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Myślę, że kierunek jest dobry

Janików 44A, 26-900 Kozienice

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

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

O wykonanych i planowanych inwestycjach, imprezach  
miejskich, refleksjach po roku pracy na stanowisku 

burmistrza oraz gminnym budżecie rozmawiają  
z burmistrzem Kozienic Piotrem Kozłowskim Renata 
Jasek (Kronika Kozienicka) oraz Edmund Kordas 
(Tygodnik OKO).

Dokończenie na str.3

Edmund Kordas: Zacznijmy od 
pytania o kiermasz przed Urzę-
dem Miejskim. Jak pan burmistrz 
ocenia go ze swojego punktu wi-
dzenia? Było wspólne śpiewanie,  
gotowanie, kramy...

Piotr Kozłowski: Oceniam na 
podstawie sygnałów płynących 
od mieszkańców i wygląda na to, 
że chyba ten kiermasz był dobrym 
pomysłem. Chcieliśmy zapropo-
nować to, co się dzieje w dużych 
miastach, trochę inne święto-
wanie, żeby bardziej poczuć at-
mosferę, a nie konsumpcjonizm. 
Bo nieraz te święta nie do końca 
oddają to, co jest najważniejsze. 
Chcieliśmy  postawić na ludzi, 
integrację, poczucie wspólnoty 
- dlatego właśnie wspólne śpie-
wanie, gotowanie, duże zaan-
gażowanie różnych jednostek. 
Były koła gospodyń wiejskich, ale 
także placówki oświatowe i inne 
podmioty i organizacje z terenu 
całej Gminy Kozienice - więcej 
chętnych, niż mogliśmy pomieś-
cić. Tu bardzo chciałem podzięko-
wać wszystkim zaangażowanym 
zarówno z Urzędu Miejskiego, 
jak i spoza urzędu, także pani 
burmistrz, bo to ona była głów-
nym koordynatorem. Oczywiście 
czekamy też na sygnały, zawsze 
coś można poprawić i będzie-
my chcieli w kolejnych edycjach 

wprowadzać nowe atrakcje, któ-
re by sprzyjały właśnie poczuciu 
tej świątecznej atmosfery.

Renata Jasek: W listopadzie 
minął rok od objęcia przez pana 
funkcji burmistrza. Z tej okazji 
ukazało się w mediach wiele róż-
nych publikacji dotyczących tych 
365 dni. Został pan samorządow-
cem roku Powiatu Kozienickiego 
w akcji Echa Dnia „Mała Ojczy-
zna - Duża Sprawa”. A jak pan 
subiektywnie ocenia ten czas,  
swoje pierwsze 365 dni?

P.K.: Intensywny rok, dość 
urozmaicony, wpłynął trochę na 
moje życie w różnych dziedzi-
nach. Tu chciałem podziękować 
żonie , bo rzeczywiście wiele 
obowiązków, które wykonuję, nie 
tylko w tygodniu, ale i w weeken-
dy, wpływa na moje funkcjono-
wanie rodzinne, więc tu żona na 
siebie bierze duży ciężar. Od stro-
ny zawodowej... myślę, że to był 
to rok owocny, pozytywny, na-
tomiast zawsze chce się więcej. 
Mam taki charakter, że zawsze 
stawiam sobie nowe wyzwania  
i chcę coś zrobić lepiej, szybciej  
i dokładniej. I takie pewnie będą 
plany na przyszłość. Z tego, co 
udało się zrealizować, powstał 
żłobek, Dom Seniora, wiele inwe-
stycji drogowych. Sprawa mostu, 

kolei - to wszystko w ciągu roku 
udało się jeżeli nie zakończyć, to 
przynajmniej rozpocząć i zacząć 
wdrażać, więc myślę, że kierunek 
jest dobry.

R.J.: Wspomniał pan burmistrz 
o kozienickim Domu Seniora, o 
żłobku. Te inwestycje już zosta-
ły odebrane w połowie grudnia  
i od początku roku rozpoczynają  
funkcjonowanie.

P.K.: Do Domu Seniora w zasa-
dzie od początku roku trwa nabór. 
Zapraszamy wszystkich chętnych, 
20 osób będzie mogło korzystać. 
Decyzją Rady, która przychyliła 
się do mojego wniosku, będzie 
ten senior bezpłatny dla miesz-
kańców. Zastanawiamy się też, 
czy nie zagospodarować piętra 
jako drugiego Domu Seniora.

Obie inwestycje  bardzo mnie 
cieszą. Po pierwsze, były potrzeb-
ne społecznie. Po drugie - zaczy-
naliśmy od zera, nie było pro-
jektu, pozwolenia na budowę, 
natomiast musiała być szybka de-
cyzja, bo nabory były w zasadzie 
w styczniu i w lutym, więc zde-
cydowałem, że złożymy, spróbu-
jemy, podejmiemy ryzyko. Udało 
się. Dziękuję też Radzie, która 
uwzględniła to później w budże-
cie. Do Domu Seniora dostaliśmy 
300 tys., ale trzeba było dołożyć 
swoich 160, do żłobka dostaliśmy 
ponad pół miliona, ale kosztował 
około miliona czterystu, więc 
też trzeba było podjąć tę decy-
zję i wpisać to w budżet - udało 
się, zrealizowane. Żłobek tak na-
prawdę zacznie funkcjonować 
od lutego. Teraz rusza, bodajże 
18 grudnia, nabór dzieci. Wiem,  

że było dużo chętnych, więc myślę, 
że teraz też będzie. I to od lutego 
ruszy, natomiast seniorzy rzeczy-
wiście od stycznia, więc myślę, że 
ten przyszły rok będzie ciekawy 
pod tym względem i dla dzieci,  
i dla starszych.

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie

oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku życzy 

Andrzej Kosztowniak, Poseł na Sejm RP
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LIST DO REDAKCJI
Droga Redakcjo,

   Dość długo zastanawiałam się, czy powinnam roz-
głosić tę sprawę, ale mimo wielu moich prób szukania 
pomocy gdzie indziej, nikt tej pomocy mi nie udzielił.

Zacznę więc od początku od lutego tego roku jestem 
pracownikiem placówki partnerskiej Kasy Stefczyka 
przy ul. Batalionów Chłopskich w Kozienicach. Z dniem 
1.11.2019 placówkę przejął nowy właściciel i już na 
początku powiem, że osoba, która podpisała umowę 
partnerską nie jest główną osobą zarządzającą. Nieofi-
cjalnym właścicielem jest inny człowiek, to on zapłacił 
za kupno placówki i wydaje polecenia. Tak naprawdę 
zarządza on nieoficjalnie placówką już od 1.10.2019 i 
od samego początku już miałam duże wątpliwości co 
do uczciwości tego człowieka.

 Niejednokrotnie sugerował on nam, abyśmy postę-
powały niezgodnie z procedurami, działając niekoniecz-
nie na korzyść naszych klientów.

Gdy zaczęłam odmawiać, jak również, gdy ów czło-
wiek posądził mnie o coś czego nie zrobiłam, a nie 
chciał słuchać moich wyjaśnień, zaczął mnie jawnie po-
niżać i upokarzać. Publicznie kazał mi pisać esej o tym, 
jak rozumiem lojalność, nazwał mnie kłamcą, napisał 
do mnie (kobiety-pracownika) „od lizania Twojej d**y 
jest Twój facet, a nie ja”. Używał wulgaryzmów, miał 
pretensje, gdy nie odpisywałam mu na wiadomości po 
godzinach pracy, jak również w weekendy.

Do pracy niemal codziennie chodziłam w stresie, czę-
sto płakałam, w końcu za namową narzeczonego uda-
łam się do psychiatry i obecnie przebywam na zwol-
nieniu lekarskim, gdyż nie jestem w stanie normalnie 
pracować z tym człowiekiem.

W dniu 10.12.2019 do oficjalnego właściciela napisa-
łam wiadomość, kiedy mogę spodziewać się wypłaty, 
gdyż termin mijał właśnie tego dnia, dostałam odpo-
wiedź, że przelew do mnie wyszedł. Niestety nie dotarł 
po dzień dzisiejszy (7 dni). Na wszelkie moje zapytania, 
zarówno oficjalnego jak i nieoficjalnego szefa, dostaję 
odpowiedź, że przelew poszedł lub w ogóle zostaje ig-
norowana.

 Prosiłam też o przesłanie potwierdzenia wysłania 
przelewu, jak łatwo się domyślić -  nie otrzymałam. 
Prosiłam o pomoc managera, dyrektora, żadne z nich 
nic nie wskórało. Ci ludzie czują bezkarni, a ja nie mam 
środków na życie, na rachunki, raty. Nie wspomnę też 
o tym, że zaraz są święta, a ja nie mam nawet na małe 
drobiazgi dla rodziny. Choruję też przewlekle na astmę, 
a nie stać mnie w tym miesiącu nawet na leki. Jest to po 
prostu  kolejna próba znęcania się psychicznego nade 
mną. Poinformowałam już o zaistniałej sytuacji PIP oraz 
UOKIK, ale na chwilę obecną, nie mam żadnej odpo-
wiedzi, a ja zachodzę w głowę jak można traktować tak 
drugiego człowieka? Jak można pozbawiać kogoś środ-
ków do życia i spać z czystym sumieniem? Uśmiechać 
się i udawać, że wszystko jest ok, że jesteśmy dobrymi 
ludźmi? Jest mi niezmiernie przykro, że ktoś tak mnie 
potraktował i żałuję, że nie odeszłam z pracy na począt-
ku, gdy już miałam złe przeczucia. Pragnę przestrzec 
wszystkich przed tymi ludźmi.

Życzę mimo wszystko dla Państwa Wesołych Świąt
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(ciąg dalszy ze strony 1 wywiadu z burmistrzem Kozienic Piotrem Kozłowskim)

Myślę, że kierunek jest dobry
E.K.: 2020 rok już za chwi-

lę – i nowy  budżet. Komisje 
pracują, pan burmistrz przed-
łożył swoje propozycje. Jakie 
będą priorytety na rok przy-
szły?

P.K.: Musimy się dostoso-
wać do sytuacji, jaką mamy 
zastaną - chodzi mi głównie 
o działania zewnętrzne, czyli 
rządowe. Ministerstwo Fi-
nansów przesłało nam nie-
ciekawe informacje, czyli 
zmniejszenie o prawie 5 mln 
funduszy w porównaniu z ze-
szłym rokiem, 2 mln zostały 
zmniejszone na tzw. picie w 
związku z obniżką o 1%. Jak 
wiemy, prawie 40%t tego PITu 
wraca do gmin, więc teraz bę-
dzie 2 mln mniej. Zwiększono 
nam prawie o drugie tyle tzw. 
janosikowe, czyli wpłacane do 
budżetu, będziemy wpłacali 3 
400 000. No i niestety, zmniej-
szono nam o prawie milion 
złotych subwencję oświato-
wą, podczas gdy oczywiście 
oświata znacznie urosła. Do 
tego musimy pamiętać, że 
gmina zatrudnia - nie tylko 
w urzędzie, ale i w swoich 
jednostkach - prawie 1,5 tys. 
pracowników, z czego znaczna 
część to pracownicy obsługi, 
którzy generalnie funkcjonują 
na wynagrodzeniu tzw. mini-
malnym. W związku z tym, że 
mamy wzrost od stycznia mi-
nimalnego na 2600, do tego 
jeszcze stażowe, średnio moż-
na liczyć, że około 700-800 
złotych na osobę będziemy 
musieli wydać więcej, więc to 
już też w skali gminy obraca 
się w kwotach milionowych. 
Więc od razu te 8 do 10 mln 
mamy mniej, do tego musi-
my spłacić część zobowiązań 
z poprzednich lat. I tu mamy 
wąskie gardło. My oczywiście 
chcemy inwestować i się roz-
wijać, tylko musimy dostoso-
wać działania do możliwości.

Co będzie robione - na pew-
no to, na co pozyskaliśmy 
środki z zewnątrz, a więc za-
kup autobusów. Stacja łado-
wania, dwa autobusy elek-
tryczne - będą w przyszłym 
roku, pod koniec, dostarczone 
do nas. Umowa została pod-
pisana, w większości jest to 
dotacja Narodowego Fundu-
szu, prawie 2,7 mln i kolejne 
około 2 mln w pożyczce prefe-
rencyjnej z Funduszu Ochrony 
Środowiska. Dostaliśmy już 
ponad 1 120 000 dotacji od 
wojewody do naszych dróg, 
czyli Wójcików i Serdecznej na 
Aleksandrówce. Proponowa-
liśmy także przebudowę ulicy  
Skłodowskiej, bo jak państwo 
wiecie, nie tylko funkcjonuje 
tam przedszkole, ale i powięk-
szony żłobek, no jest ogrom-
ny problem z parkowaniem, 
wyjeżdżaniem. Robi się już 

niebezpiecznie i ciasno, więc 
chcemy przebudować tę ulicę 
tak, żeby powstało kilkadzie-
siąt nowych miejsc parkingo-
wych, a z drugiej strony żeby 
ułatwić ruch. Będziemy także 
realizowali inne inwestycje, 
na które pozyskamy środki. 
Przede wszystkim kolejna dro-
ga w ramach funduszy unij-
nych z LGD, które pozyskali-
śmy, około 200 tys. Złożyliśmy 
też i liczymy na pozytywne 
rozstrzygnięcie z Funduszu 
Dróg Samorządowych wnio-
sków dotyczących ulic 11 li-
stopada, Borki i Przemysłowej 
Tam całość to kosztorys około 
5 mln, liczymy na kilka milio-
nów dotacji. Jeżeli je otrzyma-
my, będę proponował Radzie, 
aby wprowadzić to do budże-
tu i realizować. W tej chwili 
projekt budżetu jest zrobiony 
tak, żeby spełniał wymagania 
przewidziane prawem i bilan-
sował się na tyle, na ile jest na 
dziś możliwość.

Natomiast, jak wiecie pań-
stwo z doświadczenia, ten 
projekt jest później jako już 
budżet kilka lub kilkanaście 
razy zmieniany w ciągu roku, 
w zależności od pozyskanych 
środków czy wyników prze-
targów. Będziemy chcieli też 
kontynuować działania, które 
może nie płyną bezpośrednio 
z budżetu, albo w mniejszej 
skali, natomiast mają dla nas 
znaczenie, czyli np. budowa 
mostu na rzece Wiśle. Tutaj 
pewnie będzie podpisanie 
umów finansowych na rea-
lizację projektu. W styczniu 
chciałbym ogłosić przetarg na 
koncepcję na budowę kolei, 
bo temat jest już w zasadzie 
uzgodniony, jest specyfikacja 
istotnych warunków zamó-
wienia z PKP, więc będziemy 
mogli przystępować do ko-
lejnego etapu i później ten 
projekt zgłosić do rządowego 
programu Kolej + i próbować 
go wspólnie z innymi chętny-
mi samorządami zrealizować 
w najbliższych latach. Oczy-
wiście kontynuujemy rozmo-
wy z GDDKiA. Jak państwo 
wiecie, robiona jest teraz uli-
ca Radomska, później będzie 
Warszawska, ale podpisano 
też przecież umowę w paź-
dzierniku na realizację DK, od 
ronda przy straży pożarnej aż 
do ronda na Aleksandrówce, 
łącznie z przebudową wiaduk-
tu.

Jest też już koncepcja i de-
cyzja środowiskowa na uli-
cę Lubelską. I tu też proszę 
mieszkańców o aktywne 
włączenie się, jeżeli ktoś ma 
swoje pomysły i uwagi. Tu-
taj głównym inwestorem jest 
i decyzję podejmuje GDD-
KiA. My jako gmina możemy 
uwagi zgłaszać, oni mogą to 

uwzględnić. Nie muszą, cza-
sami przepisy nie pozwalają, 
natomiast my byśmy chcieli, 
żeby te uwagi mieszkańców 
były przynajmniej przekazy-
wane. Rada ostatnio wyraziła 
zgodę na podpisanie umowy 
porozumienia na budowę 
ciągu pieszo-rowerowego do 
Ryczywołu, jest też projekt na 
budowę takiego  ciągu w stro-
nę Chinowa i Łuczynowa przy 
drodze 48, czyli na Warkę i 
Głowaczów. To też inwestycje, 
które częściowo, w zakresie 
dokumentacji, będą finanso-
wane przez Gminę Kozienice, 
a później GDDKiA będzie to 
realizowała.

E.K.: Rozumiem, że czeka 
nas rok zaciskania pasa, ale 
już wiemy, że sesja budżeto-
wa 30 grudnia, a to Rada po-
dejmuje decyzje. Jak układa 
się panu współpraca z Radą 
Miejską?

P.K.: Ja zawsze oceniam po 
efektach, bo każdy jest czło-
wiekiem, każdy ma swoje 
spojrzenie, swoje doświad-
czenie życiowe, priorytety. 
Myślę, że ten rok był dobry. 
Wiadomo, że - jak w rodzinie 
- czasami bywa lepiej, gorzej, 
ale jeżeli osiągamy założone 
cele, to myślę, że ten rok był 
dobry i liczę, że kolejny bę-
dzie nie gorszy. Ta współpraca 
na dzień dzisiejszy jest w po-
rządku i oby tak było dalej, bo 
najważniejsze, żebyśmy reali-
zowali to, czego chcą miesz-
kańcy. Bo czy ja się z kimś 
dogaduję lepiej czy gorzej, to 
kwestia bardziej osobista, na-
tomiast mieszkańcy rozliczają 
z efektów, czyli z tego, co się 
uda zrobić. I tu myślę, że po-
winniśmy znajdować to, co 
nas łączy i realizować te cele.

R.J.: Ja na chwilę jeszcze 
chciałam wrócić do budżetu, 
dopytać o to, co, najbardziej 
będzie obciążało go w przy-
szłym roku, bo w poprzednich 
latach bardzo wysokie były 
nakłady na oświatę, jak to bę-
dzie wyglądało w tym budże-
cie na 2020 rok?

P.K.: Oświata jest  bardzo 
ważnym elementem w na-
szym życiu lokalnym, jest też 
jednak elementem bardzo 
kosztownym. W tym roku 
rzeczywiście po raz kolejny 
oświata będzie największą 
częścią budżetu, ponad 30 
proc. I to tylko na razie tak z 
projektu wynika, że chodzi 
o ponad 56 mln, ale tak na-
prawdę pewnie około 60 mln. 
Warto wspomnieć, że wydatki 
bieżące, czyli pensje i utrzy-
manie, w roku 2017 wynosiły 
około 45 mln, a w 2020 już 
będzie to 55 mln, bo 5 mln to 
tylko kontynuacja inwestycji, 

czyli sale przy PSP nr 3 i w Sta-
nisławicach. Natomiast wy-
datki rosną w zastraszającym 
tempie, 3-4 mln rocznie, pod-
czas gdy subwencja zmniej-
szyła się o milion. Mamy oko-
ło 22 mln subwencji, wydamy 
prawdopodobnie 60 mln na 
oświatę, więc te proporcje 
są bardzo niepokojące. Bo 
wiadomo, do oświaty zawsze 
się dokładamy i dokładać bę-
dziemy, ale nie dwa razy czy 
trzy razy tyle, co dostajemy 
subwencji. To powinno być 
50 proc. subwencji, czyli że-
byśmy np. 35 mln wszystkie-
go mieli na oświatę, może 40 
mln, ale nie 60.

R.J.: Na listopadowej sesji 
został zlikwidowany Ośrodek 
Profilaktyki Uzależnień. Czy 
planowane są kolejne zmia-
ny organizacyjne w Urzędzie 
Miejskim bądź także w jed-
nostkach podległych?

P.K.: Rzeczywiście, OPU było 
zlikwidowane. Dlaczego? Być 
może brak było efektywności, 
ponieważ zbieramy tak zwa-
nego krokowego ponad 600 
tysięcy. Gmina dokłada jesz-
cze 100 tys. do OPU, czyli po-
nad 700 tys. wynosił budżet, 
a tak naprawdę dla potrze-
bujących, czyli na warsztaty, 
psychologa, na zajęcia z oso-
bami, które chorują na cho-
robę alkoholową, szło około 
10%. Resztę jakby zjadała ad-
ministracja i chcielibyśmy tę 
tendencję wyhamować. Także 
z wykorzystaniem własnych 
jednostek, dlatego w więk-
szości zagospodarujemy pra-
cowników, jeżeli będą chcieli, 
w naszych jednostkach np. 
MGOPS czy w Urzędzie, tak 
jak ustawa to nakazuje. Rada 
będzie uchwalała program 
profilaktyczny, a my będziemy 
go realizowali, tylko w innej 
formule - zresztą ta formuła, 
którą proponujemy, w zasa-
dzie funkcjonuje we wszyst-
kich ościennych gminach. 
OPU, które tu funkcjonowało, 
było pewnym takim ewene-
mentem, nie widziałem na-
tomiast tego efektu, jaki by 
wynikał z funduszy, jakie na 
to przeznaczamy. Generalnie 
działo się to, co u innych, na-
tomiast szły dużo większe pie-
niądze, więc wydawało mi się, 
że nie tędy droga.

Uregulowaliśmy WTZ, wresz-
cie powstanie to jako jednost-
ka gminy, bo do tej pory było 
troszeczkę w zawieszeniu, pod 
MGOPS, my pieniądze prze-
syłaliśmy, do powiatu, powiat 
później do nas i tak do końca 
nikt nie wiedział, jak to funk-
cjonuje i kto za to odpowiada. 
Złożyliśmy projekt uchwały, 
Rada uchwaliła, wojewoda za-
akceptował, więc będzie nowa 

jednostka. Dom Seniora też 
będzie pod MGOPS.

Kolejne zmiany – nie mó-
wię nie. Czekam na sygnały od 
mieszkańców, od współpra-
cowników, będziemy to robili 
ewolucyjnie, nie na zasadzie 
gilotyny, tylko potrzeby zapro-
ponowania czegoś nowego, bo 
sama likwidacja nie ma sensu, 
jeżeli nie przynosi właściwych 
efektów.

R.J.: Teraz spotykamy się w 
okresie świątecznym, ale już 
niedługo Sylwester. Gmina 
planuje zorganizowanie Syl-
westra ogólnodostępnego dla 
mieszkańców?Jeśli tak, to w 
jakiej formie?

P.K.: Troszeczkę zmienimy 
formułę i miejsce, proponuje-
my teraz mieszkańcom spotka-
nie przy basenie na parkingu z 
paru względów. W tamtym 
miejscu, gdzie się odbywało, 
dość często mieszkańcy na-
rzekali na hałas i uciążliwość. 
Musimy też pamiętać, że w 
remoncie jest ulica Radomska. 
Przy dużym tłumie byłaby ona 
w zasadzie zamknięta. Gdyby 
coś się działo, ewakuacja czy 
dostęp byłyby utrudnione, 
tutaj natomiast będzie teren 
otwarty. Z drugiej strony chce-
my też zaproponować może 
inne świętowanie, nie sztucz-
ne ognie, tylko pokaz laserów 
i konfetti, chcemy zobaczyć, 
jak to się sprawdzi. Nie będzie 
szkodziło zwierzętom, bo nie-
którzy mieszkańcy zgłaszali, że 
hałas płoszy domowe pupile. 
Zapraszamy mieszkańców - nie 
zapominajmy o tym, żebyśmy 
jako wspólnota byli razem.

E.K.: Czego życzył będzie so-
bie i mieszkańcom burmistrz 
Kozienic Piotr Kozłowski na 
Nowy Rok?

P.K.: Na Nowy Rok i na Świę-
ta, bo też nadchodzą, przede 
wszystkim tego, żebyśmy byli 
razem, bo jesteśmy troszkę 
zaganiani, ciągle pośpiech, 
jakieś zmartwienia, troski... 
żeby usiąść spokojnie z najbliż-
szymi, spędzić te kilka dni we 
własnym towarzystwie, po-
święcić sobie trochę czasu. 
Tego chyba ciągle nam brakuje 
w dzisiejszych czasach. Życzę 
też, żeby to był taki niezapo-
mniany wieczór, ciepły, rados-
ny, a na Nowy Rok pełen siły 
i energii. Nowe wyzwania, 
nowe marzenia do realizacji, 
żeby był też optymizm do speł-
niania marzeń, żebyśmy się 
nie bali wyznaczać nowych ce-
lów i próbować do nich dążyć. 
Wspólnie wiele możemy. Za-
zwyczaj to, co się sobie wyzna-
czy i do czego dąży się z deter-
minacją - uda się osiągnąć. I 
tego mieszkańcom życzę.



4 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl25(413) 19 grudnia 2019

TYGODNIK

GARBATKA-LETNISKO

W dniu 14 grudnia 2019 roku w sali gimnastycznej 
Publicznej Szkoły Podstawowej im Królowej 

Jadwigi w Garbatce-Letnisku rozegrany został I Turniej 
Tenisa Stołowego Memoriału Mariana Krekory, 
wieloletniego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Garbatce-Letnisku.

I Turniej Tenisa Stołowego 
Memoriału Mariana Krekory

PIONKI

Poselska interwencja w sprawie nieczynnych dworców kolejowych

 Warto przypomnieć, iż do stra-
ży należał on 60 lat. W jej sze-
regach pełnił różne funkcje, był 
sekretarzem i naczelnikiem. W 
latach 1992-2012 był Komendan-
tem Gminnym ZOSP, a od 1991 r. 
do 2018 r. pełnił funkcję Prezesa 
OSP w Garbatka-Letnisku. Wielo-
letni Członek zarządu wojewódz-
kiego w byłym województwie 
radomskim oraz członek Czwartej 
Kadencji Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Kozienicach. 
Od stycznia 1995r. wprowadził 

Ochotniczą Straż Pożarną w Gar-
batce-Letnisku do Krajowego Sy-
stemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 
30 uczestników, rywalizujących ze 
sobą w różnych kategoriach wie-
kowych. Uroczystość uświetniła 
swoją osobą Pani Janina Krekora 
żona Pana Mariana Krekory. Ho-
norowy patronat nad imprezą 
objęła Wójt Gminy Garbatka-Let-
nisko Teresa Fryszkiewicz.

Kinga Kowalczyk

W dniu 17 grudnia 2019 r. przy dworcu Pionki Zach. odbyła 
się konferencja prasowa posła ziemi radomskiej Konra-

da Frysztaka w sprawie ponownego otwarcia poczekalni na 
dworcach kolejowych w Pionkach, które zostały zamknię-
te do odwołania. O spotkaniu wszystkich radnych miejskich 
poinformował Włodzimierz Szałabaj. Niestety przybyli tylko 
nieliczni – Paweł Kobylas, Paweł Abramowicz, Grzegorz Wąsik  
i Włodzimierz Szałabaj, który poprosił posła o interwencję  
w sprawie wyjaśnienia sytuacji

Konrad Frysztak po uzyska-
niu informacji od władz miasta 
chciał skontaktować się z zarzą-
dem PKP S.A., ściślej z wicepre-
zes PKP S.A. Małgorzatą Zieliń-
ską, która w nowym zarządzie 
odpowiedzialna jest za kwestie 
dworców kolejowych, a także 
program budowy i rewitalizacji 
dworców kolejowych. Niestety 
uzyskanie bezpośredniego nu-
meru telefonu do wiceprezes 
jest niemożliwe, a więc Konrad 
Frysztak zwrócił się w tej spra-
wie do wicemarszałka woje-
wództwa mazowieckiego Rafa-
ła Rajkowskiego. Z uzyskanych 
informacji wiadomo, że kole-
je chcą utrzymania dworców,  
a przede wszystkim  
kas biletowych.

W kwestii planowanej i za-
powiadanej modernizacji pion-
kowskich dworców poseł w try-
bie pilnym złoży interpelację za 
pośrednictwem marszałka Sej-
mu do ministra infrastruktury.

– Oba te dworce wpisane są 
do programu budowy dworców 
na linii Dęblin-Radom na lata 

2017-2020. Jak podpowiada ka-
lendarz, już za niespełna 2 tygo-
dnie rok 2020, a prace budowla-
ne nie rozpoczęły się na żadnym 
z tych dwóch obiektów – mówił 
Konrad Frysztak.

Poseł chciałby wiedzieć jaka 
jest sytuacja dotycząca doku-
mentacji, samej inwestycji i 
czy jest planowane jakiekol-
wiek rozwiązanie zastępcze dla 
mieszkańców, jak chociażby 
kontenerowe rozwiązanie na 
okres zimowy w których mogły-
by funkcjonować zarówno kasy, 
jak i przede wszystkim poczekal-
nia dla podróżujących. Po uzy-
skaniu odpowiedzi od ministra, 
poseł poinformuje o jej treści 
mieszkańców naszego miasta.

Przy okazji Konrad Frysztak 
mówił również o złożonym za-
pytaniu do premiera Mateu-
sza Morawieckiego w sprawie 
pokładów nitrocelulozy na te-
renie byłych zakładów Pronit. 
W tej sprawie również złożył 
poselską interpelację z zapy-
taniem czy rząd RP zamierza 
pomóc władzom Pionek w usu-

nięciu bomby ekologicznej. Za-
powiedział, że zwróci się rów-
nież do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej z prośbą o przy-
śpieszenie procesu utylizacji  
niebezpiecznych materiałów.

Obecny na spotkaniu z posłem 
radny Grzegorz Wąsik przybliżył 
problem bezpiecznych przejść 
przez tory, ale przede wszystkim 
interwencji w PKP PLK o wybu-

dowanie takiego przejścia do 
dworca Pionki Główne od strony 
ul. Dr M. Garszwo. Radny złożył 
interpelację w tej sprawie, któ-
rą burmistrz przekazał PKP, ale 
uzyskana odpowiedź nie jest 
satysfakcjonująca. Zdaniem PKP 
władze Pionek mogą same wy-
budować takie przejście przez 
tory by zapewnić bezpieczeń-
stwo podróżującym i dotarcie 
do peronu. Konrad Frysztak po-

prosił o szczegółowe informacje 
dotyczące dokładnego położe-
nia przejść (na którym kilome-
trze linii kolejowej) by mógł in-
terweniować w PKP PLK.

– Mam nadzieję, że nasze 
spotkanie spowoduje to, że  
w niedługim czasie ten budynek 
za nami znowu zacznie działać – 
powiedział na koniec spotkania 
burmistrz Robert Kowalczyk.
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Święty Mikołaj na oddziale dziecięcym 
kozienickiego szpitala
6 grudnia wolontariusze Enei Wytwarzanie oraz Marcin Łukasiewicz, wiceprezes zarządu Enei Wytwarzanie, 

wraz z Komendą Powiatową Policji w Kozienicach przeprowadzili wspólną akcję mikołajkową na oddziale 
dziecięcym  kozienickiego szpitala. 

Świętym Mikołajem był je-
den z dzielnicowych, który 
wszystkie dzieci obdarował 
świątecznymi upominka-
mi, wśród których były plu-
szowe misie odpowiednio 
zapakowane w świąteczną 
skarpetę. Natomiast świet-
lica dziecięcego oddziału 
została wyposażona w nowe 
gry planszowe, książki dla 

dzieci, zabawki, kolorowan-
ki oraz przybory plastycz-
ne. Spotkaniu towarzyszyła 
miła, świąteczna atmosfera. 

-To świetna inicjatywa,  
w szpitalu jesteśmy już ko-
lejny raz. To ogromna sa-
tysfakcja wywołać uśmiech 
na twarzach dzieci, szcze-
gólnie tych chorych - po-
wiedział Marcin Łukasie-

wicz, wiceprezes zarządu  
Enei Wytwarzanie. 

- To już jest tradycja, któ-
ra wpisała się na stałe w 
nasz kalendarz profilaktycz-
ny. Działania prowadzimy 
wspólnie z Eneą a w rolę 
Mikołaja wcielił się dzielni-
cowy, który co roku odwie-
dza dzieci razem z nami. 
Podczas te akcji chcemy 

przekazać uśmiech dzie-
ciom. To jest taki szczęśliwy 
ale dla nich smutny dzień 
ponieważ przebywają tu-
taj a nie w domu. Życzymy 
im przede wszystkim zdro-

wia, w tym szczególnym 
dla nich dniu – dodaje Ilo-
na Tarczyńska rzecznik Ko-
mendy Powiatowej Policji  
w Kozienicach.
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Enea Wytwarzanie wsparła XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek

Wolontariusze Enei Wytwarzanie i Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku na świątecznych warsztatach kulinarnych w „Pandzie”

W czwartek, 12 grudnia, w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława 
Klimczuka odbył się XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek. Spotkanie  

z najpiękniejszymi kolędami było doskonałą okazją, aby rozpocząć 
mentalne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

5 grudnia 2019 r. wolontariusze Enei Wytwarzanie i Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się w placówce socjalizacyjnej 
„Panda” w Kozienicach, aby wraz z podopiecznymi rozpocząć przygotowania świąteczne i poczuć magię świąt Bożego 
Narodzenia. Podczas warsztatów wspólnie przygotowano kilkaset sztuk wigilijnych pierogów, postne śledziki, sałatkę 

jarzynową i świąteczne pierniki.

Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Klub Se-
niora „Złota Jesień”. Spotkanie 
rozpoczęło się od przywitania 
zaproszonych gości przez człon-
kinie stowarzyszenia i prowa-
dzące przedświąteczny koncert, 
Genowefę Puszczecką-Basaj oraz 
Wiesławę Jurkowską. Przybyli 
goście złożyli wszystkim senio-
rom najlepsze życzenia świą-
teczne, po czym nadszedł czas  
na wystąpienia muzyczne.

W tegorocznym przeglądzie 
udział wzięło 14 grup muzycz-
nych z terenu Ziemi Radomskiej, 
które wykonały najbardziej zna-
ne kolędy i pastorałki. Wśród 
nich znalazły się między innymi 
Zespół „Relaks” z Kozienic, „Me-
lodia” z Magnuszewa, „Zaciszna 
Przystań” z Grabowa nad Pilicą i 
„Wrzos” z Garbatki-Letniska. 

Prezentacje muzyczne trwały 
ponad dwie godziny, po czym 
nastąpiło oficjalne wręczenie 

upominków, przekazanie po-
dziękowań i gratulacji wszystkim 
występującym zespołom. Zwień-
czeniem tegorocznego Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek było wykona-
nie pamiątkowego zdjęcia oraz 
wspólne odśpiewanie kolędy 
„Wśród nocnej ciszy”.

Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Klub Se-
niora „Złota Jesień”, a głównym 
partnerem wydarzenia Enea Wy-
twarzanie.

Spotkanie rozpoczęło się 
wspólną zabawą pod czujnym 
okiem jednej z podopiecznych 
Pandy, która jest świetnym 
animatorem i  potrafi wszyst-
kich zarazić dobrym nastro-
jem.

Następnie uczestnicy zostali 
podzieleni na grupy i zabrali 
się do pracy, każdy miał wy-
znaczone zadanie, na każdym 
stanowisku powstawały inne 
potrawy.

Po kilku godzinach wszyscy 
zasiedli do pięknie przyozdo-
bionego stołu i degustowali 
dania. Był to czas na wielopo-
koleniową wymianę doświad-
czeń, swobodną rozmowę 
oraz na składanie życzeń świą-
tecznych. Uczestnicy, pomimo 
różnego wieku, bardzo dobrze 
czuli się w swoim towarzy-
stwie, tym bardziej, że całe-
mu wydarzeniu towarzyszyła 
ciepła, świąteczna, rodzinna 
atmosfera. Takie spotkania to 
magiczny czas a wspomnienia 
o nich zostaną w pamięci na 
zawsze.

Ten dzień był wyjątko-
wy także z uwagi na to, że 
5 grudnia obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień  
Wolontariusza.
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O godz. 9.30 w Ryczywole 
przyjęto wykonanie zadania pn. 
„Remont nawierzchni boiska do 
piłki siatkowej i koszykówki oraz 
bieżni lekkoatletycznej przy PSP  
w Ryczywole”. Łączna wartość 
prac wyniosła 148 722,99 zł brut-
to. Co warto podkreślić, na reali-
zację tego projektu Gmina Kozie-
nice pozyskała środki zewnętrze 
z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego otrzymane w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Spor-
towej MAZOWSZE 2019 w wy-

sokości do 75% kosztów kwali-
fikowanych. Kwota przyznana 
naszej jednostce samorządowej 
to 120 000,00 zł. Zakres rzeczo-
wy zgodnie z umową obejmował 
remont nawierzchni poliureta-
nowej boiska do piłki siatkowej 
i koszykówki oraz bieżni lekkoat-
letycznej o łącznej powierzchni 
797,61 m2 poprzez dokonanie 
natrysku na uprzednio przygoto-
wanej nawierzchni /wyrównanie 
warstwą SBR/ EPDM nowej war-
stwy o grubości ok. 3 mm w kolo-
rze czerwonym; malowanie linii 

boisk do koszykówki, torów bie-
gowych; montaż nowej belki do 
skoku w dal mocowanej na stałe 
w podłożu; montaż nowych tulei 
na boisku do koszykówki, służą-
cych do mocowania słupków do 
piłki siatkowej. Dzięki przepro-
wadzonym pracom dokonała się 
znacząca poprawa jakości bazy 
sportowo-rekreacyjnej na tere-
nie Gminy Kozienice. Wykonaw-
cą robót była firma MARCBUD 
Marek Baran z Pionek.

O godz. 10.30 z kolei oficjal-
nie zakończyła się w Kozienicach 
przebudowa ul. Konstytucji 3-go 
Maja na odcinku od drogi krajo-
wej do ul. Kochanowskiego i ul. 
Al. 1-go Maja wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą. Omawiana 
inwestycja polegała na szerokiej 
przebudowie w obrębie trzech 
ulic, która objęła: w ul. Konstytu-
cji 3 Maja - wykonanie zatok po-
stojowych, zjazdów, fragmentów 
chodników i zieleńców, wzmoc-
nienie istniejącej nawierzchni 
ulicy, wykonanie wpustów ulicz-
nych wraz z odc. kan. deszczowej, 
wymianę lamp oświetleniowych 
/jezdnia - nawierzchnia asfalto-
wa, m. postojowe - nawierzchnie 
z kostki brukowej; odtworzenie 
zieleni/; w Al. 1 Maja - wykona-
nie nowej konstrukcji - jezdni, za-
tok postojowych, zjazdów, wyko-

nanie zieleńców, oraz częściową 
przebudowę chodników, budowę 
odcinka kanalizacji deszczowej i 
oświetlenia ulicznego, wymianę 
lamp oświetleniowych /jezdnia: 
nawierzchnia asfaltowa; m. po-
stojowe i chodniki - nawierzch-
nia z kostki granitowej, trawniki; 
kanalizacja deszczowa, wymiana 
oświetlenia/; w ul. 15 stycznia 
- wykonanie nowej konstrukcji 
jezdni, wykonanie chodnika, zie-
leńców i zjazdów, wymianę lamp 
oświetleniowych, nawierzchnie z 
granitu. Łączna wartość zadania 
wyniosła 2 529 643,76 zł brut-
to, z czego w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019 Gmina Kozienice uzy-
skała dofinansowane w kwocie 
947 972,64 zł. Do niewątpliwych 
korzyści ukończonego remontu 
należy poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, eliminacja 
miejsc niebezpiecznych, uspraw-
nienie ruchu drogowego, popra-
wa stanu nawierzchni dróg i chod-
ników, zwiększenie liczby miejsc 
parkingowych. Do pozostałych 
plusów wykonanych działań zali-
czyć można również zapewnienie 
należytego odwodnienia terenu, 
zwiększenie dostępności komu-
nikacyjnej przyległych terenów 
i poprawę standardu życia oko-

licznych mieszkańców, poprawę 
estetyki okolicy. Wymiana i re-
mont sieci dokonane w ramach 
prowadzonych robót pozwoli na 
wieloletnie bezawaryjne jej użyt-
kowanie. Prace przeprowadziła 
firma BARTŁOMIEJ GŁOWICKI 
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT IN-
ŻYNIERYJNYCH I MONTAŻOWYCH 
"BUDOMONT".

Podczas odbiorów obecni byli: 
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski, Z-ca Burmistrza ds. 
Technicznych Mirosław Pułkow-
ski, Dyrektor Wydziału Infra-
struktury Piotr Szafran, inspektor 
Wanda Pilecka (odbiór boiska w 
Ryczywole) oraz inspektor Zbi-
gniew Tokarczyk (odbiór ul. Kon-
stytucji 3-go Maja).

Odbiór trzech inwestycji

Zakończyła się rozbudowa 
publicznego żłobka w m. Kozieni-
ce w formule „zaprojektuj i wy-
buduj”. W ramach prac powstały 
trzy sale zabaw, z których będzie 
bezpośrednio dostępny taras, 
gdzie maluchy będą mogły leża-
kować na świeżym powietrzu. 
Uwzględniono również pierw-
sze wyposażenie obiektu wraz 
z zagospodarowaniem terenu. 
Budynek ma 260 m2 powierzch-
ni użytkowej. Zwiększono licz-
bę miejsc w kozienickim żłobku  
o 24. Zgodnie z projektem wy-
konano dodatkowych 10 miejsc 
postojowych na potrzeby żłob-
ka. Według założonego progra-
mu funkcjonalnego nowy obiekt 
połączony został ze starą częścią 
łącznikiem, dzięki czemu moż-
liwe będzie dostarczanie posił-
ków z istniejącej już kuchni, co 
obniżyło koszty inwestycji o bu-
dowę kolejnej kuchni. Budynek 
zaprojektowany został w tech-
nologii tradycyjnej jako obiekt 
jednokondygnacyjny o wym. dłu-
gość 24,00 – szerokość 12,30 m  
o łącznej powierzchni zabudowy  
315 m2. Łączna wartość zadania 
wyniosła 1 399 985,00 zł (brutto), 
z czego 528 000,00 zł pochodziło  
ze środków zewnętrznych.

Tego samego dnia sfinalizo-
wano utworzenie bardzo ocze-
kiwanego w naszym mieście 
Dziennego Domu „Senior+”. 
Dzięki przystosowaniu w ramach 
inwestycji części parterowej bu-
dynku dawnego Domu Kultury 
przy ul. Al. 1-go Maja w placów-
ce powstało 20 miejsc dla nie-
aktywnych zawodowo osób w 
wieku 60+. W nowoutworzonej 
placówce seniorzy będą mieć do 
dyspozycji:

• pomieszczenie ogólnodo-
stępne, wyposażone w stoły, 
krzesła, fotele, które będzie 
pełnić funkcję sali spotkań  
oraz jadalni,

• pomieszczenie kuchenne wy-
posażone w sprzęty, urządzenia i 
naczynia do przygotowywania i 
spożycia posiłku,

• pomieszczenie do utrzyma-
nia aktywności ruchowej wypo-
sażone w podstawowy sprzęt 
rehabilitacyjny odpowiedni do 
potrzeb i sprawności seniorów,

• pomieszczenie pełniące funk-
cję szatni dla seniorów i persone-
lu z indywidualnymi szafkami,

• łazienki wyposażone w toale-
ty (dla kobiet i mężczyzn), umy-
walki oraz prysznic z krzesełkiem 
i uchwytami pod prysznicem,

• pokój zabiegowo-pielęgniar-
ski,

• pomieszczenie klubowe z 
biblioteczką i prasą, wyposa-
żone w sprzęt RTV, komputer z 
dostępem do Internetu, kanapy  
oraz fotele,

• pomieszczenie do odpoczyn-
ku z miejscami do leżenia,

• pomieszczenie do terapii in-
dywidualnej i poradnictwa,

•  pomieszczenie z wydzielo-
nym miejsce na pralkę.

Ponadto seniorzy będą mie-
li mogli korzystać z przyległego 
ogrodu, który zostanie wyposa-
żony w stoły i krzesła ogrodowe 
oraz parasole przeciwsłoneczne.

Uczestnicy Domu „Senior+” 
będą objęci 8 godzinną opieką 
przez 5 dni w tygodniu. Utworze-

nie Dziennego Domu „Senior+” 
w znaczący sposób przyczyni się 
do ograniczenia zjawiska wyklu-
czenia społecznego seniorów 
oraz w znaczący sposób wpły-
nie na poprawę życia seniorów  
i ich opiekunów.

W ramach prac wyre-
montowano powierzchnię  
ok. 200 m2. Pomieszczenia zosta-
ły przebudowane, wyremonto-
wane, odpowiednio wyposażone 
i dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i mających 
problemy z poruszaniem się. Ro-
boty objęły: wymianę posadzek, 
malowanie pomieszczeń, wymia-
nę drzwi, remont instalacji we-

wnętrznych, wymianę oświetle-
nia, przebudowę pomieszczenia 
kuchni i łazienek. Dodatkowa 
poddano remontowi posadzkę 
płyty balkonu. Obiekt wyposa-
żono w meble wypoczynkowe, 
stoły, krzesła, meble kuchenne, 
sprzęt i naczynia kuchenne, szafki 
i szafy, biurka, sprzęt AGD, sprzęt 
do rehabilitacji, zestaw kom-
puterowy, wyposażenie ogro-
du – stoły i krzesła ogrodowe 
oraz parasole przeciwsłoneczne. 
Łączna wartość zadania wynio-
sła 465 000,00 zł (brutto), w tym 
300 000,00 zł (brutto) środków  
zewnętrznych.

Zakończono również projekt, 
w zakresie którego przepro-
wadzono budowę, rozbudowę  
i modernizację oświetlenia ulicz-
nego na terenie Gminy Kozienice 
na energooszczędne. Wykonano 
budowę oświetlenia w m. Chi-

nów w kierunku wsi /koło to-
rów/ o dł. 154 m; oprawy LED 
–  5 szt.; Budowę oświetlenia w 
m. Chinów od DK 79 w kierunku 
Niwy o dł. 266 m; oprawy LED 
–  7 szt.; Budowę oświetlenia w 
m. Łuczynów przy drodze powia-
towej o dł. 77 m; oprawy LED 
–  2 szt.; Budowę oświetlenia 
ulicznego w ul. Diamentowej w 
m. Aleksandrówka o dł. 249 mb;  
ilość opraw LED  -  7 szt.

W sumie w ramach zadania 
wybudowano 746 mb linii zasi-
lających, oraz zamontowano 21 
opraw typu LED. Łączny koszt 
inwestycji to kwota 95 995,69 zł.

W wyniku realizacji zadania 
podniesione zostało bezpie-
czeństwo uczestników ruchu  
na drogach.

Z ramienia Gminy Kozienice 
odbiorów dokonywali: Bur-
mistrz Gminy Piotr Kozłow-
ski, Z-ca Burmistrza ds. Spo-
łecznych Dorota Stępień, Z-ca 
Burmistrza ds. Technicznych 
Mirosław Pułkowski, Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury Piotr 
Szafran, inspektor Zbigniew 
Tokarczyk oraz inspektor Gra-
żyna Cichecka. Wykonawcami 
robót były firmy: P.U.H. SYL-
WER Trzos Sylwester, Czarna 
Wieś 21B, 26-670 Pionki (żło-
bek miejski), PPHU MARBUD 
Marian Lenarcik, ul. Stefana 
Żeromskiego 8, 26-720 Po-
liczna (Dom „Senior+”) oraz 
AKCES ENERGO, ul. Klonowa 
58A, 05-816 Opacz Kolonia  
(oświetlenie uliczne).

16 grudnia br. odebrano 
wykonanie trzech ko-

lejnych - ważnych - inwestycji 
w Gminie Kozienice.

Koniec przebudowy Al. 1-go Maja i remontu w Ryczywole
13 grudnia 2019 r. odbyły się odbiory robót budowlanych w ra-

mach dwóch inwestycji zrealizowanych w Gminie Kozienice.
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GMINA JEDLIŃSK

W Jedlińsku przy choince
Już w pierwszych dniach grudnia Jedlińsku rynek ozdobiła 

bożonarodzeniowa choinka. To właśnie przy niej mieszkańcy 
gminy spotkali się żeby złożyć sobie życzenia świąteczne.

Spotkanie rozpoczęło się wy-
stępami artystycznymi dzieci  
i młodzieży z zajęć wokalnych  
w Centrum Kultury oraz uczniów 
ZSP w Jedlińsku. Młodzi wyko-
nawcy wykonywali pastorałki 
oraz utwory o tematyce świą-
tecznej. Równocześnie trwały 
warsztaty wykonywania kar-
tek i ozdób świątecznych oraz 
ozdabiania pierników. Część 
artystyczna zakończyła się te-
atralnym przedstawieniem 
świątecznym w wykonaniu  
artystów z Krakowa.

Specjalnym gościem spotkania 

był Święty Mikołaj, który przy-
niósł dla dzieci upominki.

Życzenia mieszkańcom gmi-
ny składali wójt Kamil Dzie-
wierz oraz przewodniczący rady  
Łukasz Kurek.

Ostatnim punktem spotkania 
było oficjalne włączenie lampek 
na choince gminnej.

Nowy radiowóz w Jedlińsku Wyjazd młodzieży na mecz PlusLigi

Nowy radiowóz dla Komisariatu Policji w Jedlińsku to efekt 
współpracy policji z samorządem. 

Dzięki wsparciu Kamila Dzie-
wierza – wójta gminy Jedlińsk 
oraz Wojciecha Ćwierza – wój-
ta gminy Jastrzębia, policjanci 

z Jedlińska i Jastrzębi otrzymali 
nową KIA Sportage. Obydwie 
gminy przekazały na ten cel  
po 25 tys. zł.

Po raz kolejny uczniowie 
ze szkół z terenu gminy 

Jedlińsk wyjechali na mecz 
Cerrad Enea Czarni Radom. 
Tym razem drużyna z Rado-
mia podejmowała PGE Skra 
Bełchatów. Mecz odbył się 15 
grudnia 2019 r. na hali MOSiR 
w Radomiu.

Uczniowie zostali zaproszeni na 
mecz przez Stowarzyszenie Czarni 
Radom, z którym Gmina Jedlińsk 
współpracuje już 5 lat w ramach 
Partnerstwa Regionalnego. Pomi-
mo gorącego dopingu naszych ucz-
niów, po bardzo emocjonującym 
spotkaniu, goście pokonali radom-
ską drużynę 1:3.

Po meczu uczniowie zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie z siatkarzami,  
a także otrzymali od klubu kami-
zelki odblaskowe w ramach akcji 
„Smart Stop” prowadzonej przez 
mazowiecką policję, w którą włącza 
się także radomski klub.

W ramach partnerstwa zawod-
nicy z Radomia odwiedzają także 
szkoły w gminie Jedlińsk. W trakcie 
spotkań siatkarze przeprowadzają 
z uczniami profesjonalne treningi, 
rozgrywają mecze pokazowe, a tak-
że opowiadają o swojej drodze do 
zawodowego sportu.

Mecz był transmitowany na żywo 
w telewizji na ogólnodostępnym 
kanale o zasięgu krajowym.



9 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 25(413) 19 grudnia 2019

TYGODNIK

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie włas-
nościowe w Kozienicach 60m2 
na 1p, 3 pokoje w dobrej lo-
kalizacji, cena do uzgodnienia,  
Tel. 506-497-929
• Sprzedam ziemię rolną. 
Wólka Policka, Gm. Policzna.  
Tel.515 619 043 
• Sprzedam dom jednorodzinny 
110m2, działka 712m2 lub za-
mienię na mieszkanie w bloku 2 
pokoje, parter lub I p.z dopłatą.  
Tel 503-616-002
• Sprzedam mieszkanie m3+m4 
= 105m2 w Kozienicach przy 
ul. Żeromskiego 12, wspólnota 
mieszkaniowa tel. 600-108-062
Wynajmę mieszkanie w Kozie-
nicach, 2 pokoje, umeblowane. 
Tel. 572-568-757

• Sprzedam kolumny audio i do 
kina domowego 6 par nowe i uży-
wane stan bardzo dobry od 50 do 
400 zł za parę oraz inne głośniki 
luzem więcej informacji pod nr  
tel. 506-272-159
• Sprzedam duże ilości kaset 
audio, oryginalne i nagrywa-
ne, muzyka rock i inna. Płyty 
CD, DVD-filmy ponad 1500 szt. 
Cena od 5 do 25 zł za szt. stan 
idealny, więcej informacji pod  
nr tel. 506-272-159
• Sprzedam meble z 3 pokojów w 
dobrym stanie tel. 728 879 585 
proszę dzwonić po godz. 16
• Sprzedam jodły i świerki małe i 
duże, ładne. Łuczynów Nowy 153, 
Tel. 502-242-644
• Sprzedam zegarki, stan bardzo 
dobry. Radziecki Rakieta cena 
150zl, oraz szwajcarski Delba-
na z 1969 r. Cena 300zl. W ra-
zie pytań proszę o kontakt pod  
nr tel. 506 272 159

PRACA
• 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

• Matrymonialne. Kawaler (dom, 
auto) pozna panią na poważnie. 
Tel. 506-642-644

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

RÓŻNE

• 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 Kozie-
nice tel. 603-161-128
• Sprzedam mieszkanie  włas-
nościowe 50,80 m2 IVp W Kozie-
nicach. Mieszkanie na obydwie 
strony. W pobliżu centra handlo-
we, plac zabaw. Tel. 500-835-887

TOWARZYSKIE

• Sprzedam samochód Opel 
Insignia 2011 r. (Anglik) cena  
17 tys. Tel. 692 327 200
• Sprzedam butlę gazową sa-
mochodową 40 litrów, do ate-
stowania, 10 letnią. Dokumenty 
posiadam, stan dobry. W razie 
pytań proszę o kontakt pod nr  
tel. 506 272 159

• Sprzedam bieżnię wielofunkcyj-
ną. W zestawie bieżnia, wiosła, ro-
werek, kółko obrotowe (twister), 
ławka. Tel. 733-949-022
• Sprzedam składany ze zdejmo-
wanymi kołami chodzik inwa-
lidzki, balkonik, retor do ćwiczeń  
Tel. 733-949-022
• 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

Są już miejsca dla inwalidów pod szpitalem!
Idąc za sugestiami czytelników OKA, którzy zwracali naszą uwagę na kwestię braku miejsc 

dla niepełnosprawnych na wyremontowanym parkingu pod kozienickim szpitalem,  
przesłaliśmy do starostwa pismo z zapytaniem w tej sprawie.

Pismo wysłaliśmy w zeszły 
czwartek, pytaliśmy w nim o 
powód braku tych miejsc oraz 
ewentualne plany ich wyzna-
czenia. We wtorek (17 grudnia) 
nadeszła zaś odpowiedź pod-
pisana przez Starostę Andrzeja 
Junga, w której czytamy:

1. Przed wejściem głównym do 
Szpitala zostały wyznaczone dwa 
miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych oznaczone 
znakiem D-18a z tabliczką T-29.
2. Wymalowanie znaków po-
ziomych tych miejsc ze względu 
na warunki atmosferyczne na-

stąpi w przyszłym roku (tempe-
ratura minimum + 15° C przez  
okres 48 godzin). 

I rzeczywiście – miejsca już są,  
z czego możemy się tylko  
cieszyć! 

Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach 
11 grudnia 2019 r. z Jedlińsk wyjechał bus wypełniony po brzegi kartonami z żywnością. 

Rodacy, którzy otrzymali paczki nie kryją radości, wzruszenia i łez. Nie byłoby tego 
sukcesu gdyby nie było Was.

Dziękuję za okazane wielkie 
serce i zaangażowanie: Panu 
Jackowi Kowalskiemu – dyrek-
torowi DPS w Jedlance, Pani Syl-
wii Markowskiej – dyrektor ŚDS  
w Jedlance, Pani Ewie Mar-
kowskiej-Bzducha – wójt gminy 
Wolanów, Panu Wojciechowi 
Sępiołowi – burmistrzowi Wy-
śmierzyc, Panu Wojciechowi 
Ćwierzowi – wójtowi gminy Ja-
strzębia, Panu Tomaszowi Ma-
dej – radnemu rady miejskiej w 
Skaryszewie, Panu Waldemarowi 
Dabiańskiemu – radnemu rady 
gminy Jedlińsk, Pani Agnieszce 
Szymańskiej – dyrektor PSP w 
Bierwcach, Panu Romanowi Wój-
cikowi – dyrektorowi PSP w Zasa-
dach Starych, Pani Małgorzacie 
Sobień – dyrektorowi PSP w Lu-
dwikowie, Pani Justynie Turzyń-
skiej – dyrektor PSP w Wierzcho-
winach, Panu Rafałowi Budzikowi 

– kierownikowi Carrefour Radom, 
Pani Monice Kowalczyk – sołtys 
wsi Wola Gutowska, Panu Micha-
łowi Rożenko i kolegom ze szkoły  
lotniczej w Dęblinie.

Dziękuję indywidualnym oso-
bom o wrażliwym sercu: Pani Jo-
lancie Politowskiej, Pani Grażynie 
Wasiłek, Pani Małgorzacie Czapla, 
Pani Ewie Koper, Panu Leszkowi Ko-
sakowskiemu, Państwu Karolinie  
i Piotrowi Stanikowskim, Państwu 
Lilii i Krzysztofowi Adach.

Dziękuję za pomoc przy pako-
waniu i załadunku Panu Andrze-
jowi Langierowiczowi i Panu An-
drzejowi Walczakowi. Dziękuję 
za przekazanie kartonów Panu 
Hubertowi Cichockiemu – firma 
INTER BOX.

Dziękuję wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób wsparli akcję.

Koordynator akcji
Teodozja Bień

makijaż: • wieczorowy • dzienny • ślubny
 • fotograficzny  • koktajlowy

Tel. 721 875 981

Zdrowia, dostatku, spokoju 
i ludzkiej życzliwości,

czasu dla siebie, relaksu 
i pogody ducha

życzy czytelnikom 
Redakcja Tygodnika OKO
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Udany I Kozienicki Kiermasz Świąteczny
6 grudnia 2019 r. plac przed Urzędem Miejskim w Kozienicach stał się miejscem całkiem no-

wego wydarzenia na kulturalnej mapie Gminy Kozienice – I Kozienickiego Kiermaszu Świą-
tecznego. Na licznie przybyłych uczestników uroczystości czekało wiele atrakcji. Wspólnego 
otwarcia dokonali Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kozienicach Rafał Sucherman, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych w Enea Wytwarzanie 
Sp. z o.o. Marcin Łukasiewicz, prezes spółki Obory należącej do Grupy Lactalis Jerzy Olizarow-
ski oraz proboszczowie kozienickich parafii: ks. Kazimierz Chojnacki i ks. Władysław Sarwa.

Witając uczestników Kierma-
szu Burmistrz Gminy wspomniał 
symboliczną datę jego organiza-
cji, czyli dzień Św. Mikołaja, który 
rozpoczyna okres przedświątecz-
ny, odniósł się również do inten-
cji organizacji wydarzenia:

- Nadchodzące wkrótce po 
Dniu Św. Mikołaja Święta Bożego 
Narodzenia wnoszą do nasze-
go domu ciepło, radość, spokój, 
pozwalają zapomnieć o troskach 
i zmartwieniach. Święta te, spę-
dzamy wśród ludzi, którzy są 
ważni w naszym życiu i dlatego 
my chcieliśmy zacząć ten okres 
z Państwem. Jesteście dla nas 
bardzo ważni, jako mieszkańcy, 
jako ludzie z którymi tworzymy 
to nasze życie, które nas otacza 
na co dzień.

Podczas imprezy mieszkańcy, 
jak i goście gminy mogli zapo-
znać się z wieloma ciekawostka-
mi, przygotowanymi specjalnie 
na tę okazję. Plac przed Urzędem 
wypełniły kramy z wytworami 
lokalnego rękodzieła, w tym 
wieloma rodzajami ozdób świą-
tecznych, były też stoiska z regio-
nalnym jedzeniem oraz najwięk-
sza plenerowa patelnia, z której 
wszyscy chętni mogli spróbować 
świątecznych potraw. W ich przy-
gotowaniu udział brał burmistrz 
Piotr Kozłowski i jego zastępca 
ds. społecznych Dorota Stępień. 
Atrakcją była wykonywana na 
oczach zgromadzonych drewnia-
na rzeźba przestawiająca postać 
Mikołaja z workiem pełnym pre-
zentów.

O małych gości kiermaszu za-
dbali animatorzy z OPP „Ogród 
Jordanowski”, zachęcając do 
wspólnej zabawy. Dzieci mo-
gły również obejrzeć spektakl 
o elfach i wspólnie ze specjal-
nie przybyłym na nasz kiermasz 
Świętym Mikołajem uroczyście 
rozświetlić lampki na świątecz-
nej choince. Dodatkowe atrakcje 
zapewniły również: Biblioteka 
Publiczna Gminy Kozienice im. 
ks. Franciszka Siarczyńskiego, Ko-
zienicka Gospodarka Komunalna 

Sp. z o.o., Muzeum Regionalne 
w Kozienicach im. prof. Tomasza 
Mikockiego oraz Enea Wytwarza-
nie Sp. z o.o.

Podczas kiermaszu zdobywcy 
pierwszych miejsc zorganizo-
wanego pod koniec listopada 
przez Kozienicki Dom Kultury 
im. B. Klimczuka Konkursu Kolęd 
i Pastorałek „Na ten Nowy Rok” 
otrzymali nagrody za zdoby-
te miejsca oraz zaprezentowali 
publiczności swoje możliwości 
wokalne. Niewątpliwych wrażeń 
artystycznych dostarczył również 
repertuar kolędowy zaprezento-
wany przez chór uzdolnionych 
muzycznie samorządowców  
z Gminy Kozienice wspierany 
instrumentalnie przez nauczy-
cieli Szkoły Muzycznej I stopnia, 
którzy swoim występem wywo-
łali wiele uśmiechu na twarzy u 
licznie zebranych mieszkańców 
gminy.

Na zakończenie uroczystości 
odbył się wywołujący wiele gorą-
cych emocji taniec ognia.

Organizatorem I Kozienickie-
go Kiermaszu Świątecznego  

była Gmina Kozienice.
Partnerami byli: Enea Wytwa-

rzanie oraz zakład Obory należą-
cy do grupy Lactalis - producent 
marki Jovi.
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OKO: Na plakacie przed CK-A  
czytamy, że mediateka zaprasza 
na bezpłatne kursy z obsługi 
komputera i Internetu z Latar-
nikiem Polski Cyfrowej. Nasu-
wa się naturalne  pytanie – kim 
są ci Latarnicy?

Agnieszka Dziuba: Latarnicy 
Polski Cyfrowej to osoby, któ-
rych zadaniem jest edukacja 
cyfrowa osób dorosłych, po 44 
roku życia, dzięki czemu prze-
ciwdziałają oni ich wykluczeniu 
cyfrowemu i społecznemu.

OKO: Czym w takim razie jest 
„wykluczenie cyfrowe”?

A.D.: W dzisiejszym świecie In-
ternet stają się głównym narzę-
dziem do komunikacji, a ludzie, 
którzy dorastali, gdy jeszcze go 
nie było, często mają problem z 
odnalezieniem się w tej sytuacji. 
Nawet jeśli do jakiegoś momen-
tu uważali, że im to niepotrzeb-
ne, w praktyce coraz częściej 
doświadczają odcięcia od aktu-
alnych informacji, utrudnienia 
dostępu do wielu usług, czasem 
nawet ograniczenia komunikacji 

z bliskimi, gdy ktoś mieszka np. 
za granicą. Ludzie podtrzymują 
dziś kontakty śledząc nawza-
jem swoje profile na mediach 
społecznościowych, dzieląc się 
zdjęciami, rozmawiając za po-
mocą usług takich jak Skype. 
Nawet wydarzenia w tzw. „re-
alu” najmocniej promowane są 
właśnie w Internecie. Jeśli ktoś 
z niego nie korzysta, to wszystko 
może go omijać.  To jest właśnie 
wykluczenie cyfrowe, któremu 
przeciwdziałają  Latarnicy Polski 
Cyfrowej.

OKO:  Kto może zostać Latar-
nikiem Polski Cyfrowej?

A.D.: Każdy, kto chce i przej-
dzie szkolenie organizowane 
przez Stowarzyszenie „Miasta 
w Internecie”. Najpierw mamy 
etap kwalifikacyjny – tu musia-
łam opisać siebie i przedstawić 
swoje dotychczasowe doświad-
czenia w pracy edukacyjnej z 
osobami dorosłymi. Pomogło 
doświadczenie zawodowe na-
byte w bibliotece, w której 
pracuję, ponieważ kursy kom-

puterowe dla osób dorosłych 
organizujemy we własnym za-
kresie i prowadzimy tu już od 8 
lat. Potem, w sierpniu, odbyło 
się formalne szkolenie w War-
szawie i uzyskałam certyfikat. 
Od tej pory jestem formalnie 
Latarnikiem Polski Cyfrowej, a 
zajęcia, które prowadzę, reali-
zowane są w ramach projektu 
„Latarnicy2020.pl”, który jest 
działaniem na rzecz edukacji 
cyfrowej osób w wieku 44-64 
lata oraz powyżej 65 roku życia. 
Według badań to jest właśnie 
największa w Polsce grupa osób  
wykluczonych cyfrowo.

OKO: Czyli kursy, które teraz 
Pan prowadzi, są po prostu 
kontynuacją tego, co bibliote-

ka robiła wcześniej?
A.D.: Niezupełnie. Przede 

wszystkim – teraz BPGK udo-
stępnia salę, ale za same kursy 
odpowiadam ja, jako Latarnik. 
Zajęcia odbywają się wg precy-
zyjnego, opracowanego w ra-
mach projektu „Latarnicy2020.
pl”harmonogramu, celem jest 
przeszkolenie określonej liczby 
osób w określonej liczbie go-
dzin, z tego składam Stowarzy-
szeniu comiesięczne raporty. Z 
byciem Latarnikiem Polski Cy-
frowej wiąże się zobowiązanie 
do dopełniania pewnych for-
malności, nie jest tak, że Latar-
nik po  uzyskaniu certyfikatu 
robi co chce.

OKO: Na plakacie mowa jest 
o dwóch rodzajach zajęć, bez-
płatnym kursie podstawowej 
obsługi komputera i Internetu 
oraz kursach specjalistycznych. 
Czym jest jedno i drugie?

A.D.: Kurs podstawowy, to, 
jak nazwa wskazuje, podstawy 
– wyszukiwanie informacji przy-
datnych dla uczestników, czyli 
np. znalezienie lekarza specjali-
sty czy połączenia autobusowe-
go, zarezerwowanie biletu do 
kina, także poczta mailowa, za-
bawa ze zdjęciami i przesyłanie 
ich ze smartfona na komputer 
lub inne urządzenia przenośne, 
bo z tym często jest kłopot. Tak-
że, co jest dziś bardzo ważne, 
usługi e-publiczne, czyli profil 

zaufany i tym podobne. Inter-
net to dziś nie tylko rozrywka, 
bo coraz więcej spraw urzędo-
wych można, a czasem nawet 
trzeba załatwić z jego użyciem. 
Kursy specjalistyczne przezna-
czone są dla osób bardziej za-
awansowanych, takich jeszcze 
nie oprowadziłam, ponieważ 
po prostu nie było takiej grupy.  

OKO: Ile osób jest w takiej 
grupie, ile w ogóle korzysta z 
projektu?

A.D.: W grupie jest 6 osób, 
do tej pory w ramach projektu 
były trzy grupy, obecnie prowa-
dzę dwie, czyli w tym momen-
cie korzysta akurat 12 osób. 
Spotkania odbywają się raz w 
tygodniu, trwają dwie godziny, 
łącznie 12 godzin.

OKO: To dość czasu?
A.D.: Można powiedzieć, że 

czasu zawsze będzie za mało, 
ale dzięki dobrej organizacji 
można zrobić wiele. Oprócz 
zajęć, o których rozmawiali-
śmy, dopinamy projekt zajęć 
dla nauczycieli liceum, podczas 
których uczyliby się obsługi 
programów, które mogą być 
użyteczne podczas prowadze-
nia lekcji.

OKO: Kiedy nabór do kolej-
nych grup?

A.D.: Zapraszam po Nowym 
Roku!

DIETETYK RADZI

470 lat miasta Kozienice – sesja popularnonaukowa
470 lat temu król Zygmunt II August wydał przywilej, na mocy którego miejscowość,  

w której ponad 8 dekad wcześniej urodził się jego ojciec, Zygmunt I Stary, mogła 
zacząć funkcjonować jako miasto – i tak też się stało. Uczciliśmy to już symbolicznie muralami, 
teraz przyszedł czas na refleksję intelektualną. Temu posłużyła sesja popularnonaukowa, 
która 14 grudnia odbyła się w sali kameralnej kozienickiego CK-A.

Sesję zorganizowały Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Ko-
zienickiej oraz zapewniająca 
finansowanie Gmina Kozienice, 
partnerowały  zaś w przedsię-
wzięciu Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Kozienicach oraz Kozieni-
cki Dom Kultury im. Bogusława 
Klimczuka. Licznie zebranych 
uczestników powitał sekretarz 
TMZK, Krzysztof Zając, który da-
lej pełnić miał rolę moderatora 
sesji.

Czterej zaproszeni prelegenci 
występowali w kolejności nie-
przypadkowej, bowiem całość 
przygotowano tak, by następu-
jące po sobie tematy pozwala-
ły kolejnym mówcom odnosić 
się do poprzedników, co bardzo 
pomagało przyswoić niemałą 
przecież dawkę wiedzy, okraszo-
nej historycznymi anegdotami i 
ciekawostkami.

Najpierw zatem mogliśmy po-
słuchać o tym, co było, zanim 
pojawiła się jakakolwiek myśl 
o założeniu tutaj miasta. Refe-
rat doktora Rafała Jaworskiego 
pt. „Polowania Jagiellonów w 
Puszczy Kozienickiej” opowiadał 
o czasach, gdy Kozienice były 
przede wszystkim miejscem, 
gdzie król aktywnie wypoczy-
wał. Poznaliśmy obyczaje i regu-
ły polowań, dowiadując się przy 
okazji, że jeleń z naszego herbu 
jest zwierzęciem zaiste królew-
skim, ponieważ jedynie mo-
narsze wolno było w tutejszych 
dobrach urządzać na niego po-
lowania. Usłyszeliśmy również 
co nieco o okolicznościach uro-
dzin królewicza Zygmunta, któ-
ry miał później zostać nazwany 
Starym.

Wystąpienie doktora Pawła 
Jusiaka, zatytułowane „O Pio-
trze Firleju – założycielu miasta 
Kozienice” zaczęło się od pre-
zentacji tytułowego bohatera… 
a raczej portretów jego syna, i 
to tylko domniemanych, ponie-
waż na dobry początek dr Jusiak 
zafundował zebranym swego 
rodzaju szkicowy kurs metodo-
logii, przedstawiając skalę prob-
lemów z niekompletnością źró-
deł, z jakimi muszą borykać się 
historycy, od których tak łatwo 
przychodzi nam wymagać peł-
nej i jasnej wiedzy. Nie wiemy, 
jak wyglądał Piotr Firlej,  podob-
nie jak nie zostaną pewnie nigdy 
rozstrzygnięte różnorakie inne 
wątpliwości na jego temat, wia-
domo jednak na pewno jedno. 
To on – mając na uwadze własny 
interes i karierę, tu nie powin-
niśmy mieć złudzeń – umyślił 
sobie, że w tym właśnie miejscu 
dobrze byłoby założyć miasto. 
A że miał stosowne środki i siłę 
przebicia, zamiar udało mu się 
zrealizować, dzięki czemu w to 
sobotnie, grudniowe popołu-
dnie roku Pańskiego 2019, jego 
duch przywołany został do sali 
kozienickiego CK-A.

Skoro już założyliśmy miasto, 
warto się zastanowić, czy było 
warto. Z naszej perspektywy od-
powiedź jest rzecz jasna twier-
dząca, historyka interesuje jed-
nak perspektywa historyczna, 
to jak miasto rokowało u swoich 
początków, jak sobie radziło w 
różnych czasach… Doktor Ma-
ciej Kordas w ramach referatu 
„Lokacja Kozienic – próba oce-
ny” podjął się próby zrekonstru-
owania na podstawie dokumen-
tów z epoki właśnie tych spraw, 

oraz oczywiście dokonania tytu-
łowej oceny. Okazało się, że lo-
kacja miasta to nie taka prosta 
sprawa. Sam pomysł i dobre 
chęci nie wystarczą, toteż mimo 
wydanych przywilejów wiele 
miast nigdy nie postało, inne 
zaś z czasem podupadły i utra-
ciły prawa miejskie. Kozienicom 
się powiodło, choć, jak wykazał 
doktor Kordas, rozwój gospo-
darczy młodych Kozienic nie za-
wsze był stabilny i sprawy mogły 
potoczyć się różnie.

Ostatnie wystąpienie nosiło 
tytuł „Heraldyka Kozienic”. War-
to zwrócić uwagę, że jego autor, 
dr Włodzimierz Chorązki, jest 
autorem projektu obecnie uży-
wanego przez nasze miasto her-
bu. Zarówno tego, który funk-
cjonował od lat, choć w sposób 
nieunormowany, jak i najnow-
szej, oficjalnej już wersji, która 
obowiązuje od września tego 
roku. Gdy czytamy na Wikipe-
dii, że „Herb pochodzi z połowy 
XVI stulecia, kiedy to Kozienice 

otrzymały prawa miejskie”, jest 
to daleko idące uproszczenie. 
Na kilkunastu slajdach doktor 
Chorązki zaprezentował sze-
reg wizerunków, faktycznie za-
czynający się od XVI-wiecznej 
pieczęci, obrazujący ewolucję 
kozienickiego jelonka aż po 
dzień dzisiejszy. Opowiedział 
też nieco o historii samej miej-
skiej heraldyki, która najpierw 
była zwalczana przez zaborców, 
a potem przez władze wczes-
nego PRL, ze względu na  jej 
nieprawomyślny klasowo cha-

rakter, następnie zaś przeszedł 
do historii samego wizerunku  
i znaczenia jego detali.

Przedsięwzięcie, objęte Pa-
tronatem Honorowym Starosty 
Powiatu Kozienickiego i Bur-
mistrza Gminy Kozienice, zor-
ganizowane zostało w ramach 
otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych 
i dofinansowane ze środków 
Gminy Kozienice.

AlKo

Kim są Latarnicy?
Choć do morza mamy raczej daleko, w CK-A działa od pew-

nego czasu Latarnik, a dokładniej – Latarniczka. O cóż 
może chodzić? To wyjaśni nam pani Agnieszka, którą możecie 
Państwo znać z kozienickiej Mediateki, certyfikowany Latar-
nik Polski Cyfrowej.
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Chodzi wszak przecież w tym 
wszystkim, od strony wytycznych 
Urzędu Pracy patrząc, o nabycie 
nowych kompetencji i doświad-
czenia zawodowego, które po-
może długotrwale bezrobotne-
mu odnaleźć się na rynku pracy. 
Jak ma się ta optymistyczna teo-
ria do praktyki?

Optymizm i zaradność

Z całą pewnością na stażu 
tego rodzaju można nauczyć się 
optymizmu, zaradności i niezra-
żania się, gdy środki i sytuacje 
zastane do optymizmu specjal-
nie nie zachęcają. Spalacz nie 
spala, chłodnia nie chłodzi, ter-
mometr nie mierzy tempera-
tury (i dobrze, bo byłaby nie do 
przyjęcia), papierowe ręczniki 
służą do dekoracji, a mopy do 
tego, żeby były? Stażysta nawet 
nie zauważy, kiedy wszystkie te 
przeciwności losu brał będzie za 
codzienne, nie warte głębszej 
refleksji tło. Okaże się bowiem, 
że zadanie wyszczególnione w 
stażowych papierach jako po-
moc w utrzymaniu należytego 
stanu sanitarno-higiniecznego 
pomieszczeń na wyznaczonym 
odcinku pracy oraz przedmio-
tów, mebli znajdujących się w 
tych pomieszczeniach poprzez 
przeprowadzenie procesów my-
cia i dezynfekcji ze znakomitym 
efektem wykonywać można dys-
ponując na co dzień jednym mo-
pem i szlauchem z zimną wodą. 

Mamy wszak zresztą na podorę-
dziu również kanister z roztwo-
rem medicariny, która podobno 
skutecznie neutralizuje krew 
oraz inne ludzkie tkanki i wydzie-
liny, jakim zdarza się od czasu do 
czasu szukać szczęścia na wolno-
ści. Nie zna życia ten, kogo nigdy 
nie zaatakował kilkukilogramowy 
worek odpadów z urologii, za-
skakując nadzwyczajną spręży-
stością i zwodniczą nieprzewidy-
walnością kłębowiska zużytych 
cewników.  Wobec takich przejść, 
wszystko inne jawi się jako betka, 
a duma z okiełznania takiego po-
twora napawa optymizmem na 
cały dzień.

Współpraca

Tego akurat naprawdę można 
się tu nauczyć. Bez współpracy, 
także tej nieformalnej i dogady-
wania się z ludźmi, nie da się w 
takiej placówce sensownie funk-
cjonować. Jeśli stażysta liczyłby, 
że to system podaruje mu np. 
środki ochrony górnych dróg 
oddechowych, by umożliwić 
wysprzątanie garażu na makula-
turę z podłogą zasłaną 10-letnią 
chyba warstwą kurzu i pyłu, albo 
wymycie chłodni po odebraniu 
odpadów przez firmę utylizująca 
(wyobraźcie sobie pomieszcze-
nie o temperaturze nieco tylko 
niższej od pokojowej, w któ-
rym przez kilka dni składowano 
wielką stertę worków, z których 
zawsze wycieka krew i inne róż-

ności, a oprócz tego walają się 
części opatrunków, strzykawki i 
tak dalej)… to by się przeliczył, 
najlepiej więc po prostu przed-
stawić swoja sprawę miłym pa-
niom, którym pomagamy w roz-
lewaniu tzw. płynów i które z tej 
racji dysponują tego rodzaju ga-
dżetami. My pomożemy komuś, 
przewieziemy coś przy kiepskiej 
pogodzie, coś podrzucimy –  w 
kluczowym momencie dostanie-
my za to potrzebne akcesoria, 
radę, ktoś pożyczy nam sprzęt, 
pozwoli w potrzebie przejechać 
się windą, którą formalnie jeź-
dzić nam nie wolno. Inicjatywa 
oddolna to klucz do sukcesu, gdy 
systemowa papierologia rozkła-
da ręce.

System zresztą też miewa swo-
je problemy…

Zaskakująca intensyfikacja 
amputacji

- Chłopaki, jest prośba. Trochę 
nam się tu w biurze nie bilansu-

je rozliczenie jak trzeba, jest za 
dużo 18 01 03,  a za mało 18 01 
02. Jakbyście teraz mogli powpi-
sywać codziennie kosztem tego 
18 01 03 trochę 18 01 02…

- Trochę, to znaczy ile?

- No, do końca roku żeby było 
tak z 350 kg.

- Yyyy, no dobra, spróbujemy.

Skłamałem. Tzn. nawet chcia-
łem pomóc, ale… nie będę uda-
wał, że pamiętam teraz dokładne 
liczby, ale ogólnie rzecz biorąc do 
końca roku było niedaleko, więc 
przy uwzględnieniu prośby mu-
sielibyśmy codziennie wymyślać 
kilkanaście kilogramów zamó-
wionego artykułu. Sęk w tym, 
że, jak może pamiętacie z części 
II, 18 01 02 to właściwie dwie 
rzeczy: łożyska i amputowane 
nogi. Spełnienie prośby mogło-
by zatem wzbudzić podejrzenia, 
czemu nagle zaczęło się rodzić 

tyle dzieci, lub, co gorsza, czemu 
szpital dzień w dzień amputuje 
średnio 3 nogi na dobę. Jako, że 
z końcem roku dobiegał końca i 
mój staż, olałem temat i wkrótce 
dałem – nomen omen – nogę.

Co ciekawe i być może zna-
mienne: o ile mi wiadomo pyta-
jąca również była stażystką.

Podsumowując…

Podsumowując - było fajnie. 
Jeśli nie macie pomysłu na waka-
cje, serdecznie polecam szpitalny 
staż na stanowisku pracownika 
gospodarczego, która to praca 
jest absolutnie wolna od jakiej-
kolwiek odpowiedzialności i stre-
su. Wszystkich pracowników, z 
którymi miałem styczność, w tym 
w szczególności kolegę, z którym 
współpracowałem, a o którym 
nie wspominałem, bo pewnie 
by tego nie chciał, szczerze i ser-
decznie pozdrawiam. Szanowna 
Dyrekcjo: panie salowe, które 
macie na etatach, to skarb. Daj-
cie im od czasu do czasu odpo-
cząć. Pozdrawiam również panie 
kierujące moim działem, choć 
pewnie zarzuciły czytanie tego 
cyklu po pierwszym odcinku, 
oraz pracowników działu tech-
nicznego, w szczególności pana 
L. Mam nadzieję, że co złego, to 
mimo wszystko nie ja.

Kto wie zresztą, czy to wszyst-
ko od początku do końca nie zo-
stało zmyślone...

Stażysta

Z notatnika młodego stażysty - część V (epilog)
Każdy staż dobiega kiedyś końca. Koniec zaś... cóż, wypada-

łoby, by nosił znamiona jakiegoś podsumowania, prawda?


