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Szlachetna Paczka w Kozienicach!

Janików 44A, 26-900 Kozienice

www.polmax.com.pl
Tel.: +48 48 332 02 81

 Czynne:  Poniedziałek – piątek 8-18,  Sobota 8-18

Szlachetna Paczka to szczególna inicjatywa społeczna, wyróżniająca się zamysłem i formułą spośród 
innych działań charytatywnych. O szczegółach opowiedział nam jeden z  kozienickich wolontariuszy i 
zarazem specjalista ds. promocji, Mateusz Mikulski.

Co działa tu inaczej? Cóż, 
o ile większość działań 
charytatywnych polega na 
zbieraniu pieniędzy bądź 
jakiegoś rodzaju artyku-
łów (spożywczych, odzie-
żowych…) do ogólnej puli, 
z której następnie są one 
rozdzielane wśród benefi-
cjentów, o tyle Szlachetna 
Paczka jest pośrednikiem 
między konkretną osobą 
lub rodziną i równie kon-

kretnym darczyńcą. Co wię-
cej: przygotowywana przez 
darczyńcę paczka dopaso-
wana jest do potrzeb od-
biorcy, określonych przez 
niego samego podczas 
spotkań z wolontariuszami.

Wszystkiego tym, jak  
funkcjonuje to w praktyce 
i jak zostać darczyńcą, do-
wiecie się Państwo z arty-
kułu na stronie 3.



2 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl23(411) 21 listopada 2019

TYGODNIK

Spośród zgłoszonych 110 or-
ganizacji Mazowsza, znalazłyśmy 
się wśród 25% najlepszych, za-
kwalifikowanych do dofinanso-
wania projektu, jaki napisałyśmy. 
Naszym głównym przesłaniem 
jest wspólne działanie i integra-
cja mieszkańców naszej wsi.

Projekt zainicjowała i napi-
sała wiceprezes Ewa Szczygieł, 
przy wsparciu innych członkiń  
naszego "Koła".

Projekt polega na tym, że na 
terenie Remizo-świetlicy w Bą-
kowcu tworzymy boisko do gier 
zespołowych. Przy aktywnym 
współudziale naszych mieszkań-
ców w dniu 14 września odbyło 
się "Wielkie sprzątanie", kiedy 
to uprzątnęliśmy i wyrównaliśmy 
teren, zasialiśmy trawę, postawi-
liśmy bramki do siatkówki i piłki 
nożnej. Stworzyliśmy trybuny 
dla uczestników, montując liczne 
ławki, które sami wykonaliśmy.

W świetlicy tworzymy kącik 

dla najmłodszych – zakupiliśmy 
miękką matę, stolik, krzesełka, 
półkę na gry oraz gry i zabawki 
dla dzieci.

W realizacji tego projek-
tu, obok mieszkańców naszej 
wsi, aktywnie uczestniczyli  
nasi strażacy OSP w Bąkowcu.

W gminie mamy najwięk-
szy odsetek narodzin, jesteśmy 
najmłodszym sołectwem, dlate-
go też musimy wspólnie zadbać 
o nasze dzieci.

 
(Materiał nadesłany przez 

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Bąkowcu).
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710), że 
na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 
03-734 Warszawa, w dniu 21 października  2019 r.  zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu 
na budowę dla:

inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 
Warszawa

inwestycja: „budowa przejścia pod nasypem kolejowym w km 
68+758 w ramach przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 8 na 
odcinku od km 38+800 do km 100+850 (wg kilometraża istniejącego)”, 
działka ew. nr 799/2 z obrębu 0001 Augustów, gmina Grabów n/ Pilicą, 
powiat kozienicki, województwo mazowieckie

Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda 
Mazowiecki wydał postanowienie, w którym nałożył na inwestora 
obowiązek usunięcia nieprawidłowości i braków w projekcie 
budowlanym. Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego 
nie służy zażalenie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, w godzinach pon. 13.00-16.00, 
czw. 8.00-12.00), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do 
czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 41 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2096 ze zm.) 
– dalej Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 
publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. doręczenie 
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie

Data publicznego obwieszczenia:  21 listopada 2019 r.
WI-I.7840.7.74.2019.JK

Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach

„Aktywna Przystań”  
mieszkańcy Bąkowca nie śpią!

Fundacja Polskich Wartości prosi o wsparcie szóstej 
edycji akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach"  

o przekazanie produktów żywnościowych Naszym Rodakom 
na Wileńszczyźnie. „Paczka” jest także zbierana w powiecie 
radomskim, a koordynatorem akcji jest radna powiatu 
radomskiego Teodozja Bień.

Pomysł akcji „Paczka dla Ro-
daka i Bohatera na Kresach" zro-
dził się podczas lipcowej XXIV 
Międzynarodowej Pielgrzymki 
Pieszej Suwałki-Wilno. W trakcie 
marszu do Wilna pielgrzymi spo-
tykali na swojej drodze wielu ro-
daków mieszkających na Litwie, 
którzy częstowali wszystkich pąt-
ników, czym tylko mogli. W 2014 
roku Wojciech Woźniak spotkał 
na swojej drodze panią Aleksan-
drę, która witała pielgrzymów kil-
koma kanapkami oraz marchew-
kami z przydomowego ogrodu. 
Wzruszające zdjęcie, które wte-
dy wykonał, zainicjowało plan 
pomocy naszym rodakom.

Nazwa akcji „Paczka dla Ro-
daka i Bohatera na Kresach" na-
wiązuje do poświęcenia Polsce, 

pamięci naszych korzeni, pielęg-
nowaniu tradycji i narodowego 
dziedzictwa. Jesteśmy wdzięcz-
ni naszym Rodakom na Kresach 
za rozpowszechnianie polskiej 
mowy, za utrwalanie historii, za 
trud życia. Naszą akcją oddajemy 
hołd Rodakom, tym którzy od po-
koleń wiernie przestrzegają mak-
symy „Bóg, Honor, Ojczyzna". 
To hołd dla naszych współczes-
nych Bohaterów zachowujących 
Polskość w najczystszej postaci. 
„Paczka dla Rodaka i Bohatera na 

Kresach" dociera przed Bożym 
Narodzeniem do Polaków miesz-
kających na Wileńszczyźnie.

Zbieramy żywność o dłuższym 
terminie ważności, słodycze, 
konserwy chemia.

Akcja trwa do 3 grudnia 2019 r.
Punkt zbiórki: OSP Jedlińsk, ul. Warszawska 2 
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 

Teodozja Bień: 660 890 415 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bąkowcu wygrało  

w konkursie Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich – Ma-
zowsze Lokalne w Radomiu 
grant  w wys. 4 200,00 zł 
na projekt, zatytułowany  
„Aktywna Przystań".

Dzienny Dom 
Senior+ w Zwoleniu
Urząd Miejski w Zwoleniu apeluje: jeśli mieszkacie Państwo 

na terenie Zwoleniu lub okolicach i znacie osoby, które 
ukończyły 60 rok życia i są nieaktywne zawodowo, warto po-
informować je o tym, że od nowego roku w Zwoleniu będzie 
działał Dzienny Dom Senior+.

Wszelkie szczegółowe  infor-
macje uzyskać można w poko-
ju nr 7 w Urzędzie Miejskim, 
bądź w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Zwoleniu 
w pokoju nr 1, jak również pod 
numerami tel.: 48 6762726  
lub 48 6762330.

Dom Seniora będzie zloka-
lizowany na terenie Zespołu 
Szkół Rolniczo-Technicznych  
w budynku dydaktycznym „B”, 
znajdującym się przy ul. Woj-
ska Polskiego w Zwoleniu, któ-
ry  jest obecnie dostosowywany  
do pełnienia nowej funkcji.
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W Szlachetnej Paczce nie ma algorytmu!

Psychoaktywne Kozienice? Prolog

Szlachetna Paczka to szczególna inicjatywa społeczna, wyróżniająca się zamysłem  
i formułą spośród innych działań charytatywnych. O szczegółach opowiedział nam jeden  
z  kozienickich wolontariuszy i zarazem specjalista ds. promocji, Mateusz Mikulski.

W październiku tego roku Najwyższa Izba Kontroli  opublikowała wyniki przeprowadzonych 
przez siebie kontroli tego, jak gminy wydatkują pieniądze na profilaktykę. Raport ukazał 

się na stronie NIK pod tytułem „Profilaktyka uzależnień pod znakiem festynów i pogadanek”. 
Łatwo zgadnąć, że nie było to komplementem dla kontrolowanych.

c.d. ze strony 1

Mądra pomoc

Skąd wolontariusze wiedzą 
komu i jak pomóc? Jak tłumaczy 
nam Mateusz:

- Beneficjenci mogą być zgła-
szani przez każdego. Przez rodzi-
nę, sąsiadów, osobę postronną, 
nawet przez samego wolontariu-
sza czy przez pracowników opieki 
społecznej. Wszystkie HR (histo-
rie rodzin) trafiają do lidera rejo-
nu... W tym miejscu dziękujemy 
pracownikom MOPSu, którzy 
bardzo się zaangażowali, typując 
dla nas rodziny, które spełniają 
wymogi Szlachetnej Paczki. Za-
leży nam na mądrej pomocy, tra-
fiającej do tych, którzy faktycznie 
jej potrzebują i na nią zasługują, 
chcących zrobić coś ze swoją sy-
tuacja życiową. Główne kryteria 
to dochód i postawa.

Pierwszym krokiem po zgłosze-
niu są odwiedziny wolontariuszy 
w domu beneficjenta. To w tym 
momencie dana osoba lub rodzi-
na deklaruje swoją chęć skorzy-
stania z pomocy i określa swo-
je potrzeby. Pomaga jej w tym 
wolontariusz, którego zadaniem 
jest z kolei rozpoznanie sytuacji 
rodziny, jej postawy oraz naj-

ważniejszych potrzeb, na koniec 
wreszcie podjęcie decyzji, czy 
uważa za zasadne włączenie jej 
do projektu Szlachetnej Paczki. 
To nawiązanie i utrzymanie kon-
taktu jest w Szlachetnej Paczce 
bardzo ważne.

- Rozmowy mogą trwać godzi-
nę, dwie, trzy, zależy. Nawet jeśli 
jest duża rodzina, to i tak stara-
my się porozmawiać z każdym jej 
członkiem, dotyczy to też dzieci.

Jak opowiada nam Mateusz, 
większość rodzin jest chętna 
do współpracy i wdzięczna, w 
odpowiedzi na nasze pytanie  
potwierdza jednak, że zdarzają 
się również beneficjenci trudni: 

roszczeniowi z jednej strony oraz 
wstydzący się przyjąć pomoc z 
drugiej. Tym pierwszym wolon-
tariusz musi dać do zrozumienia, 
że celem Szlachetnej Paczki jest 
pomoc potrzebującym i chcącym 
coś zmienić w swoim życiu. Z 
drugą grupą jest trudniej, bieda 
jest milcząca. Osoby w szczegól-
nie trudnej sytuacji często wsty-
dzą się przyjąć pomoc, nawet 
jeśli bardzo jej potrzebują, a ich 
problemy są wynikiem choroby 
lub zdarzeń losowych.

Każdy daje swoje 100%

Wszyscy wolontariusze są 
do swojej pracy przygotowa-

ni, przeszli w tym celu specjal-
ne przeszkolenie. Jeśli chodzi 
o przydział zadań, nikt nikomu 
niczego nie narzuca. Obowią-
zująca w szlachetnej paczce za-
sada „każdy daje swoje 100%” 
oznacza 100% zaangażowania 
w granicach możliwości zade-
klarowanych przez samego wo-
lontariusza. Kto może, odwie-
dzi cztery rodziny. Ten kto nie 
może poświęcić na wolontariat 

aż tyle czasu, wybiera mniejszą 
liczbę podopiecznych. Prioryte-
tem jest nie ilość, a jakość kon-
taktu z beneficjentami. Oprócz 
zasadniczego kryterium docho-
dowego (500 zł na osobę w wy-
padku rodziny, 600 zł dla osoby 
samotnej) o wszystkim decydu-
je tu bowiem zrozumienie, za-
ufanie i osobisty kontakt, a nie 
zaznaczenie właściwych okienek  
w formularzu.

Jak zostać darczyńcą?
Aby znaleźć osoby, którym chcecie Państwo pomóc, należy za-

cząć od strony szlachetnapaczka.pl i kliknąć odsyłacz Wybieram 
rodzinę. Dalej możemy wybrać lokalizację, a następnie rodzinę, 
której sytuacja będzie zwięźle, acz rzeczowo opisana. Wskazane 
są zawsze 3 kluczowe potrzeby, które wybierając daną rodzinę 
zobowiążecie się Państwo spełnić, a także pozostałe potrzeby (w 
tym niematerialne, np. rehabilitacja) oraz ”szczególne upominki”.

Wszystko oprócz 3 potrzeb kluczowych jest opcjonalne, warto 
jednak pamiętać, że chodzi o miły gest upominek. Który jest speł-
nianiem marzeń jest więc bardzo na miejscu!

Po wybraniu rodziny i zostawieniu przez Państwa danych, 
skontaktuje się z Wami prowadzący daną rodzinę wolontariusz, 
który pomoże we wszystkim, pośrednicząc przez cały czas między 
Wami a beneficjentem, dla którego przez cały czas będziecie Pań-
stwo pozostawać anonimowi, co działa również w druga stronę. 
Istnieje możliwość spotkania się podczas finału (7-8 grudnia), jest 
ona jednak zależna od obopólnej chęci stron.

Paczki będą przyjmowane w dniach 6-8 grudnia, kiedy to na-
stąpi finał Szlachetnej Paczki potocznie zwanym Weekendem 
Cudów. Serdecznie zachęcamy Państwa do dołożenia swojej ce-
giełki do tej wyjątkowej inicjatywy!

Ogólna konkluzja była prosta: 
samorządy marnują pieniądze 
na prowadzenie działań, któ-
rych skuteczność jest bardzo 
wątpliwa. Robione jest to, co 
zrobić łatwo, toteż tzw. „profi-
laktyka” sprowadza się do odfaj-
kowania kolejnej pogadanki czy 
teatrzyku. Wdrażanie rekomen-
dowanych programów o spraw-
dzonej skuteczności jest zbyt 
kłopotliwe, stąd około połowa 
badanych podmiotów w ogóle  
tego nie robi.

W tym miejscu od razu zazna-
czymy: wygląda na to, że Gmina 
Kozienice nie należy do tego 
niechlubnego grona. Ze sprawo-
zdań za ubiegłe lata, dostępnych 
na stronie kozienickiego Ośrod-
ka Profilaktyki Uzależnień  i na-
szej wstępnej rozmowy z jego 
kierownikiem wynika, że u  nas 
rekomendowanych programów 
się nie boją. Ale o tym – w na-
stępnym numerze...

Staramy się zazwyczaj pisać 
„po dziennikarsku”, tj. tak, by 
narrator tekstu pozostawał nie-
zaangażowany i przezroczysty. 
W tym wypadku jednak, podej-
mując temat używania środków 
psychoaktywnych przez kozieni-
cką młodzież, bo to na tej grupie 
chcemy skupić uwagę, uczynimy 
wyjątek, a to dlatego, że zupeł-
nym przypadkiem wyszło tak, że 
piszącemu te słowa zdarzyło się 
podejmować ów temat dekada 
po dekadzie…

Po raz pierwszy o używaniu 
narkotyków przez kozienicką 
młodzież pisałem w czasie, gdy 
sam się do niej zaliczałem, jesz-
cze na łamach „Nowej Gaze-
ty Kozienickiej”. Był rok 1999 i 
wiele spraw wyglądało inaczej. 
Nikt nie słyszał jeszcze o dopa-
laczach, na osiedlach królowała 
tradycyjnie marihuana, amfe-
tamina i „piguły”. Rozmowy z 
policją były ciekawe, z przedsta-
wicielami szkół natomiast trud-
ne. Okazało się, że wciąż były to 
czasy, gdy pokutowała strategia 
zaprzeczania: w jakiejś połowie 
szkół usłyszałem wtedy solenne 
zapewnienia, że „u nas takiego 
problemu nie ma”, gdzie indziej 
przekonywano mnie, że wpraw-
dzie nic się nie dzieje, ale kadra 
jest znakomicie przygotowana i 
na pewno zauważy, że ktoś ma 
„dziwne oczy”. Broszurki profi-
laktyczne były okropne, wzoro-
wane chyba na amerykańskiej 
propagandzie z czasów walki z 
hipisowską kontrkulturą. Było 
tam wszystko, włącznie z wma-
wianiem uczniom, że LSD uszko-
dzi ich chromosomy...

Minęła dekada, był rok 2010. 
Ja trafiłem w międzyczasie do 
OKA, a do Kozienic trafiły dopa-
lacze. Docierając do nas z pew-
nym - na szczęście - opóźnie-
niem w stosunku do większych 
miast, zaczęły wyrastać stacjo-
narne sklepy z dopalaczami. W 
szczytowym punkcie funkcjono-
wały bodaj trzy jednocześnie, 

ale ich kariera była raczej krót-
ka, bo jak zasygnalizowaliśmy 
temat w lipcu 2010 (OKO nr 
8/118/2010), by kontynuować 
go w sierpniu, tak już na okład-
ce numeru październikowego 
(OKO nr 9/120/2010) triumfal-
nie widniał tytuł KONIEC SKLE-
PÓW DLA DEBILI - licentia poeti-
ca Redaktora Naczelnego, gdyby  
kogoś interesowało.

W jakim punkcie jesteśmy 
dziś, znów niemal dekadę póź-
niej? Wbrew optymistycznym 
przewidywaniom niektórych – 
przez te 9 lat dopalacze bynaj-
mniej nie zniknęły. Funkcjonują 
obecnie w nieco innej rzeczy-
wistości prawnej, figurując w 
Ustawie o Przeciwdziałaniu Nar-
komanii jako Nowe Substancje 
Psychoaktywne, których posia-
danie jest nielegalne, nie ma już 
u nas stacjonarnych sklepów z 
tego typu artykułami, ale... nie 
oszukujmy się. Tzw. dopalacze, 
alkohol, tytoń, e-papierosy, nad-
używane „rekreacyjnie” okre-
ślone rodzaje leków, ogólnodo-
stępne substancje spożywcze o 
właściwościach odurzających, 
wreszcie tradycyjne „narkoty-
ki”, czyli formalnie rzecz biorąc 
środki odurzające i substancje 
psychotropowe – to wszystko 
pozostaje w kręgu zaintereso-
wań młodzieży, a także – m. in. 
dzięki możliwościom, jakie daje 
dziś internet – w jej zasięgu. Do 
lamusa odchodzi przysłowiowy 
diler kręcący się pod szkołą, za-

wsze zresztą był to dość głupi 
stereotyp, ponieważ w praw-
dziwym świecie to nie dilerzy 
szukają klientów, tylko klienci 
dilerów, a narkotyki do szkół 
wnoszą sami uczniowie, a nie ja-
kieś obce indywidua. Kurierzy i 
paczkomaty, media społecznoś-
ciowe i fora internetowe, nowe, 
anonimowe metody płatności 
typu paysafecard, wreszcie TOR  
i kryptowaluty...

Po co w ogóle wspominamy o 
tym teraz, w dodatku w tak mało 
konstruktywny sposób? W cią-
gu najbliższych tygodni zamie-
rzamy porozmawiać z osobami 
zajmującymi się zawodowo za-
pobieganiem uzależnieniom i 
walką z nimi, chcemy poznać 
perspektywę reprezentantów 
tradycyjnego trójkąta zaanga-
żowanych, tj. osób zajmujących 
profilaktyką, terapią i wreszcie 
ściganiem przestępstw narkoty-
kowych. W następnym numerze 
na pewno  znajdzie się rozmowa 

z Krzysztofem Karczmarskim, 
kierownikiem OPU w Kozieni-
cach. Zasięgniemy też opinii 
policji i -  mamy nadzieję – tera-
peutów. Czytelników natomiast 
prosimy o sygnalizowania nam 
wszystkich aspektów problemu 
z Państwa perspektywy. Nie 
chodzi tylko o narkotyki kwestie 
o posmaku sensacyjno-krymi-
nalnym, ale również o pospolite 
przestępstwa takie jak sprzedaż 
alkoholu czy papierosów nie-
letnim bądź uciążliwości, zwią-
zane np. z gromadzeniem się 
popijającej młodzieży w danych 
punktach miasta. Od takiej skar-
gi zaczął się ten artykuł – dokąd 
dotrzemy?

AlKo

P.S. Ilustrujące zdjęcie wyko-
nane zostało wczoraj (19.11) na 
jednej z kozienickich ulic. Za-
pewniamy, że fotograf nie mu-
siał długo szukać stosownego 
obiektu.
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GARBATKA-LETNISKO

„Myślimy o Polsce”
8 listopada 2019 roku w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce 

odbyła się uroczysta wieczornica z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości. 
Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy mogli obejrzeć program artystyczny, który był 
podróżą w czasie - od  zaborów do momentu odzyskania upragnionej wolności.

Role przewodników  w tej nie-
zwykłej wędrówce pełnili dyrek-
tor szkoły Agnieszka Babańca, 
Julia Spytek, Jakub Molenda  
i Paweł Sobczyk.

W scenkach przedstawiają-
cych 123 lata walki Polaków o 
wytęsknioną niezależność wzięli 
udział uczniowie naszej szkoły. 
Dzięki ich aktorskim wysiłkom 
mogliśmy przypomnieć sobie 
przyczyny rozbiorów, dzieje wy-
buchu powstania kościuszkow-
skiego, listopadowego i stycznio-
wego oraz  powrócić do czasów   
I wojny światowej.

Obrazy z historii przeplatane 
były pieśniami patriotycznymi w 
wykonaniu solistów (uczniowie, 
absolwenci szkoły, ale też nauczy-
ciele), zespołu muzycznego i chó-
ru szkolnego pod batutą Tomasza 
Kubiaka. Prawdziwą niespodzian-
ką był występ grupy nauczycieli, 
którzy w ten sposób chcieli zachę-
cić wszystkich gości do wspólnego 
śpiewania. Udało się.

Na niecodzienną atmosferę 
panującą podczas wieczornicy- 
oprócz słowa i obrazu, nad który-
mi pieczę sprawowały Bernadeta 
Basaj, Monika Bernacik i Agniesz-

ka Rygiel- miała wpływ magiczna 
scenografia, którą przygotowały 
Renata Strzałkowska - Jędrasek i 
Agata Styczyńska. Oprawą mul-
timedialną zajęła się Monika 
Rodakowska.  Parkowa alejka, 
ławeczki, latarnie, jesienne liście- 
dzięki temu można było zapo-
mnieć, że jesteśmy w zwyczajne  
sali gimnastycznej.

Bardzo pozytywna reakcja wi-
dzów każe nam już dziś zastana-
wiać się nad kolejnym pomysłem 
na przyszłoroczne listopadowe 
spotkanie w murach szkoły.

Agnieszka Rygiel

Poplenerowa 
wystawa malarstwa 
i rysunku

W czwartek 7 listopada br. w budynku Urzędu Gminy 
przy ul. Kochanowskiego 135 odbyła się poplenerowa 

wystawa malarstwa i rysunku twórczego pleneru uczestników 
zajęć plastycznych dla dorosłych z Kuźni Artystycznej 
Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.

Autorami prac było 19 uczest-
ników zajęć plastycznych pod 
nazwą „Rozmowy pędzlem ma-
lowane”, którzy przebywali w 
Garbatce-Letnisko w dniach 27-
30 czerwca br. Przez te trzy dni 
powstały prace plastyczne uka-
zujące piękno ziemi garbackiej 
na podstawie zaobserwowanych 
i wybranych motywów o róż-
norodnej tematyce i w różnych 
technikach malarskich. Głównym 

motywem podczas spotkania 
były plenery leśne, G.O.W. Po-
lanka oraz architektura starych 
drewnianych domów. Takie arty-
styczne przedsięwzięcie niewąt-
pliwie przyczyniło się promocji 
Gminy Garbatka-Lenisko. Orga-
nizatorem wystawy była Wójt 
Teresa Fryszkiewicz oraz Miej-
ski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”   
w Radomiu.

Kinga Kowalczyk

PIONKI

Narodowe Święto Niepodległości Pionkowski 
Dzień SenioraW poniedziałek 11 listopada mieszkańcy Pionek, podobnie jak w całym kraju świętowali 

101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
W tym roku obchody rozpoczę-

ło Stowarzyszenie Motocyklowe 
Pionki przejazdem ulicami miasta 
pod kościół św. Barbary w Pion-
kach. O godzinie 10 rozpoczęła się 
uroczysta msza święta w intencji 
naszej Ojczyzny. Mszę, w któ-
rej wzięli udział przedstawiciele 
pionkowskiego samorządu, pocz-
ty sztandarowe oraz mieszkańcy 
miasta, celebrował ksiądz Mar-
cin Cabaj. Po zakończeniu mszy 
zgromadzeni w kościele mogli 
wysłuchać koncertu w wykonaniu 
kapeli Góralska Hora, która zapre-
zentowała pieśni patriotyczne w 
góralskiej aranżacji.

Pomimo chłodnej pogody, tuż 

po koncercie mieszkańcy we 
wspólnym pochodzie przema-
szerowali ulicami miasta pod 
pomnik Marszałka Piłsudskiego. 
Punktualnie o godzinie 12 wraz 
z całą Polską, odśpiewano Hymn 
Państwowy. W trakcie obchodów 
głos zabrał obecny na uroczysto-
ści starosta radomski Waldemar 
Trelka oraz burmistrz Pionek Ro-
bert Kowalczyk. W swoich prze-
mówieniach podkreślili jak ważna 
jest pamięć o tych, którzy walczyli 
za naszą wolność.

Zakończeniem oficjalnych ob-
chodów było złożenie kwiatów i 
wieńców pod pomnikiem Mar-
szałka Piłsudskiego. Wiązanki 

złożyli przedstawiciele samorzą-
du, służb mundurowych, partii 
politycznych, kombatanci oraz 
nauczyciele i uczniowie pionkow-
skich szkół, a także przedstawicie-
le mieszkańców.

Tegoroczne obchody Święta 
Odzyskania Niepodległości za-
kończyły się po południu w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Pionkach, 
gdzie na zgromadzonych gości 
czekała projekcja filmu „Niepod-
ległość” w reżyserii Krzysztofa Tal-
czewskiego. Ostatnim punktem 
programu był nastrojowy Koncert 
Muzyki Polskiej w wykonaniu ucz-
niów i nauczycieli Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Pionkach.

W dniu 14 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Seniora, ale nie tylko – to również Pionkowski 

Dzień Seniora, który na stałe wpisał się do kalendarza miej-
skich wydarzeń. W tym roku seniorzy z Pionek otrzymali 
wyjątkowy prezent od władz miasta – własny Klub Seniora 
mieszczący się w budynku Aleje Lipowe 12.

Tuż po godz. 11-tej pionkowscy 
seniorzy przywitali przybyłych 
gości wśród których nie zabrakło 
przedstawicieli władz miejskich 
wraz z radnymi oraz księdza Ma-
riusza Wincewicza, który dokonał 
poświęcenia obiektu.

Burmistrz Robert Kowalczyk 
wręczył seniorom tablicę ze Zło-
tymi zasadami funkcjonowania 
Pionkowskiego Klubu Seniora.

– Otwieramy dziś miejsce w 
którym mam nadzieję, że będą 
rodziły się pomysły, różnego ro-
dzaju przedsięwzięcia, którymi 
będziecie nas zasypywać – mówił 
Robert Kowalczyk po przecięciu 
wstęgi.

Obchody Pionkowskiego Dnia 

Seniora odbyły się w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Specjalnie dla 
naszych seniorów ten wyjątko-
wy dzień artystycznie podkreślili: 
Ada Cybulska w piosence z mu-
sicalu „Nędznicy” – „Wyśniłam 
sen” oraz Miłosz Kazberuk, który 
na fortepianie odegrał poloneza 
z filmu „Pan Tadeusz”. Na scenie 
wystąpili także: zespół Kontrast, 
Polski Związek Emerytów i Ren-
cistów, Promyk Nadziei, grupa 
artystyczna ze stowarzyszenia 
Barwy Życia. Maria Popławska ze 
stowarzyszenia Złota Jesień zade-
klamowała wiersz „Gdybym była 
wróżką”, a Halina Czerwińska z 
Barw Życia humorystyczny wiersz 
Józefy Jucha „Jak się czuję”.
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Enea Wytwarzanie na warsztatach „Świąteczna Gwiazdka z Eneą”

Potęga Przedszkolaka z Fundacją Enea i Eneą Wytwarzanie

12 i 19 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty pn. Świąteczna Gwiazdka z Eneą. Uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach oraz 

wolontariusze Enei Wytwarzanie spotkali się, by tworzyć pierwsze ozdoby świąteczne w 
postaci bombek choinkowych. Prace tworzono zgodnie z zasadami metody patchworkowej 
pod czujnym okiem nauczycielek prowadzących projekt. Tym wydarzeniem wolontariusze Enei 
Wytwarzanie rozpoczęli cykl świątecznych spotkań we współpracy z lokalną społecznością.

20 listopada w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Kozienicach 
przeprowadzono projekt pod nazwą Potęga 

Przedszkolaka. Dzięki wsparciu Fundacji Enea i wolontariatu 
pracowniczego Enei Wytwarzanie udało się zorganizować 
warsztaty edukacyjne dla 3 latków.

W wydarzeniu udział wzię-
li przedstawiciele Powiatowej 
Komendy Policji w Kozienicach, 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Kozienicach oraz grupa ratow-
ników przedmedycznych z I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Czarnieckiego w Kozieni-
cach. Podczas spotkania młodzi 
uczestnicy dowiedzieli się jak być 
bezpiecznym na drodze i w życiu 
publicznym, jak wygląda praca 
policjanta i strażaka oraz jak ra-
tować ludzkie zdrowie i życie.

Przedszkolaki aktywnie uczest-
niczyły w grach, zabawach i kon-
kursach, podczas których zdoby-
wały cenną wiedzę. Miały także 

możliwość zobaczyć jak wygląda-
ją stroje funkcjonariuszy. Mogły 
zapoznać się z wyglądem i wy-
posażeniem wozów strażackich  
i policyjnych.

W ramach podziękowania 
dzieci zaśpiewały piosenkę i wy-
recytowały specjalnie przygoto-
wany na to wydarzenie wierszyk. 
Całości towarzyszyła radosna 
atmosfera, a dzieci wyposażone 
w bogatą wiedzę i odpowiednie 
akcesoria mogły wyruszyć bez-
piecznie w drogę.

Projekt został zrealizowany  
w ramach programu grantowe-
go Fundacji Enea pn. „Potęga  
PoMocy”.
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W tym dniu odbyła się bowiem 
16 edycja gali wręczenia stypen-
diów Burmistrza Gminy Kozieni-
ce za szczególne wyniki w nauce, 
osiągnięcia artystyczne i sportowe. 
Stypendia w roku bieżącym otrzy-
mało 167 osób, co jest najwyższą 
liczbą od czasu wprowadzenia w 
2004 roku takiej formy wsparcia 
dla uzdolnionych uczniów z tere-

nu Gminy Kozienice. Łączna kwota 
środków finansowych w obecnej 
edycji stypendialnej wynosi 211 
500 zł. Kryteria przyznawania sty-
pendiów zmieniały się na przestrze-
ni lat, w roku 2019 były przyznawa-
ne w trzech kategoriach: naukowe 
(za wyniki w nauce oraz dla laure-
atów bądź finalistów konkursów i 
olimpiad przedmiotowych) oraz za 

osiągnięcia artystyczne i sportowe. 
W uroczystości oprócz wyróżnio-
nych uczestniczyli też ich rodzice, 
dziadkowie, znajomi, koleżanki i ko-
ledzy, a także dyrektorzy, nauczycie-
le i wychowawcy ze szkół, z których 
pochodzą bądź do których uczęsz-
czają stypendyści. Gospodarzami 
uroczystości byli: Burmistrz Gminy 
Kozienice - p. Piotr Kozłowski, Z-ca 
Burmistrza ds. Społecznych – p. Do-
rota Stępień, Przewodniczący Rady 
Miejskiej – p. Rafał Sucherman, 
Przewodniczący Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Kozienicach – p. 
Grzegorz Wronikowski. Stypendia 
wręczał osobiście Burmistrz Gmi-
ny, który wyrażając uznanie dla 
osiągnięć nagrodzonych uczniów, 
podziękował również nauczycielom 
umożliwiającym swoim wycho-
wankom odkrywać i rozwijać uzdol-
nienia. Zadeklarował też wsparcie 
Gminy Kozienice dla młodych ta-
lentów, gdyż zdobywanie wiedzy to 
najlepsza inwestycja w siebie i swo-
ją przyszłość.

Obchody rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 

Gmina Kozienice rozszerza komunikację publiczną

W dniu 11 listopada 2019 r. Kozienice świętowały 101. Rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Jak co roku uroczystość zgromadziła wielu 
uczestników, chcących oddać cześć bojownikom o wolność ojczyzny.

W roku bieżącym obchody 
rozpoczęły się na cmentarzu pa-
rafialnym w Kozienicach. O godz. 
9.30 przy grobie nieznanego żoł-
nierza i kwaterze Legionistów 
odmówiona została modlitwa 
za poległych, po czym złożo-
no wieńce, wiązanki i znicze od 
społeczeństwa Powiatu i Gmi-
ny Kozienice, a także lokalnych  
instytucji, szkół i firm.

Po zakończeniu uroczystości na 

kozienickim cmentarzu, uczestni-
cy zostali zaproszeni na dalszą 
część obchodów, która rozpo-
częła się o godz. 10.00 zbiórką 
pocztów sztandarowych oraz de-
legacji przed kościołem pw. Św. 
Rodziny w Kozienicach.

O godz. 10.30 rozpoczęła się 
msza św. za ojczyznę, celebrowa-
na przez proboszczów kozienickich 
parafii: ks. Władysława Sarwę oraz 
ks. Kazimierza Chojnackiego, przy 

udziale dyrektora radomskiego 
seminarium, ks. Rafała Widuliń-
skiego.

Po zakończeniu uroczystości re-
ligijnych, zgromadzeni pod prze-
wodnictwem oddziału Stowarzy-
szenia Kawaleryjskiego Imienia 
22 Pułku Ułanów Podkarpackich z 
Garbatki-Letnisko oraz w asyście 
Orkiestry Dętej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Kozienicach, prze-
maszerowali w kolumnie na plac 
pod Pomnikiem Niepodległości, 
gdzie o godz. 12.00 rozpoczęły się 
oficjalne uroczystości. Podobnie 
jak w wielu miejscach w Polsce, 
również w Kozienicach zapocząt-
kowane zostały odśpiewaniem 
czterech zwrotek hymnu państwo-
wego w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Niepodległa do Hymnu”. 
Później kolejno zabierali głos orga-
nizatorzy obchodów: Starosta Po-
wiatu Kozienickiego Andrzej Jung 
oraz Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski. Obaj podkreślili 
znaczenie ofiary Polaków, którzy 
własnym życiem okupili powrót 
naszego państwa na mapę świata,  
po 123 latach niewoli.

Po przemówieniach i montażu 
słowno-muzycznym, przygoto-
wanym przez uczniów z Zespołu 
Szkół nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach oraz Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia w Kozienicach, 
rozpoczął się Apel Pamięci pro-
wadzony przez Krzysztofa Zająca 
z Kozienickiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych.

Po zakończeniu Apelu Pamięci 
pod Pomnikiem Niepodległości 
złożono wieńce, kwiaty i zni-
cze. Wiązanki składały delegacje 
wystawione przez kozienickie 
władze samorządowe, partie 
polityczne, służby mundurowe, 

kombatantów, organizacje po-
zarządowe, obecni na uroczy-
stości byli również nauczycie-
le i uczniowie lokalnych szkół  
oraz przedsiębiorcy.

Po dopełnieniu obchodów 
pod Pomnikiem Niepodległo-
ści wszyscy uczestnicy zostali 
zaproszeni na X koncert muzy-
ki polskiej „Niepodległa Nuta”  
w wykonaniu nauczycieli i ucz-
niów Szkoły Muzycznej I Stop-
nia w Kozienicach. Koncert, któ-
ry uświetniły poezje lokalnych 
twórców, zakończyło wspólne 
śpiewanie pieśni legionowych.

18 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Kozienicach zawarta została umowa na dosta-
wę dwóch fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów elektrycznych klasy 
MIDI oraz budowę dwustanowiskowej ładowarki.

Podczas spotkania w kozie-
nickim ratuszu burmistrz Piotr 
Kozłowski w obecności swoich 
zastępców: Doroty Stępień oraz 
Mirosława Pułkowskiego podpi-
sał umowę z dyrektorem sprze-
daży SOLARIS Bus & Coach S.A. 
– Krzysztofem Musiałem.

- Jestem bardzo zadowolony, że 
w przyszłym roku na kozienickich 
drogach pojawią się dwa nowe 
elektryczne autobusy. Będą to 
pierwsze tego typu pojazdy ob-
sługujące mieszkańców Gminy 
Kozienice – zarówno z miasta, jak 
i z terenów wiejskich. Tworząc 
gminną komunikację publiczną 
przede wszystkim przeciwdziała-
my wykluczeniu tych mieszkań-
ców gminy, którzy mają obecnie 
utrudniony dostęp do transportu 
zbiorowego. Rozważając zakup 
autobusów kierowaliśmy się 
również względami ekonomicz-
nymi i ekologicznymi, stąd takie 
rozwiązania – podsumował bur-
mistrz Piotr Kozłowski

Jak zapewniał przedstawiciel 
dostawcy autobusy będą w 100% 
elektryczne. W ramach realizacji 
umowy zostanie dostarczona 
także jedna dwustanowiskowa 

ładowarka o mocy 80-90 kW (2 x 
40-45 kW). Stacja będzie  wypo-
sażona w panele fotowoltaiczne 
i turbinę wiatrową, które zapew-
nią „czystą” energię wykorzysta-
ną do zasilenia wewnętrznych 
obwodów wtórnych oraz ener-
gooszczędnego oświetlenia LED.

Na realizację zadania gmina 
pozyskała środki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w War-
szawie w formie bezzwrotnej do-
tacji w wysokości 2 745 360,00 zł 
oraz preferencyjnej pożyczki w 
wysokości  2 170 446,00 zł. Łącz-
ny koszt zakupu wyniósł 4 915 
805,70 zł.

Planowany termin dostawy 
autobusów to koniec września 
2020 roku.

Stypendia burmistrza gminy Kozienice
W czwartek, 7 listopada 2019 r., Centrum Kulturalno-

Artystyczne w Kozienicach stało się miejscem 
niezwykle radosnej uroczystości.
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Kozienice z nowymi stacjami naprawy rowerów. 
Rocznie skorzysta z  nich około trzech tysięcy mieszkańców
Mieszkańcy Kozienic mogą już korzystać z trzech bezpłatnych samoobsługowych 

stacji napraw rowerów, które gmina postawiła w ramach projektu „Kozienicka 
poMOC rowerowa”. Wygrał on konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie”, zorganizowany  
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Stacje napraw rowerów znaj-
dują się na terenie Punktu Wi-

dokowego w Kępeczkach, przy 
Publicznej Szkole Podstawowej 

nr 4 w Kozienicach oraz przy 
krytej pływalni „Delfin”. Stacje 
przydadzą się nie tylko rowerzy-
stom - będą pomocne także dla 
rodziców z wózkami dziecięcy-
mi, opiekunów osób niepełno-
sprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, a nawet 
podczas pompowania piłek spor-
towych lub materacy. Instrukta-
żowy filmik ułatwiający korzy-
stanie z urządzeń zamieszczony 
jest na stronach internetowych: 
www.kozienice.pl, www.kcris.pl 
oraz na profilu Gminy Kozieni-
ce w portalu społecznościowym  
Facebook.

- Przy popularnej i promowa-
nej przez nas formie turystyki 
rowerowej, znaczna część miesz-

kańców naszego miasta nie mia-
ła warunków do samodzielnej 
naprawy roweru czy dokonania 
drobnych regulacji. W trudnych 
sytuacjach znajdowali się rów-
nież nasi goście i turyści, sym-
patycy wycieczek i rajdów ro-
werowych, którzy szczególnie w 
okresie wiosenno-letnim licznie 
odwiedzają naszą gminę. Dlate-
go powstał projekt, który jest re-
alnym działaniem, odpowiedzią 
na problemy, które zaobserwo-
waliśmy. Wartością dodaną jest 
zdobycie grantu finansowego od  
PSE – informuje Piotr Kozłowski, 
burmistrz gminy Kozienice. Jeśli 
będzie zapotrzebowanie, w przy-
szłych latach będziemy rozwijali 
tę inicjatywę – dodaje Burmistrz.

Stworzenie strefy samoob-
sługowych stacji naprawy ro-
werów to niejedyne działanie 
w ramach „Kozienickiej poMo-
cy rowerowej”. We wrześniu, 
12. edycji zawodów kolarstwa 
przełajowego dla amatorów Le-
gia MTB Maraton towarzyszyła 
akcja społeczno-edukacyjna, 
podczas której burmistrz Piotr 
Kozłowski wspólnie z pracowni-
kami Wydziału Promocji, Kultu-
ry i Sportu Urzędu Miejskiego 
rozdawał kamizelki i elementy 
odblaskowe, a przedstawiciele 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
prowadzili szkolenie z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy. 
Każdy mieszkaniec mógł poroz-
mawiać także z przedstawicielem 
Komendy Powiatowej Policji na  
temat bezpiecznego poruszania  
się na rowerze.

Projekt „Kozienicka poMOC 
rowerowa” został sfinansowany 
ze środków Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych, w ramach 
konkursu dobrosąsiedzkiego 
„WzMOCnij swoje otoczenie”. 
Jego celem było wyłonienie naj-
lepszych projektów związanych z 
rozwojem lokalnej infrastruktu-
ry, aktywizacją życia społeczne-
go i kulturalnego oraz finanso-
we wsparcie w ich wdrożeniu w 
gminach, na terenie których jest 
zlokalizowana lub budowana in-
frastruktura przesyłowa. Na tere-
nie gminy Kozienice PSE realizują 
projekt budowy linii 400 kV rela-
cji Kozienice-Miłosna. Inwestycja 
ma zapewnić niezawodne wy-
prowadzenie mocy z Elektrowni 
Kozienice oraz zwiększyć pew-
ność dostaw energii w północno-
-wschodniej i centralnej Polsce.

Więcej informacji o dzia-
łalności organizatora konkur-
su dostępnych jest na stronie  
raport.pse.pl.

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

Osiedla „Polesie” w Kozienicach  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 i z 2019 r. 
poz. 60 i 235) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy     z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)  w związku z  Uchwałą nr 
VII/58/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Polesie” w Kozienicach,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla 
„Polesie” w Kozienicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.11.2019 r. do 31.12.2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, pokój nr 124, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zmian planu i prognoza oddziaływania na środowisko dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kozienicach:  
www.kozienice.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 09.12.2019 r. o godzinie 10:00 w sali nr 212 Urzędu Miej-
skiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie częściowej zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu częściowej zmiany planu miejscowego należy składać na 
piśmie do Burmistrza Gminy Kozienice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2020r. w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice lub na adres 
urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości 

składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2020r., w formie pisemnej lub ust-
nie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: urzad@kozienice.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Kozienice.
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GMINA JEDLIŃSK

Narodowe Święto Niepodległości

Boiska w budowie

11 listopada 2019 r. w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Jedlińsku odbyły 
się uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 101 lat. Obchody rozpoczęły się 

w kościele w Jedlińsku od programu okolicznościowego przygotowanego przez uczniów  
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach.

Sprzyjająca pogoda pozwoliła na zrealizowanie dużej części prac przy budowie dwóch 
kompleksów sportowych – w Starych Zawadach i we Wsoli.

Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek, juniorzy GKS 
Drogowca Jedlińsk, pod opieką trenera Piotra Dobosza, 

wywalczyli awans do I ligi wojewódzkiej.

Po mszy św. odprawionej  
w intencji Ojczyzny uczestnicy 
uroczystości złożyli wieńce i za-
palili znicze pod pomnikiem ku 
czci pomordowanych w czasie 
okupacji hitlerowskiej. Po od-
daniu hołdu poległym, zebrani 
przemaszerowali pod pomnik 
ku czci żołnierzy AK poległych i 
pomordowanych w latach 1939–
1956, gdzie złożono wieńce.

Na uroczystości przybyli m.in.: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, radni powiatu radom-
skiego, Łukasz Kurek – prze-
wodniczący rady gminy wraz z 
radnymi gminy, poczty sztanda-
rowe szkół i Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Jedlińska i Nowych 
Zawad oraz przedstawiciele ULKS 
Viktoria Jedlińsk.

Po uroczystości w Jedlińsku 
delegacja w składzie: Kamil Dzie-
wierz, Łukasz Kurek oraz Robert 
Rędzia, udała się do miejscowo-
ści Romanów, gdzie oddała hołd 
wydarzeniu, które miało miejsce 
w nocy z 23 na 24 kwietnia 1944 
r. – zrzut broni przez angielski sa-
molot Halifax.

Awans juniorów

Awans dało wyjazdowe zwy-
cięstwo z KS Warka 2:1. Tym 
samym, juniorzy Drogowca za-
notowali już siódmą wygraną, 
przegrywając tylko raz. Drogo-
wiec uzbierał 21 punktów, a wi-
celider tabeli – zespół z Warki, 
ma ich 13, więc żaden zespół już 
nie może wyprzedzić drużyny z 
Jedlińska.

Zawodnicy zespołu juniorskie-
go, podczas ostatniego meczu 

seniorów rundy jesiennej, otrzy-
mali medale za awans, a wójt 
gminy Kamil Dziewierz wręczył 
im pamiątkowy puchar.

Trzymamy mocno kciuki za 
młodych piłkarzy i życzymy im 
kolejnych sukcesów!

Przy okazji wójt gminy uhono-
rował prezesa Drogowca, Zyg-
munta Kobylarczyka statuetką 
za wkład w rozwój sportu w gmi-
nie Jedlińsk.

Obydwie inwestycje rozpo-
częły się kilka miesięcy temu. 
Przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Starych Zawa-
dach powstaje boisko piłkar-
skie i wielofunkcyjne, bieżnia 
okrężna i prosta zakończona 
skocznią do skoku w dal i trój-
skoku oraz plac zabaw. No-
wością na terenie gminy jest 
miasteczko ruchu drogowego. 
We Wsoli, przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym budowane 
są: boisko piłkarskie i boisko 
wielofunkcyjne z nawierzch-
nią ze sztucznej trawy, 4-to-
rowa bieżnia okrężna, 4-to-
rowa bieżnia prosta, rzutnia 
do pchnięcia kulą, skocznia 
do skoku w dal, piłkochwyty, 
siłownia zewnętrzna, stoły do 
tenisa stołowego i trybuny.

Obydwie te inwestycje uzy-
skały dofinansowanie Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki 
i mają zostać zakończone w 
pierwszej połowie 2020 roku.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• 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
• Sprzedam Fiata Uno 900. Rok 
pr.2000 w pełni sprawny, za-
dbany. Przebieg 65 tys. km. 
Kont.782-265-964

• Wynajmę mieszkanie w Kozie-
nicach, 2 pokoje, umeblowane. 
Tel. 572-568-757
• 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 damskie łyżwy z bu-
tami, lodówkę wys. 98cm (nowy 
agregat), 2 żyrandole 5-ramien-
ne, kinkiety, grzejnik CO, kost-
kę brukową 8m2 cena do uzg.  
Tel. 692-277-721

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

• Dzień dobry, poznam sympa-
tycznego wolnego Pana do 65 
lat. Tel. 511709936
• Facet 45 lat pozna szczupłą ko-
bietę z Kozienic i ok. Czekam na 
smsy. Tel. 508 615 325

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

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 dom 250m2 na dział-
ce 504m2 w Kozienicach przy ul. 
W. Polskiego. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 692-277-721
• Sprzedam garaż murowany 
duży niestandardowy 25m2, przy 
ul. Głowaczowskiej notarialnie 
Kozienice tel. 603-161-128
• Sprzedam mieszkanie  włas-
nościowe 50,80m2 IVp W Ko-
zienicach. Mieszkanie na 
obydwie strony. W pobliżu 
centra handlowe, plac zabaw.  
Tel. 500-835-887

atesty

PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ

od 2 - 12 m3

 juz od 650zł

.

.

TOWARZYSKIE
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Wspomnienie o Legionistach
W tym roku mija 101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości przywołuje szereg 

refleksji o minionym czasie, a także o ludziach, to o nich jest to wspomnienie.

Roman Starzyński legioni-
sta, brat słynnego prezydenta 
Warszawy Stefana Starzyńskie-
go, przebywając na leczeniu w 
szpitalu legionowym w Kozie-
nicach tak opisuje trudy Pola-
ków dojścia do wolności :

5 listopada (1916 r.) we-
zwano wszystkich oficerów 
legionowych, stojących w gar-
nizonie Kozienice  i przebywa-
jących w szpitalu, do stawienia 
się o godz. 11 do c. k. Komendy 
Obwodowej (mieszczącej się 
w pałacu kozienickim ). Przy-
bywszy o oznaczonej godzi-
nie, zastaliśmy przed Komen-
dą Obwodową ustawione w 
czworobok: 2. baterię haubic 
kpt. Władysława Rożena, ka-
dry kawalerii i artylerii legio-
nowej oraz chorych szerego-
wych ze szpitala rezerwowego. 
Wszyscy oficerowie Legionów 
zostali zaproszeni na górę do 
komendanta obwodu ppłk. 
żandarmerii Tinza, gdzie zasta-
liśmy już zebranych oficerów 
austriackich garnizonu. Na 
gmachu Komendy Obwodowej 
powiewały trzy flagi: austria-
cka czarno-żółta, węgierska 
czerwono-biało-zielona i... 
niemiecka czarno-biało-czer-
wona. Polskiej flagi nie było! 
W środku czworoboku stanął 
ppłk. Tinz w towarzystwie sta-
rosty powiatowego Pawlikow-
skiego, burmistrza Kozienic 
Bednarzewskiego i obywatela 
ziemskiego z Policznej p. Tar-
gowskiego i odczytał po nie-
miecku manifest gen. Kuka o 
utworzeniu Królestwa Polskie-
go, powtórzony następnie po 
polsku przez starostę Pawli-
kowskiego. Następnie ppłk. 
Tinz wzniósł po polsku okrzyk 
na pomyślność Królestwa Pol-
skiego, po czym chór dzieci 
ze szkół miejskich od śpiewał 
hymn narodowy: „Jeszcze 
Polska nie zginęła”. Następ-
nie burmistrz Bednarzewski 

wzniósł okrzyk na cześć cesa-
rzy Austrii i Niemiec, a chór... 
odśpiewał rotę Konopnickiej: 
„Nie rzucim ziemi!”. Następ-
nie wszyscy obecni udali się do 
kościoła parafialnego, gdzie 
ksiądz dziekan miejscowy zain-
tonował „Te Deum laudamus”, 
a następnie wszyscy zgroma-
dzeni w kościele odśpiewali 
„Boże coś Polskę”. Cała uro-
czystość proklamowania nie-
podległości miała charakter 
sztywny, sztuczny i zimny. Nie 
było entuzjazmu, ani radości. 
Czuło się, że zarówno Pola-
cy jak i Austriacy biorą w tej 
uroczystości udział z musu. 
Wszyscy zdawali sobie spra-
wę  z nieszczerości okupantów, 
tylko my po cichu cieszyliśmy 
się, że przecież wkraczamy w 
nowy okres walki o zdobycie 
prawdziwej niepodległości. 
Mieliśmy wówczas złudzenie, 
że przyszła chwila, w której po-
zwolą nam zorganizować coś 
w rodzaju dawnego Księstwa  
Warszawskiego.

Minęły dwa lata a cały na-
ród cieszył się z odzyskania 
państwa polskiego. Roman 
Starzyński pozostał w wojsku, 
walczył w wojnie polsko-bol-
szewickiej, następnie tworzył 

Polską Agencje Telegraficzną 
której został dyrektorem, by 
po przejściu do Polskiego Radia 
zarządzać całą instytucją jako 

prezes spółki. Chorował, dały  
o sobie znać trudy licznych bi-
tew rany z pod Kostiuchnówki  
zmarł tuż przed wojną.

Wraz z Grupą Polskich Le-
gionów płk Zielińskiego Ziemia 
Kozienicka gościła liczne gro-
no patriotów , były to osoby 
wykształcone, dziennikarze, 
literaci, malarze,  poeci, muzy-
cy. To oni tworzyli II Rzeczpo-
spolita. Byli legioniści zapisali 
się w życiu Kozienic również 
w okresie międzywojennym 
jak starosta Czesław Kowalski, 
czy ówczesny notariusz Zyg-
munt Pomarański. Wszyscy 
znamy pieśń legionową „O 
mój rozmarynie” czy „Jedzie 
na Kasztance” . Mało kto wie 
kto jest autorem muzyki. Mu-
zykę do obu utworów skompo-
nował  Zygmunt Pomarański  

ps. „Brzóska”. Ten mło-
dy wówczas strze-
lec, legionista wyruszył  
z Oleandrów  w sierpniu 1914 
r. z Pierwszą Kadrową na front 
.W drodze do Kielc patrzył zdu-
miony Piłsudski jak w przyku-
sym mundurze młodziutki żoł-
nierz z zapałem uczył w marszu 
kolegów pieśni „ O mój Rozma-
rynie”. Wkrótce brygadier Pił-
sudski dobrze poznał braci Po-
marańskich, wszystkich trzech 
- Zygmunta, Stefana i Józefa. 
Bracia przejawiali rozliczne 
talenty, szczególnie Zygmunt 
muzyczny, marzył o karierze 
pianisty  niestety w sierpniu 
1914 jako jeden z pierwszych 
ranny został w rękę, co prze-
kreśliło pragnienia. W 1933 
roku został notariuszem w Ko-
zienicach. Jako notariusz miał 
więcej czasu i oddawał się naj-
większej swojej pasji muzyce 
– komponował. W Kozienicach 
powstało szereg utworów mu-
zycznych, polonezy, mazurki, 
jak również miał czas na zebra-
nie i wydanie swojej wcześniej-
szej twórczości. W Kozienicach 
działał w Związku Legionistów, 
organizował zjazd członków 
P.O.W. który się odbył w 1938 
roku.  Kompozytor tuż przed 
II wojną światową powró-
cił do rodzinnego Zamościa,  
w czasie okupacji brał czynny 
udział konspiracji, aresztowa-
ny i więziony zginął w obozie 
w Oświęcimiu w 1941 roku. 
Wojny nie przeżyli również 
jego bracia, obaj rozstrzelani  
przez Niemców .

Niech trwa pamięć o  Roma-
nie Starzyńskim i Zygmuncie 
Pomarańskim, naszych byłych 
mieszkańcach Kozienic.

Marek Gozdera
Sekretarz Związku 

Piłsudczyków RP - Kozienice

n Legioniści w Kozienicach.

n Roman Starzyński. n Zygmunt Pomarański.
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Roma Ambroziewicz:  Zawsze mówię, że jestem dziewczyną z Kozienic...

Zbiór ze wszystkich szuflad w Kozienicach

Dariusz J. Szewc: Cieszę się 
bardzo, że przy okazji Twojego 
koncertu wieńczącego konferen-
cję z okazji 235-lecia Nadleśni-
ctwa Kozienice, mogliśmy zoba-
czyć się i porozmawiać.

Roma Ambroziewicz - Ow-
sińska: Ja też się cieszę z tego 
spotkania. Wiesz, że kocham 
swoje rodzinne miasto, że lu-
bię tu bywać, choć zdarza się to 
niestety rzadko. Jednak gdziekol-
wiek na świecie jestem, zawsze 
mówię, że jestem dziewczyną  
z Kozienic...

DJSz: Dałaś wiele koncertów 
zagranicznych i to nie tylko na 
naszym kontynencie.

Roma: Z Teatrem Wielkim w 
Łodzi odbyłam szereg tournees 
zagranicznych, m.in. do Włoch, 
Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Wy-
jeżdżałam także indywidualnie za 
granicę na występy, z których do 
najciekawszych należą: koncerty 
na Sycylii… w madryckim Pałacu 
Królewskim… w Katedrze Ma-
dryckiej… w Izraelu… w Bilbao… 
udział w Światowym Festiwalu w 
Seulu...

DJSz: To bardzo miłe, że mamy 
(Kozienice) takiego wspaniałe-
go ambasadora! Prosiłbym ko-
rzystając z tego spotkania abyś 
pomogła mi bardziej przybliżyć 
Twoją osobę czytelnikom OKO.

Roma: Od najmłodszych lat 
rozwijałam się w kręgu muzy-
ki ucząc się gry na fortepianie i 
flecie. Kontynuowałam naukę 

gry na dwóch wydziałach: in-
strumentalnym (flet) i wokalnym 
w Państwowej Szkole Muzycz-
nej im. Ludomira Różyckiego w 
Kielcach. Po ukończeniu PSM II 
stopnia w Kielcach otrzymałam 
promocję do Akademii Muzycz-
nej w Łodzi na Wydział Wokalno-
-Aktorski, który ukończyłam w 
1983r., po czym zadebiutowałam 
na scenie Teatru Wielkiego w Ło-
dzi partią Heleny w „Mefistofele-
sie” Arriga Boito.          

W ciągu następnych kilku se-
zonów śpiewałam w tym tea-
trze role Violetty, Rozyny, Nori-
ny, Łucji di Lammermoor, Gildy, 
Violetty, Madame Herz. Uczest-
niczyłam w kilku konkursach 
operowych (Grand Prix w Kon-
kursie Wokalnym im. J. Kiepury 
w 1986r. w Krynicy, I Nagroda 
Specjalna Związku Kompozyto-
rów Bułgarskich na Międzynaro-
dowym Konkursie Wokalnym w 
Sofii, Srebrny Pierścień za rolę 
Violetty w Traviacie – Verdiego)…

DJSz: Twój związek ze sceną 
operową Teatru Wielkiego w Ło-
dzi kiedyś skończył się, jednak 
Twoja aktywność na scenach 
muzycznych, w kulturze i nie tyl-
ko nie zmniejszyła się a wręcz od-
wrotnie, za co otrzymałaś liczne 
wyróżnienia, odznaczenia.

Roma: Zostałam odznaczona 
Srebrnym Medalem za Długolet-
nią Służbę nadanym przez Prezy-
denta RP i Gloria Artis – zasłużony 
kulturze przyznanym przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego. W 2013r. w „Buskiej 
Alei Gwiazd” odsłoniłam swoje 
„słoneczko” obok K. Jamroz, K. 
Pendereckiego i innych wspa-
niałych artystów.   W 2014 roku 
uzyskałam tytuł Doktora Sztuk 
Muzycznych w dyscyplinie arty-
stycznej – wokalistyka – nadany 
Akademię Muzyczną im. Sta-
nisława Moniuszki w Gdańsku. 
Od 2015 roku należę do Sto-
warzyszenia Polskich Pedago-
gów Śpiewu. Jestem Prezesem 
Stowarzyszenia „Voce”. W roku 
2017 uzyskałam tytuł “Busko-
wianin Roku 2016”. W roku 2018 
roku uzyskałam  tytuł „Człowiek 
Roku 2017” w kategorii Kultura. 
Jestem pomysłodawcą i dyrekto-
rem artystycznym ,, Świętokrzy-
skich Warsztatów Wokalistyki i 
Plastyki Ruchu” w Busku - Zdroju 
i Międzynarodowego Konkursu 
Wokalnego „Bella Voce”.

Całą swoją wiedzę, doświad-
czenie oraz pasję oddaję i przeka-
zuję młodym talentom poprzez 
kolejne edycje „Świętokrzyskich 
Warsztatów Wokalistyki i Plasty-
ki Ruchu” i Międzynarodowe-
go Konkursu Wokalnego „Bella 
Voce”… prowadzę klasę wokalną 
w Zespole Państwowych Szkół 
Muzycznych w Kielcach…

DJSz: Nadal jednak śpiewasz.
Roma: Tak. Biorę udział w licz-

nych koncertach, recitalach.

DJSz: Wróćmy zatem do reci-
talu w Kozienicach, który dałaś 

na wspomnianym już jubileuszu 
Nadleśnictwa Kozienice. Wyko-
nałaś tam arię z opery Karola 
Kurpińskiego „Leśniczy w Kozie-
nickiej Puszczy”.

Roma: Śpiewam dla ludzi. 
Miejsce recitalu, okoliczność, 
ludzie, powodują jaki repertuar 
wykonam. Stąd też w tym dniu 
w moim recitalu znalazła się aria 
Zośki…

DJSz: Ogarnęłaś już w jakiś 
sposób tę operę, usłyszeliśmy 
nawet jej fragment w Twoim wy-
konaniu. Rozumiem, że nie byłby 
to problem wykonawczy wysta-
wienia tej opery w Twoim rodzin-
nym mieście, w Kozienicach?

Roma: Kozienice – miasto 
królewskie. Moja duma. Rów-
nież dlatego, że jeden z „ojców” 
Teatru Narodowego – Opery 
Narodowej obok Wojciecha Bo-
gusławskiego, Karol Kurpiński 
skomponował operę, której na-
dał tytuł „Leśniczy w Puszczy Ko-
zienickiej”. Nie przypominam so-
bie opery dedykowanej w tytule 
określonemu miastu!

Jestem gotowa podjąć roz-
mowy na temat wystawienia 
tej opery w Kozienicach. Dys-
ponuję odpowiednim zespołem 
wykonawców, muzyków. Może 
to być wydarzenie na skalę  
ogólnopolską.

DJSz: Nawet gdyby to miało 
mieć miejsce podczas Dni Puszczy 
Kozienickiej, które organizowane 
są na przełomie maj/czerwiec?

Roma: To bardzo dobry termin.

DJS: Dziękuję pięknie za rozmo-
wę i do zobaczenia.

Roma: I ja dziękuję. Do zoba-
czenia! Pozdrawiam Kozienice!

Z Romą Ambroziewicz-Owsińską - sopranem liryczno – koloraturowym rozmawia Dariusz J. Szewc

Rozmawiamy z Michałem Woźnym, twórcą popularnego fanpage Kozienice’39, przekształconego ostatnio w Dawne Kozienice.  
Michał pracuje obecnie nad stworzeniem pełnoprawnego, niezależnego od FB portalu, na którym mógłby gromadzić 

i prezentować zdjęcia dawnych Kozienic.

OKO: Najpierw o początkach. 
12, 13 lat temu się zaczęło?

Michał Woźny: Szczerze? Nie 
pamiętam dokładnie, to już jest 
kawał historii...

OKO : W roku 2013 mówiłeś, 
że to już 6 lat. A zaczęło się – od 
czego właściwie?

M.W.: Zaczęło się oczywiście 
od zainteresowania – historia, 
w szczególności II wojna świato-
wa, potem Kozienice, stare foto-
grafie. Historia regionu i zdjęcia, 
które były jej uzupełnieniem.  
Pomyślałem, że każdy chciałby 
móc poznać tę historię utrwa-
loną na zdjęciach. To jest chyba 
chyba taka moja misja, tak mi się 
wydaje.

OKO: Czyli najpierw były zdję-
cia, pasja i kolekcja, a dopiero 
później pomysł na to żeby te 
zdjęcia gdzieś pokazać.

M.W.: Tak. Gdy się okazało że 
jest tego coraz więcej, pomyśla-
łem o fanpage, bo to dziś najlep-
szy sposób, żeby z tym do kogoś 
szerzej dotrzeć.  

OKO: Przypomnijmy - Kozieni-
ce’39

M.W.:  Dokładnie, a to z racji 
tego, że te zdjęcia przeważnie 
były właśnie z tego okresu. Po-
stanowiłem zrobić taką stronę, 
udostępnić to ludziom, żeby też 
mogli zobaczyć jak to wyglądało.

OKO: I odzew był...
M.W.: Był.  

OKO: ...ale w pewnym momen-
cie to przestało Ci wystarczać i  
zaczęły się kolaże, te kolorowe 
dawne Kozienice, zestawianie 
wizerunków tego samego miej-
sca wtedy i dziś.

M.W.: Tak, bo w ten sposób 
można było jakby połączyć te 
dwie epoki, dwa czasy. To też 
fajnie przybliża tamten okres, 
zachęca ludzi do poznawania 
tej historii. Zestawianie tego, jak 
Kozienice kiedyś wyglądały i jak 
wyglądają teraz. Kontrasty.

OKO: Powiedz, tak od  Two-
jej strony: jaki był oddźwięk na 
przestrzeni tych ostatnich kil-
ku lat tego co są publikowałeś? 
Zamieszczałeś czasami prośby, 
pytałeś o to, czy ktoś wie, gdzie 
dane zdjęcie zostało zrobione, 
jaka jest historia tego zdjęcia...

M.W.: Na pewno jest to jedna 
z rzeczy, które mnie napędzają 
do robienia do tego wszystkiego. 
To, że ludzie są tym zaintereso-
wani, że chcą to oglądać, chcą 
ciągle widzieć coś nowego na 

zdjęciach. Wiadomo, że np. zdję-
cia Pałacu to już jest powiedzmy 
dosyć oklepany temat - pałac był 
bardzo piękny niestety spalili go 
Niemcy… Tych zdjęć bardzo dużo 
chodziło, ale tak naprawdę dużo 
jest też zdjęć samego miasta 
miasta, którego po części już nie 
ma. Domy dawno zostały zburzo-
ne i na ich miejsce postawiono 
nowe, albo po prostu zostały w 
taki sposób wyremontowane, 
zmodyfikowane, że są dziś nie 
do poznania. Tak samo ulice - 
niektóre nie zmieniły się niemal 
wcale, niektóre są kompletnie 
inne.

OKO: W porządku. Jesteśmy w 
punkcie, gdy masz fanpage, masz 
kolaże… i w pewnym momencie 
to znów przestaje Ci wystarczać!

M.W.:  Tak, kolaże to był taki 
jakby dodatek, mogłem poćwi-
czyć wyobraźnię.

OKO: Co dalej? Na jesieni tego 
roku zamieściłeś anons...

M.W.:  No tak, to zawsze gdzieś 

tam w mojej głowie siedziało, 
jeszcze gdy robiłem Kozienice’39, 
żeby zbudować kiedyś stronę z 
prawdziwego zdarzenia. Album, 
do którego mógłby zajrzeć każdy 
mieszkaniec Kozienic – i nie tyl-
ko. Stąd zmiana nazwy z  Kozieni-
ce’39 na Dawne Kozienice, żeby 
ująć temat szerzej, by nie doty-
czyło to tylko II wojny światowej, 
żeby sama nazwa informowała, 
czego dotyczy ta galeria.

OKO: No właśnie, jak dawne 
będzie to „dawne”?  50 lat, 30 
lat, XX wiek?

M.W.: Tak, XX wiek to jest 
prawdopodobnie ta rozsądna 
granica. XXI to już współczes-
ność, na razie więc może dajmy 
sobie z nim spokój, niech swoje 
odleży.  Czyli - spokojnie do koń-
ca dwudziestego wieku od czasu, 
kiedy tylko zaistniała fotografia.

OKO: Rozumiemy, że jesteś te-
raz przede wszystkim na etapie 
budowy strony?

M.W.: Na etapie budowy por-
talu, przygotowania... takie pra-
ce organizacyjno-techniczne, jest 
już domena, szukam hostingu.

OKO: No dobrze, ale z tym się 
wiążą koszty, pieniądze?

M.W.:  Zgadza się. Jak by nie 
było, to się wiąże z jakimiś nakła-
dami. finansowymi.

OKO: Zainteresowałeś już 
nowe władze miasta tym swoim 
pomysłem?

M.W.:  To jest dosyć świeży te-

mat, więc…

OKO:  ...więc ta nasza rozmowa 
może być właśnie przyczynkiem 
do tego, żeby takie zaintereso-
wanie wzbudzić!

M.W.:  Cóż, nie ukrywam, że 
mam nadzieję, że na jakimś eta-
pie ktoś dołączy po drodze i po-
może mi, aby ten portal powstał. 
Na razie jestem w fazie rozpo-
znania. Zobaczymy, jak to dalej 
się potoczy, czy to będzie długi 
okres,  czy może szybko uda mi 
się wszystko poskładać do kupy 
- ciężko powiedzieć. Myślę, że 
będę uparcie do tego dążyć. .

OKO:  Sam pomysł przekształ-
cenia dość wąskiego zakresu ‘39 
na szerszy spotkał się z jakimś 
odzewem?

M.W.:  Szczerze mówiąc, bar-
dzo spodobał się ten pomysł. Dla 
mnie to zainteresowanie to też 
okazja do dodatkowego apelu o 
udostępnienie zdjęć, bo tak na-
prawdę chciałabym, żeby to nie 
był tylko zbiór moich zdjęć, ale 
dostępny dla każdego zbiór zdjęć 
ze wszystkich szuflad Kozienicach

OKO:  Ze swojej strony de-
klarujemy, na miarę naszych 
skromnych możliwości, wszelką 
pomoc, jakiej możemy udzielić. 
Może uda nam się dotrzeć dzięki 
tej rozmowie na przykład do tych 
starszych osób, które nie korzy-
stają jeszcze szeroko z Interne-
tu, a mogłyby do powstającego 
zbioru sporo wnieść. 

Dziękujemy za rozmowę.
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Praca i lektura

Ileż pracy i zaangażowania wy-
maga  sumienne spełnianie obo-
wiązków pracownika gospodar-
czego zajmującego się odpadami 
medycznymi?

Nie za wiele. Praca ta wydaje 
się idealna dla kogoś, kto nie jest 
za bardzo leniwy, bo czasem jed-
nak trzeba się sprężyć, ale też nie 
aspiruje do miana przodownika. 
Nie dziwi mnie zupełnie, że sta-
nowisko to nie istniało ponoć, gdy 
nie było akurat stażysty, ponieważ 
nie mając innych obowiązków 
sprawny pracownik jest w stanie 
ogarnąć wszystko, co trzeba… 
no, powiedzmy w 4 godziny. To 
połowa formalnego czasu pracy. 
A reszta? Można pokręcić się po 
terenie z miotłą, można z kimś 
pogadać, można też pójść do 
garażu, pełniącego rolę składu 
makulatury i popatrzeć, czy nie 
trafiło się akurat coś ciekawego 
do poczytania. Bo z oddziałów 
wyrzucają codziennie różności i 
zdarzają się perełki: niżej niepod-
pisany przestudiował i „Sławnym 
pacjentów endokrynologicznych”, 
i „Podręcznik medycyny sądowej” 
(po której to lekturze człowiek za-
czyna patrzeć na tramwaje z du-
żym respektem), nie odpuścił też 
wyraźnie nawiązującemu do dzieł 
Pollocka „Atlasowi chorób grzy-
bicznych płuc”. Najosobliwszym z 
kuriozów wydał mu się natomiast 

fakt, że wraz  ze zdezaktualizowa-
nymi poradnikami na temat re-
suscytacji ktoś wywalił pewnego 
dnia nowiutkiego Ziemkiewicza – 
być może dlatego, że działo nosiło 
paramedyczny tytuł „Michnikow-
szczyzna. Zapis choroby”.

Zakładowe Centrum Wymiany 
Informacji

Aby jednak dać stażyście dodat-
kowe zajęcie między obchodami, 
jednostka nadrzędna deleguje 
go do pomocy przy rozlewaniu 
płynów. Płyny to wszystko, czego 
salowe używają do utrzymywania 
szpitala w czystości. Rozdzielane 
i przygotowywane są codziennie 
w specjalnym pomieszczeniu, 
gdzie albo rozrabia się koncentrat 
danego płynu i rozlewa do przy-
noszonych z poszczególnych od-
działów kanistrów, albo rozpusz-
cza okrutnie śmierdzące tabletki 
medicariny.  Przydział tego akurat 
świństwa otrzymuje codziennie i 
stażysta, ponieważ służy ono do 
mycia wózka, tudzież neutralizacji 
plam z krwi.

Ta godzina czy półtorej spę-
dzone w rozlewni płynów to dla 
na ogół samotnie snującego się 
korytarzach stażysty najfajniejsza 
część dnia. Sporo jest w tej mojej 
relacji kierowanych w różne stro-
ny zgryźliwych komentarzy, ale 
sympatia dla pań salowych jest 
jak najbardziej szczera. Niezależ-
nie od grafiku i kolejności  rozle-
wania zawsze tworzy się kolejka, 

toteż w małym pomieszczeniu 
zawsze gromadzi się sporo osób 
i... cóż, tu po prostu toczy się ży-
cie. Tu można dowiedzieć się o 
wszystkim, co dzieje się w szpita-
lu, z perspektywy osób, które mu-
szą po tym wszystkim sprzątać. 
Epidemia zielonej biegunki na 
wewnętrznym? Wiemy wszystko. 
Szczególnie ekstrawagancki bądź 
zwyczajnie upierdliwy pacjent? 
Spokojnie, RODO nie obejmuje 
ogólnych opisów. Przedświątecz-
ne po(d)rzucanie starszych do-
mowników…?

No właśnie. Skoro odbiegliśmy 
już od ironicznej konwencji, teraz 
jeden akapit zupełnie serio. Pra-
cując w szpitalu, po raz pierwszy 
usłyszałem o paskudnej i najzwy-
czajniej w świecie bardzo smutnej 
praktyce, polegającej na tym, że 
znajdują się osoby, które w okre-

sie przedświątecznym uznają za 
dobry pomysł podrzucenie do 
szpitala dziadka, ciotki czy nie-
dołężnej mamy, celem uzyskania 
swobody pozwalającej np. na 
świąteczny wyjazd bez troszcze-
nia się o opiekę nad bliskimi. Nie 
oszukujmy się: starszego człowie-
ka niemal zawsze coś boli i coś u 
niego w badaniach wyjdzie, znaj-
dzie się więc pretekst, by zamiast 
z rodziną, spędził święta na we-
wnętrznym. Gdyby zdarzyło się 
tak niefortunnie, iżby osoby tego 
pokroju znalazły się wśród czytel-
ników OKA, informacja dla nich: 
personel szpitala doskonale wie, 
co robicie.

Znachor
Przechadzając się pewnego 

dnia po terenie szpitala (o ile 
pamiętam, nie przyświecał mi 

podczas tej peregrynacji żaden 
konkretny cel, tu odsyłam do 
pierwszego akapitu) zbliżam się 
do spacerującego po dworze pa-
cjenta, co dziwnym nie jest, po-
nieważ dzień jest bardzo ciepły.  
Facet przystanął i popatruje to na 
coś na chodniku, to na mnie, w 
taki sposób, że wiem, że zaraz do 
mnie zagada. Nie mylę się, bo gdy 
tylko podchodzę nieco bliżej…

- Masz pan kurzaje?
- Proszę??
- No, masz pan kurzaje?

Przez chwilę wpadam  w kon-
fuzję, zastanawiając się, czy ja źle 
słyszę, czy może ten gość jakimś 
dziwnym slangiem pyta mnie o 
papierosy, ale sprawa szybko się 
wyjaśnia.

- Bo wiesz pan, to jest dobre na 
kurzaje… - mówi facet, schylając 
się i wyrywając spomiędzy płytek 
chodnika jakieś zielsko z drobny-
mi żółtymi kwiatkami. Następnie 
łamie łodygę i demonstruje mi 
sposób użycia, smarując sobie 
dłoń wypływającym z badyla so-
kiem.

W ten oto sposób posiadłem 
wiedzę o niezawodnym sposobie 
na kurzajki, którym niniejszym się 
dzielę.

c.d.n.

Z notatnika młodego stażysty (część 4)
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.


