
Wydarzenie to zostało objęte 
honorowym patronatem burmi-
strza Piotra Kozłowskiego.

- Gmina Kozienice  wspiera i 
zawsze będzie wspierać wszyst-
kie działania ukierunkowane na 
pomoc drugiemu człowiekowi. 
Cieszę się, że na  naszym terenie 
są ludzie, którzy bezinteresow-
nie angażują się w działalność 
Kozienickiego Hospicjum. Do-
ceniam to co robią dla innych, 
potrzebujących, obłożnie cho-
rych. Tam gdzie medycyna jest 
bezradna, gdzie cierpią ludzie, 
niosą swą pomoc, wsparcie, 
fachową radę, swą obecność 
– powiedział na otwarciu wy-
darzenia burmistrz Piotr Ko-
złowski. - Gmina Kozienice duży 
nacisk kładzie w tej kadencji na 
działalność prospołeczną, opie-
kę nad ludźmi starszymi, chory-
mi, niepełnosprawnymi. Mamy 
prężnie działający Dom Senior 
Plus, mamy Środowiskowy Dom 
Samopomocy, jedno z pierw-
szych w Polsce Centrum Usług 
Społecznych, budujemy nowo-
czesne przedszkole integracyj-
ne, a w Kociołkach już wkrótce 
zakończy się budowa Centrum 
Opiekuńczo–Mieszkalnego. To 
efekt naszych wspólnych dzia-

łań i wspólnych marzeń o lepsze 
jutro ludzi chorych, cierpiących, 
potrzebujących wsparcia i obec-
ności drugiego człowieka.

Tego dnia Ogród Jordanowski 
wypełnił się licznymi stoiska-
mi. Można było między innymi:  
spróbować potraw przygotowa-
nych przez Koła Gospodyń Wiej-
skich z terenu powiatu kozieni-
ckiego, nabyć prace lokalnych 
twórców, dowiedzieć się cieka-
wostek na temat pszczelarstwa i 
otaczającej nas przyrody,  wziąć 
udział w konkursach, różnych 
grach i zabawach, a także spró-
bować szczęścia w loterii, w któ-

rej każdy los gwarantował jakąś 
nagrodę. Zorganizowano też licy-
tacje. Wśród licytowanych przed-
miotów znalazł się między inny-
mi Voucher Burmistrza Gminy 
Kozienice uprawniający do cało-
rocznego korzystania z obiektów 
KCRIS. Jego posiadaczem został 
Tadeusz Wojtysiak, właściciel 
firmy Wojtpol  który wylicytował 
Voucher za 6 500zł.

Podczas festynu wiele też dzia-
ło się na scenie. Wystąpili między 
innymi: Anna Wasińska tegorocz-
na laureatka Konkursu Piosenki o 
Nagrodę im. Bogusława Klimczu-
ka, uczniowie i absolwenci Szkoły 
Muzycznej w Kozienicach, soliści 
Młodzieżowej Estrady Piosenki 
czy zespół Stare Konie.

- Ten festyn to jest takie nasze 
hospicyjne święto. Gromadzą 

się tu ludzie o wielkich sercach, 
którzy są przychylni naszej dzia-
łalności, chętnie nas wspierają i 
to jest wspaniałe. To hospicjum 
to nasze wspólne dzieło, nas 
kozieniczan i ludzi dobrej woli – 
podkreślił prezes kozienickiego 
hospicjum ks. Tomasz Pastuszka.

Dzięki hojności mieszkańców 
biorących udział w tym wydarze-
niu, udało się ogółem podczas 
tegorocznego festynu zebrać  
42.578 zł. Cały dochód przezna-
czony będzie na działalność opie-
kuńczą prowadzoną przez Kozie-
nickie Hospicjum.
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Zapraszamy do sklepu firmowego
Kozienice ul. Konarskiego 9
Czynne poniedziałek-piątek 

w godzinach 8.00-18.00
Sobota 8.00-14.00

Ponad 42 tysiące złotych udało się zebrać podczas III Festynu Hospicyjnego z Eneą, który odbył się w 
niedzielę, 18 września w naszym mieście. Jego organizatorami byli Hospicjum im. Sługi Bożej Matki 

Kazimiery Gruszczyńskiej oraz Gmina Kozienice, a partnerami - Enea Wytwarzanie i Ogród Jordanowski.

Festyn Hospicyjny w Kozienicach
Kozienickie Hospicjum im. Sł. B. Matki Kazimiery Gruszczyń-

skiej serdecznie dziękuje wszystkim, którzy sercem, hojnością, 
bezinteresowną pracą przyczynili się do realizacji III Festynu 
Hospicyjnego z Eneą. Dziękujemy: kozienickiej społeczności 
- naszym kochanym ziomkom, partnerom, a więc władzom sa-
morządowym Gminy Kozienice i Enei Wytwarzanie,  patronom 
medialnym dzięki którym wieści o festynie niosły się szeroko,  
wszystkim osobom i instytucjom, które szczodrze wsparły nas 
swą pomocą. Bez was ten festyn nie byłby taki sam, a dzięki 
Waszej szczodrobliwości udało się zgromadzić 42.578 zł - 
środki na dalszą pracę hospicjum.

Lubię Światotwórstwo
W numerach 12/2022 i 16/2022 publikowaliśmy fragmenty debiutanckiej, opublikowa-

nej blisko rok temu powieści fantasy pochodzącej z podkozienickich Śmietanek Anny 
Strzelczyk-Cichosz pt. „Ziemia winowajców,”, zapowiadając także ostatnio spotkanie autorskie 
w kawiarni Kulturalna. Spotkanie odbyło się i udało pierwszorzędnie, o czym szerzej przeczy-
tacie Państwo w naszej relacji, która lada chwila pojawi się na naszej stronie tygodnikoko.pl, 
tymczasem natomiast zapraszamy do lektury wywiadu, który udało nam się tuż przed tym 
wydarzeniem przeprowadzić!

Tygodnik OKO: Lubi Pani w 
ogóle mówić o swojej twórczo-
ści? Są autorzy, którzy wolą, by 
przemawiała za siebie…

Anna Strzelczyk-Cichosz: Jest 
takie podejście, że twórczość 
powinna przemawiać sama, ale 
ja akurat bardzo lubię mówić 
o swojej sztuce — bo to jest i 
muzyka, i plastyka, i teraz także 
literatura — i o ile pozostawiam 
zawsze czytelnikowi swobodę 
interpretacji tego, co czyta, bo 
ma do tego święte prawo, o tyle 
wydaje mi się, że nie przeszka-
dza nikomu poznanie także wizji 
autora. Mnie samej bardzo dużo 
daje dowiedzenie się “co autor 
miał na myśli” i skonfrontowanie 
tego z tym, co sama uważam. Nie 
przeszkadza mi to też w tym, by 
pozostać przy swoim zdaniu.

OKO: Trochę jak z wiecznym 

sporem o to, czy Wiedźmin to 
„słowiańska fantasy”. Sapkow-
ski konsekwentnie mówi, że nie, 
czytelnicy i tak wiedzą swoje…

ASC: [śmiech] No właśnie, ale 
przecież wszyscy mamy prawo, 
żeby tę słowiańskość tam widzieć 
i odczuwać, bo trochę jej też tam 
jest. Mnie to nie wadzi i myślę, że 

nikomu też nie powinno.
OKO: Pierwszą powieść stwo-

rzyła Pani wieku 8 lat, tak przy-
najmniej czytamy w notce na  
stronie SAMOWYDAWCY.pl. Ro-
zumiem, że od tamtego czasu do 
dziś cały czas coś Pani tworzyła, 
ale co z publikacjami?

ASC:Jako nastolatka pisałam 
bloga z opowiadaniami i masa 
wierszy, ale nikt tego nie czytał, 
więc nie wiem, czy się liczy. Na-
tomiast faktycznie, moja pierw-
sza powieść — wielkie słowo — 
powstała, gdy miałam 8 lat. Mój 
Tata był korektorem, pozaznaczał 
mi na czerwono wszystkie błę-
dy. Mam ten zeszyt do dziś, nie-
dawno go odkurzyłam, leży teraz  
w domu na honorowym miejscu.
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•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES 

MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl    PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

PRACA

MOTORYZACJA

RÓŻNE

• Sprzedam koła-alufelgi do Golfa 3 
‘14, koła do Seata Leona, felgi sta-
lowe ‘15, opony letnie do Golfa III.  
Tel. 506-272-159
• SPRZEDAM opony zimowe Uniroy-
al 175x65x14 przebieg około 3 tys, 
km. Stan bardzo dobry. Cena 400 zł 
do uzgodnienia. Felgi 14 do Renault 
Megane stalowe 4 szt, szt. 25 zł.  
Tel. 662-134-575 lub 606-706-318
• SPRZEDAM komplet opon let-
nich KLEBER 195/55/R15 i jed-
ną  oponę  MICHELIN  195/55/
R15.  Cena  do  uzgodnienia.   
Tel. 604 420 756
• Sprzedam samochód osobowy 
CHEVROLET  AVEO silnik 1,2, rok pro-
dukcji 2004, stan dobry, cena 2400.  
Tel. 694-193-904 (Kozienice)
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A TAKŻE 
CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI PO NICH. 
TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, motorowe-
ry, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SAMO-
CHODY wsk, mz, simson, motorynka 
itp FIAT, POLONEZ. Ciągniki rolnicze. 
Tel. 721 029 688
• Sprzedam kombajn zbożowy za-
chodni, stan dobry. Cena do uzgod-
nienia. Wiadomość: Brzeźnica 29 k/
Kozienic.
• Kupię wałek przekaźnika 
mocy”Hesi”, kombajnu ziemniacza-
nego. Tel. 883-240-075

• Sprzedam wózek dziecięcy-zielony, 
3-częściowy, prawie nowy - 400 zł. Kase-
ty magnetofonowe (1300 sztuk), mag-
netofony kasetowe, płyty DVD (ponad 
1000 sztuk), książki i inne. Garbatka,  
tel. 506-272-159
• MATEMATYKA i (szkoła podstawowa i 
średnia) - dojeżdżam na terenie Kozie-
nic, Radomia, Pionek… Tel. 798-643-
891
• Wyciskarka wolnoobrotowa Zel-
mer ZJP1300B. Cena 300 zł. Wię-
cej informacji pod numerem  
794-704-059
• Sprzedam cyfrowy aparat foto-
graficzny Canon PowerShot A620, 
po przeglądzie technicznym. Stan 
b.dobry. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 604-420-756
• Sprzedam kalkulatory z oprogra-
mowaniem (matematyka, geodezja): 

• Sprzedam kawalerkę o powierzchni 23 
m2 w Kozienicach na Osiedlu Pokoju. Zlo-
kalizowana jest na parterze w czteropię-
trowym bloku. Dobra lokalizacja w cen-
trum Kozienic. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Wymienione okna. Mieszkanie 
do remontu. Dzwonić po godz. 16. Tel. 
516 952 530
• Sprzedam działkę o powierzchni do wy-
boru 1000 m2, 2000 m2, 3000 m2, 4000m2. 
Możliwe podłączenie się do wody, prądu. 
Cena 30-40 zł m2, w miejscowości Lipa, G. 
Głowaczów. Tel. 534-005-813
• Sprzedam działkę rolno-leś-
ną w Kociołkach o powierzch-
ni 0, 45 ha. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 510 937 430
• Sprzedam kawalerkę o powierzchni 
23 m2 w Kozienicach na Osiedlu Pokoju. 
Zlokalizowana jest na parterze w czte-
ropiętrowym bloku. Dobra lokalizacja w 
centrum Kozienic. Do mieszkania przyna-
leży piwnica. Wymienione okna. Miesz-
kanie do remontu. Dzwonić po godz. 16.  
Tel. 516 962 530
• Mieszkanie 3-pokojowe, 58m2, piętro III 
na Os. Energetyki sprzedam lub zamienię 
na kawalerkę z dopłatą. Wiadomośc pod 
nr tel. 605-496-473
• Sprzedam działkę rolno-budowlaną o 
powierzchni 1,12 ha, (szer. 25 mb), prze-
znaczoną na zabudowę jednorodzinną 
i zagrodową, poł. w miejsc. Brzóza przy 
ul. Parcela. Media - wodociąg i świat-
ło - w działce. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 697-001-702
• Kupię ziemię rolną, chętnie  w ni-
skiej klasie, w rozsądnej cenie.  
Tel. 508-153-341
• Sprzedam kiosk typu RUCH, stan 
dobry, wymiary 3,50x2,20x3m.  
Tel. 513-526-453
• Do wynajęcia lokal, ok. 40m2, usytuo-
wany w dobrym punkcie miasta. Tel. 513-
526-453
• Do wynajęcia pokój dla pracowników. 
Tel. 513-526-453

• Samotny 72-latek po udarze ocze-
kuje pomocy. Bardzo dobre wiado-
mości  dla seniorki i jej rodziny pod 
numerem 503-570-467

• Korepetycje z matematyki (szkoła 
podstawowa i średnia) - dojeżdżam na 
terenie Kozienic, Radomia, Pionek… 
Tel. 798-851-194
• Szukam pracy z grupą lekką. Posia-
dam duże doświadczenie w opiece 
nad starszą osobą. pracowałam 10 lat z 
ludźmi starszymi, którzy wymagali sta-
łej opieki i różnymi schorzeniami. Po-
siadam referencję, prawo jazdy i duże 
chęci do pracy. Przyjmę też inną pracę 
w miarę możliwości. 
Tel. 729 548 809
• Szukam stałej pracy w pełnym wy-
miarze godzin najchętniej w Kozieni-
cach lub okolicach, najchętniej jako do-
zorca stróż. Rozważę każdą propozycję. 
Posiadam prawo jazdy kat. B, doświad-
czenie w opiece and osoba starszą. Po-
siadam referencje, jestem dyspozycyj-
na. Tel. 604-532-096

• Sprzedam dom murowany, 100m2 
wraz z zabudowaniami gospodar-
czymi 540m2. Działka 2400m2, ideal-
na na działalność gospodarczą. Cena 
do uzgodnienia.  Wilczkowice Dolne,  
Tel. 505-085-497
• Sprzedam działkę rolną nr 109,227  
o pow. 0.3029 ha cena 13.000zł, Ho-
lendry 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 - Janików 1200m2, 
wszystkie media - cena do uzgodnienia. 
Kontakt: 504-567-332
• Kupię działkę rolno-budowlaną lub go-
spodarstwo w Kozienicach lub okolicy, 
mój  tel. 690-509-802
• Sprzedam działkę budowlaną w Boguci-
nie. Tel. 668-803-997
• Kupię działkę rolno-budowlaną lub go-
spodarstwo w Kozienicach lub okolicy. 
Tel. 690-509-802
• Kupię działkę budowlaną w miej-
scowości Majdany lub okolice.  
Tel. 739-075-275
• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
dwupokojowe w bloku działkę rekreacyj-
no-budowlaną o pow. 2,6 ha. Działka za-
budowana, w pełni uzbrojona w media, 
położona 10 km od Kozienic. Tel. 500 787 
904
• Sprzedam działkę budowlaną w Chino-
wie, 2000m². Cena do uzgodnienia. Tel. 
728-789-998
• Sprzedam działki budowlane w Janiko-
wie 1200m². Tel. 604-181-478 lub 503-
124-381

Sprzedam stemple, dł. 
2.90 m, po 5 zł za sztukę.  
Stanisławice, tel. 609-972-576

Hewlett-Packard HP-25, Casio FX-
-4500P, Psion Organizer II (wraz z in-
strukcjami). Cena do uzgodnienia. Tel. 
604-420-756
• 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
• Mam do sprzedania śrutownik 
do zboża i parnik elektryczny 100l.  
Tel. 600 925 215
• Sprzedam 2 niwelatory geodezyjne 
Ni020 i Ni025 firmy Zeiss Jena. Łaty gra-
tis. Tel. 604-420-756
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LUBIĘ ŚWIATOTWÓRSTWO
OKO: Nie bała się Pani za-

sunąć tak na dzień dobry po-
wieścią, w dodatku tak słusz-
nych rozmiarów? Autorzy tacy 
jak Sapkowski czy Wegner 
zaczynali od opowiadań, bu-
dowali swoje światy i dopiero 
potem ruszali z osadzonymi  
w nich powieściami…

ACS: U mnie jest taka sytua-
cja, że bardzo lubię pisać dialo-
gi i świat pokazywać właśnie w 
nich, nie lubię natomiast zbyt 
wielu opisów. W związku z tym, 
gdy pokazuję jakiś mechanizm 
świata, to w taki sposób, że bo-
haterowie o nim rozmawiają, i w 
ten sposób czytelnik go poznaje 
— a dialogi generują mnóstwo 
znaków i linijek. To się szybko 
pisze, to zajmuje dużo miejsca, 
a skoro u mnie książka składa się 
głównie z dialogów, każda sytu-
acja rozrasta się do ogromnych 
rozmiarów. Wydaje mi się, że to 
z tego wynika, że piszę dość szyb-
ko i gabaryty też wychodzą mi  
w efekcie dość duże.

OKO: Mówi się o fantasy, że 
można pisać ją, stawiając na 
pierwszym planie stworzony 
świat, opowiadaną historię, lub 
postacie. Jak jest u Pani?

ACS: Chyba jednak postacie… 
Chociaż mój świat też jest bar-
dzo chwalony, z czego oczywi-
ście bardzo się cieszę, ale to jest 
chyba przy okazji, bo jeśli chodzi 
o to, co od początku świadomie 
chciałam osiągnąć, to przede 
wszystkim liczy się dla mnie po-
kazanie psychologii bohaterów. 
To jest tzw. low fantasy, gdzie 
tej fantastyki, magii, jest jak na 
lekarstwo, bardzo mało. W za-
sadzie cała zawiera się w tym, że 
wymyśliłam swoje uniwersum, 
natomiast psychologia postaci i 
to, z czym się borykają, są bardzo 
współczesne. Priorytetem są u 
mnie bohaterowie.

OKO: To by się zgadzało z opi-

niami na temat książki, które 
udało mi się gdzieś w internecie 
przeczytać, a których autorzy 
zwracają uwagę właśnie na psy-
chologię bohaterów.

ACS: Tak, ja też to zawsze mó-
wię i nawet troszeczkę ostrze-
gam, bo wiem, że nie wszyscy 
szukają w fantasy właśnie tego. 
Niektórzy owszem, niektórzy na-
wet nie wiedzą, że szukają, ale 
jednak ogólnie fantasy kojarzy 
się raczej z epickością, z jakąś 
drużyną, która przemierza świat 
i ma niesamowite przygody… a 
tutaj jednak jest trochę przeła-
manie tego klimatu.

OKO: Czemu zatem fantasy? 
Można powiedzieć, że autor 
tego gatunku idzie na łatwiznę, 
bo nie musi znać żadnych rea-
liów, skoro sam je sobie wymy-
śla...

ACS: [śmiech] Dlaczego fanta-
sy? Chyba jednak właśnie, dla-
tego, że lubię światotwórstwo, 
miałam zresztą okazję mieć na-
wet na ten temat kilka prelekcji, 
lubię tworzenie przede wszyst-
kim kultury, muzyki, sztuki, hi-
storii,  języka, powiedzonek tego 
świata. To jest coś, co mi niesa-
mowicie leży i spędzam na tym 
chyba więcej czasu, niż na sa-
mym pisaniu.

To wszystko jest chyba pierw-
szym powodem „dlaczego fanta-
sy”, drugi natomiast jest taki, że 
dzięki tej fantastyce, tej kropelce 
fantastyki w bardzo dużej dawce 
realizmu — bo jednak jeśli cho-
dzi o realia quasi-średniowieczne 
i survival, który tam stosuję, jest 
to bardzo mocne, mocne są sce-
ny, można poczuć ten brud, pot 
i rany — uzyskuję ten psycholo-
giczny aspekt, o który mi cho-
dziło, bo u mnie tą kropelką jest 
klątwa, której nie można złamać, 
a która nie pozwala wydostać się 
bohaterom z miejsca uwięzie-
nia. Nieważne, jak człowiek się 
stara i co zrobi, nieważne, jaki 

jest sprytny i mądry… nie może 
wydostać się z tego miejsca. I te-
raz pytanie: co to robi z ludźmi? 
O tym właśnie opowiada moja 
książka.

OKO: Fantasy stoi sche-
matami. Niektórzy twier-
dzą nawet, że w tym gatun-
ku można tylko pisać wciąż 
od nowa “Conana”, “Władcę 
Pierścieni” lub, jeśli ktoś jest 
ambitniejszy,“Czarnoksiężnika 
z Archipelagu”. Tłuczenie na 
prawo i lewo potworów, dru-
żyna i wyprawa, magia, pała-
cowe intrygi… Osadzając akcję 
w Kazamatach udało się Pani 
chyba trochę z tych schematów  
wyłamać?

ACS: Zawsze przyznaję i abso-
lutnie nie ukrywam tego, że ten 
świat. jest bardzo mocno stylizo-
wany na grze “Gothic”. Jest to gra 
komputerowa z początku wieku, 
która do dziś ma mnóstwo fa-
nów, toteż gdy wspominam o 
tym podczas spotkań, bardzo 
wiele osób, zwłaszcza mężczyzn, 
od razu się uśmiecha i oczy im 
się świecą. Jest to więc w jakiś 
sposób zainspirowane, niektó-
rzy mówią nawet, że ten klimat 
bardzo mocno czuć, ale to nie 
jest nic dziwnego, bo ja bardzo 
długo pisałam fan fiction osadzo-
ne właśnie w tym świecie i gdy 
potem przerabiałam to na swoją 
książkę, wiele z tego klimatu siłą 
rzeczy zostało.

OKO: Od wydania książki mi-
nął niecały rok. Z tej perspekty-
wy — jak została odebrana?

ACS: Bardzo pozytywnie, co 
mnie cieszy, natomiast ja mam 
świadomość i od samego po-
czątku byłam z tym pogodzona, 
że to nie jest książka dla wszyst-
kich. Zawsze podkreślam, że tej 
psychologii jest tutaj sporo, że 
wzajemne relacje bohaterów 
są ważne, choć oczywiście lubię 
poczytać też o fajnej akcji, więc 
i ona, i jej zwroty są u mnie na 
każdym kroku. Drugą rzeczą jest 
to, że jest to po prostu książka 
bardzo długa i wiem, że może 
przez to trudniej jest ją sprze-
dać, zauważyłam jednak, że w 
większości przypadków, gdy ktoś 
zaczyna czytać, to na ogół go to 
wkręca i mu się podoba. Nawet 
gdy nie jest fanem gatunku, do-
cenia przełamanie pewnych ste-
reotypów i odejście od klisz.

OKO: Jest Pani artystką mul-
timedialną. Patent z nagrywa-
niem piosenek do książki pod-
patrzyła Pani u kogoś, czy to 
autorski pomysł?

ACS: Są ludzie, którzy to robią, 
nie są jednak znani. Ja uznałam 
to za zupełnie naturalne. Skoro 
od wielu lat muzyką się zajmuję 
i te piosenki wymyśliłam, to dla-
czego ich nie nagrać i nie opubli-
kować? Jedna nawet pojawia się 
w książce, bo te piosenki moje 
dzielą się na te, które istnieją w 
uniwersum mojej książki, czy-
li np. kołysanka, która tam jest 
znana i  śpiewana dzieciom, czy 
np. jakaś piosenka wojskowa, 
oraz takie, które są tylko pewny-
mi rzeczami z tego świata zain-
spirowane, a poza tym zupełnie 
współczesne.

OKO: Co to jest Strefa Cicho-
SZA? Wydaje się to jakimś nie-
samowitym, kompleksowym 
przedsięwzięciem — jest strona, 
a na niej sklep, wspomniane 
utwory, grafiki, trailer do książ-
ki, encyklopedia…

ACS: O rany, ja chyba jestem 
po prostu taka wszechstronna i 

lubię rozbudowywać swoje za-
interesowania. Przez wiele lat 
miałam to szczęście, że pozwa-
lano mi, i sama też miałam na 
tyle samozaparcia, żeby iść w 
rzeczy, które nie do końca wyda-
wały się sensowne i dochodowe. 
Nie bałam się pójść do liceum 
plastycznego — mam super ro-
dziców, którzy też mnie w tym 
wspierali — potem studia: histo-
ria sztuki, potem muzykologia… 
rzeczy, które wydawały się nie-
dochodowe i nieprzyszłościowe, 
a teraz okazuje się, że w dobie 
internetu i youtube można to 
przekuć w coś ciekawego, o ile 
tylko człowiek ma samozaparcie i 
umiejętność powiedzenia głośno 
przed ludźmi czegokolwiek. Nie-
stety, wiele osób odpada na tym 
etapie — mają fajny content, 
ale są zamknięci i nie potrafią o 
nim opowiedzieć. Ja na szczęście 
mam dużo wsparcia w mężu, w 
rodzinie i znajomych.

OKO: Nie pytam, czy będzie 
kontynuacja?”, bo na grzbiecie 
książki widnieje cyfra 1…

ACS: Będzie, już się pisze, je-
stem na dość zaawansowanym 
etapie, chociaż jak mówię ko-
muś, ile mam znaków, słyszę 
„wow, no to trzeba będzie skra-
cać”. Ja wtedy mówię ile znaków 
ma pierwsza i wtedy pada „aaa, 
czyli to tak jeszcze z połowa”. 
[śmiech] Problem polega na 
tym, że jak ktoś jest debiutan-
tem, to może być mu trudniej 
namówić kogoś, by po taki gru-
by tom sięgnął. Odwrotnie jest z 
pisarzami uznanymi — ja np. by-
łabym zachwycona, gdyby Sap-
kowski pisał tak długie książki,  

bo to więcej Sapkowskiego.
OKO: Pani opinia o kondycji 

polskiej fantasy, ulubieni auto-
rzy?

ACS: Powiem tak: to jest chyba 
najbardziej zaskakujące dla wielu 
osób i było zaskakujące również 
dla mnie samej, bo gdy zrobiłam 
rachunek sumienia, względem 
tego, co czytam i kupuję, to oka-
zało się, że ja fantasy czytam bar-
dzo mało. Jeśli czytam, to częś-
ciej książki obyczajowe, a kupuję 
głównie naukowe, które będą mi 
się przydawały, natomiast fabu-
larne najczęściej wypożyczam. 
Fantasy w tym momencie czytam 
głównie dlatego, że moi koledzy 
samowydawcy wydają również 
fantastykę.

OKO: Hasło “kobieca fantasy” 
- ma wg Pani jakiś sens?

ACS: Mówi się w ogóle o “ko-
biecej literaturze”, coraz częściej 
się od tego odchodzi, natomiast 
w fantastyce wciąż chyba koja-
rzone jest to pejoratywnie, że to 
jest tak naprawdę “romas fanta-
sy”. No i nie ma się co oszukiwać, 
ten romans fantasy wkroczył tak-
że do naszej literatury i denerwu-
je czytelników, bo oni od fantasy 
chcą akcji, niesamowitości, a do-
stają jakiegoś mrocznego łotrzy-
ka i dziewczynę wybraną przez 
bogów.

OKO: Ostatnie już pytanie i ko-
lejne hasło: “samowydawcy”. O 
co tu chodzi, na czym to polega?

ACS: Samowydawca to autor, 
który nie współpracuje z żadnym 
wydawnictwem, nawet usługo-
wym czy takim, które sfinanso-
wałoby w połowie jego książkę.  
Robi wszystko sam, oczywiście 
nie w takim sensie, że sam robi 
sobie korektę, tylko sam wybiera 
osoby do współpracy, zazwyczaj 
freelancerów. Myślę, że w tym 
momencie samowydawcy dają 
zarobić sporej ilości korektorów 
i redaktorów, dlatego, że to się 
w Polsce mega rozwija, jesteśmy 
coraz bardziej widoczni i rozpo-
znawalni. Samowydawca trzyma 
też wszystkie prawa…

OKO: …więc w razie, gdyby 
Netflix miał zgłosić się w spra-
wie serialu, to od razu wiadomo 
do kogo. Dziękuję za rozmowę!

Rozmawiał AlKo
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Sobotni dzień przyciągnął nad 
jezioro kozienickie tłumy miesz-
kańców Kozienic i okolic. Dzień 
Energetyka rozpoczął się tuż po 
godzinie 10, a sprzyjająca pogoda 
pozwoliła na wspólne świętowa-
nie zakończenia lata. Na terenie 
ośrodka działało kilka stref tema-
tycznych. W strefie zdrowia za-
prezentowali się  między innymi 
Ratownicy Przedmedyczni Enei 
Wytwarzanie oraz Fundacja Ener-
gia – Działanie. W strefie historii 
mnóstwo atrakcji przygotowało 
Kozienickie Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych, Przystanek 
Historii IPN w Puszczy Kozienickiej, 
zaś w strefie ekologii prezento-
wały się Nadleśnictwa Kozienice 
i Zwoleń, jak również Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych. 
Ogromnym powodzeniem cieszy-
ła się serwowana przez Kozieni-
cką Gospodarkę Komunalną woda 
z saturatora.  W strefie sportu na 
adeptów futbolu czekali zawodni-
cy klubu Enea Energia Kozienice, 
natomiast na mini boisku do piłki 
siatkowej zabawy poprowadzili 
siatkarki klubu E.Leclerc Moya Ra-
domka Radom, a także siatkarze 
Enei KKS Kozienice. Miłośnicy gry 
w tenisa mogli śledzić zmagania w 

Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar 
Prezesa Enei Wytwarzanie. Du-
żym zainteresowaniem cieszył się 
również pokaz tresury policyjnych 
psów służbowych.

 O godzinie 14:30 odbył się po-
kaz musztry paradnej Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej Miasta 
Zwolenia. Zwoleńska orkiestra 
zaprezentowała wyjątkowy układ, 
który został nagrodzony gromkimi 
brawami. Dla najmłodszych nato-
miast przygotowane zostały qui-
zy, gry i zabawy. Nie zapomniano 
także o emerytowanych pracow-
nikach elektrowni, którzy przybyli 
na obchody Dnia Energetyka w 
liczbie niemal 800 osób. Przygoto-
wano dla nich ciepły poczęstunek, 
obdarowano ich upominkami oraz 
zapewniono zabawę przy wystę-
pach artystycznych. Mówiąc krót-
ko - działo się.

Scena dla artystów
Dalsza część obchodów „Dnia 

Energetyka” odbyła się już na sce-
nie amfiteatru, gdzie jako pierwsi 
zaprezentowali się artyści Teatru 
Muzycznego Tintilo. Następnie, 
Jacek Tabor prezes Mazowiecko-
-Świętokrzyskiego Towarzystwa
Ornitologicznego wystąpił z pre-
lekcją ekologiczną ilustrowaną

zdjęciami z gniazda bocianów w 
Molendach koło Garbatki-Letni-
sko. Kolejnym wykonawcą, który 
zaprezentował się kozienickiej 
publiczności był zespół disco polo 
Focus. Po występie sceną zawład-
nął magiczny występ Adriana Pru-
skiego, czyli słynnego iluzjonisty 
znanego szerzej jako Just Edi Show. 
Na zakończenie części artystycznej 
wystąpił zespół coverowy Beata 
Wiater Trio.

Zanim rozpoczęła się część ofi-
cjalna i występ gwiazd wieczoru 
przez Ośrodek Wypoczynkowy 
Kozienickiego Centrum Rekreacji i 
Sportu przejechała widowiskowa 
parada motocyklistów, która przy-
kuła wzrok wielu przybyłych gości.

Część oficjalna i koncerty gwiazd
Tegoroczne obchody Dnia Ener-

getyka – Pożegnanie Lata 2022 
oficjalnie otworzył prezes Enei 
Wytwarzanie Antoni Józwowicz. 
Prezes podziękował wszystkim 
za przybycie oraz przypomniał 
wszystkim o trudnym czasie, któ-
ry dotknął również całe przedsię-

biorstwo. Z okolicznościowymi 
przemówieniami wystąpili rów-
nież: poseł Marek Suski, senator 
Stanisław Karczewski, europoseł 
Zbigniew Kuźmiuk oraz burmistrz 
Kozienic, Piotr Kozłowski.

– Mieliśmy trudny czas, czas
pandemii, czas wojny, gdzie Rosja-
nie napadli na Ukrainę. To wszyst-
ko są kłopoty, z którymi musimy 
się mierzyć, ale dzięki temu, że za-
łoga bardzo się zaangażowała, po-
trafimy radzić sobie z kłopotami. 
Idziemy dalej przed siebie i mamy 
być z czego dumni – mówił prezes 
Antonii Józwowicz.

W trakcie części oficjalnej wrę-
czone zostały również odznaczenia 
„Zasłużony dla Grupy Kapitałowej 
Enea”, w tym roku odznaczeni zo-
stali: Bogdan Balcerzak, Robert 
Balcerzak, Hubert Chmielewski, 
Marzena Dymińska, Zbigniew 
Gogacz, Ewa Hodyra, Sławomir 
Jakubowski, Włodzimierz Jasiuk, 
Katarzyna Jezuita, Sławomir Ka-
wiak, Włodzimierz Letniowski, Jan 
Mańturzyk, Zbigniew Plak, Marek 

Podraza, Dariusz Sadurski, Walde-
mar Sapijaszka, Krzysztof Siębor, 
Jan Skręciak, Henryk Sławiński, To-
masz Smargol, Zbigniew Sobczyk, 
Justyna Tkaczyk-Kurek, Anna We-
sołowska i Cezary Wolszczak. 

Uhonorowano również dwóch 
pracowników z najdłuższym sta-
żem pracy. Specjalna statuetka 
trafiła do Andrzeja Jamanka, który 
przepracował w firmie ponad 52 
lata, druga zaś do Zenona Zawod-
nika – To są ludzie, którzy są hi-
storią, którzy pamiętają zakopanie 
pierwszej łopaty, którzy pamiętają 
odpalenie pierwszego bloku – do-
dał prezes Józwowicz.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na prawdziwe świętowanie z 
gwiazdami wieczoru. Jako pierw-
szy na scenie pojawił się zespół 
Blue Cafe, tuż po nim zaprezento-
wał się zespół Golec uOrkiestra. 
Tradycyjnie Dzień Energetyka 
zwieńczył pokaz sztucznych ogni. 
Tegoroczną imprezę poprowadziła 
Beata Chmielowska-Olech oraz Ja-
cek Kurowski.
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Energetyczne Pożegnanie Lata 2022 za nami
Blue Cafe i Golec uOrkiestra byli głównymi gwiazdami or-

ganizowanej przez Eneę Wytwarzanie i gminę Kozienice 
imprezy Dzień Energetyka – Pożegnanie Lata 2022. Na scenie 
w Kozienicach mogliśmy podziwiać występ Teatru Muzyczne-
go Tintilo, iluzjonisty Just Edi Show, zespołu disco polo Focus 
oraz zespołu coverowego Beaty Wiater. Wyjątkową prelekcję 
ekologiczną zaprezentował prezes Mazowiecko-Świętokrzy-
skiego Towarzystwa Ornitologicznego, Jacek Tabor. Uhonoro-
wano również zasłużonych pracowników Enei Wytwarzanie.

- Dzisiejsza konferencja po-
święcona jest realizowanym na 
terenie Gminy Kozienice inwesty-
cjom w ramach programu doty-
czącego zmian klimatycznych, 
łagodzenia ich skutków oraz do-
stosowywania się do tego, co nas 
otacza – mówił na rozpoczęciu 
spotkania burmistrz Piotr Ko-
złowski. - Faktycznie jesteśmy w 
trakcie „zielonej transformacji”, 
reorganizacji terenów przy PSP
nr 1 i PSP nr 4. Wokół szkół po-
wstaną zielone strefy, czyli ścieżki 
ekologiczne, ogrody dydaktyczne 
i zbiorniki retencyjne. Na co dzień 
będą służyły zarówno społeczno-
ści szkolnej, jaki mieszkańcom, 
jako miejsca relaksu, zdrowego 
i aktywnego funkcjonowania na 
świeżym powietrzu, ale także
jako miejsca edukacji i rozwoju. 
Całkowita wartość tej inwestycji 
to ponad 3 mln złotych w tym do-
tacja w kwocie prawie 2,7 mln z 
tzw. „funduszy norweskich”. Pra-
ce przy szkołach trwają, widać 

już pierwsze efekty. Zakończenie 
obydwu inwestycji planowane 
jest na drugą połowę 2023 – do-
dał burmistrz.

W gronie prelegentów znaleźli 
się wyjątkowi goście specjaliści 
z Norwegii doktor Hai Ying Liu i 
Paweł Rostkowski . Dr Hai-Ying
Liu opowiedziała o wizjonerskich 
działaniach opartych na przyro-
dzie na rzecz miast neutralnych 
pod względem emisji dwutlenku 
węgla i poprawy jakości powie-
trza. Drugi z wykładów poświę-
cony szkodliwym związkom che-
micznym w otoczeniu człowieka 
przedstawił Paweł Rostkowski . 
Były też prezentacje ukazujące 
poszczególne działania realizo-
wane w placówkach oświato-
wych w ramach nowatorskiego 
projektu „Szkoły dobrego kli-
matu – budowa edukacyjnych 
stref zielonych w PSP nr 1 i PSP 
nr 4 w Kozienicach na rzecz ła-
godzenia klimatu i adaptacji 
do ich skutków”.

Blue Cafe i Golec uOrkiestra byli głównymi gwiazdami or-
ganizowanej przez Eneę Wytwarzanie i gminę Kozienice 

imprezy Dzień Energetyka – Pożegnanie Lata 2022. Na scenie 
w Kozienicach mogliśmy podziwiać występ Teatru Muzyczne-
go Tintilo, iluzjonisty Just Edi Show, zespołu disco polo Focus 
oraz zespołu coverowego Beaty Wiater. Wyjątkową prelekcję 
ekologiczną zaprezentował prezes Mazowiecko-Świętokrzy-
skiego Towarzystwa Ornitologicznego, Jacek Tabor. Uhonoro-
wano również zasłużonych pracowników Enei Wytwarzanie.
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Milionowa dotacja na modernizację źródła ciepła 
19 września br. to kolejna ważna data w historii Gminy Kozienice.  W obecności Minister Klimatu 

i Środowiska Anny Moskwy, parlamentarzystów Ziemi Radomskiej, władz samorządowych 
Gminy Kozienice i Powiatu Kozienickiego, Prezes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Robert Woj-
cieszek oraz Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sła-
womir Mazurek podpisali umowę na realizację „zielonej inwestycji” - modernizacji źródła ciepła 
w KGK Sp. z o.o. Jej głównym celem jest zaopatrzenie w ekologiczne ciepło mieszkań i domów 
mieszkańców miasta Kozienice podłączonych do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Wartość inwestycji to pra-
wie 56.000.000 zł, w tym kosz-
ty kwalifikowane (wartość 
netto) to 45.450.000 zł. Kwota 
zarówno dotacji, jak i preferen-
cyjnej pożyczki z NFOŚiGW w 
ramach drugiej edycji progra-
mu priorytetowego „Ciepłow-
nictwo powiatowe” wyniesie  
po 22 725 000 zł.

Do Kozienic trafi 1/3 wszyst-
kich środków, jakie w tym na-
borze NFOŚIGW przeznaczył na 
dotacje. To efekt bardzo dobrze 
przygotowanego wniosku.

– Celem rządu, resortu klimatu 
i środowiska oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej jest reduk-
cja emisji zarówno w przedsię-
biorstwach, jak i samorządach. 
Doskonałym do tego narzędziem 
są programy takie jak  „Ciepłow-
nictwo powiatowe”, czy plano-
wany program  „Kogeneracja 
dla Ciepłownictwa” – zaznacza 
Anna Moskwa, Minister Klima-
tu i Środowiska. – Wiemy, że 
transformacja ciepłownictwa 
zawodowego jest procesem 
kosztownym. Nieduże przed-
siębiorstwa ciepłownicze mają 
problem z dostępem do kapitału 
na inwestycje, a bez potrzebnej 

modernizacji stają przed coraz 
trudniejszą walką o rentowność 
działalności. Dlatego propo-
nujemy systemowe wsparcie, 
dzięki któremu będzie można 
– tak jak tu w Kozienicach – fi-
nansować adekwatne rozwiąza-
nia technologiczne – podkreśla  
szefowa resortu.

- Kozienicki projekt dotyczy bu-
dowy dwóch układów kogenera-
cji, składających się z dwóch kot-
łów opalanych biomasą, każdy 
o mocy nominalnej 4 MW wraz 
z niezbędną infrastrukturą tech-
niczno-technologiczną i dwóch 
obiegów ORC do produkcji ener-
gii elektrycznej w układzie skoja-
rzonym o mocy do 145 kWe każ-
dy. W ramach projektu zostanie 
wybudowany nowy budynek cie-
płowni wraz z infrastrukturą oraz 
składem paliwa, nastąpi również 
montaż agregatu prądotwórcze-
go – mówi Robert Wojcieszek, 
prezes zarządu KGK Sp. z o.o.

- Warto zaznaczyć, że po reali-
zacji projektu 65,6% ciepła będzie 
produkowane z odnawialnych 
źródeł energii, co oznacza że sy-
stem ciepłowniczy w Kozienicach 
stanie się systemem efektywnym 
energetycznie. To oczywiście 
przełoży się na korzyści ekono-

miczne – oszczędności z tytułu  
opłat środowiskowych i zakupu 
energii elektrycznej w kwocie 
7-8 milionów rocznie. Natomiast 
w dłuższej perspektywie dywer-
syfikacja źródeł ciepła zwiększy 
również bezpieczeństwo ener-
getyczne naszych mieszkańców 
oraz odporność na zmieniającą 
się sytuację na rynku paliw - pod-
kreśla Piotr Kozłowski, burmistrz 
Gminy Kozienice. 

– NFOŚiGW poprzez swoje 
programy priorytetowe  wspie-
ra finansowo transforma-
cję energetyczną, szczególnie 
mniejszych systemów ciepłow-
niczych. Nowoczesne źródła cie-

pła przyczyniają się do popra-
wy efektywności energetycznej 
przedsiębiorstw ciepłowniczych, 
czego efektem są oszczędno-
ści w zużywanym paliwie, a 
tym samym spadek kosztu wy-
tworzonego ciepła. W efekcie 
maleje koszt ogrzewania dla 
odbiorców ciepła systemowe-
go – mówi Sławomir Mazu-
rek, wiceprezes Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

– Tym bardziej cieszy, że inwe-

stycja będzie mieć nie tylko waż-
ny wymiar społeczny i ekonomicz-
ny, ale przyniesie również efekty 
ekologiczne. Dzięki modernizacji 
źródła ciepła w Kozienicach na-
stąpi zmniejszenie emisji CO

2 
o 16 099 ton/rok, zmniejszenie 
zużycia energii pierwotnej o 213 
313 GJ/rok, jak również zmniej-
szenie zużycia energii końcowej  
o 4 634 GJ/rok. 

Przedsięwzięcie zostanie zreali-
zowane do końca stycznia 2025 r. 

Inwestycje drogowe za 2,5 mln złotych

Na terenie gminy Kozie-
nice zakończyły się pra-

ce inwestycyjne związane z 
budową dwóch dróg ul. Pia-
stowskiej w Aleksandrówce i 
ul. Ogrodowej w Kozienicach.

We wtorek, 13 września w CKA  w Kozienicach odbyła się 
konferencja  poświęcona  proekologicznemu projekto-

wi Szkoły Dobrego Klimatu.  Na realizację działań gmina Ko-
zienice pozyskała dofinansowanie w wysokości 2 mln 700 tys. 
ze środków norweskich. Projekt realizowany jest w dwóch 
kozienickich szkołach w PSP  nr 1 i PSP nr 4.

- Obie inwestycje są bardzo 
ważne dla naszych mieszkań-
ców. Ul. Piastowska to prawie 
700 metrów nowej nawierzchni, 
poszerzenie jezdni, likwidacja 
kolizji jeśli chodzi o sieci elektro-
energetyczne, budowa odwod-
nienia oraz zatok i dwóch wiat 
przystankowych. Ulica Ogrodo-
wa w Kozienicach to ponad 800 
metrów nowej nawierzchni i 
wzmocnienie poboczy. Wartość 
obu inwestycji to ok. 2,5 mln 
złotych z tego prawie milion to 
dotacja z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg – informuje bur-
mistrz Piotr Kozłowski. – Mam 
nadziej, że obie te inwestycje 
poprawią jakość życia naszych 
mieszkańców.

Wykonawcą  prac  było Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych ze 
Zwolenia.

Szkoły Dobrego Klimatu

- Dzisiejsza konferencja po-
święcona jest realizowanym na 
terenie Gminy Kozienice inwe-
stycjom w ramach programu do-
tyczącego zmian klimatycznych, 
łagodzenia ich skutków oraz do-
stosowywania się do tego, co nas 
otacza – mówił na rozpoczęciu 
spotkania burmistrz Piotr Ko-
złowski. -Faktycznie jesteśmy w 
trakcie "zielonej transformacji", 
reorganizacji terenów przy PSP 
nr 1 i PSP nr 4. Wokół szkół po-
wstaną zielone strefy, czyli ścież-
ki ekologiczne, ogrody dydak-
tyczne i zbiorniki retencyjne. Na 
co dzień będą służyły zarówno 
społeczności szkolnej, jaki miesz-
kańcom, jako miejsca relaksu, 
zdrowego i aktywnego funkcjo-
nowania na świeżym powietrzu, 
ale także jako miejsca edukacji i 
rozwoju. Całkowita wartość tej 
inwestycji to ponad 3 mln zło-
tych w tym dotacja w kwocie 
prawie 2,7 mln z tzw. "funduszy 
norweskich". Prace przy szkołach 

trwają, widać już pierwsze efek-
ty. Zakończenie obydwu inwesty-
cji planowane jest na drugą poło-
wę 2023 – dodał burmistrz.

W gronie prelegentów znaleźli 
się wyjątkowi goście specjaliści 
z Norwegii doktor Hai Ying Liu i 
Paweł Rostkowski . Dr Hai-Ying 
Liu opowiedziała o wizjonerskich 
działaniach opartych na przyro-
dzie na rzecz miast neutralnych 
pod względem emisji dwutlenku 
węgla i poprawy jakości powie-
trza. Drugi z wykładów poświę-
cony szkodliwym związkom che-
micznym w otoczeniu człowieka 
przedstawił Paweł Rostkowski . 
Były też prezentacje ukazujące 
poszczególne działania realizo-
wane w placówkach oświato-
wych w ramach nowatorskiego 
projektu „Szkoły dobrego kli-
matu – budowa edukacyjnych 
stref zielonych w PSP nr 1 i PSP 
nr 4 w Kozienicach na rzecz ła-
godzenia klimatu i adaptacji  
do ich skutków”.
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Dożynki 2022
Koniec sierpnia to dla rolników czas końca żniw i podsumowywania zbiorów. To również 

czas uroczystych dożynek powiatowych, które w tym roku zorganizowane zostały w na-
szej gminie. Występy zespołów ludowych, degustacja potraw regionalnych, korowód do-

żynkowy oraz konkurs na „Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy” – to tylko nieliczne 
atrakcje, które miały miejsce podczas tegorocznych obchodów święta plonów.

Obchody dożynek rozpoczę-
ły się o godz. 11:30 dziękczyn-
ną mszą świętą odprawioną  
w intencji rolników i ich ro-
dzin. Przewodniczył jej Wika-
riusz parafii pw. Św. Wawrzyńca  
w Głowaczowie ks. mgr Marcin 
Jarząbek. Następnie korowód 
dożynkowy przeszedł ma sta-
dion sportowy, gdzie odbyły się  
główne obchody. 

Zaszczycili nas swoją obecnoś-
cią: Artur Standowicz - wicewo-
jewoda mazowiecki , Posłowie 
na Sejm RP: Marek Suski i Dariusz 
Bąk, Paweł Drobek Dyrektor Ma-
zowieckiego Oddziału Regional-
nego ARiMR, Burmistrz Gminy 

Kozienice Piotr Kozłowski , Wój-
towie Gmin: Garbatka-Letnisko 
Teresa Fryszkiewicz, Gniewoszów 
Marcin Gac, Sieciechów Arka-
diusz Guba, Magnuszew Marek 
Drapała, Grabów nad Pilicą Anna 
Plesiewicz-Trzeciak (zastępca 
Wójta), przedstawiciele: Senato-
ra RP Stanisława Karczewskiego, 
Poseł na Sejm RP: Agnieszki Gór-
skiej oraz Anny Kwiecień, Posła 
na Sejm RP Andrzeja Kosztow-
niaka, pełnomocnik Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika, Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Kozienicach bryg. Kamil 
Bieńkowski, Komendant Powia-

towy Policji w Kozienicach insp. 
Sławomir Rek, Prezes LGD „Pusz-
cza Kozienicka” Irena Bielawska, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ko-
zienice Tomasz Sot, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Dobieszyn Paweł 
Sułkowski, Kierownik KRUS Ko-
zienice Mirosława Romanowska, 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej Krysty-
na Wilkowska, Mirosław Górka 
Członek Zarządu Mazowieckiej 
Izby Rolniczej, Zbigniew Sitkow-
ski Kierownik ARiMR w Kozieni-
cach, Szymon Ziembicki Dyrek-
tor Zakładu Polskie Pomidory 
S.A., radni Powiatu oraz radni  
poszczególnych Gmin.

Część oficjalną, swoim wystą-
pieniem, rozpoczęli Gospodarze 
Dożynek – Starosta Powiatu Ko-
zienickiego Krzysztof Wolski oraz 
Wójt Gminy Głowaczów Hubert 
Czubaj, którzy na wstępie przy-
witali przybyłych gości, a w dal-
szej części uroczystości, wspólnie 
ze starostami Panią Eweliną Woj-
tas i Panem Łukaszem Kucińskim 
oraz włodarzami gmin z powiatu 
kozienickiego dokonali pięknego 
obrzędu łamania chlebem, sym-
bolu pomyślnie zakończonych 
zbiorów.

Przepiękne dożynkowe wień-
ce – tzw. plony – symbole zbio-
rów przygotowały następują-
ce gminy: Garbatka-Letnisko, 
Głowaczów, Gniewoszów, Ko-
zienice, Magnuszew oraz Sie-
ciechów. W konkursie na naj-
piękniejszy wieniec wygrała 
gmina Gniewoszów, drugie za-
jęła gmina Głowaczów na równi  
z Gminą Garbatka-Letnisko.    

Kolejnym punktem uroczy-
stości było wyróżnienie dla 
zasłużonych rolników, którzy 
otrzymali pamiątkowe me-
dale i  dyplomy za wzorowe  
prowadzenie gospodarstw. 

Podczas dożynek można było 
skosztować pysznych potraw i 
ciast na stoiskach Kół Gospodyń 
Wiejskich z: Brzózy, Głowaczo-

wa, Marianowa, Wólki Brzózkiej 
i Grabowa nad Pilicą. Pięknie 
udekorowane i suto zastawio-
ne stoły cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem gości, a wy-
śmienite potrawy znikały w 
mgnieniu oka. Goście mogli 
odwiedzić także stoiska przy-
gotowane przez sponsorów, 
lokalnych artystów ludowych, 
bibliotek i innych. Wiele atrakcji 
czekało również na najmłodszych 
uczestników dożynkowej zaba-
wy - stoiska z zabawkami oraz  
dmuchane zjeżdżalnie.

Część artystyczną na scenie 
rozpoczął zespół Słowiczanki z 
m. Słowiki, następnie zespół Ja-
goda & Brylant, na koniec gwiaz-
da wieczoru Kordian. Zabawa 
taneczna pod chmurką przy mu-
zyce niezawodnego Łukasz Cu-
krowicz DJ LUKASA.

Serdeczne podziękowania na-
leżą się wszystkim osobom za-
angażowanym w przygotowanie 
uroczystości dożynkowych. Wiel-
kie podziękowania kierujemy 
również do wszystkich sponso-
rów i partnerów wydarzenia.

Mieszkańcom Gminy Głowa-
czów oraz przybyłym gościom 
dziękujemy za tak liczny udział 
w tegorocznych Dożynkach Po-
wiatowych „Głowaczów 2022”  
i wspaniałą zabawę.

Szanowni Mieszkańcy Gminy 
Głowaczów

W dniu 02.06.202 2r. w siedzi-
bie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 
w Radomiu,  Wójt Gminy Głowa-
czów Hubert Czubaj przy kontr-
asygnacie Skarbnika Gminy  Gra-
żyny Rybarczyk podpisał umowę 
o udzielenie pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej z bu-
dżetu Województwa Mazowie-
ckiego na realizację zadania w 
ramach programu „Mazowsze 
dla czystego powietrza”.

Gmina Głowaczów otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 17 
278,00 zł na realizację wyżej wy-
mienionego zadania. 

Powietrze w naszym regionie 
jest zanieczyszczone, szczegól-
nie w sezonie grzewczym. To 
duże zagrożenie dla naszego 
zdrowia, życia i środowiska. 
Oddychanie obecnym w dymie 
benzo(a)pirenem może okazać 

się zabójcze, ponieważ przyczy-
nia się do powstania wielu cho-
rób,  w tym nowotworów. 

Aby poprawić jakość powie-
trza wprowadzono uchwałę an-
tysmogową  Uchwała nr 162/17 
Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego z dnia 24 październi-
ka 2017r.  zmienioną Uchwałą 
nr 59/22 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 26 kwiet-
nia 2022r.  Wszyscy mieszkańcy 
Mazowsza są zobowiązani do 
przestrzegania jej postanowień 
od 11.11.2017 r. 

Przestrzeganie przepisów 
uchwały antysmogowej będzie 
kontrolowane. Używanie nie-
dozwolonych urządzeń grzew-
czych i niedozwolonego opału 
może zostać ukarane manda-
tem do 500 zł a w przypadku 
dalszego łamania przepisów 
sprawa może zostać skierowa-
na do sądu. Możliwa grzywna  
to nawet 5 000 zł.

 „Zadanie pn. Nie pal w piecu byle czego zrób 
dla naszej Gminy  coś dobrego – akcja edukacyjno – 

- informacyjna współfinansowano ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego” 
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Po krótkim wystąpieniu Wój-
ta Gminy Huberta Czubaja, Ko-
mendanta bryg. Kamila Bień-
kowskiego, Starosty Powiatu 
Kozienickiego oraz Burmistrza 
Gminy Kozienice, oficjalnego 
otwarcia wydarzenia dokona-
li Wójt Gminy oraz Komendant 
Powiatowy, po czym rozpoczął 
się turniej piłkarski o Puchar Ko-
mendanta, w którym rywalizo-

wało 5 drużyn. Pierwsze miejsce 
wywalczyła reprezentacja OSP z 
terenu Gminy Głowaczów, dru-
gie – reprezentacja straży z Ko-
mendy Powiatowej PSP Kozieni-
ce, trzecie – reprezentacja straży  
z Gminy Magnuszew. 

Po wręczeniu pucharów oraz 
medali przyszła pora na jedną 
z największych atrakcji – pokaz 
ratownictwa technicznego (sy-

mulacja wypadku samochodo-
wego). Widzowie mogli zobaczyć 
na czym szczegółowo polega za-
danie strażaków, jakie otrzymu-
ją do wykonania po otrzymaniu 
zgłoszenia. Dodatkowo jeden  
z funkcjonariuszy PSP na bieżąco 
relacjonował poszczególne etapy 
udzielania pomocy. Po zakończe-
niu pokazu rozpoczęto prezenta-
cję kolejnego, który obrazował 

zdarzenie z życia codziennego 
– próbę gaszenia wodą palącego 
się oleju. Był to niezwykle wi-
dowiskowy pokaz, który zrobił 
ogromne wrażenie na widzach.

Atrakcji dla dzieci było co nie 
miara. Świetnym pomysłem oka-
zała się wspólna zabawa w lawie 
z piany. Oprócz tego przygotowa-
no loterię nagród. Aby wziąć w 
niej udział, dzieci musiały wyko-
nać zadanie sprawnościowe przy-
gotowane przez strażaków, np. 
pokonanie specjalnego namiotu 
dymowego, w którym należało 
odnaleźć ukryty przedmiot. Do 
wygrania były bardzo atrakcyj-
ne nagrody: rower, elektryczne 
hulajnogi, głośniki, słuchawki i 
wiele innych. Dodatkowo atrak-
cyjne stoisko dla najmłodszych 
przygotowały niezawodne Panie 
z Gminnej Biblioteki w Głowa-

czowie, gdzie czekało do wygra-
nia mnóstwo nagród oraz wiele 
ciekawych gier i zabaw.

Dla przybyłych uczestników 
pikniku przygotowano wystawy 
sprzętu strażackiego oraz ratow-
nictwa medycznego. Odbyło się 
również spotkanie przedstawi-
cieli Urzędu Gminy z mieszkań-
cami w ramach akcji edukacyjno-
-informacyjnej pod hasłem „Nie 
pal w piecu byle czego zrób dla 
naszej Gminy coś dobrego” – 
Mazowsze dla czystego powie-
trza 2022.  

W oczekiwaniu na gwiazdę 
wieczoru zespół TOPKY czas umi-
lał DJ Lukas serwując świetną 
muzyką. 

Partnerem wydarzenia była 
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

GMINA GŁOWACZÓW

5 mln zł na oczyszczalnię ścieków w Głowaczowie

I Powiatowy Piknik Strażacki

Przebudowa drogi w Chodkowie 

15 września 2022 r., Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj przy kontrasygnacie Skarb-
nik Gminy Grażyny Rybarczyk podpisał umowę z Wicemarszałkiem Rafałem Raj-

kowskim Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania  
z zakresu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2022. W spotkaniu uczestniczył również  
Sekretarz Gminy Andrzej Łuczycki. Kwota dofinansowania to niebagatelna suma 5 000 000,00 zł

W dniu 11.09.2022 r. odbył się I Powiatowy Piknik Strażacki, na który oprócz drużyn pożarni-
czych z terenu powiatu kozienickiego, przybyli zaproszeni goście: Senator Stanisław Kar-

czewski, Poseł na Sejm RP Marek Suski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Zbigniew Gołąbek, Dyrektor WFOŚiGW Elżbieta Zasada, Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof 
Wolski, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław 
Górka, Prezes LGD „Puszcza Kozienicka” Irena Bielawska, Kierownik KRUS Mirosława Romanow-
ska, Komendant Policji Kozienice Sławomir Rek, Wójt Gminy Garbatka Letnisko Teresa Fryszkie-
wicz, Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Gac, Wójt Gminy Sieciechów Arkadiusz Guba oraz Wójt 
Gminy Magnuszew Marek Drapała. 

Celem planowanej operacji 
jest poprawa gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie gminy 
Głowaczów poprzez rozbudowę 
i modernizację oczyszczalni ście-
ków w miejscowości Głowaczów. 
W ramach realizacji zadania zo-
stanie przebudowana istniejąca 
oczyszczalnia ścieków, zważywszy 
na mocno już wyeksploatowane 
urządzenia, które wymagają prze-
budowy bądź wymiany. Zwiększy 
się przepustowość z 240 m3 /d do 
380 m3/d. Oczyszczalnia będzie 
pracować w technologii mecha-
niczno-biologicznej, przeznaczona 
będzie do oczyszczania ścieków 
o charakterze bytowo-gospodar-
czym, pochodzących z terenu Gmi-

ny Głowaczów z kanalizacji sani-
tarnej oraz dowożonych taborem 
asenizacyjnym. W ramach przebu-
dowy będą wykonane następujące 
obiekty technologiczne:
• punkt zlewczy ścieków dowożo-
nych z sitem automatycznym,
• przepompownia ścieków suro-
wych,
• oczyszczalnia mechaniczne – 
sito-piaskownik z płuczką piasku,
• przepompownia pośrednia
• zbiornik retencyjny,
• dwa wielofunkcyjne reaktory 
osadu czynnego SBR,
• zbiornik stabilizacji i magazyno-
wania osadu,
• zagęszczacz grawitacyjny osadu,
• prasa odwadniająca osad w raz 

z systemem higienizacji i trans-
portu osadu,
• budynek socjalno – techniczny,
• studnia przepływomierza ście-
ków oczyszczonych

Przypominamy – Gmina Gło-
waczów wystąpiła również z 
wnioskiem w sprawie wsparcia 
finansowego tego obiektu w ra-
mach Mazowieckiego Instrumen-
tu Wsparcia Zadań Ważnych dla 
Równoważnego Rozwoju Woje-
wództwa Mazowieckiego i rów-
nież otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 4 000.000,00 zł. Termin 
podpisania umowy zostanie nie-
bawem wyznaczony.

- Jest to bardzo ważne zada-
nie dla nas wszystkich, ponie-

waż przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków umożliwi 
wykonanie dalszych inwestycji w 
rozbudowie sieci kanalizacyjnej. 
Wiadomo, że na terenie naszej 
gminy przybywa nowych posesji, 
których podłączenie aktualnie do 
sieci nie jest możliwe ze względu 
na przepustowość oczyszczalni, 
która wynosi 240 m3/dobę. Dzię-
ki planowanej inwestycji nie tylko 
zwiększamy przepustowość do 
380 m3/dobę, ale wykonamy sze-
reg obiektów technologicznych 
do efektywniejszej eksploatacji 

oczyszczalni. Składam ogromne 
podziękowania na ręce Wicemar-
szałka Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego pana Rafała 
Rajkowskiego za uruchomienie 
tego typu programu wsparcia. 
Dziękuję również Sekretarzo-
wi Gminy panu Andrzejowi Łu-
czyckiemu, który włożył ogrom 
pracy i zaangażowania w mery-
toryczne przygotowanie bardzo 
dobrego wniosku, co pozwoliło 
nam wysoko znaleźć się na liście 
rankingowej – powiedział Wójt  
Gminy Hubert Czubaj.

Rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową drogi 
gminnej w miejscowości Chodków. Jak informowaliśmy Pań-

stwa wcześniej inwestycja otrzymała dofinansowanie decyzją 
Zarządu Województwa Mazowieckiego ze środków budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w wysokości 147.000,00 zł. 

Zadanie obejmuje wykonanie 
budowy odcinka drogi gminnej 
w miejscowości Chodków o dł. 
577,0 mb, a zakres robót obejmu-
je:

• roboty przygotowawcze i roz-
biórkowe (wytyczenie trasy drogi, 
zlokalizowanie i odkrycie uzbroje-
nia, wycinka drzew i krzewów),

• roboty ziemne (wykopy i na-
sypy związane z wykonaniem ko-

ryta pod jezdnię i pobocza),
• wykonanie przepustów pod 

jezdnią,
• wykonanie podbudowy jezd-

ni,
• wykonanie jezdni o na-

wierzchni z powierzchniowym 
utrwaleniem,

• ulepszenie nawierzchni 
poboczy i zjazdów mieszanką  
tłuczniową.
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NOWE, A SWOJSKIE!
Fakty nie kłamią i mówią same za siebie — przeniesienie 

produkcji pizzy i zapiekanek włoskich, czyli, krótko mó-
wiąc, całego Przystanku Pizza do kawiarni Kulturalna było 
strzałem w dziesiątkę!

Od dwóch tygodni można 
przyjść do kawiarni i patrzeć nam 
na ręce… gdy przyrządzamy dla 
Was jedyne w Kozienicach praw-
dziwie włoskie zapiekanki i pizze. 
Nie trzeba już czekać, aż nasz 
szybkonogi przebiegnie z byłe-
go dworca PKS do CK-A, pizza 
czy zapiekanka pojawi się przed 

Wami w ciągu kilku minut, jesz-
cze bardziej gorąca i kusząca, niż 
zwykle… o ile to możliwe. Dzień 
przed publikacją tego numeru 
przekonali się o tym członko-
wie zespołu Nieprzewidywalni. 
Kto wie, może pokuszą się teraz  
o skomponowanie jakiejś ody, 
wychwalającej kulturalne smaki?

Moc siatkarskich emocji w Kozienicach
W dniach 9 - 10 września odbył się Turniej Partnerstwa Regionalnego Czarni 2022,  

w którym udział wzięły czołowe, polskie zespoły z PlusLigi: Cerrad Enea Czarni Radom, 
LUK Lublin PSG Stal Nysa oraz Ślepsk Malow Suwałki.

Turniej zainaugurowany został 
w tym roku w hali Radomskiego 
Centrum Sportu. Drugi dzień za-
wodów odbył się w hali sportowej 
KCRiS w Kozienicach. Triumfato-
rem tegorocznych zmagań została 
drużyna PSG Stali Nysa, która w 
finale pokonała 3:2 ekipę LUK Lub-
lin. Cerrad Enea Czarni Radom za-
jęli trzecie miejsce, pokonując dru-
żynę Ślepska Malow Suwałki 3:1.

Najbardziej wartościowym za-
wodnikiem całego turnieju wybrany 
został przyjmujący PSG Stali Nysa 
- Michał Gierżot, który otrzymał  

puchar sponsora - Enei Wytwarzanie.
Klasyfikacja końcowa Turnieju 

Partnerstwa Regionalnego Czarni 
2022 przedstawia się następująco:

I miejsce - puchar Burmistrza 
Gminy Kozienice - Piotra Kozłow-
skiego trafił do drużyny PSG Stal 
Nysa

II miejsce - puchar Posła na Sejm 
RP - Andrzeja Kosztowniaka zdobył 
zespół LUK Lublin

III miejsce - puchar Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Kozienicach 
- Rafała Suchermana trafił do ekipy  
Cerrad Enea Czarni Radom

IV miejsce - puchar Dyrektora 
Kozienickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu - Marcina Zmitrowicza 
zdobyła drużyna Ślepsk Malow 
Suwałki

Organizatorami turnieju byli 
gmina Kozienice, Kozienickie Cen-
trum Rekreacji i Sportu oraz Sto-
warzyszenie Czarni Radom. Patro-
nat honorowy nad imprezą objął 
burmistrz gminy Kozienice – Piotr 
Kozłowski. Sponsorem turnieju 
była Enea Wytwarzanie.

Kozienickie Centrum 
Rekreacji i Sportu
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