od lat mieszkańcy proszą wła-
dze powiatu o poprawę bezpie-
czeństwa na przejściach. Właś-
ciciel drogi rozwiązał problem 
ograniczając prędkość na ul. Jana 
Pawła II do 40 km/h i na nic wię-
cej zgodzić się nie chce.

Radny Paweł Kobylas

PIONKI

Z wizytą w kozienickiej stacji śledzenia meteorów w ZS nr 1
Od blisko roku funkcjonuje w kozienickim Zespole Szkół 

nr1 stacja monitorująca przeloty meteorów nad Polską. 
Teraz badacze starają się pozyskać srodki na jej rozbudowę.

Umieszczona na dachu szkoły 
kamera patrzy przez całą noc na 
niebo, oprogramowanie zaś uru-
chamia nagrywanie za każdym 
razem, gdy w jej polu widzenia 
pojawi się przelatujący obiekt o 
określonych parametrach. Zada-
niem operatorów będzie następ-
nie przejrzenie zarejestrowane-
go materiału i odsianie wszelkich 
pozostających poza obszarem 
zainteresowania badaczy obiek-
tów typu samoloty, przelatujące 
ptaki, refleksy świetlne, zjawiska 
atmosferyczne. Dane na temat 
obiektów uznanych za meteo-

ry są gromadzone, analizowane  
i przetwarzane za pomocą inne-
go programu i przekazywane do 
Polskiej Sieci Bolidowej (Polish 
Fireball Network), której pra-
cownia jest częścią, figurując 
oficjalnie jako stacja PFN 76 w 
Kozienicach.

Mimo względnie krótkiego 
okresu działania, stacja zareje-
strowała dotąd blisko 900 prze-
lotów meteorów, w tym jeden 
spadek, czyli meteoryt. W tym 
miejscu wypada przytoczyć 
istotne rozróżnienie: meteoryt 
to tylko taki obiekt, który z kos-
mosu na Ziemię spadł. Meteor 
z kolei to każdy, którego prze-
lot jest obserwowany. Badacze 
z kozienickiej stacji zajmują się 
zatem przede wszystkim meteo-
rami, a od „łowców meteory-
tów” różni ich nie tylko główny 
obszar zainteresowania, ale i 
motywacja. Zasady Polskiej Sie-
ci Bolidowej stanowią jasno, że 
namierzony przy współpracy ko-
zienickiej stacji meteoryt (a by-
wają one bardzo wartościowe!) 

zostałby przeznaczony wyłącznie  
do celów naukowych.

A czemu meteory i meteory-
ty są tak ważne? Jak wyjaśnia 
nam Mirosław Mazur: „jak ktoś 
kiedyś ładnie powiedział, jest to 
najtańsza metoda poznawania 
kosmosu, bo one same przyla-
tują do nas, a wszystkich innych 
informacji trzeba szukać za duże 
pieniądze, samemu w ten kos-
mos latając”.

Czy stacja zajmująca się tak 
niecodziennymi rzeczami wyglą-
da kosmicznie? Ani trochę. Jedna 

analogowa kamera na dachu, w 
budynku ciasna klitka ze starym 
komputerem i monitorem – je-
dyne co jest tu względnie nowe, 
to działające w komputerze 
oprogramowanie. Uczestnicy 
projektu podkreślają, że zdarza 
im się w ciągu jednej nocy do-
konywać tylu obserwacji przelo-
tów, ile inne stacje rejestrują w 
ciągu miesiąca, lokalizacja jest 
zatem znakomita, jest zapał eki-
py… brak jedynie sprzętu, dlate-
go zespół badawczy podjął próbę 
zgromadzenia potrzebnych środ-

ków za pośrednictwem serwisu 
zrzutka.pl.

 
Za 15 000, na których zebranie 

w ciągu najbliższych dwóch mie-
sięcy ekipa liczy, stacja mogłaby 
zakupić 3 lub 4 kamery cyfrowe, 
co pozwoliłoby obserwować 
znacznie większą część nieba,  
a także nowy komputer, kartę 
graficzną i dyski. Zrzutkę znaj-
dziecie Państwo pod adresem 
zrzutka.pl/pfn76-kozienice, moż-
na również użyć kodu QR, który 
umieszczamy obok.
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Międzypokoleniowy most tradycji - pokłosie
We wtorek 15 października w Filii nr 1 Biblioteki 

Publicznej Gminy Kozienice odbyło się 
podsumowanie prowadzonego tam od czerwca projektu 
Międzypokoleniowy Most Tradycji, który w całości 
sfinansowany został przez Fundację Enea w ramach programu  
grantowego „Potęga PoMocy”.

Dużo mówiło się u nas ostat-
nio o mostach, a raczej o moście, 
którym za kilka lat spodziewamy 
się przejeżdżać przez Wisłę. Mało 
komu z mówiących udawało się 
przy tym uniknąć pokusy odnie-
sienia się do symboliki tego ele-
mentu infrastruktury, ponieważ 
od dawien dawna działa ona na 
naszą wyobraźnię bardzo mocno, 
a  jest przy tym w dodatku bar-
dzo budująca i pozytywna. Most 
łączy, spaja i ułatwia spotkania. 
Jakie mosty budowano w ostat-
nich miesiącach w bibliotece?

Nazwa projektu - „Międzypo-
koleniowy most tradycji” - mówi 
wiele, ponieważ wskazuje za-
równo na to, komu potrzebne 
jest połączenie, jak i to, jakimi 
środkami można je osiągnąć. W 
coraz szybciej zmieniającym się 
świecie przepaść między poko-
leniami, nad którą ubolewano 
przecież zawsze, wydaje się ros-
nąć w tempie wykładniczym. Co-
raz mniej jest między seniorami 
i młodym pokoleniem wspól-
noty doświadczeń, tematów do 
rozmowy, zwykłego wzajem-
nego zrozumienia… co może te 
oddalające się od siebie brzegi 
połączyć? Wspólna dla wszyst-
kich tradycja i jej odkrywanie  
oraz pielęgnacja.

Brzmi to nawet ładnie i górno-
lotnie, ale jak to zrobić w prak-
tyce? Cóż, bibliotekarki z Filii nr 
1 zakasały po prostu rękawy i 
postarawszy się najpierw o nie-
zbędne fundusze, zaprosiły se-
niorów i dzieci do wspólnej pracy 
w ramach warsztatów podzielo-
nych na bloki tematyczne.

W ramach bloku zajęć arty-
stycznych, uczestnicy wykony-
wali różnorodne prace, za każ-
dym razem korzystając z innej 
techniki. Były zatem okolicznoś-
ciowe kartki wykonane metodą 
iris folding, ozdobne pudełka na 
prezenty czy biżuterię, obrazy na 
szkle oraz motanki, czyli wyko-
nywane bez użycia jakichkolwiek 
ostrych narzędzi, jedynie meto-
dą darcia i wiązania, lalki, którym 
tradycyjnie przypisywano przypi-
sywano magiczne moce i takowe 
zastosowania.

O ile prace artystyczne nale-
żały do tych, w których to starsi 
zajmowali na starcie lepszą pozy-
cję i służyli pomocą młodszym, o 
tyle podczas warsztatów graficz-
nych młodsi mieli znakomita oka-
zję by się, dzięki swemu obyciu 
z komputerami, zrewanżować.  
A efekty? Cóż, Filia nr 1 ma 

wreszcie widoczny z daleka duży 
szyld, który informuje dumnie, że 
w tym dość słabo wyeksponowa-
nym zakątku mieści się BIBLIO-
TEKA, oraz baner, którym będzie 
mogła zwracać na siebie uwagę 
podczas imprez. Jedno i drugie 
zaprojektowane zostało przez 
uczestników warsztatów i sfinan-
sowane ze środków projektu.

Ostatnie ze spotkań, zorgani-
zowane tuż przed podsumowa-
niem projektu, poświęcone zo-
stało tworzeniu bardziej i mniej 
tradycyjnych kulinariów, które 
uświetniły wtorkowy wernisaż, 
podczas którego obejrzeć moż-
na było wszystkie stworzone w 

ramach projektu prace. W ra-
mach tego ostatniego spotkania 
pani Barbara Arendarska przy-
pomniała założenia projektu i 
jego przebieg oraz podziękowała 
wszystkim, tj, seniorom, dzie-
ciom, ich rodzicom oraz obec-
nym wolontariuszkom z Fundacji 
Enea – które obdarowane zosta-
ły przy okazji wykonanymi przez 
uczestników projektu pracami - 
za udział i zaangażowanie.

 
Jeśli wolno nam w tym ostat-

nim akapicie pokusić się o recen-
zję kulinariów, którymi hojnie 
częstowano wszystkich obec-
nych, w tym naturalnie przedsta-
wicieli mediów, ujmiemy to tak: 

gdyby mosty budowane były z 
tego rodzaju specjałów, kurso-
walibyśmy nimi nieustannie w 
obie strony pod byle pretekstem. 
Bo budująca je tradycja okazu-
je się mieć tyle smaków i barw, 
że naprawdę szkoda byłoby coś 
przegapić.

 
P.S. Jeśli nie dane było Pań-

stwu kosztować dotąd rolady 
z ziemniakami, w celu uzy-
skania bezcennego przepisu 
sugerujemy odwiedziny w bi-
bliotece, wypożyczenie do-
brej książki i uśmiechnięcie się  
do pań bibliotekarek.

AlKo

Wisła 2019, czyli nawodne ćwiczenia jednostek straży
Ze względu na wybitnie sprzyjającą aurę, wczesne popołudnie okazało się idealną porą na 

nawodne ćwiczenia strażackie pod szyldem „Wisła 2019”, które odbyły się 22 pażdziernika  
w okolicy przeprawy promowej w Świerżach Górnych.

Zapytany o cel i scenariusz 
ćwiczeń, Paweł Kowalski, Za-
stępca Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożar-
nej w Kozienicach, wyjaśniał:

- Dzisiejszym naszym zada-
niem jest ewakuacja ludzi po-
szkodowanych z wyspy. Mamy 
tutaj teoretycznie sytuację 
taką, że woda wystąpiła z ko-
ryta, przez co miejscowość zo-
stała odcięta od prądu i w ogóle 
od świata. Ze wszystkich stron 
jest otoczona wodą, dlatego też 
będziemy aplikacyjnie ewaku-
ować rodziny, dostarczać żyw-
ność i namioty ogrzewane, bo 
założenie jest oczywiście takie, 
że temperatura jest niska, mimo 
że akurat ona nam sprzyja. 
Będą również osoby poszkodo-
wane, które będziemy stamtąd 
transportować. Mamy za zada-
nie zapewnić tej miejscowości 
wszystkie warunki potrzebne 
do życia. Drugim epizodem 
jest wypadek prowizorycznego 
okrętu, rzecznej barki zrobionej 
przez mieszkańców, na progu 
spiętrzającym. W wyniku tego 
osiem osób wypada z barki i 
naszym zadaniem jest wyłowić 
te osoby z nurtu rzeki. Są one 
na szczęście w kapokach, więc 
powiedzmy, że są przytomne, 
jedynie wyziębione. To założe-
nie jest dla nas istotne, ponie-
waż mamy często zdarzenia na 
tym progu i dlatego staramy się 
jak najwięcej ćwiczyć.

W ćwiczeniach wzięło udział 
łącznie około sześćdziesięciu 
strażaków, w tym część kom-
panii Straży Państwowej z na-
szego powiatu oraz jednostki 
OSP Nowa Wieś, Ryczywół, 
Samwodzie i Świerże Górne. 
Dla kozienickich strażaków, czy-
li gospodarzy ćwiczeń, godziny 
wypływane na Wiśle są ważne, 
ponieważ ćwiczeń na dużej rze-
ce, w lokalizacjach, gdzie stero-
wanie jest utrudnione nigdy za 
wiele. Warto angażować w nie 
również strażaków-ochotników, 
by w razie potrzeby sprawnie 
współpracowali z kompanią 
strażaków zawodowych.

Ćwiczenia to nie tylko spraw-
dzian umiejętności ludzi, ale i 
funkcjonalności sprzętu: oprócz 
samych łodzi, sprawdzone zo-
stały również użyteczne w sytu-
acji powodzi pływające pompy, 
agregaty o dużej mocy, były też 
zapory przeciwpowodziowe o 
łącznej długości czterech i pół 
kilometra, z czego użyto oczy-
wiście jedynie części na wyspie 
(epizod pierwszy) strażacy, co 
możecie Państwo zobaczyć na 
zdjęciach, użyli takiej właśnie 
zapory, przetrenowali również 
budowę wału z worków z pia-
skiem. Sprawnie przebiegało 
zarówno zabezpieczanie wyspy, 
z której mieszkańcy odciętej 
miejscowości nie chcieli się, 
jak się okazało, w większości 
ewakuować, jak i transport 
osoby potrzebującej pomocy 

medycznej. Komunikaty, któ-
re słyszeliśmy wyraźnie, były 
jasne i precyzyjne, decyzje po-
dejmowane szybko, a transport 
poszkodowanych jedną stronę i 
potrzebnych urządzeń materia-
łów w drugą przebiegał szybko 
i bez zakłóceń. Gdy wyspa była 
już niemal całkowicie zabezpie-
czona, znalazło się w łodzi miej-
sce dla przedstawicieli mediów, 
którzy mogli przekonać się, jak 
to jest, znaleźć się w kierowa-
nej pewną ręką strażaka łodzi 
motorowej, bystro pokonującej 
nurt królowej polskich rzek, by 
nieść pomoc potrzebującym.

Bardzo dynamiczny był epi-
zod drugi, podczas którego 
odziani w kapoki towarzyszyli-
śmy załodze rozmieszczającej 
za wałem spiętrzającym plasti-
kowe beczki, symulujące ocze-
kujących pomocy pasażerów 
barki. Zadaniem kolejnych łodzi 
było podpłynięcie i wyłowienie 
rozbitków, co nie było proste, 
ponieważ precyzyjne manewry 
w tym miejscu nie należą do ła-
twych. Wszyscy wywiązali się z 
zadania wzorowo, co staraliśmy 
się utrwalić w miarę naszych 
możliwości, pomimo mokrych 
obiektywów. Z rozmów z zało-
ga łodzi wynikało, że wypadki 
w tym miejscu nie są rzadkie, 
ponieważ by pokonać przeszko-
dę, trzeba dokładnie wiedzieć, 
którędy płynąć. Podejście do 
progu w złym miejscu może na-
tomiast łatwo poskutkować wy-

wrotką łodzi, włącznie z najbar-
dziej fatalnym scenariuszem, 
gdy nakrywa ona pasażerów.

Ćwiczenia przebiegły spraw-
nie, zawodu nie sprawili ani 

ludzie, ani sprzęt, na koniec zaś 
z powszechnym aplauzem spot-
kała się możliwość regeneracji 
sił za sprawą strażackiej gro-
chówki!

AlKo
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Z notatnika młodego stażysty (część II)
Wszystkie opisane poniżej zdarzenia i sytuacje miały miejsce w jednej z placówek ochrony zdrowia na terenie powiatu kozienickiego w nieodległej 
przeszłości, acz jeszcze za rządów poprzedniej dyrekcji, opisane są zaś 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.

Wózek

Wózek na odpady medyczne 
to okropne bydlę. Zdecydowanie 
większy od wózków do rozwo-
żenia posiłków czy pościeli, jest 
prawdopodobnie największym 
tego typu pojazdem w placówce. 
Na wysokość sięga mi to niemal 
do ramion, jest ode mnie zdecy-
dowanie szerszy i długi chyba na 
2 metry. Jest zatem pojemny – to 
dobrze, bo od tego zależy, ile sta-
żysta się nachodzi. Jest też gaba-
rytowo ogromny – to źle, bo od 
tego zależy, ile stażysta sie nastoi. 
Nastoi się zaś przed drzwiami 
szpitalnych wind, wypróbowujac 
w myślach wszelkie znane sobie 
zaklinania i komponując nowe.

Windy

Windy szpitalne to dla stażysty 
przekleństwo. Te do przewozu 
chorych i personelu są niezawod-
ne, przestronne i bardzo często 
puste. Pod względem logistycz-
nym idealnie nadawałyby się do 
przewożenia wózka z odpadami 
medycznymi, którego rzecz jas-
na przewozić nimi nie wolno. Z 
wózkiem należy w jakiś sposób 
wpasować sie do windy, którą 
przemieszczają się chorzy samo-
dzielni i odwiedzający. Windy 
te są mniejsze, często się psują 

i zazwyczaj wypełnione są ludź-
mi. Postawa „no cóż, nie będę 
Państwu sprawiał kłopotu, po-
jadę następną” bardzo szybko 
stażyście przechodzi i wchodzimy 
w tryb asertywny: błyskwiczna 
ocena sytuacji, energiczne PRZE-
PRASZAM, sprawne ustawienie 
obecnych pod jedną ścianą (to 
jedyny sposób, bo resztę windy 
zajmie wózek) i jedziemy. Rzadko 
zdaży się ktoś krnąbrny, częściej 
ktoś ciekawy. Wózek zazwyczaj 
bywa podejrzewany o bycie częś-
cią szpitalnego cateringu, bywa 
jednak i inaczej.... Pewnego razu 
winda się zatrzymuje, ładuję się 
z pojazdem do środka, stajemy 
pod ścianą z drobną starszą pa-
nią, która przez chwilę nic nie 
mówi, po czym zbiera się na 
odwagę i zerkając znacząco na 
wózek pyta: „Proszę pana, czy 
może mi pan zagwarantować,  
że jesteśmy tutaj sami?”

Noga

Noga nie stanowi wyzwania. 
Mogłoby się wydawać, że jej 
cielesna lapidarność powinna, 
choćby dla przyzwoitosci, spot-
kać się z nutką grozy i fascyna-
cji, ale w ferworze spełniania 
swoich obowiązków stażysta 
ma na głowie większe wyzwa-
nia (na przykład windy), wobec 

których rzeczowość nogi schodzi  
na dalszy plan.

Wśród odpadów medycznych 
istnieją kategorie: 18 01 03 to 
wszystko, co miało kontakt z wy-
dzielinami ludzkiego ciała (opa-
trunki, zużyte rękawiczki, cew-
niki, etc) i może stanowić źródło 
infekcji. Większość przepisowych, 
czerwonych worków zawiera 
właśnie tego typu asortyment, 
jest to, rzec można, codzienność 
i standard. Oprócz tego mamy 
plastikowe wiaderka ze zużymi 
igłami i skalpelami – na te trze-
ba uważać szczególnie, prawid-
łowo powinny być dodatkowo 
zapakowane w tekturowe pudła, 
zaklejone i opisane (przeważnie 
nie są).  Mamy kategorię 18 01 
82, czyli pozostałości z żywienia 
pacjentów oddziałów zakaźnych, 
oraz najrzadszą, clou programu: 
18 01 02. Czym jest 18 01 02? 
Jak dowiedziałem się pierwszego 
dnia od miłej pani doktor, są to 
ni mniej, ni więcej tylko większe 
kawałki.

- To znaczy???
- No, na przykład noga.

Tu należy się czytelnikom wy-
jaśnienie: czerwone worki na 
odpady medyczne wyglądają 
na ogół jak... foliowe czerwone 
worki, tyle że opisane przy po-

mocy markera lub naklejki z ko-
dem, nazwą jednostki i oddziału 
oraz datą. Noga w czerwonym 
worku wygląda jak noga w czer-
wonym worku. Grubo opako-
wana, ponieważ trafia do niego 
chyba ze wszystkimi towarzy-
szącymi podczas amputacji ma-
teriałami. Na worku znajdujemy 
przeważnie kod, plus czasem 
dopisek AMPUTACJA. Jest to 
zrozumiała zapobiegliwość, bo 
omyłkowe pozostawienie takiej 
nogi w chłodni, która niczego 
nie chłodzi, byłoby wysoce nie-
fortunne. Noga musi trafić do 
zamrażarki – która akurat na 
szczęście działa bez zarzutu.

Oddziały posiadają własne, 
mniejsze wózki na odpady, do 
tymczasowego ich przechowy-
wania. To z nich stażysta wszystko 
odbiera. - tak to na ogół wygląda. 
A jeśli ten oddziałowy wózek bę-
dzie akurat komuś potrzebny? 
Ano, wówczas może zdarzyć się i 
tak, że wczesnym popołudniem, 
wprost na podłodze, na koryta-
rzu, którym ludzie jakby nie było 
chodzą choćby w odwiedziny, 
spoczywa sobie w rogu czerwo-
ny pakunek. Gdyby hipotetycz-
ny odwiedzający zboczył w jego 
kierunku, zastanowić mógłby 
go jego sugestywny kształt. Nie 
musiałby na szczęście długo du-
mać, ponieważ tym razem ktoś 
najwyraźniej uznał, że kod to za 
mało, amputować zaś można 
przecież rózne rzeczy, wobec cze-
go opatrzył pakunek wypisanymi 
markerem wielgachnymi literami 
układajacymi się w napis NOGA.

Stażysta

PS. Gwoli jasności: opisana wy-
żej sytuacja była jednorazowym 
incydentem.

PPS. Tak, miało być w tym od-
cinku o Sanepidzie, troszkę się 
jednak rozrósł.

PPPS. Ludzka noga (od kolana  
w dół) waży przeciętnie 4,5 kg. 


