
Z grona byłych współpra-
cowników zaszczycili nas w ten 
poniedziałkowy wieczór swoją 
obecnością: Dariusz Szewc, któ-
ry zaprezentował imponujący 
objętością zbiór tekstów opub-
likowanych przez siebie na ła-
mach OKA pod szyldem Lewym 
Okiem (początki współpracy z 
OKIEM wspominał w numerze 
12/2021), były sekretarz i redak-
tor naczelny Mateusz Pułkowski 
(rozmowa w numerze 13/2021) 
oraz Emil Kopański, z którym 
spotkamy się w Kulturalnej po-
nownie już w najbliższy ponie-
działek - o tym więcej informa-
cji wewnątrz numeru.. Obecny 
skład ekipy OKA reprezentowa-
li  rzadko widywany, choć OKU 
niezbędny i najstarszy po Na-
czelnym stażem Krzysztof Sułek, 
który jako grafik odpowiada za 
to, jak OKO wygląda i czy ma 
na swoich miejscach wszystkie 
przewidziane strony, sam redak-
tor naczelny i zarazem wydaw-
ca Edmund Kordas oraz niżej  
(a właściwie zapewne dopiero 
na str. 3) podpisany.

20 lat. Dużo, mało? W so-
cjologii to dolna granica czasu 
trwania pokolenia, można w 
tym czasie wychować dziecko 
od narodzin po wysłanie go na 
studia, o “pięknych, dwudzie-
stoletnich” gorzko pisał Hłasko, 
wesoło natomiast śpiewał Kos-
sowski… Nam niestety z niewia-
domych przyczyn jubileuszowej 
piosenki nie poświęcił żaden 
z lokalnych bardów, toteż swe 
dokonania opiewać musieliśmy 

sami, co z entuzjazmem podczas 
tego wieczoru czyniliśmy.

Plan runął już 
po pierwszym numerze
Naturalną koleją rzeczy obo-

wiązki gospodarza z całym właś-
ciwym im zarówno brzemieniem 
jak i splendorem przyjął na sie-
bie Redaktor Naczelny, który po-
witał wszystkich słowami:

- Drodzy Państwo, serdecznie 
Was witam na spotkaniu takim 
trochę półtajnym, bo tajne ono 
do końca nie będzie, jako że na 
pewno będzie relacja w Tygo-
dniku OKO oraz, mam nadzieję,  
w zaprzyjaźnionej z nami Kro-
nice Kozienickiej. W telegra-
ficznym skrócie o tym, jak ja to 
widziałem: w roku 2001 zma-
terializowała się wreszcie moja 
przemożna chęć dotycząca tego, 
żeby wreszcie coś w mediach 
zrobić. Cały czas marzyłem o ra-
diu, ale jak się nie ma tego, co się 
lubi… Ja nigdy nie lubiłem pisać i 
to do tej pory mi zostało, zawsze 
wolę mówić, ale wyszło tak, że 
po różnych doświadczeniach w 
latach 90., w gronie w sumie 
kilkunastu osób spróbowaliśmy 
wreszcie to zrobić, tzn. założyć 
gazetę. Na bazie doświadczeń 
innych, że trzeba mieć zawsze 
materiał na przynajmniej kilka 
numerów naprzód, taki właśnie 
ambitny plan powstał i oczy-
wiście runął już po pierwszym 
numerze. Na szczęście byliśmy 
wtedy miesięcznikiem, więc 
udało się sklecić kolejne, no i 
później tak już zostało, bo muszę 

Wam powiedzieć, że im dłużej 
się to robi, to bardziej to wciąga. 
Nas wciągnęło tak, że w 2011 
roku przeszliśmy z czasopisma 
szytego na format gazetowy, 
to było we wrześniu 2011, czyli 
tak naprawdę mamy poniekąd 
podwójną rocznicę: dwudziestą 
w ogóle czasopisma Obiektywny 
Kozienicki Obserwator - bo tak to 
się  przez kilka pierwszych mie-
sięcy nazywało - OKA w ogóle  
i dziesiątą tej wersji czy też for-
matu, jaki mamy obecnie.

W tym miejscu przerwiemy, 
by kontynuować na następnej 
stronie, co składa się o tyle za-
bawnie, że również podczas 
spotkania w tym właśnie mo-
mencie wypowiedź Naczelnego 
przerwana została przybyciem 

spóźnionego nieco Grafika, 
którego wejście miało radosny 
akcent, o którym nie napisze-
my nic bliżej, pozostawiając tę 
małą tajemnicę jako eksklu-
zywny akcent do wiadomo-

ści tych jedynie Najwierniej-
szych Czytelników, którzy byli  
z nami tego wieczoru  
na miejscu ;)
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20 LAT TYGODNIKA OKO. A ZA ROK… OCZKO!
22 listopada w Kawiarni Kulturalnej w Kozienicach 

odbyło się wydarzenie dla nas wyjątkowe: 20-lecie 
Tygodnika OKO. W spotkaniu wzięli udział najwierniejsi 
Czytelnicy oraz byli i obecni pracownicy i współpracowni-
cy naszej redakcji.

dokończenie str. 3

KASY FISKALNE ON-LINE
Tel. 503 057 533
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji
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NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES 

MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl    PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

MOTORYZACJA
• SPRZEDAM opony zimowe Uniroy-
al 175x65x14 przebieg około 3 tys, 
km. Stan bardzo dobry. Cen a400 zł 
do uzgodnienia. Felgi 14 do Renault 
Megane stalowe 4 szt, szt. 25 zł.  
Tel. 662-134-575 lub 606-706-318
• SPRZEDAM komplet opon letnich 
KLEBER 195/55/R15 i jedną  oponę  
MICHELIN  195/55/R15.  Cena  do  
uzgodnienia.  Tel. 604 420 756
• Sprzedam samochód osobowy 
Fiat Seicento, silnik 1.1 rok produkcji 
2002, stan dobry. Cena 23000 zł. Ko-
zienice, Tel. 603 724 562
• Sprzedam ciągnik Ursus C-330 uży-
wany. Wiadomość - Brzeźnica 29 k/
Kozienic.
• Sprzedam samochód osobowy 
CHEVROLET  AVEO silnik 1,2, rok pro-
dukcji 2004, stan dobry, cena 2400. 
Tel. 694-193-904 (Kozienice)
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A TAK-
ŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI PO NICH.  
TEL. 795-529-520
Kupię stare motocykle, motorowery, 
części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SAMO-
CHODY wsk, mz, simson, motorynka 
itp FIAT, POLONEZ. Ciągniki rolnicze. 
Tel. 721 029 688
Sprzedam koparkę CASE obrotowa 
1991 r., koparkoładowarkę, stan do-
bry.  Tel. 668-803-997
Sprzedam rozrusznik oraz siłownik 
tylny do koparki CASE, cena 2000 zł.  
Tel. 784-783-757

• Do sprzedaży: wyposaże-
nie likwidowanego mieszkania,  
tel. 505-143-724
• Sprzedam pianino do reno-
wacji ponad 100-letnie, 630 zł.  
Tel. 501-566-168
• Sprzedam wersalkę, stan 
bardzo dobry, cena 120 zł.  
Tel. 501-566-168
• Sprzedam fotele stan bar-
dzo dobry, cena za fotel 25 zł  
Tel. 501-566-168
• Sprzedam wagę do 500 kg, stan 
dobry, cena 90 zł 
Tel. 501-566-168
• Sprzedam drzwi drewniane stan 
dobry cena 180 zł. 
Tel.  501-566-168
• Sprzedam beczkę 600l ocynk. 
Szczelna z zaworem, używana do 
wody. Tel. 604 420 756
• Sprzedam 2 sedesy poznańskie. 
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam kompletną szaf-
kę łazienkową z umywalką.  
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam klimę stojącą. 
Tel. 668-803- 997

• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy, mój  tel. 690-509-802

• Przystojny i zadbany zamożny 
wdowiec pozna Panią w wieku 
50-60 lat na dalsze lata życia.  
Tel. 609-972-676
• Facet 48 lat pozna kobietę z 
Kozienic i okolic. Proszę o SMS-y. 
Tel. 508-615-325

PRACOWNICY Z UKRAINY
Agencja pracy dostarczy pracowników produkcyjnych 

liniowych/magazynowych do pracy przy uprawach  owoców, warzyw 
oraz do prostych procesów produkcyjnych z Ukrainy, Mołdawii.  

Indywidualne warunki współpracy 
Tel: 502-741-971

KASY FISKALNE ON-LINE
1470 brutto LAN

1639 brutto  WI-FI
1720 brutto  GSM
Spółdzielnia Socjalna 

"PRZYSTANEK KOZIENICE"
Tel. 503 057 533

Punkt serwisowania kas mieści się 
przy ul. Konstytucji 3 Maja 3

(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)

Działki pod zabudowę rekreacyjną lub 
mieszkalną (od 800m2 do 1,84 ha), 

dom murowany z działką. 
SPRZEDAM stodołę drewnianą 10x7m, kryta 

blachą trapezówką. Rok budowy 2003
Ruda k/Kozienic. tel. 8812126601

Dzień dobry!

20 lat… wygląda na to, że numer ten zdominowany został 
przez temat naszego 20-lecia, toteż wstęp będzie dziś krótki 
po pierwsze z uwagi na kwestie objętości tekstu, pod drugie 
zaś dlatego, że autorefleksji oraz  - co tu dużo kryć  - delikat-
nego chwalenia się mamy na sąsiadujących kolumnach dość 
:) W następnym numerze, który będzie przedświątecznym, 
ze wstępniaka przemówi do Państwa sam redaktor naczel-
ny, będzie to też zatem przy okazji odmienna perspektywa, 
od jakiegoś czasu na tych łamach niewidziana.

A skoro o odmiennych perspektywach mowa: ponownie 
witamy na stronie obok witamy na Krzysztofa Tłoczka z ZOO 
Ratownictwa-Garbatka z kolejnym tekstem słodko-gorzkim 
- czemu nie ma się co dziwić, zważywszy na sprawy, jakimi 
zajmuje się stowarzyszenie - oraz po raz pierwszy Krystiana, 
naszego stażystę i najmłodszego współpracownika, który 
na dzień dobry wskoczył na głęboką wodę... a raczej dała 
ie wywieźć w szerokie pole. Na tyle szerokie, że można na 
nim lądować statkami powietrznymi, co nie każdego cieszy,  
o czym przeczytacie Państwo na stronie 6.

Co więcej? Gmina Kozienice świętuje prestiżowy sukces, 
jakim jest z pewnością przyznanie nam tytułu Symbolu 
Polskiej Samorządności i Włącza Aktywność - szczegóły na 
stronach 4 i 5. Kawiarnia Kulturalna tradycyjnie relacjonuje 
ostatnie poniedziałki (w tym jedne z nami w roli głównej!) 
oraz zaprasza na kolejny, tym razem - śmiemy twierdzić - 
wyjątkowo ciekawy.

Jeśli chodzi o tematy pozakozienickie publikujemy do-
kończenie dotyczącego Pionek  fachowego artykułu inż. Bo-
gusława Bluma oraz - co dotyczy już wszystkich, niezależnie 
od lokalnej specyfiki - gorący (acz rzeczowy) apel Sanepidu 
w sprawie wiadomej.

Pozdrawiamy, do zobaczenia na mieście!

AlKo

• Sprzedam gospodarstwo w 
Gminie Policzna. 
Tel. 530-080-510

• Sprzedam działkę budowlaną 
900m2 z pozwoleniem na budo-
wę, ogrodzoną. Tel. 668-803-997

• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy. Tel. 690-509-802

• Sprzedam działkę rekreacyjną 
nr 48 na ROD „USTRONIE” w Ko-
zienicach. Działka zabudowana – 
altanka murowana z poddaszem, 
podpiwniczeniem i własnym uję-
ciem wody. Tel: 501 478 780

• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okoli-
ce. Tel. 739-075-275

• Sprzedam gospodarstwo rolne, 
15 ha, gm. Policzna. Tel. 784-
783-757

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w 
bloku działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2,6 ha. Działka 
zabudowana, w pełni uzbrojona 
w media, położona 10 km od Ko-
zienic. Tel. 500 787 904

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998

• Sprzedam hektar ziemi w Brzó-
zie klasa 3 cena 40.000. Tel. 604-
181-478

• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Tel. 604-181-
478 lub 503-124-381

Działki pod zabudowę rekreacyjną lub mieszkalną (od 
800 m2 do 1,84 ha), dom murowany z działką. 

SPRZEDAM stodołę drewnianą 10x7m, kryta blachą tra-
pezówką. Rok budowy 2003 Ruda k/Kozienic. 

Tel. 8812126601
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20 LAT TYGODNIKA OKO. A ZA ROK… OCZKO!
Czy policzyliście już Państwo 

strony numeru, który trzymacie w 
rękach? Owszem zubożenie wer-
sji pandemicznej o całe 4 strony i 
nam mocno doskwiera, ale nie o 
tym w tym momencie. Jeśli liczba 
stron (8) się zgadza, szpalty trzy-
mają pion, winiety poziom, druk 
ostrość a fotografie głębię, jeżeli 
nic nie jest do góry nogami i ogól-
nie w departamencie organizacji 
grafiki i tekstu panuje należyta 
przejrzystość i dyscyplina, to po-
dziękować za to należy Krzyśko-
wi Sułkowi, który od roku 2013 
odpowiada za skład, czyli sposób 
prezentacji przygotowanych przez 
nas materiałów i wysyłkę gazety 
do druku.

Swoją drogą, jeśli już o druku 
mowa: warto przypomnieć, że 
determinacja Naczelnego w za-
kresie zapewnienia nieprzerwa-
nego i regularnego wydawania 
OKA była i jest na tyle silna, że 
gdy problemy organizacyjno-
-techniczno-finansowe zagroziły 
widmem nie wydania kolejnego 
numeru z powodu braku możli-
wości jego wydrukowania, został 
on (właściwie zostały, bo numery 
takie były dwa) mimo wszystko 
złożony i powielony na ksero.

 Czy śnieg, czy skwar...
Ścieżka wspomnień zawiodła 

nas zresztą także do czasów, gdy 
o obecnym luksusie złożenia ga-
zety w redakcji lub po prostu w 
domu i wysłania jej do drukarni 
za pomocą łącza internetowego 
można było tylko pomarzyć: ma-
teriał należało złożyć i nagrać na 
płytę CD-ROM, po czym wsiąść 

w samochód i dostarczyć ją do 
drukarni, która fortunnie nie była 
jeszcze wówczas w Warszawie, 
tylko nieco bliżej. Teraz na szczęś-
cie mamy internet, który pozwala 
nam pracować wygodniej, szyb-
ciej… a w razie potrzeby składać 
gazetę z dowolnego miejsca na 
Ziemi. Krzyśkowi zdarzyło się na 
przykład, o czym nie omieszkał 
wspomnieć, robić OKO podczas 
pobytu w Brukseli.

Anegdoty, anegdoty… Gdy 
tylko zaczął się ten wątek, Ma-
teusz Pułkowski i Emil Kopański, 
byli współpracownicy i goście 
najmłodsi wiekiem (acz bynaj-
mniej nie stażem!) nieustannie 
wchodzili sobie w słowo, przerzu-
cając się zabawnymi historyjkami, 
jakich w ciągu lat ich współpra-
cy z OKIEM uzbierało się sporo.  
A to sensacja sezonu ogórkowe-
go, czyli niegroźna stłuczka, jaka 
miała miejsce tuż przed redakcją 
na oczach redaktora Pulkowskie-
go i z miejsca trafiła na świecącą 
naglącą pustką pierwszą stronę 
właśnie składanego numeru, a 
to będące puentą tej opowieści 
pieczołowite zamalowywanie 
markerami tablic rejestracyjnych 
w całym kilkutysięczny nakładzie 
tego wydania gazety, a to przy-
gody podczas plecakowej dystry-
bucji OKA po mieście i “zbierania 
haraczy”, czyli wędrówek z faktu-
rami od kiosku do kiosku w cza-
sach, gdy OKO było płatne. Swoją 
drogą - ci z Państwa, którzy wie-
dzieli jak dystrybucja OKA wyglą-
da obecnie, wiedzą, że od tamtej 
pory nic się właściwie nie zmieni-
ło. W dobie streamingów, pacz-

komatów, subskrypcji, dronów i 
Tesli w kosmosie żaden zmyślny 
system nie zastąpił jakoś dotąd 
dobrze ułożonych butów i silnych 
pleców szeregowego dystrybuto-
ra Tygodnika OKO. Czy śnieg, czy 
skwar, czy deszcz, czy zawieja...

A właśnie: pamiętacie Państwo 
Radio Ucho? Nasz naczelny nie 
kryje na co dzień, toteż i podczas 
spotkania nie krył tym bardziej, że 
to właśnie tę medialną przygodę 
życzyłby sobie przeżyć raz jeszcze. 
Czekamy na Państwa odzew w 
kwestii, czy bylibyście taką formą 
zainteresowani. A jeśli nie radio 
sensu stricte, to może chociaż... 
podcasty?

Lewym Okiem, 
Prawym Okiem...
Dariusz Szewc, współpra-

cownik aktywny szczególnie w 
pierwszych latach przygody OKA, 

przyniósł na spotkanie, jak wspo-
mnieliśmy wcześniej, okazały 
zbiór oprawionych felietonów, 
które swego czasu, publikowane 
zazwyczaj pod zbiorczym hasłem 
“Lewym Okiem”, bawiły eduko-
wały i skłaniały do refleksji na te-
maty najróżniejsze, acz zazwyczaj 
powiązane z szeroko rozumianą 
kozienicką kulturą. Pan Dariusz 
mówił:

- Wyszło tak, jak wyszło. 20 lat 
temu spotkaliśmy się z Edmun-
dem, który zaproponował mi, że-
bym pisał i redagował stronę pod 
nazwa “Lewym Okiem”. Byłem 
wtedy członkiem Socjaldemokra-
cji Rzeczypospolitej i zrozumiałem 
to tak, że “no tak - tu prawica, tam 
lewica, każdy w swojej kolumnie, 
“różne punkty widzenia”. Tutaj 
będę mocno bronił obiektywno-
ści Kozienickiego Obserwatora, 
bo taka była idea i do takiej idei 

przystałem. Wiedziałem, że jeśli 
ja coś napiszę patrząc tym “le-
wym okiem”, to ktoś inny napisze 
“prawym okiem”, będzie jakaś 
polemika - bardzo mi to odpo-
wiadało. Ta stopka redakcyjna 
[tu Dariusz Szewc otworzył jeden 
z archiwalnych numerów]  - to 
wspaniali ludzie.

Wiele jeszcze było wspomnień  
i anegdot, utrzymanych w kon-
wencji coraz to swobodniejszej 
rozmowy - zbyt wiele, byśmy mogli 
je teraz wszystkie przywołać, choć 
być może niektóre jeszcze kiedyś 
przytoczymy. Tylko niektóre, bo 
te najpikantniejsze pozostaną 
znane w ścisłym w gronie współ-
pracowników OKA oraz tych, 
którzy poświęcili poniedziałkowy 
wieczór, by się z nami spotkać  
i wspólnie powspominać.

Obchody 20-lecia OKA uzna-
jemy oficjalnie za zakończone. 
Dziękujemy wszystkimi, którzy z 
nami byli i przede wszystkim tym, 
którzy z nami są dzisiaj. Kłaniamy 
się w pas Czytelnikom, obecnym 
i przyszłym Współpracownikom, a 
także właścicielom punktów dys-
trybucji, którzy właściwie bezinte-
resownie umożliwiają nam docie-
ranie do odbiorców.

A co do tytułu… Redaktor Na-
czelny słusznie spostrzegł, że sko-
ro 21 to jak powszechnie wiado-
mo OCZKO, to rocznicą stosowną 
dla nas do naprawdę hucznego 
świętowania będzie nie bieżąca, 
tradycyjnie okrągła, tylko przy-
szłoroczna, dwudziesta pierwsza.

Czego sobie i Państwu serdecz-
nie życzymy!

Kraj wujków "dobra rada" O Ampfubtolu w Kawiarni Kulturalnej!
Z organizacjami pozarządowymi już tak jest, a przypuszczam, że każdy 

kto miał okazję być zaangażowanym członkiem stowarzyszenia lub 
fundacji się ze mną zgodzi, że przed drzwiami siedzib można by ustawić 
trzy kolejki. Pierwsza, najliczniejsza, to ta chętnych by krytykować. Jest 
to zwykle kolejka bardzo długa, stale się powiaększająca. 

Taka już nasza 
narodowa przy-
wara - z niesa-
mowitą energią 
spieszymy by 
upewnić się, że 
nasz bliźni wie 
gdzie zbłądził i 
absolutnie bez-
i n t e r e s o w n i e 
oferujemy nasz 
stały nad nim 
nadzór, nawet 
jeśli, przez skromność za pewne, nas 
o to nie prosi. Druga, nieco mniej licz-
na, ale chętnie wybierana, to kolejka 
gotowych by radzić. Niekoniecznie 
składa się ona z osób, które mają włas-
ne doświadczenie w tym zakresie, ale 
taka już nasza kolejna narodowa cecha 
- w każdej dziedzinie wiemy jak i nie 
omieszkamy się tą wiedzą podzielić, 
tak by ktoś wg naszego najlepszego, a 
jakże, pomyślunku, sprawę zrealizował. 
I tym sposobem trafiamy do trzeciej 
kolejki. Trafiamy tylko po tabliczce, bo 
chętnych w niej znaleźć niesposób, a 
przecież liczebność poprzednich dwóch 
kolejek dawała wielkie nadzieje. Trzecia 
kolejka, prawie zupełnie opustoszała, 
to kolejka by robić. Z jakiegoś powodu 
wszyscy wujkowie i ciocie "dobra rada" 
czują wrodzony wręcz lęk przed dołą-
czeniem do tego rzędu.

I tak, jak kraj nasz długi i szeroki, sto-
warzyszenia duże i małe opierają się na 
maksymalnym zaangażowaniu bardzo 
nielicznych grup osób, czasem mimo 
szumnych nazw, pojedynczych jedno-
stek. Nie inaczej jest i u nas. Na palcach, 
chyba już jednej ręki, mogę policzyć 
zaangażowanych wolontariuszy. Takich, 
za którymi nie trzeba biegać i się pro-
sić, takich którzy sami spytają czy i jak 

mogą pomóc, 
takich, którzy 
nie będą two-
rzyć własnych 
nowych defi-
nicji wolonta-
riatu. Oczywi-
ście niektórzy 
dostrzegą tu 
zgrzyt - wolon-
tariat wszak 
z zasady jest 
dobrowolny i 

bezpłatny. To prawda! Nie ma przymu-
su bycia wolontariuszem, ale jeśli już 
się zdecydujemy, to bądźmy otwarci na 
potrzeby. Te zaś w naszym ośrodku ro-
dzą się bardzo spontanicznie.

Dla przykładu w ostatnią sobotę 
nagle zadzwonił telefon w sprawie 
bażanta. Zgłaszająca mieszkała pod 
Garwolinem, ale po wykonaniu kilku 
telefonów do innych ośrodków i orga-
nizacji, okazało się, że nikt nie może jej 
pomóc. Szybka decyzja i już pakowali-
śmy z jedną naszych wolontariuszek, 
studentką behawiorystyki, nasz skrom-
ny zoo-ambulans i ruszyliśmy w trasę.

Przed bażantem jeszcze długie lecze-
nie, ale jest już u nas bezpieczny. Jego 
pierwsze chwile w ośrodku uwiecznili-
śmy na załączonym zdjęciu.

To cieszy, że wśród naszych nielicz-
nych wolontariuszy znajdujemy tych, 
którym po drodze najbardziej do tej 
trzeciej kolejki - by robić. Jeśli stoisz w 
jednej z dwóch pierwszych i rozważasz 
zmianę - zapraszamy! Zajęcia dla niko-
go nie zabraknie - tylko przygotuj się, że 
ubrudzisz sobie ręce i czasem napraw-
dę się zmęczysz.

Napisz na zooratownictwo@
gmail.com lub zadzwoń na nasz 
numer alarmowy 781 356 892.

Już w najbliższy poniedziałek, 6 grudnia, o godzinie 18:30 w Kawiarni Kulturalnej w Kozie-
nicach odbędzie się wyjątkowe spotkanie: odwiedzi nas Przemysław Świercz, kapitan re-

prezentacji Polski w ampfutbolu i świeżo upieczony mistrz kraju w barwach Wisły Kraków. 
Spotkanie poprowadzone zostanie przez naszego wieloletniego współpracownika Emila Ko-
pańskiego, który jest także współautorem wydanej niedawno książki o ampfutbolu.

Zapytany o to, czemu warto 
na takie spotkanie przyjść, Emil 
odpowiada: Ampfutbol to wyjąt-
kowa odmiana piłki nożnej. Nie-
samowita intensywność, wido-
wiskowość, a za wszystkim stoją 
fantastyczni ludzie, dla których nie 
ma żadnych barier. Cieszy mnie, 
że coraz więcej kibiców śledzi 
poczynania naszych ampfutboli-
stów, którzy regularnie przywożą 
medale z największych, między-
narodowych imprez. Reprezenta-
cję Polski śmiało można uznać za 
jedną z najsilniejszych nie tylko w 
Europie, ale i na świecie. Zorgani-
zowana liga, wielkie kluby włącza-
jące ampfutbol w swoje szeregi, 
transmisje spotkań kadry w ot-

wartej telewizji – to już nie zwykłe, 
amatorskie kopanie, a poważna  
i doceniana dyscyplina sportu.

Jedną z najważniejszych posta-
ci dla rodzimego ampfutbolu jest 
Przemysław Świercz, którego bę-
dziemy mieli okazję spotkać w Ko-
zienicach. To człowiek, który two-
rzył podwaliny tej odmiany futbolu 
w Polsce i wieloletni kapitan dru-
żyny narodowej. Lata mijają,  
a Przemek cały czas jest centralną 
postacią reprezentacji oraz swoje-
go zespołu klubowego – Wisły Kra-
ków – z którą w listopadzie sięgnął 
po kolejne mistrzostwo kraju.

Przemek Świercz to nie tylko 
fantastyczny sportowiec, ale także 
wielka inspiracja dla wielu osób. 

W książce „Ampfutbol. Jedną nogą  
w finale” opowiada o wypadku, 
który zmienił jego dotychczasowe 
życie. Amputacja nogi nie załama-
ła go, a wręcz przeciwnie – dała 
mu szansę, by wiele rzeczy zacząć 
od nowa. – Spotykam się z dziećmi 
w szkołach, mam też wystąpienia 
motywacyjne. Opowiadam o tym, 
że można znaleźć rozwiązanie.  
I właśnie to nadaje mojej ampu-
tacji sens. Jeśli choć jedna osoba 
podczas spotkania ze mną znajdzie 
dla siebie coś, co jej pomoże w ży-
ciu, to wspaniale – mówi. Dlatego 
warto przyjść w poniedziałek do 
CKA i posłuchać osoby, która po-
trafi zainspirować do walki z naj-
większymi nawet trudnościami.
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Kozienice Symbolem Polskiej Samorządności
Gmina Kozienice uzyskała prestiżowy tytuł Symbol Polskiej 

Samorządności 2021. Uroczysta Gala Finałowa XI edycji 
programu Symbol odbyła się w czwartek, 18 listopada, w Ka-
towicach, poprowadził ją dziennikarz TVP Marek Durmała.

Nagrodę przyznawaną przez 
„Monitor Biznesu” z „Rzeczy-
pospolitej” i „Monitor Ryn-
kowy” w „Dzienniku Gazecie 
Prawnej” odebrał burmistrz  
Piotr Kozłowski.

- To wspaniały, historyczny suk-
ces naszej gminy. Nasze działania 
na rzecz lokalnej wspólnoty zosta-
ły dostrzeżone i docenione. Warto 
podkreślić, że jesteśmy pierwszym 
samorządem w subregionie ra-
domskim, któremu ten zaszczytny 
tytuł udało się zdobyć – podkreśla 
burmistrz Piotr Kozłowski.

Program Symbol realizowany 
jest już od jedenastu lat. Co roku 
nagradzane są najlepsze samo-
rządy, spółki komunalne, spół-
dzielnie, szpitale, firmy i przed-
siębiorstwa. Po prostu ci, których 
działania charakteryzują się naj-
wyższą jakością zarządzania, in-
nowacyjnością, sprawnością w 
pozyskiwaniu i dysponowaniu 
środkami zewnętrznymi, dbałoś-
cią o ekologię, ale nade wszystko 
przyświeca im szeroko pojęte do-
bro mieszkańców. Podczas tego-
rocznej edycji kapituła nagrodziła 
21 podmiotów z różnych segmen-
tów usług publicznych.

- To wyjątkowe wyróżnienie 
dla Gminy Kozienice, wszystkich 
mieszkańców, ale także moich 
współpracowników - mówi bur-
mistrz Piotr Kozłowski. Jest przy-
znawane od branżowców, co 
jeszcze bardziej je nobilituje. A 
znaleźć się w tak elitarnym gro-
nie samorządów, firm i przedsię-
biorstw, pokazuje że Kozienice są 
liderem Nowej Generacji Usług 
Publicznych. Dodatkową satysfak-
cję daje fakt, iż Kapituła Symbolu 
oceniała rok 2020 – z jednej stro-
ny było to rok szczególny, bo „pan-
demiczny”, z drugiej – to pierwszy 
rok kiedy nowy burmistrz i nowa 
rada miejska realizowała swój au-
torski budżet.

Według burmistrza z jednej 
strony ważne jest zadowolenie 
mieszkańców, zaś z drugiej utrzy-
mywanie wysokich wskaźników 
finansowych.

- Obniżamy zadłużenie przy 
równoczesnym prowadzeniu wie-
lu ważnych inwestycji. Mamy sta-
bilny budżet wynoszący około 200 

mln złotych, a oprócz tego stara-
my się pozyskiwać jak najwięcej 
środków zewnętrznych. Warto 
podkreślić, że od 2019 roku udało 
nam się pozyskać ponad 50 mln zł 
- mówi burmistrz.

Przed uroczystą galą burmistrz 
Piotr Kozłowski znalazł się w 
gronie 5 osób zaproszonych do 
udziału w panelu dyskusyjnym 
odbywającym się pod hasłem 
„Nowe inwestycje szansą na roz-
wój regionu”, podczas którego 
uczestnicy poruszali tematy do-
tyczące: czynników decydujących 
o postępie społeczno - gospodar-
czym, inteligentnego budowni-
ctwa, problemu miejskiego ruchu 
komunikacyjnego w kontekście 
wymagań polityki nieskoemisyj-
nej oraz współpracy na linii bi-
znes – samorząd. W dyskusji, 
oprócz burmistrza Kozłowskiego, 
wzięli udział: Henryk Drzewiecki 
– prezes Miejskiego Zakładu Go-
spodarki Odpadami Komunalny-
mi Sp. z o.o. w Koninie, Tomasz 
Matuszewski – burmistrz miasta 
Sanok, Radosław Dobrowolski – 
burmistrz miasta Supraśl oraz Ta-
deusz Derenowski – prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Bielawie. 
Panel dyskusyjny poprowadził  
Jakub Lisiecki przewodniczący Ka-
pituły programu Symbol, dyrek-
tor zarządzający PubliCity Media 
Group, redaktor naczelny „Moni-
tora Biznesu” i „Monitora Rynko-
wego”, dodatków ukazujących się 
w Rzeczpospolitej, Dzienniku Ga-
zecie Prawnej oraz Pulsie Biznesu.

- Usłyszeliśmy wiele znakomi-
tych przykładów działalności na 
niwie usług publicznych. Widać 
jak na dłoni, że codzienna praca, 
jaką wykonują nasi zaproszeni 
Goście, jest niezwykle potrzebna, 
ważna i kluczowa dla wszystkich 
gałęzi funkcjonowania państwa 
i jego obywateli – mówił Jakub 
Lisiecki podczas galowego prze-
mówienia - Dzięki udziałowi w 
programie Symbol wiele firm 
i instytucji potwierdziło swoją 
najwyższą jakość, ugruntowało 
swój wizerunek i nawiązało wie-
le kontaktów biznesowych. Od 
lat staramy się wśród Laureatów 
budować dobre relacje, poczucie 
wspólnoty i niewątpliwej dumy  

z przynależności do grona naj-
lepszych podmiotów w Polsce. 
Niezmiernie cieszymy się, że także 
i Kozienice są częścią tej rodziny – 
dodał Jakub Lisiecki

 Laureatów wyłania Kapituła 
Symbolu. Jest to grono specjali-
stów i ekspertów w swoich dzie-
dzinach. Ich ogromna świado-
mość rynku oraz doświadczenie 
biznesowe i medialne sprawiają, 
że Symbol plasuje się wśród naj-
bardziej prestiżowych nagród w 
Polsce.

W skład kapituły programu 
Symbol wchodzą: wieloletni Pre-
zes TUV Nord Polska i obecny 
prezes spółki Interdont Support 
Q Henryk Warkocz, dr hab. Kata-
rzyna Bilińska prof. Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, dr 
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz z 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie, dr Mateusz Grzesiak, 
dr Jan Rzymełka, Joanna Drzazga-
-Lisiecka oraz Jakub Lisiecki.

 Wydarzenie zostało objęte pa-
tronatem honorowym: Przedsta-
wicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce, Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej, Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwo-
ju oraz Rady Głównej Instytutów 
Badawczych, Konferencji Rekto-
rów Akademickich Szkół Polskich, 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii, Związku Województw 
Rzeczypospolitej Polskiej, Związ-
ku Powiatów Polskich oraz Związ-
ku Gmin Wiejskich Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Główny patronat medialny ob-
jął dziennik „Rzeczpospolita”.
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Włącz Aktywność w Kozienicach
W środę 24 listopada br. młodzież szkolna z Kozienic miała wyjątkową okazję na spotka-

nie z prawdziwymi legendami polskiego sportu. Tego dnia odbywała się w naszym mie-
ście część ogólnokrajowej akcji „Włącz aktywność ze Sławomirem Szmalem”. Projekt stanowi 
inicjatywę środowiska sportowców oraz podmiotów społecznych i gospodarczych, wspiera-
ną także przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jego celem jest przede wszystkim zachęca-
nie młodych ludzi do aktywności fizycznej, zwłaszcza poprzez uprawianie różnego rodzaju  
dyscyplin sportowych oraz codzienne zdrowe nawyki, szczególnie żywieniowe.

Hala sportowa Kozienickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu goś-
ciła troje prelegentów – byłych 
zawodników gier zespołowych. 
Oprócz pomysłodawcy – Sławo-
mira Szmala – znaleźli się także 
Marcin Prus i Monika Brzostek. 
Dla przypomnienia tylko warto 
dodać, iż Sławomir Szmal to wie-
loletni reprezentant Polski w pił-
ce ręcznej, występujący na pozy-
cji bramkarza, wicemistrz świata 
z 2007 roku, brązowy medalista 
Mistrzostw Świata 2009 i 2015, 
dwukrotny uczestnik igrzysk 

olimpijskich (2008 i 2016), naj-
lepszy piłkarz ręczny świata roku 
2009, a obecnie wiceprezes 
Związku Piłki Ręcznej i trener  
w Szkole Mistrzostwa Sporto-
wego w Kielcach; Marcin Prus z 
kolei to wielokrotny reprezen-
tant Polski w piłce siatkowej, 
natomiast Monika Brzostek to 
zawodniczka siatkówki plażowej, 
siedmiokrotna mistrzyni Polski, 
medalistka mistrzostw świata 
juniorów, mistrzostw Europy do 
lat 23 oraz mistrzostw Europy w 
Klagenfurcie w 2015 roku.

I to właśnie nasza była już,  
bo w roku 2020 zakończyła ka-
rierę, siatkarka zapoznała obec-
ną na hali młodzież z zasadami  
i zaletami prawidłowego od-
żywiania, jego wpływie na ży-
cie sportowców i nie tylko ich. 
Marcin Prus, będący także psy-
chologiem sportu rozmawiał  
z młodzieżą na temat motywa-
cji i właściwego podejścia do 
wysiłku umysłowo-fizycznego. 
Sławomir Szmal natomiast, jak 
wspomniano utytułowany za-
wodnik ale i trener, poprowadził  
zajęcia  sportowe.

W Kozienicach akcja odbywała 
się po raz pierwszy, a w organiza-
cję imprezy włączyła się Gmina 
Kozienice i Kozienickie Centrum 
Rekreacji i Sportu. Obecny na 
hali sportowej Burmistrz Gminy 
Piotr Kozłowski odebrał specjal-
ne podziękowanie za współpracę 
przy organizacji spotkania. Pod-
kreślił też znaczenie wydarzenia, 
w tym rolę samych prelegentów, 
którzy będąc tak utytułowanymi 
sportowcami powinni najlepiej 
zachęcać młodych ludzi do upra-
wiania sportu. Zgodnie ze słowa-

mi Burmistrza aktywne uprawia-
nie sportu jest to droga, która 
„daje nam szansę na sukces, ale 
i na rozwój”. Z tych względów 
Gmina Kozienice popiera pro-
jekty takie jak „Włącz aktyw-
ność ze Sławomirem Szmalem”,  

ponieważ sport kształtuje za-
równo fizycznie jak i psychicznie, 
daje perspektywy i możliwości 
spełniania się. 

Niewykluczone więc, iż po-
dobne spotkania będą kontynu-
owane w przyszłości.
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Lotnisko w Molendach?
Starania właściciela o zmiana statusu obiektu przyległego do wsi Molendy z lądowiska na 

lotnisko zaniepokoiła mieszkańców wsi Molendy, których przedstawiciel skontaktował 
się z naszą redakcją, przekazując nam informacje na temat planowanych zmian i związanych 
z nimi obaw mieszkańców.

Cała ta sytuacja ma miejsce od 
początku 2021 roku gdy właś-
ciciel podjął starania o zmianę 
status swojego lądowiska, które 
posiada od 2015 roku na lot-
nisko. Wzmożona aktywność 
śmigłowców jak i powiększanie 
obszaru obiektu oraz wycinka 
drzew w okolicy zaniepokoiła 
mieszkańców do tego stopnia, iż 
zorganizowali protest oraz zbiór-
kę podpisów w celu zablokowa-
nia zmian i  dalszych działań, w 
tym wycinki lasu.  W tej sprawie 
11 maja 2021 roku zabrano 77 
podpisów poparcia.

Mieszkańcy planują już kolejne 
ruchy jak i powtórzenie zbiórki 
podpisów.. Zostało również wy-
słane pismo do Dyrektora Ge-
neralnego Ochrony Środowiska 
z prośbą o pomoc. Ponieważ w 
zwięzły sposób przedstawia ono 
główne zastrzeżenia i obawy 
mieszkańców, przytaczamy w ca-
łości jego treść:

„Szanowny Panie Dyrektorze,
my mieszkańcy, oraz Sołtys 

sołectwa Molendy gmina Gar-
batka- Letnisko zwracamy się do 
Pana Urzędu z prośbą o inter-
wencje i pomoc. Mieszkamy w 
środku puszczy kozienickiej, w 
otulinie parku krajobrazowego 
„ Krępiec” na obszarze „Natura 
2000”. Na tym terenie gniazdu-
ją, Orzeł bielik, Bocian czarny, 
oraz niezliczona rzesza innych 
chronionych gatunków pta-
ków, żurawie, czaple, sójki itp. 
Raptem w 2015 r bez kontaktu  

z mieszkańcami pomijając jakie-
kolwiek konsultacje, uchybiając 
elementarnej staranności przy 
podejmowaniu tak ważnych de-
cyzji np. brak pomiaru hałasu i 
wpływu na środowisko powsta-
je na terenie wsi lądowisko. Jest 
ono uciążliwe ale jeszcze do 
zniesienia. W chwili obecnej do 
Urzędu Gminy Garbatka -Letni-
sko wpłynął wniosek o rozbu-
dowę lądowiska na lotnisko co 
wiąże się z uzyskaniem opinii 
wydziału ochrony środowiska.
Trzeba tu nadmienić, że już 
przed wydaniem zgody na roz-
budowę, na potrzeby tejże roz-
budowy lądowiska kompletnie 
zdewastowano brzegi rzeczki 
Krypianka, nie wiemy czy stało 
się to za wiedzą i zgodą odpo-
wiednich urzędów ale wiemy 
że stało się to z ogromną szko-
dą dla środowiska, prosimy o 
zbadanie tej sprawy. Brzegi na-

szej rzeczki zostały kompletnie 
wykarczowane pod pretekstem 
udrożnienia, tylko dlaczego je-
dynie na obszarze dolotowym 
do lądowiska. Dodatkowo na 
potrzeby inwestycji planowana 
jest wycinka ok 2 h lasu w obrę-
bie rezerwatu „Chmielniak”. Do-
tychczas z lądowiska korzystały 
małe samoloty, lotnie i małe 
helikoptery co było coraz bar-
dziej uciążliwe. Po rozbudowie 
lądowiska na lotnisko nasilenie 
lotów zwiększy się kilkukrotnie 
i uciążliwość także. Jesteśmy 
małą letniskową wioską (217) 
mieszkańców i nie chcemy żyć 
w strefie lotniska zwłaszcza że 
inwestor planuje znacznie po-
szerzyć swoją działalność. Mo-
tywacje inwestora jakoby roz-
budowa lądowiska miała służyć 
mieszkańcom jako lotnisko dla 
helikopterów ratowniczych czy 
statków gaśniczych uważamy 

za chybioną (brak chociażby 
zbiorników przeciwpożarowych 
i nie są planowane a helikopter 
może lądować na każdym polu) 
Dziewięćdziesiąt pięć procent 
mieszkańców wsi jest przeciwne 
rozbudowie.

U nas we wsi jest bardzo 
słaby dostęp do sieci komór-
kowej i internetu, powstanie 
lotniska uniemożliwi budowę 
masztu wzmacniającego sygnał 
GPS na który czekamy a roz-
mawiać na podwórzu też się  
nie da bo hałas.

Prosimy o wnikliwe zbada-
nie tej sprawy i zablokowanie 
inwestycji dopóki nie zapadną 
prawomocne decyzje. Bardzo 
prosimy i liczymy na pomoc Pań-
skiego Urzędu.’’

Dnia 19 listopada 2021 roku 
odbyło się spotkanie z udzia-
łem mieszkańców, Błażeja Pie-
cha (właściciela lotniska), wójt 
Gminy Garbatka-Letnisko Teresy 
Fryszkiewicz oraz sołtys Molend 
Barbary Kwaśnik, którego celem 
było uspokojenie mieszkańców 
oraz wyjaśnienie celu zaplano-
wanej zmiany. Właściciel lotniska  
poinformował, że została mu ona 
zaproponowana przez Lasy Pań-
stwowe, by lądowisko, już jako 
lotnisko, mogło służyć w świetle 
prawa  prawa jako lotnisko ewa-
kuacyjne i ratownicze. Sam właś-
ciciel twierdził, że nie ma planów 
jego rozbudowy i zapewniał  
mieszkańców, że żadne budynki 
w tamtym miejscu nie staną.

Nie uspokoiło to mieszkańców, 
zwracających uwagę na wzmożo-
ną aktywność lotów szkolenio-
wych jednostki z Dęblina, na co 
właściciel obiektu odpowiadał:

- Nie mam wpływu na ich szko-
lenie, jedyne o co mogę ich pro-
sić, to by aktywność na tym ob-
szarze była mniejsza.

Mieszkańców to nie usatysfak-
cjonowało i wciąż żywią obawy 
co do zaistniałej sytuacji i tego 
jak się ona się rozwinie. Zapowia-
dają: „Będziemy protestować”.

Tekst i fot. Krystian Zieliński

Od redakcji, z ostatniej chwili: w dniu oddawania tego numeru do składu (środa, 1 grud-
nia) rozmawialiśmy ponownie z reprezentantem mieszkańców, z którym pozostajemy w 
stałym kontakcie i od którego otrzymaliśmy skany trzech pism: wniosku o udzielenie in-
formacji skierowanego 12.11 do Starostwa Powiatowego w kozienicach, datowanego 
na 15.11  i skierowanego do Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz wniosku  
o udzielenie informacji w sprawie rozbudowy lądowiska we wsi Molendy; pisma z dnia 
25.11 przytoczonego wyżej i skierowanego do Dyrektora Generalnego Ochrony Środo-
wiska. wiemy, że podobne pisma wysłane zostały także do Rejonowego Związku Spółek 
Wodnych w Zwoleniu, Nadleśnictwa Zwoleń i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Radomiu oraz trzech innych instytucji. Jak na razie mieszkańcy nie otrzymali satysfakcjonu-
jącej, tj, nie wymijającej odpowiedzi. Pisma nam przekazane znajdziecie Państwo wkrótce 
dołączone do internetowej wersji tego artykułu.

Retrospekcja i zmiana uczesania
Mamy poczucie, że Franciszka Subocza nikomu w Kozienicach, a już na pewno czytelnikom 

Tygodnika OKO, przedstawiać nie trzeba, co jest o tyle ciekawe, że jest to człowiek nad-
zwyczajnej skromności, który jednak nie potrafiłby chyba nie udzielać się społecznie czy arty-
stycznie -  i dobrze! Tym razem wraz ze swoją twórczością na niwie fotografii został bohaterem 
kolejnego spotkania z cyklu “Lubię poniedziałki”, które odbyło się 29 listopada  w kawiarni 
Kulturalna w Kozienicach.

Edmund Kordas, prezes pro-
wadzącej kawiarnię spółdzielni 
“Przystanek Kozienice” powitał 
gościa w charakterystycznym dla 
siebie, familiarnym stylu:

- Franciszek Subocz - to jest ten 
obywatel z bujną czupryną - dał 
się w końcu namówić na to spot-
kanie, zastrzegając się wcześniej, 
że to może być najwcześniej pod 
koniec listopada. I tak właśnie 
się zdarzyło. Ja Franciszka znam 
gdzieś tak od lat 80., czyli z cza-
sów, gdy to on był dziennika-
rzem, a jak byłym dziennikarzem 

radiowym, natomiast do OKA to 
jeszcze była długa droga. Kolek-
cja zdjęć, którą obejrzymy, będzie 
nawiązywać, do wystawy “Kozie-
nice - retrospekcja”, którą można 
jeszcze tutaj w sali obok oglądać.

I rzeczywiście: pośród licz-
nych przekomarzań i żartów 
z publicznością, których lwia 
część dotyczyła męskich fryzur 
i zróżnicowanej dynamiki łysie-
nia, obejrzeć mogliśmy kolekcję 
częściowo się pokrywającą z wy-
stawą w KDK, ale nieco od niej 
szerszą i opatrzoną ciekawym 

odautorskim komentarzem. Sło-
wo “publiczność” jest tu zresztą 
użyte chyba na wyrost, ponieważ 
było to raczej toczące się od po-
czątku do końca w atmosferze 
koleżeńskiej zażyłości spotkanie 
wieloletnich znajomych i przyja-
ciół, z których jeden miał akurat 
coś bardzo ciekawego do zapre-
zentowania. Zebrani ochoczo 
rywalizowali w odgadywaniu toż-
samości  prezentowanych na fo-
tografiach miejsc, licząc zapewne 
na obiecany przez Prezesa nie-
przechodni puchar wypełniony 
darmową kawą. Odgadywano 
zresztą nie tylko miejsca - cza-
sem zaiste nie do poznania -  ale 
i osoby, szukano na fotografiach 
siebie i znajomych…

Nasuwa to refleksję, że być 
może taka jest właśnie rola 
miejsc takich jak Kawiarnia Kul-
turalna, która nie mogąc przecież 
w żadnym razie konkurować z 
Kozienickim Domem Kultury na 
polu rozmachu podejmowanych 
działań, znakomicie uzupełnia 
jego ofertę o akcenty bardziej ka-
meralne, spotkania w atmosferze 
bardziej familiarnej i swobodnej. 
Może to działać - i chyba działa 
- z korzyścią dla wszystkich. Oby 
tak dalej.

AlKo

Przypomnimienniczek OKOlicznościowy...
Ostatnimi czasy  ten całkiem fajny 

zwyczaj obchodzenia imienin zaczął 
tracić na rzecz urodzin. Być może ze 
względu na mnogość kalendarzy, które 
prześcigały się w powielaniu kolejnych 
dat solenizantów. Gdyby uwzględnić 
wszystkie te daty, co poniektórzy mie-
li je kilkanaście razy w roku. Dlatego 
mamy propozycję dla naszych czytel-
ników: po pierwsze imieninowa przy-
pominajka (“przypomnimienniczek”) 
sprzed 50 laty, z roku 1971. Kalendarz 
jest dokładnie taki sam jak w roku 

2021! Jeżeli w podanym kalendarzu na 
bieżące 3 tygodnie obchodziliście swo-
je imieniny, albo nie odnaleźli Państwo 
swoich imion lub imion znajomych (z 
prezentowanego zakresu dat), wyślij-
cie je nam z podaniem daty. Uwzględ-
nimy je w kalendarzu przygotowanym 
wspólnie z Wami. W każdym numerze 
prezentować będziemy zestaw imieni-
nowy, tak by zakończyć go za rok i po 
opracowaniu wydać kalendarz Czytel-
ników OKA na rok 2023. Zapraszamy 
do zabawy!
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ŚWIĘTOWANIE PIONEK
dokończenie z poprzedniego numeru

Po „wyzwoleniu”, w czasach 
utrwalania władzy ludowej, do 
1954 r. przybyła Pionkom  trze-
cia  szkoła podstawowa, rozpo-
częto budowę osiedla „Leśna” 
i na tymże osiedlu oddano do 
nauczania Liceum Ogólno-
kształcące, powstałe na bazie 
przedwojennego gimnazjum, a 
w gmachu przy ulicy Kolejowej 
obok średniej szkoły zawodowej 
utworzono filię radomskiej Wie-
czorowej Szkoły Inżynierskiej. 
Wobec wzrastającej liczby załogi 
dojeżdżającej do Wytwórni Che-
micznej Nr 8 w Pionkach (nazwa 
byłej PWP w latach     1951-1958) 
utworzono przystanek Pionki Za-
chodnie i w 1954 r. oddano budy-
nek dworcowy.

Nadanie Pionkom praw miej-
skich 13 listopada 1954 r. przy-
pieczętowało dorobek w więk-
szości wytworzony przez zakład 
przemysłowy i władze  gminne 
w okresie II RP. Wspomniane 
wyżej 200 ha ziemi ornej w gra-
nicach gminy były na początku 
lat 50-tych punktem zadrażnień  
między władzami administracyj-
nymi powiatu a politycznymi na 
szczeblu wojewódzkim. Chciano 
utworzyć w Pionkach spółdziel-
nię  produkcyjną, popularnie mó-
wiono wtedy - kołchoz. Akt na-
dania Pionkom praw miejskich, 
zamiast premiera (J. Cyrankie-
wicz), podpisał vice premier d/s 
przemysłu i handlu Hilary Minc, 
członek Biura Politycznego KC 
PZPR, trzeci człowiek PRL-u po 
Bierucie i Bermanie.  

Widać, że sprawa administra-
cyjna poszła po linii partyjnej.  

Przymuszenie znacznej części 
załogi, którą stanowili chłopo-ro-
botnicy do założenia kołchozu, 
mogłoby zachwiać wykonaniem 
produkcji wytwórni dla potrzeb 
wojny w Korei, budowaniu socja-
lizmu i walki   o pokój na świecie 
– MIR. Tu warto przypomnieć, że 
słowo „mir” w języku rosyjskim 
oznacza pokój oraz świat. Dziś 
wiemy, że chodziło o to, aby ko-
munizm z hasłem walki o pokój 
zawojował świat. Wtedy wielu 
światłych ludzi na świecie dało 
się na to nabrać.

Teraz postawmy pytanie. Sko-
ro miejskość Pionek zbudowano 
w Drugiej Rzeczy- pospolitej, to 
dlaczego mamy świętować  akt 
nadany w PRL-u, który mówiąc 
kolokwialnie, spił śmietankę ubi-
tą przez sanację ? Drugim pyta-
niem powracam do początku 
artykułu. Kiedy lepiej świętować, 
późną jesienią czy latem? Pamię-
tam z dzieciństwa jak wyglądało 
świętowanie Święta Morza nad 
Stawem Górnym,  jakie imprezy 
i zabawy odbywały się w PRl-ow-
skie Święto 22 Lipca na stadio-
nie KS „Unia” ( po 1950 r. nazwę 
„Proch” zamieniono na „Unię”, 
chyba ze Związkiem Radzieckim, 
aby imperialiści amerykańscy nie 
dowiedzieli się, co  w Pionkach 
się produkuje).

90 rocznica narodzin miasta 
Pionki, przypada we wtorek,  
9 sierpnia 2022 roku. Dzie-
więćdziesiąt lat temu, w dniu  
9 sierpnia 1932 r. osada miejska 
Zagożdżon została przemianowa-
na na PIONKI.  Święto kościelne 
Wniebowzięcia NMP oaz Święto 

Wojska Polskiego, ustanowione 
15 sierpnia, na pamiątkę zwy-
cięstwa nad bolszewicką Rosją, 
przypadają w poniedziałek. Przy-
pomnijmy, że zakład przemysło-
wy, który zmienił wieś Zagożdżon 
w miasto Pionki, to jest Wojsko-
wą Wytwórnię Prochu i Mate-
riałów Kruszących budował od 
1922 r. resort wojskowy. Czyż nie 
można byłoby  tych dwóch świąt 
połączyć?

Dodajmy, że dyrektorami 
Wytwórni (Prot, Markiewicz, 
Bold)  byli wojskowi w randze 
majora WP, kierownikami byli 
kapitanowie WP (Czerwiński, 
Sudlitz, Śmiśniewicz, Tobola,  
Walczyński).

Sprawa daty świętowania mia-
sta Pionki jest sprawą ważną dla 
mieszkańców. Dlatego mieszkań-
cy Pionek powinni zadecydować 
poprzez  referendum, czy chcą 
świętować latem 9 sierpnia czy 
w deszczowym listopadzie. Nie 
śmiem dalej podpowiadać wła-

dzom miasta, ale uważam, że do 
obchodów 90-lecia istnienia Pio-
nek należałoby przygotowywać 
się już od Nowego Roku 2022, 
np. zamawiając występy arty-
stów w przedziale między 9-tym 
a 15-tym sierpnia, aby wpisać się 
w ich kalendarz. Konieczna była-
by przy tym mobilizacja ze strony  
Burmistrza i Przewodniczącego 
Rady Miasta Pionki, wszystkich 
agend i służb miejskich. Letnie 
urlopy przełożyć na drugą poło-
wę sierpnia, wakacje nie mogą 
być wymówką do  zaniechania 
pracy dla społeczeństwa. Przy-
pomnę, że radni gminy Pionki, 
przed 1939 r. nie pobierali diet, 
pracowali społecznie.  Zebrania 
odbywały się po godzinach pra-
cy, między 16-tą a 22-gą, najczęś-
ciej w soboty, bo wtedy praca i 
nauka kończyły się o 13-tej.

Atutem letniego świętowania 
na otwartej przestrzeni jest od-
nowiony ośrodek wypoczynko-
wo-sportowy Staw Górny Pionki, 
którym możemy się pochwalić 
przed całym Mazowszem i Świę-
tokrzyskiem ( a niech zazdrosz-
czą!), bowiem urządzony jest 
po europejsku, na wysokim po-
ziomie technicznym i materia-
łowym (oby wandale nie zdążyli   
go zniszczyć).

A więc do dzieła, kupą mości 
panowie! – krzyknąłby pan Za-
głoba.

P.S. Do artykułu dołączam 
niepublikowane dwa zdjęcie: 
architekta przedwojennych Pio-
nek inżyniera Eugeniusza Czyża 
(1879-1953, fotografia sprzed 
1914 r .) i zdjęcie własne jego 

zapomnianego grobu na Sta-
rych Powązkach w Warszawie. 
[od redakcji Tygodnika OKO: 
wzmiankowane zdjęcia opubli-
kowaliśmy w poprzednim  nu-
merze, toteż nie powtarzamy 
ich teraz. Załączamy natomiast 
nowe zdjęcie grobu E. Czyża na 
Starych Powązkach, wykonane 
28 listopada przez autora, który 
uprzednio w miarę możliwości 
oczyścił zaniedbany pomnik.] Po-
stać inż. architekta Czyża,  jego 
perypetie w bolszewickiej Rosji, 
praca w PWP Pionki i filii w Nie-
domicach, a po wojnie zmiana 
profesji na inżyniera statyka, au-
tora podręczników obliczeń sta-
tycznych, zasługuje na odrębne 
opracowanie. Pamięć inż. Czyża 
winna być utrwalona nazwą ulicy 
w Pionkach. Znakomicie nadaje 
się do tego ulica Brzozowa, gdzie  
inż. Czyż mieszkał w M5 na I-ym 
piętrze, obecnie Brzozowa 5, aby 
na ścianie  domu wmurować 
tablicę: „Tu w latach 1930-1939 
mieszkał  budowniczy Pionek…”. 
Ale czy na taki gest i koszt stać 
magistrat pionkowski, skoro tab-
lice dyrektora J. Prota (w UM) 
i inż. W. Wernera, założyciela 
szkoły zawodowej (w technikum) 
ufundowały rodziny? Inż. E. Czyż 
zmarł tragicznie, nie zostawiając 
potomków. Nadal uważam, że 
ulica Zakładowa winna być zmie-
niona na ulicę dyrektora inż. che-
mika Jana Prota i biec przez cały 
teren po byłym „Pronicie”.

Napisał: inż. architekt 
Bogusław Blum, 

dr nauk technicznych.

COVID-19. CHROŃ SIEBIE I INNYCH
Pandemia COVID-19 nie zwalnia i zbiera okrutne żniwo. 

Około 20% wszystkich przypadków COVID-19 stanowią 
ciężkie postacie zakażeń. Biorąc pod uwagę tempo zacho-
rowań na koronawirusa oraz jego powikłania, nie dziwi 
determinacja z jaką naukowcy próbują opracować nowe 
leki  i szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, które położą kres 
pandemii na świecie. Jednak w tym celu konieczne jest, aby 
duża część populacji przyjęła szczepionkę. Do tego potrzeb-
ne jest przede wszystkim zaufanie.

Głównym celem szczepień 
przeciw COVID-19, oprócz zmi-
nimalizowania ryzyka ponowne-
go zakażenia, jest zapobieganie 
hospitalizacjom i zgonom z po-
wodu COVID-19. Wyniki oceny 
efektywności szczepionek po-
dawanych w programach szcze-
pień przeciw COVID-19 na całym 
świecie potwierdzają utrzymy-
wanie wysokiej skuteczności w 
tym obszarze. Dlatego też, szcze-
pienia pozostają podstawowym 
narzędziem ochrony przed CO-
VID-19. Oprócz szczepień, które 
są wysoce rekomendowane ze 
względu na silną ochronę przed 
hospitalizacją, Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny 
w Kozienicach apeluje o prze-
strzeganie podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. Troszczmy się 
o siebie i innych, zwłaszcza w 
miejscach pracy i obiektach uży-
teczności publicznej.

#DDM - chroń siebie i najbliż-
szych, aby nie stracić tego, co 
najcenniejsze!

Najskuteczniejszą bronią  
w walce z koronawirusem jest 
nasze odpowiedzialne zacho-
wanie  i przestrzeganie podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa. 
Zasada DDMA+W, to:

• Dystans
Ograniczenie kontaktu z ludź-

mi jest najlepszą obroną przed 
koronawirusem. Oczywiście nie 
jest to zawsze wykonalne, dla-
tego warto pamiętać o zacho-
waniu dystansu społecznego. 
Zachowanie przynajmniej 1,5 
metrowego dystansu od innych 
pozwala na znaczne ogranicze-
nie rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa SARS-CoV-2.

• Dezynfekcja
Żele antybakteryjne do rąk, 

płyny do dezynfekcji powierzch-
ni weszły do grupy przedmiotów 
potrzebnych w codziennej walce 
z pandemią COVID-19. Dyspen-
sery z płynem do rąk stały się 
standardem w miejscach uży-
teczności publicznej. Regularne 
spryskiwanie klamek, blatów, 

poręczy oraz innych elementów 
często dotykanych dłońmi są już 
naturalnymi odruchami osób 
dbających o czystość. 

• Maseczka
Zasłanianie ust i nosa jest 

jednym ze sposobów na ogra-
niczenie transmisji wirusów. 
Ograniczenie nie oznacza peł-
nej skuteczności, jednak warto 
stosować się do tej prostej me-
tody, którą od lat wykorzystują 
lekarze i personel medyczny w 

szpitalach. Dobrą praktyką jest 
regularne zmienianie maseczek 
jednorazowych oraz stosowanie 
wyrobów certyfikowanych z jak 
najmniejszą przepuszczalnością 
powietrza. Odsłanianie nosa czy 
noszenie maseczek na brodzie 
albo w ręku nie pomaga, a może 
wręcz zaszkodzić.

• Aplikacja STOP COVID – 
ProteGO Safe

Korzystasz z aplikacji i miałeś 
bliski kontakt z osobą chorą? 

Twój telefon Cię o tym poin-
formuje. STOP COVID ProteGO 
Safe to dobrowolna, darmo-
wa i w pełni bezpieczna apli-
kacja, która pomaga w walce  
z koronawirusem.

• Wietrzenie
Zadbaj, aby w zamknię-

tych pomieszczeniach,  
w których spędzasz dużo cza-
su był dopływ świeżego po-
wietrza. Często wietrz pokoje  
w domu i w pracy.
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NORMOBARYCZNA TERAPIA TLENOWA
Jedyna Certyfikowana Komora Normoba-

ryczna w Regionie. Odnowa komórek ma-
cierzystych, leczenie po udarach, Covid-19, 
regeneracja skóry.

Oddychając czystym tlenem w podwyż-
szonym ciśnieniu korzystamy z naturalnej, 
nieinwazyjnej i w pełni bezpiecznej terapii, 
która pomaga w leczeniu wielu poważnych 
chorób, urazów oraz w profilaktyce zdrowia. 

Sesja w komorze biostymuluje organizm, 
likwiduje zakażenia oraz odżywia niedo-
tlenione komórki a w rezultacie wzmacnia 
układ immunologiczny i pomaga wrócić  
do zdrowia.


