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OTWORZYĆ SERCE
Czasem jest tak, że tematy przychodzą do nas same, czasem musimy wybrać się “w mia-

sto”, by ich poszukać. Tym razem można powiedzieć, że temat “przyszedł sam”, z za-
strzeżeniem jednakże, że na nogach Pana Mariana. Nasz Czytelnik odwiedził nas, by za-
opatrzyć się w OKO i zasugerować nam, że zupełnie niedaleko od naszej redakcji dzieją się 
rzeczy, którymi moglibyśmy się zainteresować, bowiem w kamienicy, w której pełni funk-
cję “złotej rączki”, jej właściciel zupełnie prywatnie, nie oglądając się na trudności i koszty,  
przyjął pod swój dach 53 osoby z Ukrainy.

PIĄTEK, 5 LISTOPADA, GODZ. 18:00

Wizytówka, szybki telefon… 
jesteśmy umówieni na następny 
dzień. Gdy zjawiam się pod ka-
mienicą, widzę, że wokół praca 
wre. Jedna ekipa robi to, druga 
tamto, ktoś tynkuje, ktoś coś na-
prawia, ktoś gdzieś coś wynosi. 
Pytam o właściciela, który wkrót-
ce się pojawi, przy czym w tym 
samym momencie z miasta wra-
cają dwie Ukrainki, które od razu 
pierwszego dnia, gdy stało się 
to możliwe, udały się do Urzędu 
Miejskiego by wyrobić sobie nu-
mer PESEL. Okazuje się, że trzeba 
będzie poczekać trzy tygodnie.

W środku są już panie z Fun-
dacji Koalicja dla Młodych, na 
stole w pokoju dziennym piętrzą 
się stosy różnych artykułów, na 
bieżąco umiejętnie rozparcelo-
wywane. To dary zebrane i przy-
wiezione przez fundację. Wkrót-
ce przekonamy się, zwiedzając 
posesję i jej magazyny, o jak im-
ponującym logistycznie przedsię-
wzięciu mówimy.

53 osoby, w lwiej części kobiety 
i dzieci - z tego co słyszę towarzy-
szy im jedynie dwóch mężczyzn, 
ojców rodzin - rozmieszczone w 
budynku, który z zewnątrz nie 

wygląda zbyt imponująco. Jak to 
ogarnąć, skąd w ogóle taki - wy-
dawałoby się - karkołomny po-
mysł?

Jak wyjaśnia pan Kazimierz:
- Współpracuję z fundacją, ale 

tu na razie wszystko inwestuję 
z własnych pieniędzy. Ludzie są 
w wielkiej biedzie, takiej, która 
nas też może spotkać, więc sko-
ro miałem tę kamienicę remon-
tować, skoro i tak stało to puste, 
podjąłem decyzję, że trzeba lu-
dziom pomóc. Gdy widzi się w 
telewizji jak mieszkają gdzieś po 
szkołach, jak śpią na dworcach i 
chodnikach, to trzeba by chyba 
nie mieć serca, żeby nie pomóc, 
gdy się ma taką możliwość. Ja 
mam. Skoro człowiekowi coś się 
w życiu udało i ma możliwość coś 
zrobić dla innych, powinien te 
możliwości wykorzystać.

Chociaż obecnie pan Kazimierz 
współpracuje z Fundacją Koali-
cja dla Młodych, której zresztą 
darczyńcą jest od dawna, w tym 
wypadku decyzję o zaangażo-
waniu się w tę formę pomocy 
podjął najpierw niezależnie, po-
tem dopiero skontaktował się 
ze swoją działającą w organiza-
cji bratanicą, od której dowie-
dział się, że nie ma potrzeby, by 
jechał po uchodźców na grani-
cę, co miał w planie, ponieważ 
osoby potrzebujące zakwatero-
wania, które fundacja otoczyła 
opieką, znajdują się już w Pol-
sce. Decyzja była zatem szybka 
i wkrótce uchodźcy znaleźli się  
w Kozienicach.

Jakie warunki udało się tu dla 
nich przygotować?

- Jest tutaj miejsce, ale nie było 
lodówek, pralek, telewizorów - ja 
to wszystko dopiero tu zorgani-
zowałem, dzięki pomocy wielu 
ludzi rzecz jasna. W tym momen-
cie w każdym pokoju jest telewi-
zor, lodówka, wszystko dobrze 
zaopatrzone. - opowiada pan 
Kazimierz.

Mogę to potwierdzić z pozycji 
naocznego świadka. Rozmawia-
jąc zwiedzamy kamienicę, oglą-
damy pokoje i pomieszczenia 
wspólne. Dla mojego oka wy-
gląda to jak, nie przymierzając, 
dom wynajęty przez studentów, 
z tą różnicą, że lepiej zaopatrzo-
ny, a wokół panuje dużo większy 
porządek, choć jego utrzyma-
nie nie może być przecież łatwe 
przy tak dużej liczbie dzieci oraz 
uwzględnieniu faktu, że w domu 

pojawiają się co chwila kolejne 
dary, które trzeba sensownie 
posegregować. Oglądamy ładną, 
przestronną kuchnię, porządną 
łazienkę, wreszcie - starając się 
nie robić zbędnego zamieszania 
i nie niepokoić niepotrzebnie 
gości - pokoje mieszkalne. Wszę-
dzie widać porządek, ludzie krzą-
tają się, odpoczywają, w jednym 
z pokojów trafiamy za moment, 
gdy pod opieką jednej z pań dzie-
ci wspólnie odrabiają lekcje.

Bardzo krótka rozmowa
W innym pokoju młoda Ukra-

inka zaskakuje mnie, odpowiada-
jąc na moje pytanie po angielsku, 
próbuję więc, korzystając z oka-
zji, na szybko zaimprowizować 
coś w rodzaju wywiadu, który 
to zamiar jednak bardzo szybko 
spala na panewce.

Jak długo tu jesteś, jak znala-
złaś się w Kozienicach?

Od 7 dni. Mój wujek mieszkał 
w Warszawie, znalazł tam pracę, 
a to blisko.

Jesteś tu z rodziną?
Z tatą i mamą, mam też dwóch 

braci, Młodszy jest tu ze mną, 
teraz jest w szpitalu. Starszy brat 
ma 19 lat i musiał zostać w domu.

W domu tzn. w Ukrainie?
Tak, jest teraz żołnierzem.

Martwisz się na pewno o nie-
go?

…
To moje pytanie, zadane odru-

chowo, było chyba zbędne, wo-
bec oczywistej odpowiedzi, którą 
było skinienie głową i widoczna 
próba opanowania przypływu 
emocji, wobec czego przepra-
szam i dziękuję za rozmowę. Nie 
wiem, czy uchodźczyni chciałaby 
ją kontynuować, ja jednak je-
stem na tyle zakłopotany własną 
niezręcznością, że jeśli uda nam 
się znów - szerzej - porozmawiać, 
przeczytacie o tym Państwo do-
piero w kolejnym numerze.
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• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam hektar ziemi w 
Brzózie klasa 3 cena 40.000.  
Tel. 604-181-478
• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Tel. 604-181-
478 lub 503-124-381
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji
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MOTORYZACJA

RÓŻNE

• SPRZEDAM opony zimowe 
Uniroyal 175x65x14 przebieg 
około 3 tys, km. Stan bardzo 
dobry. Cen a400 zł do uzgod-
nienia. Felgi 14 do Renault Me-
gane stalowe 4 szt, szt. 25 zł.  
Tel. 662-134-575 
lub 606-706-318
• SPRZEDAM komplet opon let-
nich KLEBER 195/55/R15 i jed-
ną  oponę  MICHELIN  195/55/
R15.  Cena  do  uzgodnienia.   
Tel. 604 420 756
• SPRZEDAM 5 opon letnich 
175/65/14. Zapas z felgą.  
Tel 660-266-776
• Sprzedam samochód osobowy 
CHEVROLET  AVEO silnik 1,2, rok 
produkcji 2004, stan dobry, cena 
2400. Tel. 694-193-904 (Kozienice)
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI 
PO NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, moto-
rowery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SA-
MOCHODY wsk, mz, simson, mo-
torynka itp FIAT, POLONEZ. Ciąg-
niki rolnicze. Tel. 721 029 688

• Mam do sprzedania przyczepę 
rolniczą D-47, śrutownik do zbo-
ża oraz parnik elektryczny 100l.  
Tel. 600 925 215.
• Sprzedam radiotelefony Mo-
torola z zasilaczami, zasięg do 
1000 m, cena 100 zł za komplet.  
Tel. 604-420-756

• Sprzedam działkę rolną nr 
109,227  o pow. 0.3029 ha cena 
13.000zł, Holendry Kozienickie 
nr 541/1 o pow. 0,5754 ha - 
cena 35.000, rolną 106 270 425 
pow 3.0102 ha cena 146.000.  
Tel. 795 169 522
• Sprzedam działkę - Jani-
ków 1200m2, wszystkie me-
dia - cena do uzgodnienia.  
Kontakt: 504-567-332
• Sprzedam działkę budowlano-
-rolną z domem i sadem , pow. 
4800m2, gmina Przysucha. Wię-
cej informacji udzielę telefonicz-
nie. Tel. 798-851-194
• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy, mój  tel. 690-509-802
• Sprzedam działkę budowlaną w 
Bogucinie. Tel. 668-803-997
• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy. Tel. 690-509-802
• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okoli-
ce. Tel. 739-075-275
• 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

• Szukam stałej pracy w pełnym 
wymiarze godzin najchętniej 
w Kozienicach lub okolicach, 
najchętniej jako dozorca stróż. 
Rozważę każdą propozycję. 
Posiadam prawo jazdy kat. B, 
doświadczenie w opiece and 
osoba starszą. Posiadam refe-
rencje, jestem dyspozycyjna.  
Tel. 604-532-096

• Poszukuję pracy, mam samo-
chód Opel Meriva z gazem. Je-
stem dyspozycyjny w dniach 
piątek-niedziela. Czekam na 
propozycje pod numerem  
Tel. 780-020-757 w godz. 9.00-
18.00

• Facet 48 lat pozna kobietę z 
Kozienic i okolic. Proszę o SMS. 
Tel. 508-615-324

Sprzedam cyfrowy aparat fo-
tograficzny Canon PowerShot 
A620, po przeglądzie technicz-
nym. Stan b.dobry. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 604-420-756

Sprzedam kalkulatory z 
oprogramowaniem (matema-
tyka, geodezja): Hewlett-Pa-
ckard HP-25, Casio FX-4500P, 
Psion Organizer II (wraz z in-
strukcjami). Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 604-420-756

• Sprzedam przewód siłowy 4x4, 
30 mb. Tel. 505-814-795
• Sprzedam króliki. Tel. 505-814-795
• Mam do sprzedania śrutownik 
do zboża i parnik elektryczny 100l. 
Tel. 600 925 215
• Korepetycje z matematyki (szko-
ła podstawowa i średnia) - dojeż-
dżam na terenie Kozienic, Rado-
mia, Pionek… Tel. 798-851-194
• Sprzedam wersalkę, stan 
b.dobry (cena 120 zł), drzwi 
drewniane, stan dobry (200 zł), 
beczkę dębową 130 l. (200 zł) -  
Tel. 501-566-168
• Sprzedam 2 niwelatory geode-
zyjne Ni020 i Ni025 firmy Zeiss 
Jena. Łaty gratis. Tel. 604-420-756

Od 1 lipca wszystkie kasy Online 
muszą mieć pOdpięty 

BezpOŚRedniO  teRminal płatniczy. 

czy twój teRminal 
spełnia te wymagania?

TEL. 503 057 533

UWAGA!!! 

Zakłady Silikatowe 
Żytkowice SA

zatrudnią:

- pracowników do pracy 

przy paletowaniu cegieł

- pracowników do pracy 

na hali produkcyjnej

Tel. kontaktowy 

600 030 838

OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 
3-go Maja 3 ogłasza przetarg nieograniczony na „Dosta-
wę, wymianę i montaż nowych wodomierzy z odczytem 
wzrokowym z nakładką radiową zimnej i ciepłej wody 
wraz z systemem odczytów w lokalach mieszkalnych  
i użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Kozienicach w ilości sztuk: zimna woda – 3568 szt., cie-
pła woda – 1943 szt.”

 Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spół-
dzielni Mieszkaniowej celem pobrania Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami 
jest Pan Dominik Kolek pok. nr 4 tel. 48 614-56-36  lub 48 
614 58 74 wew.44.

Termin składania ofert upływa z dniem 06.04.2022r. 
godz.10:00.

8-16
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dokończenie ze strony 1

Kolejny pokój - znów dzieciaki, 
troszkę speszone, ale zgadzają się 
na zdjęcie, które widzicie Państwo 
na pierwszej stronie. Gdy ogląda-
my tak całą kamienicę nie mogę nie 
zauważyć, że warunki stworzone 
tu gościom są zdecydowanie lep-
sze, niż to, co w ramach odgórnie 
koordynowanych działań pomo-
cowych są w stanie zaoferować 
nasze samorządy. Ludzie mieszkają  
tu po prostu... po ludzku.

Warto przy okazji dodać, że nie 
jest tak, że przyjmując pod swój 
dach tak dużą liczbę osób gospo-
darz nie wie w co się pakuje: można 
wręcz rzec, że sparzył się już na po-
dobnej sytuacji, gdy gościł u siebie 
Romów, których jednak musiał usu-
nąć z powodu ich zachowania i po-
wodowanych przez nich zniszczeń. 
Ktoś inny mógłby się po takim do-
świadczeniu zniechęcić do pomaga-
nia - pan Kazimierz jedynie wzrusza 
ramionami i działa dalej. Nowi loka-
torzy kłopotów nie sprawiają.

- Jak dotąd nic złego się nie 
działo. Zdyscyplinowani, nor-
malni ludzie. - podsumowuje  
gospodarz.

I faktycznie: samorzutną dyscy-
plinę, niezbędną, by tak duża grupa 
osób mogła wspólnie funkcjono-
wać przez czas nieokreślony w sytu-
acji mimo wszystko nienormalnej, 
widać na każdym kroku. Oprócz po-
mieszczeń mieszkalnych oglądamy 
teraz magazyny, gdzie wszystko - 
artykuły spożywcze, chemia gospo-
darcza, ubrania, nie rozparcelowa-
ne jeszcze dary - ma swoje miejsce. 
Na podwórku suszą się ubrania, 
bawią się dzieci. Dwóch chłopców 
podchodzi do nas, gdy rozmawia-
my, pytając swojego dobroczyńcę 
o jakieś napoje, ten wyjaśnia im 
gdzie je znaleźć, chłopaki biegną 
we wskazanym kierunku. Kolejne 
moje skojarzenie: jak na koloniach. 
Sielanka? Nie do końca. Wojna zo-
stawia w ludziach swoje ślady, sięga 
za nimi daleko, nawet gdy wydaje 
się, że przecież od niej uciekli.

- Jak tu któregoś dnia zawyły sy-
reny, to od razu zaczęli się pakować, 
bo myśleli, że to znów wojna i będą 
bombardować. Musiałem spokoj-

nie wytłumaczyć, że to tylko straż 
pożarna.

Urzędników obowiązują proce-
dury, nas - serce

Wracamy do budynku, gdzie spo-
tykamy panie z Koalicji dla Młodych 
zajęte porządkowaniem darów 
i ustalaniem różnych bieżących 
spraw z uchodźcami.

Fundacja Koalicja dla Młodych 
pomaga nie tylko u nas: swoją sie-
dzibę ma w Białobrzegach, ale dzia-
łają na terenie trzech sąsiadujących 
powiatów i wciąż poszerzają swój 
zasięg. Na swojej stronie (funda-
cjakdm.org) piszą:

Każdego dnia przy zbiórce da-
rów pomagają nam setki osób, od 
uczniów i nauczycieli, przez lokal-
nych przedsiębiorców, radnych, aż 
po niezliczoną ilość mieszkańców 
naszego regionu, nie tylko z tere-
nu samych Białobrzegów. Jest z 
nami Warka, Grójec, są Kozienice…
wszyscy chętnie zamieniają się w 
specjalistów od pomagania. Bardzo 
pomocni okazali się także darczyń-
cy, wspomagają nas nie tylko do-
tychczasowi darczyńcy Fundacji, ale 
także nowi, którzy otworzyli swoje 
serca dla braci i sióstr z okupowanej 
Ukrainy.

Pani Barbara, darczyńca i wo-
lontariuszka z fundacji wyjaśnia mi 
krótko:

- Na obecną chwilę mamy pod 
opieką w granicach 1000 osób, któ-
re przebywają właśnie w takich do-
mach, w hotelach, w mieszkaniach 
prywatnych. Tutaj akurat sponta-
nicznie zadziałał wujek [gospodarz 
kamienicy], ale my prywatnie w 
domach też mamy uchodźców. Ja 
mam u siebie 6-osobową rodzinę. 
Działamy fundacyjnie, to jedno, 
ale także prywatnie, bo to są takie 
zwykłe, ludzkie odruchy. Coś się wy-
darzyło, musieliśmy zareagować… i 
jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Fun-
dacja natomiast działa wspólnie z 
Centrum Pomocy Uchodźcom przy 
UMiG Białobrzegi i tak napraw-
dę bardzo dużą część naszej pracy 
wykonują wolontariusze właśnie z 
Białobrzegów. Zaczęło się od pry-
watnych osób, potem połączyliśmy 
siły. Wiadomo, że wszystkie formal-

ne procedury jednak trwają, więc 
gdybyśmy tak oczekiwali, że wszyst-
ko załatwi gmina, czy powiat... no 
to po prostu nie dałoby rady z tym 
na początku ruszyć. My rozumiemy, 
że ich jako urzędników obowiązują 
procedury, ale nas jako społeczeń-
stwo obowiązuje serce. Każdy za-
angażował tu swoje środki: wujek 
ze swojej firmy, przedsiębiorcy, z 
którymi współpracujemy, własne, 
ludzie udostępnili swoje domy i 
mieszkania, no a fundacja, cóż, to 
jest fundacja: działamy zawsze, nie 
tylko w kryzysach, teraz też zresztą 
zajmujemy się nie tylko uchodź-
cami. Wujek też  nie zaczął z nami 
współpracować dopiero teraz, bo 
jest od dawna jednym z naszych 
darczyńców.

Fundacja pomaga we wszystkim: 
załatwia zakwaterowanie, aprowi-
zację, pomaga dzieciom trafić do 
szkół, ułatwia dostęp do lekarza. 
To ostatnie jest bardzo ważne, po-
nieważ w następstwie warunków, 
na jakie uchodźcy narażeni byli 
najpierw w barbarzyńsko atakowa-
nych miastach, a potem podczas 
ucieczki do naszego kraju, bardzo 
wiele osób trafia do nas z różny-
mi chorobami, a prawie wszystkie 
dzieci są w mniejszym lub więk-
szym stopniu przeziębione. W nocy 
poprzedzającej naszą rozmowę jed-
no z nich przewiezione zostało do 
szpitala. Aktywistki podkreślają, że 
współpraca i życzliwość ze strony 
lekarzy są ujmujące, nigdy jeszcze 
nie spotkały się z niechęcią czy od-
mową. Są i tacy lekarze, którzy po-
moc świadczą poza swoimi godzi-
nami pracy, organizując specjalne 
“dyżury” w miejscach przebywania 
uchodźców. Także pani z apteki “na 
górce” (skrzyżowanie Hamernickiej 
i ul. Nowy Świat) pomaga jak może, 
będąc regularnym gościem w ka-
mienicy. Praca wolontariuszy wy-
pełnia także lukę w edukacji, gdzie 
samorządy nie mają w tym mo-
mencie funduszy, by uruchamiać 
dodatkowe programy nauczania 
ukraińskich dzieci podstaw polskie-
go, które pozwolą  im poczuć się w 
nowym otoczeniu pewniej i łatwiej 
w nie wejść. Zajęcia takie prowa-
dzone są trzy razy w tygodniu, po 

dwie godziny. W czasie naszej roz-
mowy panie  z fundacji wielokrot-
nie podkreślają, że z odruchami 
serca spotykają się na każdym kro-
ku. Pomagają inne fundacje, przed-
siębiorcy, firmy transportowe. Dużo 
superlatyw usłyszałem o zajmują-
cym się rejonem i spieszącym na 
każde wezwanie dzielnicowym, o 
życzliwym dyrektorze PSP nr 4, o 
dyrektorce DPS Elżbiecie Czapli, 
która zadeklarowała, że postara 
się zaproponować uchodźczyniom 
miejsca pracy, o energicznej reakcji 
starosty kozienickiego Krzysztofa 
Wolskiego, który poinformowany 
o sytuacji przez starostę z Biało-
brzegów sam zadzwonił do fundacji 
proponując pomoc…  Wydaje się, 
że cały region pokryła gęsta, a przy 
tym w dużej mierze oddolna sieć 
pomocy i wsparcia, a wolontariusz-
ki mają na podorędziu telefony do 
mnóstwa osób, których zaangażo-
wanie pozwala rozwiązywać wszel-
kie pojawiające się problemy na 
bieżąco.

Facebookowa grupa Widzialna 
Ręka - Radom, która do tej pory zaj-
mowała się pomocą w załatwianiu 
spraw i zakupów osobom uziemio-
nym przez koronawirusa, publikuje 
obecnie mnóstwo oferty pracy dla 
uchodźców, informacje na temat 
poszukiwanego lub oferowanego 
zakwaterowania, informacje na te-
mat zbiórek… To zresztą znamien-
ne: wiele fundacji i akcji pomoco-
wych z marszu i bez wahania objęło 
swoimi działaniami gości z Ukrainy.

Ważną funkcję pełni w całym 
pomocowym przedsięwzięciu 
także Pan Marian, ten sam, który 
zainteresował nas całą historią, 
wykonując obowiązki człowieka 
pierwszego kontaktu, dozorcy i 
“złotej rączki”, naprawiając w ka-
mienicy wszystko, co naprawy wy-
maga oraz służąc każdemu, kto się 
z czyms do niego zwróci, pomocą, 
radą i wyjaśnieniami.

Bez ludzi bylibyśmy 
nic nie warci
Aby nie zostawiać czytelników 

ze złym wrażeniem: gospodarz ka-
mienicy i członkowie fundacji w 
żadnym momencie naszej rozmowy 

nie krytykowali działań rządu czy 
samorządów, skupiają się bowiem 
raczej na wychwytywaniu pozyty-
wów i rozumieją, że koordynacja na 
wyższym szczeblu wymaga wdro-
żenia procedur, te zaś nie zawsze 
sprzyjają szybkiemu działaniu, gdy 
pomoc potrzebna jest na już (choć 
akurat energii i życzliwości kozieni-
ckich władz i urzędników wolonta-
riuszki nie umiały przestać chwalić). 
Tę właśnie lukę wypełniają dzia-
łania oddolne, prowadzone przez 
osoby, które mogą pozwolić sobie 
na kierowanie się najpierw sercem, 
a potem dopiero na wkomponowa-
nie swoich działań w szerszy plan.

- Gdybyśmy czekali na wszystko, 
to oni też by czekali na tej grani-
cy do dziś. Co by tam zrobili? My 
fizycznie widzieliśmy, co tam się 
dzieje i każdemu, kto ma jeszcze 
jakieś wątpliwości, polecam jedną 
podróż w tamtą stronę.  Na pew-
no zmieni zdanie. A że od czasu do 
czasu skorzysta z naszej pomocy 
jakiś cwaniak? Trudno, zawsze tak 
się zdarza i będzie się zdarzać, ale 
my nie możemy pozwolić, by nas 
to paraliżowało, musimy skupić się 
na pomocy dla tych, którzy jej fak-
tycznie potrzebują. - wyjaśnia nam 
jedna z członkiń fundacji, dodając:

- Bez ludzi, którzy otworzyli swo-
je serca, bylibyśmy nic nie warci, 
nawet jako fundacja - gdzie mie-
libyśmy przewieźć zebrane rze-
czy, jedzenie, gdyby nie było nam 
udostępnione mieszkanie - jedno, 
drugie, trzecie…? Gminy takich za-
sobów mieszkaniowych nie mają, 
możemy liczyć tylko na osoby pry-
watne.

Jedni dają tysiąc, inni nic 
i jeszcze głupio gadają
Nie chcąc burzyć miłej atmosfery 

muszą mimo wszystko dochować 
dziennikarskiej  rzetelności i zaryso-
wać obraz całościowy, pytam więc 
o sprawę mniej przyjemną: prob-
lemy, krytykę i wyrazy niechęci ze 
strony otoczenia, które - jak wiemy 
- zdarzają się wielu pomagającym 
obywatelom Ukrainy podmiotom, 
włącznie z pisanymi łamanym pol-
skim groźbami. W odpowiedzi sły-
szę:

- Oczywiście, że takie sytuacje 
się zdarzają, ale czy nie uważa pan, 
że dobro przyćmi to, co jest złe? Ja 
uważam, że tak. Nawet jeśli trzeba 
czasem odnieść się do jakiejś trud-
nej sytuacji, przeprowadzić jakąś 
nieprzyjemną rozmowę, to i tak 
trzeba zawsze patrzeć na to, co się 
robi dobrego, a nie na to, co jest złe.

Podobną filozofię wyznaje pan 
Kazimierz, który dzieli się ze mną 
frustracją (a może tylko zdziwie-
niem?) związanym z tym, że wśród 
jego znajomych znalazło się nie 
tylko wiele osób, które mimo po-
siadanych możliwości i środków 
nie pomagają, ale także próbowa-
ły zniechęcić do niesienia pomocy 
również jego: “Po Ci to, będziesz 
miał z tego problemy”. “OK, ale nic 
Ci do tego, bo to będą moje prob-
lemy”, odpowiada pan Kazimierz. 
“Głupie gadanie”, podsumowuje - i 
nie możemy się nie zgodzić.

Do gości z Ukrainy na pewno 
jeszcze wrócimy, Być może sko-
rzystamy też z zaproszenia do hali 
w Białobrzegach, gdzie Fundacja 
Koalicja dla Młodych ma swój ma-
gazyn darów. Wśród wolontariuszy 
spotkamy tam podobno nie tylko 
dorosłych, ale również licealistów 
a nawet uczniów szkół podstawo-
wych. “Przychodzą  tam i pomaga-
ją, bo nie potrafiliby nie pomagać” 
- tłumaczy mi pani Barbara.

AlKo

OTWORZYĆ SERCE
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Specjalny punkt medyczny 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Radomiu zorganizowany zo-
stał w sali konferencyjnej bu-
dynku administracji. Na apel 
organizatorów odpowiedziało 
aż 55 chętnych pracowników 
Elektrowni. Po badaniach do 
oddania krwi zakwalifikowano 
51 osób. Zebrano łącznie 51 
jednostek krwi, czyli aż 22,95 
litra życiodajnego płynu. Pro-
jekt każdorazowo cieszy się 
dużym zainteresowaniem, 
jednak podczas bieżącej edy-
cji osiągnięto rekordowe wy-
niki w postaci zgłoszonych 
osób i ilości zebranej krwi. 
Enea Wytwarzanie za pośred-

nictwem swoich pracowni-
ków po raz kolejny pokazała, 
że moc jest w nas.

Mimo panującej epidemii 
koronawirusa wydarzenie 
udało się przeprowadzić  w 
sposób bezpieczny dla krwio-
dawców i personelu medycz-
nego. Akcję zorganizowano 
wspólnie z aktywnie działają-
cym przy Enei Wytwarzanie 
Klubem Honorowych Daw-
ców Krwi. Do inicjatywy włą-
czyły się również Związki Za-
wodowe działające przy Enei 
Wytwarzanie. Kolejna akcja 
krwiodawstwa na terenie 
elektrowni zaplanowana jest 
już na koniec kwietnia.

Energię mamy we krwi! Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa 
w Elektrowni Kozienice za nami!

Wspaniały rajd ze szlachetnym celem

Blisko 23 litry krwi oddali w piątek, 4 marca w Elektro-
wni Kozienice honorowi krwiodawcy. Była to druga ak-

cja zorganizowana na terenie spółki w tym roku w ramach 
programu „Energię mamy we krwi”, w który zaangażowana  
jest cała Grupa Enea.

W Puszczy Kozienickiej odbył się pieszy rajd połączony ze 
zbiórką pieniędzy na rehabilitację i leczenie Artura Po-

mykały oraz dla ofiar wojny na Ukrainie. Wzięło w nim udział 
ponad 180 uczestników, a jednym z partnerów tego wydarze-
nia była Enea Wytwarzanie.   

Głównym inicjatorem i pomy-
słodawcą całego przedsięwzię-
cia był Maciej Zając, pracownik 
Enei Wytwarzanie, który wraz 
z grupą Morsów Kozienickich - 
Morsjanów oraz grupą Włóczykij 
z Puszczy Kozienickiej poprzez 
zbiórkę wśród uczestników rajdu 
chciał pomóc swojemu przyja-
cielowi. Artur Pomykała w lutym 
2021 roku doznał uszkodzenia 
rdzenia kręgowego i niedowła-
du czterokończynowego, a jego 
powrót do zdrowia wiąże się z 
licznymi zabiegami i turnusami  
rehabilitacyjnymi.

Rajd odbył się w niedzielę 27 lu-
tego, wzięło w nim udział ponad 
180 uczestników. Licząca około 
7 kilometrów trasa przebiegała 
przez najpiękniejsze fragmenty 
Puszczy Kozienickiej i wiodła z 
parkingu przy rezerwacie przyro-
dy Załamanek przez Bartny Kąt 
(pomnik pszczoły), a następnie 
żółtym szlakiem pieszym do Prze-
jazdu. Tam, przy szkółce leśnej, 
rajd zakończył się ogniskiem i 
wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Uczestnicy, wśród których byli 
m.in. pracownicy Enei Wytwarza-
nie i ich rodziny, emeryci, turyści 
z Kozienic, Radomia, Pionek, Lub-
lina, Puław i Końskowoli w cza-
sie tego wydarzenia mieli okazję 
zgłębiać swoją wiedzę na temat 
przyrody, gospodarki leśnej oraz 
Kozienickiego Parku Krajobrazo-
wego. Swoją wiedzę przekazywali 
im pracownicy Nadleśnictwa Ko-
zienice - Lidię Zaczyńska oraz Na-
talia Zawodnik. 

– Najmłodszy uczestnik liczył 4 
lata, najstarszy zaś 83, w rajdzie 
brał udział również pies, który 
wabi się Bigos – mówi Maciej Zając 
– Podczas przerw oraz na mecie 
odbyły się liczne licytacje i zbiór-
ki pieniężne z przeznaczeniem na 
leczenie i rehabilitację Artura Po-
mykały. Po przeliczeniu zebranych 
pieniędzy okazało się, że uzbiera-
liśmy łącznie 9151 złotych. Mając 
na uwadze obecne wydarzenia 
związane z wtargnięciem Rosji na 
teren Ukrainy podjęliśmy też  de-
cyzję o zbiórce pieniężnej także 
na wsparcie akcji Polskiego Czer-
wonego Krzyża, w wyniku której  
zebrano 1845 złotych.

Partnerami całego wydarze-
nia, którzy ufundowali prowiant, 
transport, liczne nagrody i upo-
minki byli: Enea Wytwarzanie, 
Morsy Kozienice – Morsjanie, 
SKOK Energia, Międzyzakładowy 
Związek Zawodowy Pracowni-
ków Zmianowych w Enei Wytwa-
rzanie, Nadleśnictwo Kozienice, 
PComp3000, Kozienickie Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nych, PTTK, Skauci Europy w Ko-
zienicach 1 i 2 Szczep Kozienicki, 
Marcin Chmielnicki oraz Kronika 
Kozienicka.

– Podczas rajdu panowała 
wspaniała atmosfera, do której 
przyczynili się wszyscy uczestnicy, 
a organizacja tego przedsięwzię-
cia była przyjemnością i frajdą, 
za co chciałbym wszystkim po-
dziękować – podsumował Maciej 
Zając.
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Dofinansowanie na zakup nowego samochodu dla OSP w Ryczywole
Na teren Gminy Kozienice trafi kolejny, nowy samochód ratowniczo-gaśniczy – tym 

razem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczywole. Będzie to możliwe dzięki 
otrzymanemu dofinansowaniu. Wręczenie promes odbyło się we wtorek 15 marca 
w Starostwie Powiatowym w Przysusze, a Gmina Kozienice znalazła się w gronie 10 
samorządów z subregionu radomskiego, które otrzymały takie dofinansowanie.

W uroczystości wzięli udział 
parlamentarzyści ziemi ra-
domskiej: Marek Suski, Anna 
Kwiecień, Agnieszka Górska i 
Andrzej Kosztowniak, którzy 
pogratulowali zgromadzonym 
otrzymanych promes. Obec-
ny był również nadbrygadier 
Jarosław Nowosielski, Komen-
dant Wojewódzki Państwowej  
Straży Pożarnej.

W gronie zaproszonych na uro-
czystość gości znaleźli się także 
przedstawiciele ziemi kozieni-
ckiej: burmistrz Piotr Kozłowski, 
starosta Krzysztof Wolski, Ko-
mendant Powiatowy PSP Kamil 
Bieńkowski oraz prezes OSP Ry-
czywół Radosław Ośka.

Jak poinformował burmistrz 
Piotr Kozłowski w miniony piątek 
ogłoszony został przetarg, żeby 
nowy samochód jak najszybciej 
trafił do OSP w Ryczywole i słu-
żył naszym druhom oraz miesz-
kańcom. Obecnie w OSP Ryczy-
wół służy 39 druhów i 3 druhny. 
Strażacy dysponują wysłużonym 
sprzętem, dlatego nowy bardzo 
im się przyda.

– Dzisiejsze wydarzenie jest 
bardzo ważne dla naszego bez-
pieczeństwa i ochrony przeciw-
pożarowej. Wysokość odebranej 
promesy na zakup średniego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego 
wynosi 475 tysięcy zł, czyli poło-
wę wartości pojazdu. Drugą po-

łowę pozyskamy z innych źródeł 
oraz dofinansujemy z budżetu 
gminy – powiedział burmistrz 
Piotr Kozłowski.

W drodze na uroczystość do 
Przysuchy burmistrz odwiedził 
również jedną z radomskich pa-
rafii, w której trwa zbiórka zaini-
cjowana przez naszego rodaka i 
kozieniczanina, księdza biskupa 
Radosława Zmitrowicza. Na co 
dzień pełni on swoją posługę w 
diecezji kamieniecko-podolskiej 
w Ukrainie. W imieniu Gminy Ko-
zienice Piotr Kozłowski przekazał 
sprzęt strażacki, który wkrótce 
trafi za naszą wschodnią granicę.

Na terenie gminy trwają rów-
nież zebrania z druhami służą-

cymi w poszczególnych jednost-
kach OSP. Burmistrz odwiedził 
już osiem z nich, w tym jednostki 
w Świerżach Górnych, Kozieni-
cach, Nowej Wsi i Brzeźnicy.

– Zaangażowanie i liczna obec-

ność druhów na spotkaniach 
są bardzo budujące. Zawsze 
możemy na nich liczyć, dlatego 
tak chętnie inwestujemy w na-
sze jednostki OSP – podkreślił  
Piotr Kozłowski.

Gmina Kozienice prosi 
o zgłaszanie uchodźców z Ukrainy

Gmina Kozienice prosi osoby, które przyjęły pod swój 
dach uciekających z własnego kraju przed konflik-

tem zbrojnym obywateli Ukrainy o zgłaszanie tego faktu  
w Urzędzie Miejskim w Kozienicach.

Zgłoszenia można dokonać 
osobiście w Urzędzie Miejskim 
przy ul. Parkowej 5 (pok. nr 17) 
lub dzwoniąc pod nr tel. 48 611-
71-74. Można również wysłać 
SMS pod nr tel. 515-090-508 
lub e-mail na adres: pomagam.
ukrainie@kozienice.pl.

W zgłoszeniu powinny zna-
leźć się liczba przyjętych osób 
dorosłych oraz dzieci (oraz ich 
wiek i rok urodzenia), adres 
pobytu, a także kontakt tele-

foniczny do właściciela domu  
lub mieszkania.

Gmina Kozienice nie zbiera 
danych osobowych uchodźców. 
Pozyskane informacje posłużą 
do zaplanowania opieki edu-
kacyjnej i pomocy społecznej 
na terenie gminy, a w dalszej 
kolejności umożliwią objęcie 
zgłoszonych osób wszelkimi 
innymi formami wsparcia, nad 
którymi obecnie pracuje rząd  
oraz samorządy.

Nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy
W środę 16 marca w Gminie Kozienice rozpoczęła się rejestracja uchodźców z Ukrainy chcą-

cych pozostać w Polsce i mieć nadany numer PESEL.

Termin wizyty można umó-
wić osobiście w oficynie Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach oraz 
telefonicznie pod numerem 48 
611-71-76. Jak wynika z informa-
cji Wydziału Polityki Społecznej 
do piątku 18 marca złożonych 
zostało ponad 70 wniosków. Ko-
lejne 400 osób umówiło się na 
wizytę.

Warto pamiętać, że wypełnie-
nie wniosku jest czasochłonne, 
dlatego wcześniejsze umówienie 
wizyty pozwoli na jego spraw-
niejsze złożenie.

- System PESEL jest systemem 

państwowym i obecnie w Gmi-
nie Kozienice obsługuje go trzech 
pracowników. Gmina samodziel-
nie nie może ani zwiększać, ani 
zmniejszać ilości osób pracują-
cych w ramach tego systemu. 
Każda dodatkowa osoba potrze-
buje odrębnego sprzętu, a prze-
de wszystkim kart dostępu przy-
znawanych przez ministerstwo. 
Wystąpiliśmy o karty dostępu dla 
dodatkowych osób, ale niestety 
na chwilę obecną nie otrzymali-
śmy stosownej zgody – zaznacza 
burmistrz Piotr Kozłowski.

Numer PESEL może uzyskać 

każdy, kto w okresie od 24 lute-
go 2022 r. przybył do Polski bez-
pośrednio z Ukrainy w związku 
z działaniami wojennymi oraz 
zgłosił się i złożył stosowny wnio-
sek do dowolnego urzędu gmi-
ny. Uprawnia on do korzystania 
z różnego rodzaju świadczeń: 
zdrowotnych, socjalnych czy ro-
dzinnych. Umożliwia też podjęcie 
pracy oraz założenie działalności 
gospodarczej.

Szczegółowe informacje oraz 
wzór wniosku znajdują się na 
stronie Urzędu Miejskiego w Ko-
zienicach: www.kozienice.pl.

Przyjąłeś uchodźców z Ukrainy? 
Skorzystaj z Kozienickiego Bonu Komunalnego

„Kobiety Kobietom” – nowa inicjatywa w Gminie Kozienice

Wskaż miejsca, w których Gmina Kozienice zasadzi nowe drzewa!

Z inicjatywy Burmistrza Gminy Kozienice, Kozienicka Gospo-
darka Komunalna wprowadziła tzw. Kozienicki Bon Komu-

nalny. Jest to zwolnienie z opłat komunalnych dla osób i pod-
miotów przyjmujących nieodpłatnie uchodźców z Ukrainy.  
Z bonu mogą skorzystać mieszkańcy oraz firmy oferujące usłu-
gi hotelarskie i noclegowe na terenie Gminy Kozienice, którzy 
przyjęli obywateli Ukrainy w związku z ich migracją z terenów 
objętych konfliktem zbrojnym.

Umorzeniu podlegać będą 
opłaty za dostarczanie wody i 
odprowadzanie ścieków w wy-
sokości proporcjonalnej do 
okresu, w którym udostępniono 
lokal na potrzeby mieszkańców 
Ukrainy. Kwota ta zostanie wy-
liczona po podpisaniu niezbęd-
nej umowy oraz na podstawie  
złożonego wniosku.

Wniosek oraz szczegóło-
we informacje dostępne są 
stronie internetowej Kozieni-
ckiej Gospodarki Komunalnej:  
www.kgkkozienice.pl.

Rozliczenie należności nastąpi 
na podstawie faktury. Zwolnie-
nie z opłat komunalnych może 
być przyznane maksymalnie  
na 60 dni.

W Gminie Kozienice rusza 
nowa inicjatywa „Kobiety 

Kobietom”. Jej pomysłodawczy-
nią jest Dorota Stępień, zastęp-
ca burmistrza ds. społecznych.

Burmistrz Gminy Kozieni-
ce zaprasza mieszkańców 

oraz wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe do współpracy 
w zakresie wskazania miejsc,  
w których mogą zostać posadzo-
ne nowe drzewa.

– Rozpoczynamy cykl wykładów mo-
tywacyjnych. Będą to spotkania ze zna-
komitymi coachami, wykładowcami  
i trenerami, motywującymi nas do pracy  
i pomagania. Wciąż wychodzimy  
z okresu pandemii i wiele z nas po-
trzebuje wsparcia zewnętrznego. 
Właśnie do takich kobiet z Gminy Ko-
zienice kierujemy nasz projekt – mówi  
Dorota Stępień.

Pierwsze spotkanie zaplanowano 
na czwartek 31 marca na godz. 18:00 
w sali koncertowo-kinowej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego w Kozieni-
cach. Bilety dostępne są w kasach CKA.

Organizatorem cyklu „Kobiety Kobie-
tom” jest Gmina Kozienice, a partnera-
mi wydarzenia Kozienicki Dom Kultury 
oraz Fundacja Energia-Działanie.

Masz pomysł na lokalizację 
zieleni miejskiej? Podziel się nim 
z Urzędem Miejskim w Kozieni-
cach i wyślij wiadomość na adres 
e-mail: aleksandra.gan@kozie-
nice.pl. Oczywiście swoje wska-
zania mogą również przesyłać 
mieszkańcy terenów wiejskich. 
Na zgłoszenia Gmina Kozienice 
czeka do poniedziałku 28 marca.
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Kozieniczanie zaśpiewali hity polskiego rocka
Ośmioro odważnych mieszkańców Kozienic wzięło udział  

w wyjątkowym projekcie muzycznym. W sobotni wieczór 
12 marca w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach 
zaśpiewali hity polskiego rocka. W drugiej części koncertu 
największe przeboje legendarnej grupy Queen zagrał aku-
stycznie zespół SilkQueen.

Pomysłodawcami koncertu 
„Kozienice Śpiewają” byli Anna i 
Mateusz Pułkowscy. Swój projekt 
zgłosili w ramach konkursu na 
inicjatywy lokalne mieszkańców 
organizowanego przez Kozienicki 
Dom Kultury.

Założeniem projektu było za-
angażowanie kozieniczan we 
współtworzenie koncertu, dlate-
go ośmioro z nich pojawiło się na 
scenie sali kameralnej CKA. Był to 
dla nich pierwszy występ przed 
tak szeroką publicznością – do-
tychczas swoje umiejętności wo-
kalne prezentowali jedynie pod 
prysznicem, podczas sprzątania 
czy jazdy samochodem. Emocje 
były ogromne, ponieważ tego 
wieczoru sala koncertowa wy-
pełniła się po brzegi. Żywiołowe 
reakcje publiczności zapewniła 
obecność „fan clubów” śpiewa-
jących mieszkańców, czyli ich ro-
dzin oraz przyjaciół i znajomych.

Prawdziwym showmanem oka-
zał się Piotr Mizak, który brawu-
rowo zaśpiewał utwór „Kocham 
Cię, kochanie moje” Maanamu, 
dedykując go swojej żonie, a w 
trakcie gitarowej solówki zdążył 
jeszcze zeskoczyć ze sceny i wrę-
czyć jej bukiet czerwonych róż. Z 
kolei Beata Smykiewicz-Różycka 
wzięła na warsztat piosenkę 
„Brzydala” zespołu Domowe Me-
lodie i zaserwowała ją publiczno-
ści w iście kabaretowej stylistyce. 
Przy okazji podzieliła się orygi-
nalnym pomysłem związanym ze 
swoim wykonem. – Zamierzam 

nagrać ten kawałek i opubliko-
wać go na Spotify. Pieniądze za 
każde odsłuchanie zasilą konto 
Fundacji Energia-Działanie i zo-
staną przekazane na profilaktykę 
leczenia raka piersi – zdradziła.

W rockowych klimatach pozo-
stali również Krzysztof „Dziadek” 
Wnuk, były perkusista kozieni-
ckiego zespołu Fat Fingers, który 
tym razem zaśpiewał utwór „Ona 
jest ze snu” zespołu IRA oraz Anna 
Pułkowska, śpiewając „Modlitwę 
o złoty deszcz” Bajmu. Na prze-
łamanie, w nieco spokojniejszych 
aranżacjach zaprezentowali 
się Dorota Przybysz w utworze 
„Szukaj mnie” Edyty Geppert, a 
także Marcin Mizak, śpiewając 
bluesowy kawałek „Piwo” gru-
py Zdrowa Woda. Na szczególną 
uwagę zasłużyli też Regina Kal-
barczyk oraz najmłodszy w staw-
ce śpiewających mieszkańców 
Łukasz Wójtowicz, śpiewając ko-
lejno utwory „Kocham wolność” 
Chłopców z Planu Broni oraz  

„Raz po raz” Perfectu.
Występy mieszkańców poprze-

dziły trzy tygodnie intensywnych 
prób w Centrum Kulturalno-Arty-
stycznym. Ich efekty okazały się 
oszałamiające, o czym świadczy-
ły entuzjastyczne reakcje kozieni-
ckiej publiczności.

– Naszym celem była integra-
cja mieszkańców Kozienic oraz 
zaangażowanie ich w to wyjątko-
we wydarzenie muzyczne. Pierw-
sza część przypominała trochę 
kozienicką „Szansę na Sukces”, 
natomiast druga była już w pełni 
profesjonalna. Cieszą nas pozy-
tywne reakcje publiczności oraz 
zadowolenie śpiewających kozie-
niczan. Dają nam motywację do 
organizacji kolejnych tego typu 
wydarzeń – mówi Anna Pułkow-
ska, pomysłodawczyni projektu.

W drugiej części kozieniczanie 
usłyszeli akustyczny koncert naj-
większych przebojów legendar-
nej grupy Queen. Zagrał zespół 
SilkQueen, składający się z profe-
sjonalnych muzyków sesyjnych. 
Zespół ten rekomendowany jest 
przez Oficjalny Międzynarodowy 
Fan Club Queen w Wielkiej Bry-
tanii. Jako jeden z nielicznych na 
świecie wykonuje utwory Queen 
akustycznie. Występ SilkQue-
en w Kozienicach oraz koncert 

„Queen Akustycznie” zakończył 
się bisami oraz owacją publicz-
ności na stojąco.

– Zobaczyć Freddiego 
Mercury'ego i zespół Queen 
na żywo z oczywistych wzglę-
dów jest już dzisiaj niemożliwe. 
Ale zobaczyć i posłuchać zespół 
Queen jak żywych, to zupełnie 
inna para kaloszy i jest to jak 
najbardziej do zrobienia. Cie-
szymy się, że mieszkańcy Gminy 
Kozienice mieli okazję przeko-
nać się o tym na własne uszy. 
Osobiście bardzo brakuje mi w 
Kozienicach koncertów nieza-
leżnych, rockowych kapel. Od 

kiedy nie ma wśród nas Rafała 
„Zielonego” Lechańskiego, a pub 
„Zieleniak” jest zamknięty, w tej 
sferze pozostała pustka. Lepiej 
lub gorzej staramy się tę pustkę 
zapełnić. Fajnie, że dzięki Gminie 
Kozienice oraz KDK jest możli-
wość realizacji tego typu projek-
tów – mówi Mateusz Pułkowski,  
pomysłodawca koncertu.

Organizatorzy myślą już o ko-
lejnych projektach muzycznych. 
Możemy się więc spodziewać, 
że „Kozienice Śpiewają” oraz 
„Queen Akustycznie” nie były 
ostatnimi tego typu eventami  
w Kozienicach.

Łukasz Wójtowiczn 

Beata Smykiewicz-Różyckan 

Regina Kalbarczykn 
Piotr Mizakn Dorota Przybyszn 

Marcin Mizakn Krzysztof Dziadek Wnukn 

Drogie Mamy! 
Pierwszy weekend kwietnia (2-3.04.22) to data, któ-

rą koniecznie musicie zaznaczyć w swoich kalenda-
rzach. A dlaczego niby ta data jest ważna? Właśnie w 
tych dniach odbędzie się szereg wydarzeń dedyko-
wanych dla Was, dla Was i Waszych pociech. ,,Mamy! 
Mamy moc !” to inicjatywa organizowana przez Gminę 
Kozienice, Kozienicki Dom Kultury i Aktywne Mamy 
przy współpracy ze Szkołą Muzyczną. Pomysłodaw-
czynie akcji, Sylwia Mikulska-Pawelec i Anna Bienias, 
pragną zaprosić Was do uczestnictwa w wykładach i 
warsztatach. Wszyscy wiemy, że szczęśliwa Mama to 
szczęśliwe dziecko, dlatego właśnie musisz zrozumieć, 
że „Jesteś ważna” (jeśli nie najważniejsza!) i nie przy-
padkowo warsztaty o tym tytule rozpoczynają całą 
imprezę. Mają one na celu uświadomienie kobietom, 
że zadbanie o swoje potrzeby jest niezwykle ważne, 
aby móc odpowiednio zatroszczyć się o najbliższych. 
Brzmi enigmatycznie? I tak ma być, bo po pierwsze – 
wszystkiego się dowiesz na miejscu, a po drugie - re-
daktor nie dał nam aż tyle miejsca w rubryce (oczywi-
ście to żart, dziękujemy bardzo za publikację). Nikomu 
chyba nie trzeba tłumaczyć, że odpowiednia dieta to 
podstawa, a Pani dietetyk wyjaśni jak przygotować po-

siłki dla Ciebie i Twojego maleństwa, by rozwijało się 
zdrowo i było pełne energii. Po tym jak już się najemy, 
porozmawiamy o najczęstszych trudnościach dzieci 
w tym wieku (0-5lat) oraz sposobach radzenia sobie 
m.in. z napadami złości czy agresją oraz o metodach 
rozładowania stresu. Na deser proponujemy wykład o 
pielęgnacji skóry, bo każda z nas chce czuć się piękna. 
Poznacie domowe przepisy na naturalne kosmetyki ła-
twe w przygotowaniu. Po wykładzie będziecie mogły 
wziąć udział w pokazie kosmetycznym, na którym do-
wiecie się… wszystkiego na miejscu ;)

Zajęcia dla dzieci to nie slogan. Wykład o Montessori 
w praktyczny sposób przybliży rodzicom jak podążać 
za dzieckiem i wspierać jego naturalny rozwój, a war-
sztaty to ćwiczenia pozwalające rozwijać charaktery-
styczną dla dzieci ciekawość świata i spontaniczność, 
a także pewność siebie i kreatywność. Czas na pewno 
spędzimy wesoło i radośnie - „Joga śmiechu” – relak-
suje, rozładowuje emocje, dostarcza endorfin i … jest 
„lekiem na całe zło” jak śpiewała Krystyna Prońko. Na 
wszystkie Panie oraz ich A teraz czas wyjąć telefon albo 
założyć buty i skontaktować się z Punktem Informacji 
Turystycznej w Centrum Kulturalno-Artystycznym 
w Kozienicach, ul. Warszawska 29, tel. 48 611 07 

50 oraz 731 877 337, e-mail: pit@dkkozienice.pl  
i zarezerwować miejsca na wszystkie wydarzenia. Dla-
czego na wszystkie? 

Dlatego, że 15 Mam, które pierwsze dokonają zapisu 
na wszystkie wykłady otrzymają upominek, który zo-
stanie wręczony w dniu 9 kwietnia podczas wernisażu 
zdjęć z całej imprezy. Widzimy się na miejscu przy ka-
wie i ciachu!

Sylwia Mikulska-Pawelec



7 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 06(464) 24 marca 2022

TYGODNIK

Fotografia przedstawiająca lewą oficynę pałacową i kobietę na 
rowerze, prawd. lata 40. XX w.

n 

Agnieszka Dziuba Mazowieckim 
Bibliotekarzem Roku 2021

„Magia bursztynu”

Ujęcia przeszłości

Czy jesteśmy zaskoczeni? 
Nieszczególnie, tym nie-

mniej gratulujemy najser-
deczniej!

Jak czytamy na stronie FB Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich. Okręg w Warszawie:

Miło jest nam poinformować, 
że rozstrzygnięty został I etap 
Ogólnopolskiego Konkursu „Bi-
bliotekarz Roku 2021” w woje-
wództwie mazowieckim.

Decyzją Kapituły Konkursu 
„Mazowiecki Bibliotekarz Roku 
2021”, której skład stanowili 
członkowie Zarządu Okręgu Ma-
zowieckiego, przewodniczące 
Zarządów Oddziałów w Ostrołę-
ce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i 
Warszawie oraz przedstawiciele 
Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole-
żeńskiego tytuł MBR 2021 przy-
znano Agnieszce Dziuba z Biblio-
teki Publicznej Gminy Kozienice 
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
– kierownik Filii nr 8 Mediateka.

Serdecznie gratuluję w imie-
niu własnym oraz całej Kapituły 
konkursu MBR Bogumiła Tobota, 
Przewodnicząca Kapituły.

Z rozmowy z Agnieszką wie-
my natomiast, że choć Kapitu-
ła ograniczyła się do w swoim 

komunikacie poinformowania 
o swoim wyborze, bez wskazy-
wania konkretnych zalet naszej 
bibliotekarki, które o nim zdecy-
dowały, to we wniosku złożonym 
przez Dyrektor BPGK  Elżbietę 
Stąpór podkreślono m.in. jej ak-
tywność w pracy z młodzieżą, 
organizowanie spotkań z pisa-
rzami, mnóstwa ciekawych zajęć, 

w szczególności dla młodzieży, z 
wykorzystaniem najróżniejszych 
platform cyfrowych, śmiałe sto-
sowanie innowacji technologicz-
nych i wydatne przyczynienie 
się do tego, że kozienicka Me-
diateka stała się instytucją no-
woczesną, dobrze kojarzoną,  
otwartą i atrakcyjną.

Muzeum Regionalne w Kozienicach, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom, rozpoczęło nową inicjatywę interneto-

wą, w ramach której będzie publikować archiwalne fotogra-
fie. Pierwsza odsłona akcji spotkała się z ciepłym przyjęciem. 

Formuła cyklu jest otwarta i 
nastawiona na współpracę ze 
społeczeństwem. Każdy może 
być w przyszłości współautorem 
cyklu. Wiele interesujących pa-
miątek przeszłości znajduje się 
na dnie kuferków lub w rodzin-
nych albumach. Dlatego zachę-

camy Państwa do podzielenia się 
wspomnieniami,  anegdotami, 
fotografiami, które pobudzają 
ciekawość i chęć poznania daw-
nych Kozienic. 

Kontakt: 
zbiory@muzeum-kozienice.pl.  

1 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 w kozienickim muzeum 
odbędzie się wernisaż wystawy „Magia bursztynu”, ze 

zbiorów Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warsza-
wie. Na wystawie przedstawiona zostanie geneza burszty-
nu, występowanie, jak również inkluzje roślinne i zwierzęce. 
Pokazane zostaną także sposoby wykorzystania naturalne-
go bursztynu od czasów przedhistorycznych do współczes-
ności. Zaprezentowane zostaną również imitacje bursztynu  
oraz żywice kopalne świata.

Wernisażowi towarzyszyć będą 
prelekcje pracowników PAN Mu-
zeum Ziemi w Warszawie – Ka-
tarzyny Kwiatkowskiej i Michała 
Kazubskiego („Co o bursztynie 
wiedzieć trzeba”) oraz Alicji Pie-
lińskiej („Bursztyn dla zdrowia i 
urody”). Prelekcje przybliżą zgro-
madzonym szereg istotnych infor-
macji i ciekawostek. Warto wspo-
mnieć, że człowiek wykorzystywał 
bursztyn od najdawniejszych cza-
sów – przede wszystkim wyko-
nywał z niego ozdoby, a nawet 
spalał, aby kadzić bogom lub od-
kazić wnętrza. Bursztyn posiada 

również szerokie zastosowanie w 
medycynie i kosmetyce. Ale to tyl-
ko część liczącej miliony lat histo-
rii bursztynu – około 40 mln lat w 
przypadku bursztynu bałtyckiego.

Wystawę przygotował Dział 
Bursztynu PAN Muzeum Zie-
mi w Warszawie wg koncepcji 
prof. Barbary Kosmowskiej-
-Ceranowicz. Ekspozycja prezen-
towana była w wielu muzeach  
w Polsce i za granicą. 

„Magia bursztynu” będzie do-
stępna dla zwiedzających w kozie-
nickim muzeum do 3 maja 2022 r. 
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WASZ POMYSŁ NA IMPREZĘ DLA GOŚCI Z UKRAINY 
W KAWIARNI KULTURALNA?

Oprócz zapewnienia uchodźcom z zaatakowanej 
przez Federację Rosyjską Ukrainy podstawowej 

opieki i odpowiednich warunków bytowych, warto 
pomyśleć też o organizowaniu wspólnych  

z nimi wydarzeń kulturalnych.

Kto wie, może to właśnie spotkanie z piosenką, ga-
wędą i życzliwymi ludźmi będzie dla naszych gości 

odskocznią od myśli o wojnie i niepokoju o bliskich, 
jakże potrzebną, by choc przez chwilę mogli poczuć 

się wreszcie  - w miarę możliwości - normalnie?

Kawiarnia Kulturalna w Kozienicach  
(ul. Warszawska 29, parter budynku CK-A) zaprasza 
do kontaktu osoby prywatne, stowarzyszenia i inne 
podmioty, słowem każdego, kto ma pomysł na spę-
dzenie czasu wspólnie z gośćmi z Ukrainy, brak mu 

natomiast możliwości techniczno-lokalowych.

Jesteśmy w stanie nieodpłatnie udostępnić lokal, 
nagłośnienie, światła oraz pomoc 

naszych pracowników przy organizacji wydarzenia, 
czekamy zatem na Wasze pomysły, 

do których realizacji chętnie się włączymy!!

ul .Warszawska 4, lok. 7
dawny dworzec PKS,
obok stanowiska nr 1

Tel. 666-664-401
Godziny otwarcia:

12:00 - 19:00
DOBRA WIADOMOŚĆ DLA WSZYSTKICH:  

pizzę i zapiekanki włoskie z PRZYSTANKU PIZZA zamawiać można także
w Kawiarni Kulturalnej (Kozienice, ul. Warszawska 29)!

Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice" 
obsługa ruchu turystycznego:

- wyjazdy jednodniowe, wycieczki kilkudniowe, obozy pobytowe
- organizacja i obsługa grup przyjazdowych

(program, transport, catering, zlecenia indywidualne)

tel. 882 126 601
mail: biuro@przystanek-kozienice.pl
osoba kontaktowa: Edmund KordasRZUT OKA NA WIOSNĘ

ROZSTRZYGNIĘCIE
Zapachniało zajaśniało wiosna ach to ty / Wiosna wios-

na wiosna ach to ty - śpiewał przed laty Grechuta. 
Wiosna dookoła, wiosna w OKU… czas na rozstrzygnię-
cie naszego ogłoszonego w numerze 4/2021 wiosennego  
konkursu fotograficznego!

Po wnikliwym przejrzeniu nade-
słanych prac, zanurzeniu w bijący z 
nich wiosenny klimat i ocknięciu się 
z niego, by następnie z ociąganiem 
powrócić do codziennych obowiąz-
ków,  jury postanowiło przyznać 
trzy nagrody oraz pięć wyróżnień.

I nagrodę (dwa bony w wys. 50 
zł do wykorzystania w kawiarni 
Kulturalna lub na Przystanku Piz-
za) otrzymuje pani Jelena Jasek za 
pracę pod tytułem Wiosenne oczka 
Puszczy Kozienickiej

II nagrodę (dwa bony w wys. 30 
zł) otrzymuje pani Agnieszka Cichoń 
za pracę pt. “Zwiastun wiosny”

 III nagrodę (jeden bon w wys. 30 
zł) otrzymuje pani Agnieszka Gazar-
kiewicz za pracę opatrzoną wierszo-
wanym opisem o frapującej treści:
Mój ziemniaczku, mój przepyszny
jesteś smaczny, tylko czysty

Promień słońca wiosennego będzie 
świecił do wzrostu waszego.
Brzuszek znów zadowolony, boś ty 
dobry posolony.
Wiosną ciebie zasadzimy, a zimą ze 
smakiem opier...limy !! :]

Oprócz powyższych trzech na-
gród jury, korzystając z prawa do 
dokonania innego podziału nagród, 
zdecydowało się wyróżnić prace 
nadesłane przez Annę Jarzyńską, 
Henryka Jarzyńskiego, Jakuba Ja-
rzyńskiego, Wandę Laskowską oraz 
Arkadiusza Molendę. Wyróżnieni 
otrzymają po jednym bonie o war-
tości 20 zł.

Wszystkim nagrodzonym i wy-
różnionym gratulujemy, w sprawie 
odbioru nagród zapraszamy do 
kontaktu z redakcją!

I nagroda

II nagroda III nagroda


