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Orszak Trzech Króli w Kozienicach. Fotorelacja na str. 7

Okiem wstecz

P

ierwsza strona pierwszego numeru w roku aż prosi się, by coś zainicjować – lub podsumować.
Zdecydowaliśmy się na to drugie, otwierając jeszcze nie do końca archiwalne numery naszego czasopisma,
które przygotowaliśmy dla Państwa w roku 2019. Oto przegląd tego, co się w nich znalazło...

Tematem z pierwszej
strony pierwszego zeszłorocznego numeru
nie
mogło być nic innego, niż
obszerna rozmowa z nowym burmistrzem Kozienic, Piotrem Kozłowskim,
przeprowadzona wspólnie
przez naszego redaktora
naczelnego i Renatę Jasek z
Kroniki Kozienickiej. Z perspektywy roku widać, że
wszystkie poruszone wówczas wątki i akcenty faktycznie wybrzmiewać miały
konsekwentnie w kolejnych
wypowiedziach burmistrza
i stylu prowadzonej przez
niego polityki. Było też
miejsce na obszerne relacje

z wigilii w Garbatce Letnisko i studniówki w Magnuszewie, a także kozienickiego Orszaku Trzech Króli – a
że historia kołem się toczy,
zapraszamy do porównania
z edycją opisywaną w tym
numerze!
Numer 2/2019 witał nas
akcentem radosnym w
postaci 27. Finału WOŚP,
jednak już na drugiej stronie nastrój zmieniał się w
minorowy za sprawą podpisanego przez otwartego
„listu rozpaczy” z prośbą
o ratowanie kozienickiego
szpitala, podpisanego przez
jego pracowników. Ukazał

się również w tym numerze
obszerny wywiad z Marianem śledziem, nominowanym wówczas przez Kapitułę Redakcji „Echa Dnia” na
Człowieka Roku 2018.
Pierwszy numer lutowy
przyniósł smutną wiadomość o śmierci Mirosława
Markiewicza, byłego dyrektora ZSZ w Kozienicach
i radnego. Z drugiej strony
– powitaliśmy Marcelinkę, pierwszą Kozieniczankę
urodzoną w roku 2019, zaś
Gmina Jedlińsk świętowała
setne urodziny pana Władysława.
Ot, życie i jego koleje...

Numer 4 to na dzień dobry zachęta do udziału w
akcji donacji komórek macierzystych, a dalej ocena
dość chyba niefortunnego
i słusznie szybko zarzuconego pomysłu, jakim
były kozienickie rowery
miejskie. Ciekawszą inwestycją okazać się miał
natomiast kozienicki Dom
Seniora, o którym w tym
numerze informowaliśmy
po raz pierwszy.

go Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” w Kozienicach
i Jedlińsku. Enea obszernie donosiła tym razem
nie o nowych inwestycjach czy technologiach,
a ciekawostce przyrodniczej, za jaką trzeba uznać
pojawienie się na terenie
zakładu królewskich bielików. W KDK rywalizowali
mistrzowie Pięknej Mowy,
w Jedlińsku zaś dokonano
egzekucji przez ścięcie. Na
szczęście skazańcem była,
Marzec powitaliśmy ży- jak co roku podczas Kusaczeniami dla Pań (numer ków, sama Śmierć.
ukazał się wszak dzień przed
ich świętem!) oraz relacjaDokończenie na str.3
mi z obchodów Narodowe-

Janików 44A, 26-900 Kozienice
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OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach
przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3
INFORMUJE
że posiada do wynajęcia lokal
użytkowy na działalność gospodarczą przy
ul. Lubelska 8
w Kozienicach o pow. 73,70 m2.

Turystyczny Sylwester
V

I Turystyczny Sylwester z
PTTK już za nami. Uczestniczyło 115 turystów - od
najmłodszych po tych wciąż
młodych:). Jak zwykle pogoda była łaskawa, a trasa
zachwyciła urokami Puszczy
Stromeckiej. Zakończenie odbyło się w gościnnym Nadleśnictwo Dobieszyn.

VI Turystyczny Sylwester
z PTTK już za nami. Uczestniczyło 115 turystów - od
najmłodszych po tych wciąż
młodych:). Jak zwykle pogoda
była łaskawa, a trasa zachwyciła urokami Puszczy Stromeckiej. Zakończenie odbyło się
w gościnnym Nadleśnictwo
Dobieszyn.

Wszystkich zainteresowanych prosimy
o składanie ofert w biurze
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach
pokój nr 1, sekretariat tel. 48 614-58-74.

Okołoświąteczne
działania
KPP Kozienice

O

kres poświąteczny zdecydowanie nie był spokojny dla kozienickich policjantów. Oprócz
zwyczajowo nasilonych w tym okresie problemów
z ruchem drogowym, musieli mierzyć się również z
zupełnie nieprzystającymi do świątecznej atmosfery
czy karnawałowej zabawy aktami przemocy…

Najpierw kilka razy reagowali na przypadki przemocy w rodzinie. 31-latek
znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną,
kierując w jej stronę groźby
karalne, mimo że wcześniej
wydany został wobec niego
zakaz zbliżania się. Zebrane
przez Policję materiały dowodowe pozwoliły na wystąpienie przez prokuraturę
z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec 31-latka
tymczasowego aresztowania – tak też się stało, decyzją sądu oprawca trafił w
na trzy miesiące do aresztu,
natomiast wobec innych
osób, 55 i 33-latka sąd zastosował dozór policyjny, a
także zakaz zbliżania się. W
jednym przypadku wydany
został nakaz opuszczenia
lokalu mieszkalnego.

TYGODNIK

Dk kolejnego zdarzenia
z użyciem przemocy doszło w Nowy Rok. Z relacji
pokrzywdzonego 34-latka
wynika, że zatrzymał się
swoim autem „na stopa
„przypadkowym mężczyznom, którzy niespodziewanie, używając przemocy
zabrali mu kluczyki od auta
i uciekli jego samochodem.
Kozieniccy Policjanci zatrzymali 21 i 18-latka po kilku godzinach. Szybko znaleźli także skradziony przez
nich wcześniej samochód.
Obaj wyraźnie pozbawieni
wyobraźni (bądź zdolności
odróżniania rzeczywistości od gier typu GTA) przestępcy trafili do policyjnego
aresztu.
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wydanie

23

stycznia

Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucji

TYGODNIK

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

01(414) 9 stycznia 2020

3

Okiem wstecz
Dokończenie ze strony 1

Numer 6/2019 to przede
wszystkim temat mostu na Wiśle oraz obszerny, całostronicowy tekst autorstwa odwołanego dyrektora kozienickiego
szpitala, Jarosława Pawlika.
Rozmawialiśmy również z burmistrzem Pionek Robertem Kowalczykiem na temat napiętej
sytuacji podczas ostatnich sesji
Rady Miasta oraz relacjonowaliśmy zwołaną przez niego
konferencje prasową, na której
mowa była przede wszystkim o
fatalnej sytuacji mieszkaniowej
w Pionkach.
Pierwsze wydanie kwietniowe to kolejny wywiad z burmistrzem Kozienic Piotrem
Kozłowskim oraz obszerna rozmowa z najmłodszym radnym
w historii powiatu kozienickiego, Emanuelem Zawodnikiem.
Gratulowaliśmy również 25 lat
działalności Kroniki Kozienickiej. Tak, to już ćwierć wieku
razem – dacie Państwo wiarę?
A skoro już jesteśmy przy naszych przyjaciołach z Kroniki…
nr 8/2019 przedstawił światu
pierwsze zdjęcie naszego redaktora naczelnego w kucharskiej
czapie i zapowiedź premierowego odcinka pierwszego sezonu antenowego hitu pt. Smaki
Ziemi Kozienickiej! Dalej było
zresztą równie barwnie, ponieważ obszernie relacjonowaliśmy Dzień Kozienickiej Pisanki.
Ze spraw poważniejszych zaś
– w gminie Garbatka-Letnisko
odbyły się obchody 75. rocznicy
bitwy pod Molendami, w Kozienicach zaś II spotkanie Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Ziemi Radomskiej.
Nr 9/2019 otworzyliśmy publikacją pracy Adama Króla, ucznia VII klasy, laureata I nagrody
w powiatowym konkursie historycznym pod hasłem „Bo takie
dziedzictwo wziął po dziadku
wnuk…”. Była też relacja z VII
Festiwalu Muzyki Sakralnej im.
Józefa Furmanika oraz obchodów dnia Konstytucji 3 Maja w
Kozienicach i Głowaczowie.
Nr 10/2019 donosił o tym,
że Kozienice są rozbiegane,
dokumentując to m. in. zdjęciem rozbieganego burmistrza, relacjonował cieszący
się ogromnym powodzeniem
konkurs kozienickiego KDK o
nazwie „MUSIC-DANCE”, Zlot
Miłośników BMW 3ERFEST w
Kozienicach oraz obchody Jubileuszu 50-lecia Pożycia Par
Małżeńskich i Dnia Strażaka w
Pionkach, a także sygnalizował
niejasną sprawę domniemanego mobbingu w DPS w Jedlance.
Pierwszy numer czerwcowy
(11/2019) przynosił głównie
dobre wiadomości: na pierwszej stronie dłoń burmistrza

Kozienic ściskał nowy ważny
inwestor, na drugiej zaś informowaliśmy o fakcie, że ruszyły
Turystyczne Kozienice, gminny
portal poświęcony wszystkiemu, co wiąże się z turystyką.
Jako że numer ukazał się kilka
dni po Dniu Dziecka, wiele było
o jego obchodach w regionie. W
Gminie Kozienice miała miejsce
premiera i promocja dedykowanej najmłodszym obywatelom
książki „Kozienice. Moja mała
ojczyzna”, w Jedlińsku Dzień
Dziecka upłynął z kolei na sportowo. Były też rozbujane relacje
z Folkobrania oraz Dnia Puszczy Kozienickiej. Jako patron
medialny wzięliśmy udział w IV
edycji kampanii Ida Czerwcowa.
Numer 12/2019 był dla nas
szczególny, ponieważ był to…
tak, czterechsetny (400!) numer OKA! W numerze tym informowaliśmy o konkursie i
cieszących się powodzeniem
(o czym wiemy z perspektywy
czasu) wycieczkach do Enei organizowanych przez portal Turystyczne Kozienice. Była relacja z Garbatki, gdzie obywał się
rajd PRL-owskich motorowerów
pod hasłem „Złap Iskrę Po Raz
4”, temat dwóch kółek kontynuowaliśmy zresztą i dalej, informując o grancie dla kozienickiej
poMocy rowerowej. Pojawił się
też pierwsza zajawka tematu
kozienickich murali, jak również
relacja z pionkowskich Moto-Wianków. Tancerze wyginali
śmiało ciała podczas kolejnej
edycji „Kozienice City Breakers”,
a kozienicka youtuberka Angelika Grabowska prezentowała
swój pierwszy singiel. Niestety,
z uwagi na ograniczenia formatu drukowanego - jedynie
opisowo.
Wakacje nie były bynajmniej
czasem słodkiej laby dla burmistrza Kozienic, który musiał
znaleźć czas, by po raz kolejny
obszernie opowiedzieć nam o
stanie spraw bieżących i najbliższych (oraz trochę dalszych)
planach. Ucho (na wypadek
gdy Państwo nie wiedzieli: chodzi o prawy górny róg pierwszej
strony, obok logo naszego pisma) straszyło czerwonym tłem
z napisem 244 DNI do LIKWIDACJI SZPITALA. Złowieszczy ten
komunikat odsyłał do niewesołej rozmowy z radnym powiatowym Zbigniewem Sitkowskim.
Z rzeczy weselszych - obszernie
relacjonowaliśmy Święto Policji i nadanie sztandaru KPP w
Kozienicach oraz donosiliśmy
o nowych inwestycjach miejskich w Pionkach. Rozpoczęliśmy również ciekawy, refleksyjny cykl pt. Wywiad z Pauliną,
w którym mogliście Państwo
przeczytać o tym, jak wyglądało
życie młodej Kozieniczanki na
emigracji.

OKO nr 14/2019 to z jednej
strony relacje z letnich festiwali - Holi Festival w Pionkach,
XXXVII Dni Garbatki, Piknik Rodzinny w Kuczkach, Festyn w Lisowie – a z drugiej nieco cięższy
gatunkowo temat protestów i
blokad dróg w Mniszewie.

dzenia zaś życzyliśmy nowemu
dyrektorowi SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”. No i nie wolno
nam zapomnieć, o fakcie, że
ruszyły już wówczas prace nad
pierwszym kozienickim muralem, zaś I Festyn Hospicyjny z
Eneą udał się pierwszorzędnie.

Numer 15/2019 z kolei to najpierw informacje o kontrowersjach związanych z technologią
5G (tu zdradzimy, że zdarzyła
nam się w związku z tą publikacją osobista wizyta czytelnika, który dał wyraz przekonaniu że nie zaakcentowaliśmy
ewentualnego zagrożenia dość
dobitnie), a następnie tematy zdecydowanie weselsze, jak
relacja z uroczystości w USC w
Kozienicach, gdzie pary z 50-letnim i dłuższym stażem pożycia
małżeńskiego otrzymały z rąk
burmistrza
okolicznościowe
medale.

Numer 19/2019 mógł elektryzować szczególnie mieszkańców
Pionek, a to za sprawą artykułu z pierwszej strony, w którym Leszek Ruszczyk roztaczał
wizję odbudowy pionkowskiej
wytwórni prochu. Pod hasłem
„Kolej dla Kozienic, pieniądze
dla Szpitala oraz most, który
łączy” opisywaliśmy perspektywy inwestycji, które mogą
odmienić oblicze naszego regionu. W ramach Peryskopu
Wyborczego rozmawialiśmy z
Andrzejem Kosztowniakiem, interweniowaliśmy też, na prośbę
czytelników, w sprawie zaniedbanej drogi między Białą Górą
a Kępą Niemojewską. Całą stronę poświęciliśmy też opisowi
Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Przewozie.

W ostatni numer wakacyjnym wywiad z Marcinem Łukasiewiczem,
wiceprezesem
Enei i zarazem kandydatem w
nadchodzących wyborach parlamentarnych, otwierał nasz
Peryskop Wyborczy. Relacjonowaliśmy Dzień Energetyka Pożegnania Lata 2019 i XX Dożynki
Gminy Kozienice oraz zapowiadaliśmy obchody 80, rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej.
Te ostatnie były zresztą powodem, dla którego pierwszy
numer wrześniowy cechowała
mieszanka powagi z ostatnimi
odblaskami wakacyjnej beztroski. Na pierwsza stronę trafiło
wspomnienie o barbarzyńskim
bombardowaniu Zwolenia w
roku 1939, była też relacja z obchodów 80. rocznicy wybuchu II
WŚ. Jakby dla kontrastu numer
był też jednak szczególnie imprezowy – obszernie opisywaliśmy Dzień Energetyka, dożynki
powiatowo-gminne 2019 w Jedlińsku oraz XVII Festiwal Muzyki
Rozrywkowej im. Bogusława
Klimczuka. Nie zabrakło również
relacji z pierwszego rajdu rowerowego Królewskim Gościńcem
zorganizowanego przez portal
Turystyczne Kozienice!
Nr 18/2019 to ponownie temat mostu na Wiśle, tym razem jednak z dużo większą niż
kiedykolwiek wcześniej dawką
konkretów. Byliśmy tam, staliśmy w miejscu, gdzie w niedalekiej przyszłości przebiegnie z pewnością droga piękna,
długa i prosta, co z brzegiem
zetknie drugi brzeg. W tym samym numerze opisywaliśmy też
obustronnie mało satysfakcjonujące, a jednak warte uwagi
(Czemu? Szczegóły w tekście)
spotkanie mieszkańców Kozienic z GDDKiA. Pionkom gratulowaliśmy jubileuszu 65-lecia
nadania praw miejskich, powo-

Specjalny numer 20/2019
miał charakter przedwyborczy,
toteż znalazła się w nim przygotowana przez nas Ściągawka
Wyborcza, ale także relacja z
obchodów 235 lat Nadleśnictwa Kozienice, 90-lecia i 60-lecia powstania Czerwonego i
Zielonego, czyli pionkowskich
szkół technicznych oraz 100 lat
szkoły w Jedlance. Numer, jak
widać, wybornie jubileuszowy.
Aby bardziej zamieszać, ukazała się w nim również I część
naszego całkiem poczytnego
(jak miało się okazać) cyklu pt.
„Z notatnika młodego stażysty”.
Trwają spory co do gatunku, do
jakiego należy zakwalifikować
to dzieło, my ze swej obstawiamy dreszczowiec socjologiczny
z elementami czarnej komedii.
W nr 21/2019 było sporo historii – duża relacja z wycieczki pod egidą Kozienickiego
Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznych, obchody 105.
rocznicy bitwy pod Anielinem
i Laskami... Pierwszy kozienicki
mural o którego odsłonięciu
pisaliśmy (oraz projekt drugiego) też miał przecież charakter
historyczny. Kosmiczna była natomiast nasza wizyta w kozienickiej stacji śledzenia meteorów
w ZS Nr 1!
W nr 22 Wiktoria Krekora
wspominała swoją pracę na
planie kręconego w Kozienicach filmu „Wiedźma”, znalazła się również w numerze
relacja z jego premiery. Opisaliśmy pełną napięcia XIV Sesję
Rady Miejskiej w Kozienicach
oraz odsłonięcie II kozienickiego muralu. Ciekawych historii Krzysztof Reczek, dyrektor

Muzeum Regionalnego w Kozienicach, uraczył historią Pomnika Mauzoleum Legionów
Polskich w Żytkowicach.
Nr 23 przyniósł ze sobą opis
akcji Szlachetna Paczka w Kozienicach oraz prolog naszego cyklu „Psychoaktywne Kozienice”.
Znalazło się miejsce dla kilku
relacji z obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz
strona na kolejny tekst historyczny - wspomnienie o kozienickich Legionistach Piłsudskiego.
Rozmawialiśmy również z z Michałem Woźnym, autorem strony Kozienice’39, obecnie Dawne Kozienice – do tego tematu
na pewno wrócimy!
W nr 24 zamieściliśmy budującą relację z ponownego (po
remoncie) otwarcia Muzeum
Regionalnego w Kozienicach,
opis Andrzejkowego Konkurs
Tańca o Puchar Burmistrza
Zwolenia 2019, kolejną część
cyklu „Psychoaktywne Kozienice” (tym razem poświęconą
profilaktyce), podsumowanie I
roku kadencji Burmistrza Gminy
Kozienice Piotra Kozłowskiego i
relację z kolejnej burzliwej sesji
Rady Miejskiej - tym razem z akcentem biblijnym.
Ostatni w roku numer 25 to
na początek kolejny, tym razem
podsumowujący pierwszy rok
sprawowania urzędu, wywiad
z burmistrzem Kozienic Piotrem Kozłowskim. Dalej mamy
Pionki i sprawę poselskiej interwencji w sprawie nieczynnych
dworców kolejowych. Enea tym
razem w odsłonie świątecznej – wspiera przegląd kolęd i
pastorałek oraz bierze udział
w warsztatach kulinarnych w
ośrodku opiekuńczym „Panda”.
W Kozienicach burmistrz z zastępcami odbierał zapowiedziane na początku roku inwestycje,
była też relacja z (udanego!) I
Kozienickiego Kiermaszu Świątecznego. 470 lat miasta Kozienice uczciła historyczna sesja
popularnonaukowa, a Stażysta
zakończył swój staż.
Tak wyglądał z naszej perspektywy - bądź, jak kto woli, przedstawiony przez nasz pryzmat ubiegły rok. Nie wszystko, co się
działo, zmieściło się na naszych
łamach, nie wszystko też, co na
nie trafiło, przypomnieliśmy w
tej relacji. Działo się sporo i nie
można chyba mówić o zastoju w
regionie. Jeśli rok obecny przyniesie jeszcze więcej ciekawych
wydarzeń, pomysłów i zmian –
mamy nadzieję być na bieżąco i
jak najpełniej, w miarę na szych
skromnych możliwości, o nich
Państwa informować.
Wszystkiego dobrego!
AlKo
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„Bez zbędnych słów” - JASEŁKA 2019

P

o raz kolejny uczniowie naszej szkoły zachwycili publiczność swoim talentem aktorskim.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia młodzi artyści pod kierunkiem pani
Karoliny Matejszczak, s. Jadwigi Szczepańskiej i ks. Damiana Janiszewskiego przygotowali
inscenizację dotyczącą w głównej mierze narodzin Pana Jezusa. W przedstawieniu wykorzystali
jedną z najtrudniejszych technik gry aktorskiej – pantomimę.

W środę, 17 grudnia 2019 r.,
o godz. 14:00 dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, społeczność
uczniowska, pracownicy obsługi
i administracji oraz zaproszeni
goście, wśród których znaleźli
się: Pani Sekretarz Gminy Garbatka – Letnisko - Marzena Pomarańska, Przewodniczący Rady
Gminy - Pan Włodzimierz Mazur,
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Pod Sosnową Szyszką –
Pani Maria Grygiel oraz przedstawiciele Rady Rodziców zebrali się
w sali gimnastycznej. Mieli oni
przyjemność obejrzenia jasełek,
które bez wątpienia wprowadziły
ich w magiczny, świąteczny nastrój. Za pomocą ruchu, mowy
ciała i gestów dzieci pokazały
wszystko to, co związane jest
z wyczekiwanymi narodzinami
Dzieciątka. Największe wrażenie zrobiła na odbiorcach scena
rozgrywająca się w raju, która
podzielona była na kilka etapów.
Członkowie Szkolnego Teatrzyku "Zamaskowani" z ogromną
precyzją odegrali swoje role
i doskonale ukazali towarzyszące im emocje. Dopełnieniem gry
aktorów była niewątpliwie muzyka, która podkreśliła panujący
na scenie nastrój.
Kolejną rzeczą zasługującą na
pochwałę była charakteryzacja
występujących osób. Podczas
przedstawienia dzieci zaprezentowały różnorodne kostiumy,
które sprawiły, że widzowie mogli się przenieść do odległych
czasów. Publiczność podziwiała także przepiękną scenografię, która zmieniała się wraz
z kolejnymi aktami.
Prezentowane podczas przedstawienia scenki przeplatały się z
występami wokalnymi uczniów.
Chór szkolny zaśpiewał kilka pięknych kolęd i pastorałek – tych tradycyjnych i tych całkiem nowatorskich. Nie zabrakło też występów
solowych. Zarówno uczniowie
jak i nauczyciele uświetnili swym
śpiewem tę niezwykłą uroczy-

stość. To był występ pełen aktorskiego kunsztu z ogromną dozą
emocji, które sprawiły, że wydarzenie to na długo pozostanie
w naszej pamięci.
Po części artystycznej wszyscy zebrani wzięli udział we
wspólnym kolędowaniu, po
czym przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli świąteczne życzenia. Następnie głos
zabrała pani Dyrektor Agnieszka Babańca, która skierowała
wiele ciepłych słów w stronę
występujących w jasełkach uczniów. Serdecznie podziękowała
nauczycielom za przygotowanie
uroczystości szkolnej. Na koniec
złożyła wszystkim
świąteczne oraz noworoczne życzenia.
To samo uczynili wszyscy goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Przy dźwiękach
kolędy nastąpiło symboliczne
łamanie się opłatkiem. Tym miłym akcentem zakończyła się
to uroczyste spotkanie.
Karolina Matejszczak
W jasełkach wystąpili:
- członkowie Teatrzyku Szkolnego Zamaskowani:
Malwina Sosnowska, Julia
Szewczyk, Agata Zaborska, Zofia
Mieczyńska, Natalia Warchoł,
Amelia Krawczyk, Alicja Karsznia,
Emilia Zawadzak, Karolina Słyk,
Filip Matejszczak; - uczennice
klasy 2b:- Marlena Sosnowska,Maja Banaś,- Natalia Maj,- Nikola
Maślanek,- Laura Kupidura,- Daria Grzywacz;- Paulina Mucha,Wiktoria Zawodnik;- uczniowie
klasy 5a:Maja Pochylska,Amelia
Kwaśnik,Zofia Brudzyńska, Wiktoria Hajduk, Lena Malec, Martyna Jurek,Oliwia Sobieszek,
Dominika Maj, Bartłomiej Basaj, Filip Kęska,Filip Sztobryn,
Błażej Maciąg,- chór uczniowski;- soliści: Wojciech Garczyna, - Maja Pochylska,- Filip Matejszczak,- Marlena Maj,- Anna
Kamińska,- Zuzanna Kamińska,Gabriel Kubiak,- Zofia Brudzyńska,pani
Agata
Styczyńska,-

pani Irena Cieloch,- pani Karolina Matejszczak;- zespół muzyczny:- Wanessa Szewczyk,Oliwia Gołda,- Anna Kamińska,
Zuzanna Kamińska,

- konferansjerzy:- Wiktoria Piwońska,- Jakub Molenda.Uroczystość szkolną przygotowali: • przedstawienie
teatralne: pani Karolina Matej-

szczak, s. Jadwiga Szczepańska
i ks. Damian Janiszewski; • oprawa muzyczna: pan Tomasz Kubiak; • oprawa plastyczna: pani
Agata Styczyńska.
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Sami Sobie

Warto wspierać tych, którzy nie czekają na mannę z nieba i sami wspierają się w trudnych chwilach i pomagają innym. Przedstawiamy Stowarzyszenie „Sami Sobie”.

S

kuteczna integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych stanowi
istotne wyzwanie dla polityki społecznej w Polsce. Problem osób niepełnosprawnych
w gminie Kozienice jest bliski zarówno pracownikom samorządowym jak i społeczności lokalnej.
Tym problemem na terenie gminy Kozienice zajmują się jedna z organizacji pozarządowych Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie”.
Stowarzyszenie „Sami Sobie”
jest organizacją, która swą działalność zapoczątkowała w sierpniu 2004r. i zrzesza 53 członków.
Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie. Stowarzyszenie realizuje zadania w zakresie
rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego
rozwoju i poprawy sprawności,
niezbędnych do prowadzenia
przez osobę niepełnosprawną
niezależnego,
samodzielnego
oraz aktywnego życia - na miarę
jej indywidualnych możliwości.
Do celów statutowych Stowarzyszenia należy profilaktyka
niepełnosprawności u dzieci,
młodzieży i dorosłych, działalność charytatywna na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin przyczyniająca
się do pokonywania trudności
życiowych. Pogłębianie wrażliwości i świadomości społecznej
odnośnie funkcjonowania osób
niepełnosprawnych oraz pobu-

dzanie społeczeństwa do działań
na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych.
Na czele zarządu stoi prezes
stowarzyszenia „Sami Sobie”
- Marlena Sankowska i wraz z
całym zarządem każdego roku
starają się poszerzać swoją działalność statutową i większym
zasięgiem obejmować działania
na rzecz osób niepełnoprawnych
i ich rodzin. Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie
w realizacji zadań publicznych.
Głównym źródłem finansowania stowarzyszenia są dotacje,
składki członkowski oraz 1%
z organizacji pożytku publicznego. Realizowane zadania wspierane są finansowo ze środków
Gminy Kozienice i innych pozyskanych źródeł.
W ramach swojej działalności
Stowarzyszenie realizuje programy mające na celu kompleksową rehabilitację, systematyczne
i profesjonalne działania wspomagające rozwój intelektualny

i fizyczny osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi i psychoruchowymi,
dzieci i młodzież z autyzmem.
Dostrzegając potrzeby rodzin osób niepełnosprawnych
w stowarzyszeniu prowadzone są zajęcia dla rodzin, które
maja motywować do podejmowania aktywności w różnych
sytuacjach życiowych, w tym
również w sytuacjach trudnych.
Takie przedsięwzięcia skierowane są nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również
dla ich rodzin.
Działania
stowarzyszenia
przełamują bariery społeczne,
podnoszą jakość życia osób niepełnosprawnych oraz zwiększają
ich aktywności i udział w życiu
społecznym. Podstawowym zadaniem wobec rodzin osób niepełnosprawnych jest stwarzanie
warunków do integracji oraz niwelowanie wykluczenia i marginalizacji społecznej.
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KOZIENICKA KARTA MIESZKAŃCA
W

raz z początkiem 2020 roku na terenie Gminy
Kozienice wdrażany jest program Kozienickiej Karty
Mieszkańca (KKM).

- Z myślą „przewodnią” o stwarzaniu warunków do osiedlania
się i zamieszkiwania na naszym
terenie, rozwijaniu i umacnianiu
poczucia tożsamości lokalnej
uruchomiliśmy nowy program:
„Kozienicka Karta Mieszkańca".
Do otrzymania wspomnianej karty uprawnieni są właśnie mieszkańcy Gminy Kozienice, którzy
rozliczają podatek dochodowy w
Urzędzie Skarbowym w Kozienicach, a także członkowie rodzin
tych osób, których miejscem
stałego zamieszkania jest Gmina Kozienice – informuje Dorota
Stępień – zastępca burmistrza
ds. społecznych. Posiadacze KKM
uprawnieni są do ulg i zwolnień
przy korzystaniu z różnego rodzaju usług świadczonych przez Organizatora i Partnerów Projektu.
Zapewne warto ją mieć – podsumowuje wiceburmistrz.
Aktualnie na liście Partnerów
Programu są: Kozienicki Dom
Kultury im. Bogusława Klimczu-

ka, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, Muzeum Regionalne
im. prof. Tomasza Mikockiego w
Kozienicach, Biblioteka Publiczna
Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego oraz Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z
o.o. Z biegiem czasu lista ta oczywiście będzie się rozszerzać.
- Zapraszamy do dołączenia do
naszego Programu wszystkich
oferujących usługi lub towary
dla naszych Mieszkańców. To
okazja do prezentacji i promocji
prowadzonej formy działalności,
a także stworzenia długoterminowych relacji z lokalnymi Klientami – zachęca burmistrz Piotr
Kozłowski.
KKM ma formę zindywidualizowanej, imiennej karty plastikowej i wydawana jest nieodpłatnie na okres 3 lat. Wnioski o jej
wydanie należy składać w Punkcie Informacji Urzędu Miejskiego
w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Przy składaniu wniosku należy
przedłożyć do wglądu dokument
tożsamości, pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Kozienicach (zawierającą
prezentatę – pieczęć Urzędu lub
w przypadku rozliczania zeznania
PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT
oraz wydrukowane Urzędowe
Poświadczenie Odbioru), a w

sytuacji osoby, która w trakcie
roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie Gminy Kozienice
i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada
zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3.
W przypadku osób uczących się
powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku
życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki

(indeks lub ważną legitymację,
bądź inny dokument).
Funkcjonuje także strona internetowa: http://karta.kozienice.
pl/ - gdzie w bardzo przejrzysty
sposób zapoznać się można ze
szczegółami korzystania z karty,
z regulaminem, listą Partnerów
i obowiązującymi zniżkami, a
także pobrać wzór wniosku.

Sylwester w Kozienicach - fotorelacja
W

tym roku mieszkańcy Kozienic – i nie tylko – obchodzili wspólnie Sylwestra w nowym miejscu i nowej formule. Wiemy
na pewno, że zabawa przy pływalni Delfin udała się pierwszorzędnie – co dobrze ilustrują poniższe zdjęcia!
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Orszak Trzech Króli 2019 w Kozienicach - Fotorelacja

6

stycznia 2019 roku kozieniczanie po raz kolejny świętowali dzień Objawienia Pańskiego, zwany popularnie
Świętem Trzech Króli, uczestnicząc w malowniczym orszaku.
Wiadomości o sensie Orszaku Trzech Króli postanowiliśmy
zasięgnąć u źródła, czyli organizatora. Jak wyjaśnił nam, zapytany o to, dlaczego warto w
orszaku uczestniczyć, Mariusz
Ptaszek, Wielki Rycerz Rady Rycerzy Kolumba nr 15420 w Kozienicach im. Matki Kazimiery
Gruszczyńskiej:
- Jest to tradycja chrześcijańska, historia o tym, jak przybyli
Trzej Królowie, którą my odtwarzamy na tyle, na ile możemy.

Idziemy do szopki, pokłonić się
Dzieciątku Jezus, by kultywować
tradycje chrześcijańskie. Dzisiaj
jest bardzo dobra pogoda, wiec
liczymy na dużo wiernych i duży
orszak. Wyruszamy już po raz
dziewiąty. Jeśli chodzi o organizację, to była na początku inicjatywa Rycerzy Kolumba, powstała
fundacja i teraz co roku nas przybywa. W tamtym roku uczestniczyło 780 miast, a teraz jest już,
jak podają media, 900.
AlKo
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Zbiórka azbestu Pomoc prawna
O

d stycznia 2020 r. mieszkańcy gminy Jedlińsk mogą
skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
świadczonego przez adwokatów i radców prawnych.
Starosta radomski Waldemar
Trelka i wójt gminy Jedlińsk Kamil
Dziewierz zawarli w tej sprawie
porozumienie, na mocy którego
gmina zapewni nieodpłatnie lokal oraz poniesie koszty mediów.
Natomiast po stronie powiatu
leży zapewnienie prawników,
którzy będą udzielali mieszkańcom porad. Punkt zlokalizowany jest na parterze budynku
Gminnego Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej w Jedlińsku
przy ulicy Krótkiej 1.

J

uż po raz kolejny Gmina Jedlińsk będzie zabiegać
o przyznanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji na
odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk.
O bezpłatny odbiór i utylizacje
ubiegać się mogą osoby fizyczne,
nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami,
użytkownikami wieczystymi lub
zarządcami nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk.
Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu
(np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość

w metrach kwadratowych lub tonach oraz wypełnić na miejscu w
Urzędzie Gminy w Jedlińsku niezbędne załączniki.
Wnioski przyjmowane będą
w terminie do dnia 31 stycznia
2020 r.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy (pok. nr
03) oraz pod numerem telefonu
48 32 13 098.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania

dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej,
zmierzające do podniesienia
świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc
w jego realizacji. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady
dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych
oraz zabezpieczenia społeczne-

Godziny pracy
poniedziałek 13:00–17:00
wtorek 08:00–12:00
środa 8:00–12:00
czwartek 15:30–19:30
piątek 8:00–12:00
go. Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje również
nieodpłatną mediację.

Jeśli chcesz podtrzymać tradycję,
zgłoś swój udział jako artysta-amator
w widowisku obrzędowym
„Ścięcie Śmierci”.
Zapisy przyjmowane będą w
godzinach pracy GCKIKF w Jedlińsku
od 7 stycznia do 10 lutego 2020 roku.

PIONKI

Radni z Pionek uchwalili budżet na 2020 rok

T

uż przed świętami w Pionkach odbyła się XVII sesja Rady
Miasta na której uchwalono budżet na przyszły rok ze
zmianami zaproponowanymi przez kilku radnych. Głównie przesuwano pieniądze z płac dla pracowników przedszkoli, instytucji kultury i obiektów sportowych z przeznaczeniem
na… remonty chodników i dróg.
Radny Krzysztof Bińkowski z
Ogólnopolskiego Festiwalu Czarnego Krążka, który cieszy się
ogromną popularnością przesunął 60 tys. zł na remont dwóch
chodników w swoim okręgu wyborczym. Przewodniczący Wojciech Maślanek z wyposażenia
Centrum Aktywności Lokalnej
zabrał na przeprojektowanie ulicy Aleje Lipowe, której remont
był obiecany w poprzedniej kadencji, ale z powodu braku pieniędzy na tak dużą inwestycję nie
został nawet rozpoczęty. Radny
Tomasz Łyżwa aż 200 tys. zł ujął
z płac dla pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury, Centrum
Aktywności Lokalnej, a także pracowników obiektów sportowych
oraz z wydatków na bieżącą działalność MOK i przesunął na remont nawierzchni ul. Wiśniowej.
Radny Stanisław Pacan kolejne
200 tys. zł z wynagrodzeń dla
pracowników przedszkoli przesunął na zieleń miejską i oczyszczanie miasta. Iwona Wydmuch
wnioskowała o zabranie 20 tys.
zł na remont chodnika w swoim
okręgu wyborczym i chciała na
to przeznaczyć pieniądze zapisane w budżecie na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i
emisji papierów wartościowych.
Ponieważ już wcześniej komisja
budżetu zawnioskowała do burmistrz o zabranie z odsetek 70
tys. zł, skarbnik miasta wyjaśniła,
że już więcej stamtąd zabrać nie
można. Radna Wydmuch swój
wniosek wycofała, ale złożył go

przewodniczący Maślanek.
Burmistrz próbował tłumaczyć radnym, że choć w budżecie
na 2019 r. nie było zapisanych
środków na wiele remontów
dróg i chodników, to jednak w
ciągu roku wykonano je i w przyszłym roku będzie podobnie, bo
jeśli w którymś z działów pojawią się wolne środki, to zostaną one przeznaczone właśnie
na takie remonty. Radnych nie
udało się przekonać, a Dawid
Jaroszek stwierdził, że w takim
razie radni nie mają zaufania

do burmistrza. Zapytał też czy
którykolwiek z wnioskodawców
zmian w budżecie był u burmistrza by zapytać czy można
zabrać z płac i przeznaczyć te
pieniądze na cokolwiek innego,
ale odpowiedzi nie uzyskał.
Robert Kowalczyk starał się
wytłumaczyć, że w związku z
podwyżką najniższego wynagrodzenia, dodatkiem za wysługę lat
czy nawet podwyżką dla nauczycieli musiał w projekcie budżetu
na wynagrodzenia zapisać więcej
pieniędzy niż w roku ubiegłym.
Rząd wprowadzając podwyżki
dla najniżej zarabiających oraz
podwyżki dla nauczycieli nie rekompensuje tego samorządom,
które same muszą udźwignąć
sfinansowanie tych zadań. Burmistrz obawia się negatywnych
skutków działania radnych, gdyż

takie posunięcia mogą doprowadzić chociażby do redukcji zatrudnienia czy ograniczenia działalności przedszkoli, a co za tym
idzie placówki mogą być krócej
czynne lub zabraknie pieniędzy
na zajęcia logopedyczne, opiekę
psychologiczną, rytmikę, a może
nawet religię, bo za pracę katechetów też trzeba zapłacić.
W związku z tym, że radni tak
chętnie uszczuplali pieniądze na
podwyżki wynagrodzeń dla najniżej zarabiających, radny Włodzimierz Szałabaj złożył wniosek
o obniżenie o 20 tys. zł wydatków
na rzecz osób fizycznych w radzie
miasta. Na to nie zgodził się sam
przewodniczący wyjaśniając, że
diety radnych zostały ustalone
poprzez uchwałę i wniosek radnego Szałabaja doprowadzi jedynie do uszczuplenia wydatków

na obsługę biura Rady Miasta, na
co on nie może pozwolić. Gdyby jednak radni przyjęli wniosek
o obniżce wydatków na rzecz
osób fizycznych w radzie, to w
kolejnym etapie mogliby podjąć
uchwałę o obniżeniu swoich diet.
Jednak we własnej kieszeni najtrudniej szukać oszczędności.
Radni głosujący za obniżeniem
wydatków na wynagrodzenia dla
pracowników jednostek podległych: Bińkowski, Grzywacz,
Maślanek, Nowak, Pacan, Wąsik, Wierzycka, Wydmuch i Łyżwa. Na obniżenie wydatków na
rzecz osób fizycznych w radzie
miasta nie zgodzili się: Bińkowski, Grzywacz, Maślanek, Nowak,
Wąsik i Łyżwa, od głosu wstrzymała się radna Wydmuch, a radna Wierzycka nie brała udziału
w głosowaniu.
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SMS o treści TC.OKO.

OGŁOSZENIA DROBNE

+ treść ogłoszenia na nr 72068 . Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: www.tygodnikoko.pl

NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1300m2, wszystkie media, 2 km od Kozienic,
Tel. 512-751-991

• Facet 45 lat pozna szczupłą kobietę z Kozienic i ok. Czekam na
smsy.Tel 508 615 325

RÓŻNE

PRACA

• Sprzedam organy 5-oktawowe
Technics KN650-PCM KEYBOARD, duży klawisz. Nowy zasilacz
do organów, cena do uzgodnienia. Tel: 518-297-160, Kozienice
• Sprzedam zegarki stan bardzo
dobry Radziecki Rakieta cena
150zł oraz Szwajcarski Delbana z 1969r. cena 300 zł. W razie pytań proszę o kontakt pod
nr tel. 506 272 159

9

• Firma zatrudni do pracy przy
kosmetykach ok. Piaseczna. Praca stała Trasa Ryki Dęblin Kozienice. INF. pod num 786 285 551
od 10 do 15
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT.
C+E W RUCHU KRAJOWYM
TEL. 517 249 095
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

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

Tel. 721 875 981

Kasy Fiskalne Online
Firma KORDAS

ul. Konstytucji 3 Maja 3
(budynek SM)
26-900 Kozienice,

Tel. 503 057 533
Usługi dźwigowe
Kalbarczyk
Tel. 602482568
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PRODUKCJA • TRANSPORT • MONTAZ
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Największa Orkiestra świata
gra w tym roku już po raz 28!
Od samego początku jej głównym celem było doposażenie polskich szpitali - co roku ten cel, mimo wielu
przeciwności,udaje się fundacji realizować. Zakupiony
ni≥ą sprzet znajduje się już w niemal każdym szpitalu
w naszym kraju, a jego łączna wartość to ponad miliard
100 milionów złotych.
Sztab w Kozienicach podczas dotychczasowych finałów
zebrał

ponad 760 tys. złotych!!!
Pieniądze te wracają do nas, trafiły do naszej placówki.
Sprzęt zakupiony przez fundację znajduje na oddziałach:
neonatologicznym (502 393,12 zł)
pediatrycznym (87 196,29 zł)
otolaryngologii (276 107,99 zł)
oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym
(239 732,91 zł)
Wartość przekazanego do Kozienic sprzętu to ponad
milion złotych (1 105 430,31) złotych.
Dla dzieci i noworodków zakupione zostały m.in. inkubatory, pompy strzykawkowe, aparaty do badania
słuchu, kardiomonitory, urządzenie do wspomagania
oddychania noworodków, pulsoksymetry, a także wagi,
łóżeczka i glukometry. Fundacja dba jednak nie tylko o
dzieci: dla seniorów natomiast zakupiono m.in. specjalistyczne łóżka, materace antyodleżynowe, fotel kąpielowy i inhalatory.

PRZYDATNE INFORMACJE

• Sztab 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajduje się w budynku OPP „Ogród
Jordanowski” w Kozienicach przy ulicy Jana Kochanowskiego 1.

• W tym roku w akcji weźmie udział 70 wolontariuszy, którzy zbiórkę pieniędzy przeprowadzą od godz. 7.00 do godz. 15.00. Każdy z wolontariuszy będzie posiadał w widocznym miejscu
identyfikator ze zdjęciem oraz puszkę z numerem zgodnym z numerem identyfikatora. Podczas
zbiórki wolontariusze będą w stałym kontakcie ze sztabem.
• Darczyńców WOŚP zapraszamy 12.01.2020 roku o godzinie 13.30, na plac przy skrzyżowaniu ulic Legionów i Warszawskiej przy napisie: KOZIENICE, gdzie odbędzie się niecodzienne wydarzenie: „Serce Kozienic bije dla WOŚP”. Podczas akcji wszyscy Kozieniczanie utworzą ogromne
serce, które zostanie uwiecznione na wspólnym zdjęciu. Będzie to kolejna okazja do zasilenia
puszek kwestujących wolontariuszy.
•

O godzinie 20.00 zorganizowane zostanie "Światełko do nieba".

• Na 10.01.2020 (piątek) o godzinie 17.00 zaplanowano spotkanie kwestujących w tegorocznym finale WOŚP z Szefem Sztabu oraz z przedstawicielem Policji w celu objaśnienia zachowania
wolontariuszy podczas zbiórki pieniężnej.
•

(źródło FB OPP „Ogród Jordanowski” w Kozienicach)
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Jastrzębie zimy się nie boją!
M

łodzi piłkarze UKS-u Jastrząb Głowaczów
(rocznik 2005) najlepsi w silnie obsadzonym
ogólnopolskim turnieju ,,Futbol na tak”
w Głuchołazach.

Turniej w oddalonych o ponad
400 kilometrów Głuchołazach
(woj. opolskie) odbywał się na
otwartym, zmrożonym boisku.
W dwudniowych (4-5.01.br)
zmaganiach zespół trenera Pio-

tra Bolka zwyciężył pięciokrotnie
, 1 spotkanie przegrał i jedno zremisował.
- Jestem bardzo dumny z chłopaków, że dali radę. Walczyli do końca w każdym meczu,

podkreśla trener Bolek. Królem
strzelców turnieju został zawodnik zwycięskiej drużyny Szymon
Siodłowski z 10 golami. Warto
też dodać, że transport na turniej
zapewniła gmina Głowaczów.

1 Turniej Świąteczny
w Piłce Siatkowej
„BOMBA TEAM”

14

grudnia 2019r. w sali gimnastycznej PSP w Brzeźnicy
rozegrano 1 Turniej Świąteczny w Piłce Siatkowej
„BOMBA TEAM”.

Organizatorem turnieju był zawodnik z drużyny „Bomba Team”
Tomasz Kordecki .
Zgłosiły się 4 kozienickie ekipy:
Drużyna kobieca LEJDIS, BOCIAN
TEAM, JÓZIO CAR-RENT i gospodarz BOMBA TEAM. Grano systemem każdy z każdym i po blisko
5 godzinach gry wyłoniono zwy-

cięzcę – drużynę Bomba Team.
Drugie miejsce zajęła drużyna
Bocian Team prowadzona przez
kapitana drużyny Jacka Piwońskiego, trzecie miejsce przypadło
drużynie Józio car-rent Michała Józefowicza, a na czwartym
miejscu uplasowała się drużyna
kobiet Lejdis.

Kozienice. Amatorska Halowa
Liga Piłki Nożnej 2019/2020
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Spośród osób, które do 15.01.2020 (włącznie) nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy atrakcyjne nagrody!
Prosimy o przesyłanie hasła na adres mailowy ogloszenia@tygodnikoko.pl

