
MATURA ‘2013

TYGODNIK
BEZPŁATNY  TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ OD 2001 r.             Nr 459/01           13 stycznia 2022 r.           redakcja@tygodnikoko.pl           www.tygodnikoko.pl           (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. 

OKIEM WSTECZ…PO RAZ TRZECI
Trzeci już raz pierwszy numer w nowym roku otwieramy tekstem podsumowującym rok ubiegły zatytułowanym “Okiem 

wstecz” - czyżbyśmy zatem mogli już mówić o nowej świeckiej tradycji? Czas pokaże, tymczasem przypomnijmy: jaki 
był właściwie rok 2021 oglądany naszym (Waszym) OKIEM?

dokończenie str. 3

Najobszerniejszym tekstem  
z numeru 1/2021 był wywiad 
z Burmistrzem Gminy Kozie-
nice Piotrem Kozłowskim. 
Można było dowiedzieć się 
sporo o gminnych inwesty-
cjach  zrealizowanych w roku 
2020 oraz tych, które miały 
ruszyć w 2021, poruszony zo-
stał także budzący w tamtym 
czasie wciąż spore emocje te-
mat budowy nowej siedziby 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego oraz 
perspektyw stojących przed 
- wówczas istniejącą dopie-
ro od pół roku - spółdzielnią 
socjalną “Przystanek Kozie-
nice”. Swoją drogą: te nasze 
wywiady, prowadzone wspól-
nie z Kroniką Kozienicką, stały 
się już tradycją same w sobie, 
toteż kolejnego możecie spo-
dziewać się Państwo w ko-
lejnym numerze! Informacją 
smutną i dla wielu wyznacza-
jącą symboliczny koniec pew-
nej epoki była niewątpliwie 
wiadomość o śmierci Adama 
Białego, pierwszego dyrekto-
ra i zarazem budowniczego 
Elektrowni Kozienice.

Niestety, ostateczne pożeg-
nanie było także tematem 
artykułu z pierwszej strony 
numeru 2/2021, ponieważ 
w styczniu niespodziewanie, 
dzień po swoich 43. urodzi-
nach, opuścił nas Arkadiusz 
Mizera, trener i wychowaw-
ca młodzieży, przez długie 
lata związany z klubami z 
regionu radomskiego, gdzie - 
jak wspominają jego wycho-
wankowie - nauczał począt-
kujących piłkarzy nie tylei 
nie tylko futbolu, co przede 
wszystkim życia. W numerze 
tym relacjonowaliśmy także 
poruszającą historię choroby 
3-letniego Kazika i zbiórki na 
jego leczenie, której ogłosze-
nie spotkało się z ogromnym 
odzewem wśród kozieniczan 
(i nie tylko). Niestety, wkrót-
ce mieliśmy się dowiedzieć, 
że choroba postępowała zbyt 
szybko, by nawet tak ogrom-
na mobilizacja mogła urato-
wać życie chłopca.

Numer 3/2021 przyniósł 
m.in. podsumowanie 29. 
finału WOŚP oraz przede 
wszystkim  wyczekiwaną 
przez wielu wieść o rozpo-

częciu prac projektowych 
zmierzających do budowy 
mostu na rzece Wiśle. To 
był akcent przyszłościowy - 
wszak na realizację tak dużej 
i ważnej inwestycji będziemy 
musieli jeszcze trochę po-
czekać - w przeszłość Kozie-
nic sięgnęliśmy natomiast za 
sprawą wspomnień Eugeniu-
sza Strawińskiego, których 
lekturę polecam wszystkim 
ciekawym dawnego kolory-
tu naszego miasta, w szcze-
gólności zaś mieszkańcom  
ulicy Borki.

Wydanie 4/2021 otworzyli-
śmy reportażem dotyczącym 
zamierzonej likwidacji szkoły 
w Bogucinie, ale gwoździem 
numery był niewątpliwie 
obszerny i - ze względu na 
osobę indagowaną - bardzo 
sympatyczny wywiad z Mał-
gorzatą Boryczką, dla które-
go przyczynkiem był fakt, że 
ta młoda kozienicka pisarka 
zaliczyła wówczas doskonale 
przyjęty debiut książkowy, 
publikując w wydawnictwie 
Nisza zbiór opowiadań pt. 
„O perspektywach rozwoju 
małych miasteczek”. Dla en-
tuzjastów historii i jej lokal-
nych meandrów znalazły się 
w tym numerze aż dwa teks-
ty: kontynuacja wspomnień 
Eugeniusza Strawińskiego 
oraz opracowanie Grzegorza 
Kocyka na temat bitwy pod 
Nową Wsią 19 lutego 1831 r.

“40 000 kozienickich ka-
drów” - o cóż może chodzić? 
Zastanawiało się nad tym za-
pewne wielu naszych Czytel-
ników, widząc tytuł na pierw-
szej stronie numeru 5/2021. 
Tajemnicę zdradziliśmy szyb-
ko: tyle właśnie, w przybliże-
niu, liczy sobie kolekcja klisz 
fotograficznych, na których 
Franciszek Subocz zgroma-
dził zdjęcia wykonywane 
między rokiem 1982 a 2000. 
Najobszerniejszy tekst nume-
ru (“ROZMOWY, KTÓRE LE-
CZĄ”) poświęciliśmy kwestii 
bardzo ważnej, w szczegól-
ności w trudnym czasie pan-
demii: dostępowi do pomocy 
psychologicznej w ogóle oraz 
konkretnie w sprawach zwią-
zanych z uzależnieniami. Na 
nasze pytania dotyczące tej 
materii cierpliwie odpowia-

dały panie z kozienickiego 
Centrum Leczenia Uzależ-
nień i Pomocy Psychologicz-
nej. Mieliśmy również okazję 
poinformować, że wstępna 
lokalizacja mostu na Wiśle 
została ustalona oraz rela-
cjonować dla Państwa cieka-
we wystawy w kozienickim 
Muzeum, obie poświęcone 
polskim bojownikom o wol-
ność - tym z czasów Króle-
stwa Polskiego i tym, którzy 
pozostali nieugięci w powo-
jennych czasach instalowania 
u nas narzuconego przemocą 
systemu.

Zbyt wiele było w tamtym 
roku pożegnań… W numerze 
6/2021 nasz Naczelny zosta-
wił kilka ciepłych słów, wspo-
minając Henryka Zmitrowi-
cza, wieloletniego dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kozienicach. Znalazło się 
również miejsce dla naszego 
swoistego lokalnego “Who is 
who” w postaci artykułu “Ar-
tyści z Kozienic na telewizyj-
nych ekranach i teatralnych 
deskach”.  Przybliżyliśmy 
również Państwu działalność 
kozienickiego hospicjum oraz 
- na okoliczność otwarcia no-
wych linii - sprezentowaliśmy 
rozkład jazdy kozienickiego 
Metrobusa.

Pierwszą stronę pierwsze-
go numeru kwietniowego 
(7/2021) poświęciliśmy  bar-
dzo ważnemu acz niestety 
często bagatelizowanemu 
problemowi bezdomności 
zwierząt. W tym numerze po-
jawiły się także pierwsze zwia-
stuny ważnego dla nas jubile-
uszu, czyli 20-lecia Tygodnika 
OKO! Na razie sam Naczelny, 
niżej podpisany oraz Emil Ko-
pański sygnalizowali jedynie 
temat… który miał się wkrót-
ce na naszych łamach roz-
winąć w istną sagę i festiwal 
wspomnień.

“Jedlnia-Letnisko może stać 
się miastem” - taki tytuł wi-
tał każdego, kto sięgnął po 
numer 8/2021. Inicjatywa 
ciekawa, acz nie pozbawiona 
otoczki kontrowersji i obaw 
mieszkańców, które starali-
śmy się w sposób możliwie 
obiektywny relacjonować na 
równi ze stanowiskiem tzw. 
czynników oficjalnych. Efek-

towne zdjęcia okrasiły relację 
z imprezy „Hunt Run – Polo-
wanie na Biegaczy”, a dla en-
tuzjastów historii, o których 
zawsze staramy się pamiętać, 
jako że ich pasję w redakcji 

zgodnie podzielamy, przygo-
towaliśmy artykuł o tym, jak 
nadano nazwę ulicy 3 Maja w 
Kozienicach.
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji
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NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

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

MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl    PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

MOTORYZACJA

RÓŻNE

• SPRZEDAM opony zimowe 
Uniroyal 175x65x14 przebieg 
około 3 tys, km. Stan bardzo 
dobry. Cen a400 zł do uzgod-
nienia. Felgi 14 do Renault Me-
gane stalowe 4 szt, szt. 25 zł.  
Tel. 662-134-575 
lub 606-706-318
• SPRZEDAM komplet opon let-
nich KLEBER 195/55/R15 i jed-
ną  oponę  MICHELIN  195/55/
R15.  Cena  do  uzgodnienia.   
Tel. 604 420 756
• Sprzedam samochód oso-
bowy Fiat Seicento, silnik 1.1 
rok produkcji 2002, stan do-
bry. Cena 23000 zł. Kozienice,  
Tel. 603 724 562
• Sprzedam ciągnik Ursus C-330 
używany. Wiadomość - Brzeźnica 
29 k/Kozienic.
• Sprzedam samochód osobowy 
CHEVROLET  AVEO silnik 1,2, rok 
produkcji 2004, stan dobry, cena 
2400. 
Tel. 694-193-904 (Kozienice)
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI 
PO NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, moto-
rowery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SA-
MOCHODY wsk, mz, simson, mo-
torynka itp FIAT, POLONEZ. Ciąg-
niki rolnicze. Tel. 721 029 688
• Sprzedam rozrusznik oraz si-
łownik tylny do koparki CASE, 
cena 2000 zł.  Tel. 784-783-757

• Sprzedam 2 niwelatory geode-
zyjne Ni020 i Ni025 firmy Zeiss 
Jena. Łaty gratis. Tel. 604-420-756
• Sprzedam radiotelefony Mo-
torola z zasilaczami, zasięg do 
100 m, cena 100 zł za komplet.  
Tel. 604-420-756
• Sprzedam drzwi z demontażu, 
drewniane, stan dobry - cena 180 
zł. Tel. 501-566-168
• Sprzedam beczkę dębową dużą - 
cena 200 zł. Tel. 501-566-168
• Sprzedam wagę 500-kilogramo-
wą - cena 60 zł. Tel. 501-566-168
• Sprzedam pianino stulet-
nie do renowacji, cena 590 zł.  
Tel. 501-566-168
• Sprzedam antyki. Tel. 668-803- 
997
• Sprzedam 2 sedesy poznańskie, 
150 zł szt. Tel. 668-803- 997
• Sprzedam kompletną szafkę 
łazienkową z umywalką, 160 zł.  
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam klimę stojącą. 
Tel. 668-803- 997

• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy, mój Tel. 690-509-802
• Sprzedam gospodarstwo w 
Gminie Policzna. 
Tel. 530-080-510
• Sprzedam działkę budowlaną w 
Bogucinie. Tel. 668-803-997

• Przystojny i zadbany zamożny 
wdowiec pozna Panią w wieku 
50-60 lat na dalsze lata życia.  
Tel. 609-972-576
• Facet 48 lat pozna kobietę z 
Kozienic i okolic. Proszę o SMS-y. 
Tel. 508-615-325

PRACOWNICY 
Z UKRAINY

Agencja pracy dostarczy pra-
cowników produkcyjnych 

liniowych/magazynowych 
do pracy przy uprawach  

owoców, warzyw oraz do 
prostych procesów produk-

cyjnych z Ukrainy, Mołdawii.  

Indywidualne warunki 
współpracy 

Tel: 502-741-971

KASY FISKALNE ON-LINE
1470 brutto LAN

1639 brutto  WI-FI
1720 brutto  GSM
Spółdzielnia Socjalna 

"PRZYSTANEK KOZIENICE"
Tel. 503 057 533

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

(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)

• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy. Tel. 690-509-802
• Sprzedam działkę rekreacyjną 
nr 48 na ROD „USTRONIE” w Ko-
zienicach. Działka zabudowana – 
altanka murowana z poddaszem, 
podpiwniczeniem i własnym uję-
ciem wody. Tel: 501 478 780
• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okoli-
ce. Tel. 739-075-275
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w 
bloku działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2,6 ha. Działka 
zabudowana, w pełni uzbrojona 
w media, położona 10 km od Ko-
zienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam hektar ziemi w 
Brzózie klasa 3 cena 40.000.  
Tel. 604-181-478
Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Tel. 604-181-
478 lub 503-124-381
• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam hektar ziemi w Brzó-
zie klasa 3 cena 40.000. 
Tel. 604-181-478
• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Tel. 604-181-
478 lub 503-124-381

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

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

Tel. 882 126 601

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA zatrudnią:
KIEROWNIKA WARSZTATU

wymagania:
• wykształcenie minimum średnie;

• doświadczenie mechaniczne.
Tel. kontaktowy 600 030 838

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA zatrudnią:
• pracowników 

do pracy w kotłowni
• pracowników  

do pracy na hali produkcyjnej

Tel. kontaktowy 600 030 838

INFORMACJA O SZCZEPIENIACH 
w SP ZZOZ w KOZIENICACH

W związku z dużym zainteresowaniem szczepieniem 
przeciwko COVID-19, w celu uniknięcia oczekiwania w ko-
lejce do szczepienia informujemy, że żeby zaszczepić się

w Punkcie Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ 
w Kozienicach należy wcześniej zapisać się telefonicznie 

pod numerami telefonów: 
(48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 

w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.

Można również zapisać się na szczepienie za pomocą  
internetu na portalu pacjent.gov.pl wybierając 

Punkt Szczepień przy SP ZZOZ Kozienice.

Zapraszamy chętnych do szczepienia w naszym punkcie 
szczepień po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Punkt Szczepień Powszechnych 
w SP ZZOZ w Kozienicach pracuje:

od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 – 15.30
oraz dodatkowo w każdą środę do godziny 18.00  

oraz w soboty w godzinach 9.00 – 13.00
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OKIEM WSTECZ… PO RAZ TRZECI
Zgodnie z zapowiedziami nu-

mer 9/2021 był pierwszym, w 
którym w ramach obchodów 
naszego 20-lecia zamieściliśmy  
obszerne wspomnienia jednego 
z naszych byłych współpracowni-
ków, swego czasu (a były to cza-
sy zaiste wspaniałe!) reportera, 
sekretarza redakcji i redaktora 
naczelnego, Mateusza Pułkow-
skiego. Miło nam też było poin-
formować o nowych gminnych 
inwestycjach, takich jak Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne, przebu-
dowa targowiska miejskiego czy 
Środowiskowy Dom Samopomo-
cy. Najbardziej poruszającym opi-
nię publiczną tematem numeru 
był bez wątpienia bunt radnych 
powiatu kozienickiego, który - jak 
obecnie wiemy - miał w nieodle-
głej przyszłości doprowadzić do 
ustąpienia ówczesnego starosty i 
Zarządu powiatu.

W numerze 9 mieliśmy Mate-
usza, tymczasem w 10/2021 cza-
sy pracy w OKU i związane z tym 
anegdoty wspominał Mariusz Ba-
saj. Mieliśmy również okazję po-
rozmawiać z innym byłym współ-
pracownikiem, choć pretekst był 
tym razem inny, ponieważ Emil 
Kopański wystąpił jako współau-
tor książki “Moje najważniejsze 
90 minut” poświęconej i będącej 
owocem - jakżeby inaczej - jego 
piłkarskiej pasji. Najbardziej kon-
trowersyjną sprawą poruszoną w 
tym numerze była z pewnością 
kwestia ogłoszenia konkursu na 
stanowiska dyrektorskie w Pub-
licznym Przedszkolu nr 3 w Kozie-
nicach i Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Brzeźnicy. Ponieważ w 
momencie składania numeru dys-
ponowaliśmy już oświadczeniami 
i wszystkich zainteresowanych 
stron, opublikowaliśmy je, by każ-
dy mógł zapoznać się z racjami i 
stanowiskami u źródeł.

Numer 10 wychodził akurat w 
dniu, gdy odbyć się miała XXXII 
(nadzwyczajna) sesja rady powia-
tu kozienickiego, podczas której 
rozpatrywany miał być wniosek 
o odwołanie zarządu powiatu 

i starosty, toteż nie mogliśmy 
wówczas jeszcze nic powiedzieć 
o tym, jak rozwinie się sytuacja, 
dlatego dopiero numer 11/2021 
mógł przywitać Państwa tytułem 
NOWE ROZDANIE W POWIECIE 
KOZIENICKIM. Odwołanie Zarzą-
du i poprzedniego starosty zo-
stało przegłosowane 7 czerwca, 
a nowym starostą kozienickim 
został Krzysztof Wolski. Na na-
szych łamach zrelacjonowaliśmy 
wypadki, które do tego dopro-
wadziły, a także opublikowaliśmy 
oświadczenia zarówno ustępują-
cego Andrzeja Junga, jak i rozpo-
czynającego urzędowanie Krzysz-
tofa Wolskiego. Mimo pandemii, 
u progu lata sporo działo się w 
kulturze i sporcie: relacjonowa-
liśmy m.in. X Bieg Szlakiem Kró-
la Zygmunta Starego, kozienicki 
etap Mini Mistrzostw Europy oraz 
Kozienicką Noc Muzeów.

W numerze 12/2021 tematem 
“z okładki” było nowo powstały 
Dom Samotnej

Matki “Victoria” w Majdanach, 
działający pod auspicjami Fun-
dacji Bez Mamy i Taty, inicjatywa 
tyleż interesująca, co po prostu (i 
niestety) bardzo potrzebna. W cy-
klu 20 LAT TYGODNIKA OKO roz-
mawialiśmy tym razem z jednym 
z pierwszych współpracowników 
OKA, Dariuszem Szewcem, przy 
czym rozmowa dotyczyła nie tylko 
tejże współpracy, ale także w du-
żej mierze historii Festiwalu Mu-
zyki Rozrywkowej im. Bogusława 
Klimczuka. Kto dziś pamięta, że 
pierwsze publiczne zachęty do 
zorganizowania tak mocno dziś 
wrosłego w kalendarz kulturalny 
naszego miasta festiwalu poja-
wiały się swego czasu właśnie na 
naszych łamach?

100. URODZINY BLIŹNIACZEK! 
- taki tytuł nie zdarza się często, 
nieprawdaż? Skoro zatem trafiło 
nam się, że właśnie w naszej gmi-
nie mieliśmy okazję obchodzić 
TAKI jubileusz, nie pozostawa-
ło nam nic innego, jak umieścić 
informację o nim na 1 stronie 
numeru 13/2021! Co czekało na 

Czytelników w środku? M.in. re-
portaż  z wizyty w Kozienicach 
(fizycznie: w Kawiarni Kulturalnej) 
Radia WNET, informacja o wotum 
zaufania i absolutorium dla Bur-
mistrza Gminy Kozienice, relacja 
ze spotkania autorskiego z Emi-
lem Kopańskim oraz zaproszenia 
na imprezy sportowe i kulturalne.

W numerze 14/2021 kontynu-
owaliśmy cykl 20 LAT TYGODNIKA 
OKO, tym razem zamieszczając 
wspomnienia pasjonata i propa-
gatora rekonstrukcji historycznej 
oraz pracownika kozienickiego 
muzeum, Grzegorza Kocyka, któ-
ry w swoim czasie opublikował na 
naszych łamach wiele ciekawych 
tekstóœ o tematyce historycz-
nej. Cóż jeszcze wydarzyło się w 
sierpniu? Do Kozienic zawitali na 
zaproszenie gminy repatrianci z 
kazachstańskiego Atbasaru, któ-
rzy otrzymali u nas mieszkanie, 
by mogli osiedlić się i rozpocząć 
nowe życie w kraju przodków. W 
Kociołkach wmurowano kamień 
węgielny pod budowę kozieni-
ckiego hospicjum, a gmina poin-
formowała o otrzymaniu miliono-
wej dotacji na budowę nowego 
bloku na osiedlu Polesie. Swoje 
sukcesy szeroko reklamowała w 
tym numerze również Gmina Gło-
waczów - i słusznie, bo było się 
czym pochwalić.

Numer 15/2021 rozpoczęliśmy 
bardzo ciekawą i wielowątkową 
rozmową z Damianem Gajdą, na-
szym człowiekiem w Google. Nie, 
nie w Google Polska.  W centra-
li Google w Krzemowej Dolinie. 
Nasz 20-lecie tym razem świę-
towaliśmy publikacją unikalnych 
zdjęć z początków istnienia OKA. 
Naszym zdaniem dla nich samych 
warto ten numer mieć i od czasu 
do czasu sobie przypomnieć. Kto 
wie, jak będziemy na tę stronę 
patrzeć za kolejnych 20 lat?

Mapp fundi controversi inter 
Janików et Kozienice - dobrze Pań-
stwo czytacie, dokładnie takiemu 
tematowi poświęciliśmy pierw-
szą stronę numeru 16/2021, taki 
bowiem tytuł nosi mapa z roku 

1755, którą Muzeum Regionalne 
w Kozienicach pozyskało ze zbio-
rów Archiwum Głównego Akt 
Dawnych w Warszawie, a która 
daje nam wyobrażenie o'tym, 
jak wyglądały kozienice w XVIII 
wieku. Wątkiem również ponie-
kąd okołohistorycznym, ale nieco 
mniej przyjemnym, była informa-
cja o odkryciu szczątków ludzkich, 
jakie odsłonięto podczas prac na 
terenie remontowanego targo-
wiska przy ul. Bohaterów Getta 
w Kozienicach. Relacjonowaliśmy 
także kozienickie obchody Święta 
Wojska Polskiego, Enea Kozienice 
Triathlon oraz XXI Dożynki Gminy 
Kozienice.

Rafał “Zielony” Lechański 
opuścił nas w lipcu 2019. Nieco 
ponad rok później jego przyjacio-
łom, Karolowi Kozakowi i Mate-
uszowi Pułkowskiemu udało się, 
korzystając z okazji, jaką stworzył 
uruchomiony przez KDK projekt 
konkursu na inicjatywy „Nasza 
kultura w Gminie Kozienice”, 
zdobyć finansowanie i wsparcie 
logistyczne potrzebne do zorgani-
zowania upamiętniającego tę nie-
zwykle ważna dla kultury Kozienic 
(nie tylko alternatywnej)  postać. 
Inicjatywie tej (oraz, siłą rzeczy, 
wspomnieniom związanym z 
Rafałem) poświęciliśmy rozmo-
wę z pierwszej strony numeru 
17/2021, zatytułowaną KAŻDY 
KONCERT JEST SPOTKANIEM. 
Jako, że był to numer z poczatku 
września, obszernie relacjonowa-
liśmy Dzień Energetyka – Pożeg-
nanie Lata 2021, 18. Festiwal Mu-
zyki Rozrywkowej im. Bogusława 
Klimczuka oraz jubileusz Świerży 
Górnych i tamtejsze dożynki. Całą 
stronę poświęciliśmy także atrak-
cjom czekającym na chętnych w 
kozienickim Domu Seniora.

Jubileusze w ogóle zresztą sta-
ły się swego rodzaju motywem 
przewodnim tego czasu w roku, 
we wrześniu obchodziliśmy bo-
wiem także 25-lecie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Przewozie, 
poświęcając temu tematowi 
całą pierwsza stronę numeru 

18/2021. Relacjonowaliśmy rów-
nież takie wydarzenia jak 6. edy-
cja kampanii społeczno-chary-
tatywnej „Ida Czerwcowa. Stop 
rakowi piersi” oraz spotkanie 
badaczy i miłośników (to chyba 
odpowiednie słowo?) meteorów, 
meteorytów, meteoroidów, boli-
dów i perseidów, podczas którego 
można było m.in, dowiedzieć się 
co te wszystkie nazwy oznacza-
ją i czym się jedno od drugiego 
różni. Znaczącym wydarzeniem 
opisywanym w tym numerze było 
z pewnoscią otwarcie Centrum 
Usług Społecznych, powstałego z 
przekształcenia Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kozienicach. Nie zabrakło też rela-
cji z „najdzikszego” biegu sezonu, 
czyli Hunt Run.

Numer 19/2021 otworzyliśmy 
groźną nutą, ale też sprawa była 
- i właściwie wciąż jest - poważ-
na, chodzi bowiem o skrzyżowa-
nie w centrum Kozienic, u zbiegu 
ulic warszawskiej i radomskiej, 
na którym nie pierwszy raz do-
szło do poważnego wypadku, o 
co wielu mieszkańców obwinia, 
prawdopodobnie nie bez racji, 
złe jego zaprojektowanie i nie-
właściwą organizację ruchu. Ob-
szernie relacjonowaliśmy spot-
kanie z Krzysztofem Tłoczkiem, 
liderem stowarzyszenia  Zoo-
-Ratownictwo Garbatka.. tak, z 
tym samym Krzysztofem, który 
już wkrótce miał zostać naszym 
felietonistą. Zawsze miło jest nam 
relacjonować sukcesy, A w tym 
numerze mieliśmy okazję pisać 
o wysokim (III) miejscu kozieni-
ckiego muralu w oGólnopolskim 
konkursie na mural roku i o tytule 
Samorządowego Lidera Edukacji 
zdobytym przez gminy Kozienice 
i Głowaczów. Była też relacja z 
Kozienickiego Dnia Ekonomii Spo-
łecznej oraz XII Marszu Szlakiem 
31. Pułku Strzelców Kaniowskich. 
Sensacyjnym i zarazem bardzo 
sympatycznym doniesieniem 
była informacja, że wobec nagłej 
konieczności jeden z kozienickich 
policjantów z pełnym powodze-
niem odebrał poród na parkingu 
kozienickiego szpitala.

dokończenie ze strony 1
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Nawet 7 tys. zł za dobry pomysł
Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Kozienice będą mieli okazję do sprawdzenia się w roli 

animatorów kultury, a przede wszystkim do realizacji własnych pomysłów. Ogłoszono 
bowiem 2. Konkurs na inicjatywy lokalne „Nasza kultura z KDK w Gminie Kozienice”. Nabór 
wniosków rozpoczął się 4 stycznia i potrwa do 31 stycznia.

Nowy konkurs to kontynua-
cja działań Kozienickiego Domu 
Kultury w zakresie wspierania 
inicjatyw oddolnych na tere-
nie Gminy Kozienice. Podobne 
przedsięwzięcia miały już miej-
sce kolejno w 2020 i 2021 roku.

– Warto zauważyć, że tak na-
prawdę to trzeci konkurs na ini-
cjatywy naszych mieszkańców, 
ale drugi realizowany i finanso-
wany bezpośrednio przez Gminę 
Kozienice i Kozienicki Dom Kul-
tury. Pierwszą edycję konkursu 
przeprowadziliśmy w ramach 
programu Narodowego Cen-
trum Kultury. Pomysł ten bardzo 
dobrze się przyjął, dlatego też 

na jego podstawie stworzyliśmy 
własny, rozbudowany o kilka 
elementów – wyjaśnia Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury El-
wira Kozłowska.

Jak to działa?
W ramach naboru mieszkańcy 

(pojedyncze osoby i/lub grupy) 
mogą zgłaszać swoje pomysły 
z zakresu szeroko rozumianej 

kultury. Mogą to być np. różne-
go rodzaju warsztaty, konkur-
sy, koncerty, spektakle czy inne 
przedsięwzięcia. Co ważne, to 
wnioskodawcy będą odpowiada-
li za ich realizację – sprawdzą się 
zatem w roli animatorów kultury.

Gmina Kozienice i Kozienicki 
Dom Kultury zapewnią nato-
miast finansowanie najlepszych 
pomysłów, które zostaną zgło-
szone do konkursu. Na realizację 
pojedynczej inicjatywy można 
otrzymać nawet 7 tys. złotych 
dofinansowania.

– Wszystkie płatności reali-
zować będzie Kozienicki Dom 
Kultury na podstawie przed-
stawionych faktur i rachunków, 
dlatego też mieszkańcy nie po-
winni obawiać się o trudności 
związane z częścią finansową ich 
pomysłów. Oczywiście zapewni-
my też wsparcie merytoryczne 
oraz odpowiednią promocję 
działań projektowych – dodaje 
Elwira Kozłowska.

Złóż wniosek
Aby wziąć udział w konkursie 

inicjatyw, należy wypełnić spe-
cjalny wniosek. Jego wzór (wraz 
z załącznikami) dostępny jest na 
stronie www.dkkozienice.pl. For-
mularze są bardzo proste i ich 
wypełnienie nie powinno spra-
wić nikomu problemów. Należy 
podać m.in. dane kontaktowe, 
informacje o autorach inicjatywy, 
zarys przedsięwzięcia, jego zakła-
dany budżet i harmonogram.

– W stosunku do poprzedniej 
edycji konkursu wprowadzili-
śmy kilka zmian. W formularzu 
pojawił się punkt dotyczący 
współpracy autorów inicjatyw 
z Kozienickim Domem Kultury. 
Chcemy, aby jasno komuniko-
wali jakiego wsparcia potrze-
bują, bo to ułatwi realizację 
pomysłów. Co więcej, wszyscy 
wnioskodawcy przed złożeniem 
formularza powinni skonsulto-
wać swój wniosek z koordynato-
rami konkursu. To warunek wy-
magany przy ocenie formalnej 
– mówi Elwira Kozłowska.

Koordynatorami konkursu są 
pracownicy KDK: Mariusz Basaj 
(mariusz.basaj@dkkozienice.
pl, tel. 48 611 07 50, wew. 128) 
i Patrycja Dąbrowska (patrycja.
dabrowska@dkkozienice.pl, tel. 
48 611 07 50, wew. 128). Wnio-
ski można konsultować w trakcie 
całego okresu naboru.

Wypełnione formularze należy 
składać osobiście w sekretaria-
cie Kozienickiego Domu Kultury, 
drogą pocztową (ul. Warszawska 
29, 26-900 Kozienice) lub mailo-

wo na adres sekretariat@dkko-
zienice.pl w terminie od 4 stycz-
nia, od godz. 9.00 do 31 stycznia, 
do godz. 15.00.

Wybiorą najlepsze wnioski
Złożone wnioski najpierw 

przejdą weryfikację formalną. 
Kolejnym etapem ich oceny bę-
dzie głosowanie mieszkańców 
w Internecie, w trakcie którego 
będą mogły otrzymać dodat-
kowe punkty. Następnie oceny 
wniosków dokona komisja po-
wołana przez organizatorów kon-
kursu. W sumie dofinansowanie 
będzie mogło otrzymać maksy-
malnie trzy wnioski. Wyniki kon-
kursu poznamy do 18 lutego. Po-
tem przyjdzie na czas na kwestie 
formalne. Sama realizacja pomy-
słów planowana jest na okres od 
1 marca do 13 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje,  
w tym regulamin, dostępne są na 
stronie www.dkkozienice.pl oraz 
u koordynatorów konkursu. Or-
ganizatorami konkursu są Gmina 
Kozienice i Kozienicki Dom Kultu-
ry im. Bogusława Klimczuka.

Długie tabelki z cyframi pewnie 
za wiele nikomu niezwiązanemu 
z leczeniem i rehabilitacją dzikich 
zwierząt by nie powiedziały, dla-
tego korzystając z okazji, przygo-
towałem krótkie podsumowanie 
w bardziej przystępnej dla każde-
go formie.

Ośrodek rehabilitacji zwie-
rząt w Garbatce-Letnisko pod 
egidą ZOO-Ratownictwa Gar-
batka otrzymał od Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska 
zezwolenie na otwarcie i prowa-
dzenie swojej działalności dnia 
16.06.2021.

Od tamtej pory do końca ubie-
głego roku przyjął łącznie dzie-
więćdziesiąt jeden dzikich zwie-
rząt.

Sześćdziesiąt cztery, a więc ok. 
70% z nich to ptaki, ssaków goś-
ciliśmy w ośrodku pozostałe 30%, 
co z kolei przekłada się na liczbę 
dwudziestu siedmiu zwierząt. 
Wśród naszych pacjentów zda-
rzały się przeróżne gatunki - licz-
bowo rzecz ujmując rozróżniliśmy 
dwadzieścia dziewięć gatunków 
ptaków i osiem gatunków ssaków.

Zagłębiając się bardziej w tę 
statystykę dodam, iż ponad 26% 
naszych pacjentów zdołaliśmy 
skutecznie przywrócić do ich na-
turalnego środowiska, blisko 18% 
przekazać innym specjalistycznym 
ośrodkom (skąd większość wróci-
ła na wolność), a niespełna 54% 
nie przeżyła lub została poddana 
eutanazji. Niestety, choć dla nie-
których liczba ta może wydawać 
się wysoka, to należy pamiętać, 

że zwierzęta dzikie nie dają oznak 
choroby, dopóki nie są w napraw-
dę krańcowym jej etapie (i wtedy 
najczęściej zostają znalezione), na 
którym mimo nawet najlepszych 
chęci medycyna weterynaryjna 
jest już bezsilna i jej działania sku-
piają się na leczeniu paliatywnym 
lub eutanazji. Gro naszych pacjen-
tów to zwierzęta po wypadkach 
komunikacyjnych, zderzeniach 
z pojazdami, czasem z domami 
bądź liniami wysokiego napięcia - 
to również pacjenci, którzy z uwa-
gi na rozległe obrażenia nie jeste-
śmy w stanie skutecznie pomóc. 
Zawsze jednak, niezależnie od 
tego jak beznadziejny wydaje się 
być dany przypadek, podejmuje-
my próbę ratowania i bezwzględ-
nie zapewniamy spokój, ciepło i 
wolność od bólu.

Cieszy jednak, że blisko poło-
wa naszych podopiecznych trafia 
na wolność lub do innego spe-
cjalistycznego ośrodka, gdzie po 
odpowiedniej rehabilitacji znów 
wraca na wolność bądź ma możli-

wość w odpowiednich warunkach 
dożyć swojej starości mimo trwa-
łego kalectwa.

Bażant i gołąb to z kolei dwójka 
dzielnych pacjentów, którzy ra-
zem z nami powitali nowy 2022 
rok.

Z tego miejsca chcę podzięko-
wać wszystkim wolontariuszom, 
którzy w miarę swoich możli-
wości poświęcali swój czas i siły 
na wspieranie naszego ośrodka 
rehabilitacji. Tym wszystkim, któ-
rzy wspierają nas materialnie po-
przez darowizny dziękuję w dwój-
nasób - tak naprawdę w dużej 
mierze także dzięki Wam leczenie, 
rehabilitacja i opieka nad dzikimi 
pacjentami ma szansę zaistnieć.

Na koniec nie sposób nie wspo-
mnieć o wszystkich lekarzach-wo-
lontariuszach, którzy byli dostęp-
ni w ubiegłym roku, niezależnie 
od pory dnia czy nocy, lekarzach 
weterynarii o wielkich sercach i 
umiejętnościach a są nimi (w ko-
lejności alfabetycznej):

Artur Gugała (Gabinet Wete-
rynaryjny, Sieciechów),Michał 
Jabłoński (PulsVet, Pionki), Mi-
chalina Krakowiak (BoliŁapka, 
Garbatka), Justyna i Maciej Maj-
cher (4 Łapy, Kozienice), Adrian 
Płatos (Zwierzyniec, Radom), 
Michał Potera (PulsVet, Pionki), 
Aleksandra Wójcik (Zwierzyniec, 
Radom).

Mamy nadzieję, że w kolejny 
rok wchodzimy bogatsi o do-
świadczenia tych 91 pacjentów, 
gotowi na kolejne wyzwania i 
mogąc liczyć na wsparcie przez 

Was - darczyńców, wolontariuszy i 
wszystkich wrażliwych na potrze-
by dzikich zwierząt ludzi.

tech. wet. Krzysztof Tłoczek
Kierownik Ośrodka Rehabilitacji 

Zwierząt w Garbatce

Od redakcji: tytuł pochodzi od 
nas, Krzysztof nie jest tu niczemu 
winien...

Konkurs zakończony
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice zorganizowała dla 

rodzin konkurs plastyczny pt.:„Mikołaj jest wśród nas”. 
W konkursie mogli wziąć udział dzieci wraz z rodzicami (bez 
ograniczeń wiekowych).

Główne cele tej inicjatywy 
to: rozwijanie wrażliwości ar-
tystycznej, inwencji twórczej i 
kreatywności, promocja działal-
ności Biblioteki Publicznej Gminy 
Kozienice oraz wybranie najlep-
szej, oryginalnej pracy artystycz-
nej.  Uczestnicy konkursu do 15 
grudnia musieli dostarczyć swoje 
prace.

Do placówki wpłynęło 11 ory-
ginalnych prac. Z oceną i wytypo-
waniem tej najlepszej  zmierzyło 
się pięciu śmiałków/biblioteka-
rzy z Głównej. Wybór był bardzo 
trudny, gdyż wszystkie dzieła 
były piękne. W ocenie brano pod 
uwagę
-oryginalność projektu i pomy-
słowość,
-ogólne wrażenie estetyczne ,
-spójność z celem konkursu.

Dnia 03.01.2022  jury konkursu 
„Mikołaj jest wśród nas” posta-
nowiło przyznać nagrody:

I miejsce -  Rita Wojtkowska
I miejsce - Jakub Grudzień
II  miejsce Hanna Suwała, Mi-

chał Stępień, Anna Janeczek
III  miejsce Oliwia Kurek, Patryk 

Kurek, Róża Grzejszczak, Kacper 
Matysiak, Amelia Matysiak, Zoja 
Wojtkowska.

 Za pierwsze miejsce dzieci 
otrzymały Maskotę Biblioteki 
Bibi. Natomiast pozostałe prace 
dyplomy i nagrody książkowe. 
Dodatkowo Hania Suwała dosta-
ła grę Uno za najwięcej przyzna-
nych polubień jej pracy na naszej 
stronie Facebookowej.

Wszystkim dzieciom i ich opie-
kunom Biblioteka dziękuje za 
udział w konkursie.

Eliza I.Sygocka
Biblioteka Publiczna Gminy 

Kozienice

ZOO. Podsumowanie
Ośrodek rehabilitacji zwierząt podlega szczegółowym re-

gulacjom, z których jedna zobowiązuje go do sporządza-
nia raportów z działalności za ubiegły rok.

Zoo-Ratownictwo Garbatka
Tel: 781 356 892, e-mail: zooratownictwo@gmail.com
Darowizny można wpłacać na konto stowarzyszenia

44 1140 2004 0000 3102 8057 7745
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Budżet Gminy Kozienice uchwalony

Sylwester Miejski w Kozienicach

30 grudnia odbyła się 43. sesja Rady Miejskiej pod-
czas niej radni przyjęli budżet gminy Kozienice na 

2022 rok. Dochody wynoszą ponad 186 mln, a wydatki 
ponad 205 mln. Co ważne ponad 37 mln przeznaczonych  
zostało na inwestycje.

Działania inwestycyjne  przed-
stawił w specjalnej prezentacji 
multimedialnej burmistrz Piotr 
Kozłowski. Omówił on tez szczegó-
łowo poszczególne działania. I tak 
ponad 7 mln zostało przeznaczo-
ne na inwestycje drogowe w tym 
m.in. na budowę ul. Ogrodowej 
w Kozienicach, czy przebudowę 
skrzyżowań na terenie miasta, z 
kolei  ponad 3 mln jest przeznaczo-
ne na gospodarkę mieszkaniową 
w tym na budowę mieszkań ko-
munalnych na Polesiu.

Prawie 7 mln jest na inwestycje 
w oświacie w tym na budowę no-
wego przedszkola integracyjnego. 
Pomoc społeczna to ponad 3,5 
mln, w tym są środki na Środowi-
skowy Dom Samopomocy w No-
wej Wsi, czy Centrum Opiekuńczo 
Mieszkalne w Kociołkach. Ma też 
zostać zagospodarowany teren 
przy skrzyżowaniu ulic Warszaw-
skiej i Legionów. Ma tu powstać 
park wodny z różnymi atrakcja-
mi dla całych rodzin. Całkowity 
koszt tej dwuletniej inwestycji to 
ok.7-8 mln złotych. Nowy teren 
rekreacyjny ma tez powstać przy 
skrzyżowaniu ul. Nowy Świat i Ha-
mernickiej.  4,5 mln zaplanowano 
na Kozienickie Błonia na terenie 
Ośrodka Rekreacji i Turystyki nad 

jeziorem. Co ważne w kwocie 
przeznaczonej na inwestycje nie 
ujęto środków z Polskiego Ładu w 
wys.  15 mln zł. Dzięki nim w ciągu 
dwóch lat zostanie zrealizowanych 
ok. 30 inwestycji drogowych. Co 
ważne pomimo tak dużych nakła-
dów inwestycyjnych  gmina już się 
nie zadłuża,  tylko spłaca zaciąg-
nięte w poprzednich kadencjach 
zobowiązania.

Podczas sesji,  po szczegółowym 
omówieniu  głównych założeń 
budżetu i wieloletniej prognozy 
finansowej, odczytane zostały po-
zytywne opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Budżet pozytyw-
nie zaopiniowała branżowa Komi-
sja  Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego oraz pozostałe 
komisje stałe rady. Po dyskusji i 
wyjaśnieniach uchwała w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy na lata 2022 – 2030 została 
przyjęta przy 3 głosach wstrzymu-
jących i  17 za, natomiast budżet 
uchwalono przy 1 głosie przeciw, 
2 wstrzymujących i  17 głosach za.

Przed rozpoczęciem obrad mia-
ła miejsce miła uroczystość. Za 
50- lecie działalności kulturalnej 
uhonorowano poetkę ludową Zo-
fie Kucharską, za 50-lecie pracy 
trenerskiej list gratulacyjny otrzy-

mał prezes Hamera Remigiusz Żak. 
Za wybitne osiągnięcia sportowe 
uhonorowano też Krzysztofa Ko-
złowskiego z Hamera oraz lekko-
atletów z klubu Olimp. W tym gro-
nie znaleźli się Danuta Woszczek, 
Aleksandra Sot, Aleksandra Strzel-
czyk, Jakub Strzelczyk, oraz ich tre-
ner Janusz Misztal. Oprócz listów 
gratulacyjnych osoby wyróżnione 
otrzymały też nagrody pieniężne 
przyznane przez burmistrza.

Zostały też wręczone specjalne 
podziękowania  dla wieloletniego 
dyrektora Muzeum Regionalnego 
w Kozienicach Krzysztofa Reczka, 
który pod koniec grudnia przeszedł 
na emeryturę.

To była wyjątkowa i niezapomniana noc. Pomimo nie-
sprzyjającej aury w sylwestrowy wieczór na parkin-

gu przed Krytą Pływalnią Delfin chętnych do wspólnej  
zabawy nie brakowało.

- Bardzo się cieszę, że po rocz-
nej przerwie spotkaliśmy się na 
sylwestrze miejskim – mówił 
burmistrz Piotr Kozłowski. W ten 
wyjątkowy wieczór życzę zarów-
no mieszkańcom jak i gościom, 
którzy nas odwiedzają szczęścia 
i pomyślności. Żeby ten Nowy 
Rok przyniósł wiele radości, po-
zwolił spełnić najskrytsze ma-
rzenia, zrealizować cele, plany, 
jakie mamy przysporzył wielu 
sukcesów w życiu zawodowym 
i prywatnym. Żeby nikt nie czuł 
się samotnie, żebyśmy odczuwali 
miłość i wsparcie osób bliskich 
i przyjaciół, a ze względu na sy-
tuację dużo zdrowia, zdrowia, 
zdrowia i wszystkiego najlepsze-
go – dodał burmistrz.

O dobry nastrój i dobrą muzy-
kę podczas zabawy sylwestrowej 
zadbał DJ Sopel. Wybrane przez 
niego utwory przypadły miesz-

kańcom do gustu. Zabawa była 
przednia. Tuz przed północą ży-
czenia zgromadzonym przekazali 
burmistrz Piotr Kozłowski wraz  
z małżonką oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Rafał Sucherman. 
Po czym odbyło się wspólne od-
liczanie. Punktualnie o północy 
przed sceną i za sceną pojawiły 
się specjalne efekty pirotech-
niczne, były wyrzutnie iskier, pło-
mieni, serpentyn, był też pokaz 
sztucznych ogni.

Na bezpieczeństwem bawią-
cych się czuwały odpowiednie 
służby, biuro ochrony, policja, 
straż i pogotowie. Cały sylwester 
przebiegł bez zakłóceń. Organi-
zatorem wydarzenia była Gmina 
Kozienice, a partnerami Kozieni-
ckie Centrum Rekreacji i Sportu, 
Kozienicka Gospodarka Komu-
nalna i Kozienicki Dom Kultury.



6 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl01(459) 13 stycznia 2022

TYGODNIK

BędZIE NOWA SZKOłA!
Jak podkreśla marszałek Adam 

Struzik, budowa nowego budyn-
ku szkoły drzewnej w Garbatce-
-Letnisku to największa tego-
roczna inwestycja edukacyjna 
realizowana na Mazowszu. – To 
będzie nowoczesny, komfortowy 
budynek na miarę XXI wieku, w 
którym młodzi ludzie będą nie 
tylko uczyć się, ale i rozwijać 
swoje pasje. Szkoła przeniesie się 
do niego już w przyszłym roku.

Szkoła Drzewna w Garbatce-
-Letnisku działa pod auspicjami 
samorządu województwa mazo-
wieckiego dopiero od 2018 r. Do 
tej pory uczniowie kształcili się 
w niewielkich budynkach, któ-
rych stan techniczny pozostawia 
wiele do życzenia. Dlatego samo-
rząd Mazowsza podjął decyzję o 
budowie nowej siedziby. W 2019 
r. kupiono działkę o powierzchni 
ponad 3,1 ha pod budowę nowe-
go budynku. Na ten cel władze 
Mazowsza przeznaczyły ponad 
4,3 mln zł. W grudniu ubiegłego 
roku podpisana została umowa 
z wykonawcą inwestycji – firmą 
Skanska S.A. Wmurowanie ka-
mienia węgielnego to oficjalne 
rozpoczęcie budowy obiektu. In-
westycja ma być gotowa w 2023 

r.
Wicemarszałek Rafał Raj-

kowski, zaznacza, że rozpoczęta 
właśnie inwestycja obejmuje nie 
tylko budowę samej szkoły, ale 
także bursy szkolnej oraz sal war-
sztatowych. – To dużo więcej niż 
zwykła szkoła, to cały kompleks 
edukacyjny. Wygodny, ekologicz-
ny, ale także związany z historią 
mazowieckiej architektury drew-
nianej – podkreśla 

wicemarszałek.

Dyrektor Zespołu Szkół Drzew-
nych i Leśnych w Garbatce-Letni-
sku Mirosław Dziedzicki podkre-
śla, że oferta szkoły jest cały czas 
poszerzana, w odpowiedzi na 
potrzeby rynku, ale też trendów 
pracy w drewnie – Od września 
będziemy kształcić na kierunku 
technik architektury krajobrazu. 
Wprowadzamy dwie innowa-
cje programowe w technikum 
drzewnym – projektowanie z 
elementami designu oraz reno-
wację i konserwację drewna. A z 
kolei w szkole branżowej I stop-
nia prowadzimy nabory na stola-
rzy, cieślów, dekarzy i tapicerów. 
Już teraz wiele się dzieje, a nowa 
siedziba da nam w zasadzie nie-

ograniczone możliwości rozwoju 
– podkreśla dyrektor.

Będzie wygodnie 
i funkcjonalnie
Nowy kompleks szkolny bę-

dzie się składać z czterech części 
– oświatowej, warsztatowej, hali 
sportowej z zapleczem oraz in-
ternatu – wylicza przewodniczący 
sejmikowej Komisji Rolnictwa i 
Terenów Wiejskich Leszek Przy-

bytniak. – W nowym budynku 
zastosowane zostaną nowoczes-
ne i przyjazne środowisku tech-
nologie. Dodatkowo, cały teren 
zostanie kompleksowo zagospo-
darowany. Powstaną nowe drogi, 
chodniki i dojazdy. Nie zapomnia-
no także o terenach zielonych i 
małej architekturze.

Budynki szkoły, hali i interna-
tu będą ze sobą połączone, na 
dwóch kondygnacjach. Budynek 

warsztatów zostanie natomiast 
odseparowany i dostępny specjal-
nym łącznikiem. Między skrzydła-
mi budynku mieścić się będą dzie-
dzińce – zewnętrzny wejściowy  
i wewnętrzny rekreacyjny.

Szkoła w dobrym stylu
Projekt nowej siedziby szkoły 

nie jest przypadkowy. W projek-
cie elewacji zainspirowano się 
stylem architektury drewnianej, 
zwanym nadświdrzańskim. Jest 
to architektura charakterystycz-
na dla budowli letniskowych i 
posiada w sobie elementy bu-
downictwa mazowieckiego. 
Wyróżnia się lekką konstrukcją 
i bogato zdobionymi pawilona-
mi ze sztukaterią, rzeźbieniami 
i tapicerskimi ozdobami. Dzięki 
działaniom edukacyjnym szkoły, 
dziedzictwo drewnianej architek-
tury w Polsce będzie miało swoją 
kontynuację w nowym wymiarze 
i nowej przestrzeni siedziby szko-
ły. Koszt budowy nowego obiek-
tu to ponad 90 mln zł. Całość in-
westycji zostanie sfinansowane  
z budżetu samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego. Kompleks 
edukacyjny zostanie oddany do 
użytku w 2023 r.

Rusza budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku. W ławach nowego, wygodnego 
budynku uczniowie zasiądą już w 2023 r. Wmurowanie kamienia węgielnego rozpoczęło budowę nowego obiektu. 

Inwestycja zostanie w całości sfinansowana przez samorząd Mazowsza, 
a koszt całego przedsięwzięcia to 90 mln zł.
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11 października - spotkanie z Piotrem Cieszewskim w ramach cyklu 
“Jak żyć?”

n 

22 listopada  - NASZE DWUDZIESTOLECIE :)n 

5 listopada  - Flying Jazz Band, czyli elektryczny 
jazz na żywo!

n 

23 września - KOZIENICKI DZIEŃ EKONOMII SPO-
ŁECZNEJ

n 

28 grudnia - Lubelska Federacja Bardów i koncert 
dla uczestników Domu Seniora.

n 

18 października - spotkanie z Nadleśniczym To-
maszem Sotem.

n 

25 października - spotkanie z aktorem Marcinem 
Masztalerzem.

n 28 grudnia - Lubelska Federacja Bardów i koncert 
dla uczestników Domu Seniora.

n 

9 grudnia - Spotkanie z Przemysławem Świerczem, kapitan  
ampfutbolowej reprezentacji Polski

n 

23 września - KOZIENICKI DZIEŃ EKONOMII SPOŁECZNEJn 

OKIEM WSTECZ… PO RAZ TRZECI
Numer 20/2021 to przede 

wszystkim... brak relacji ze zor-
ganizowanego ku pamięci Zie-
lonego koncertu, która ukazała 
się wcześniej na naszej stronie 
internetowej, była jednak zde-
cydowanie zbyt obszerna do wy-
dania papierowego. Rozwiązanie 
znaleźliśmy iście salomonowe i 
zarazem zgodne z duchem cza-
su, umieszczając na 1 stronie 
jedynie zdjęcia oraz kod QR, 
odsyłający wprost do publikacji 
internetowej. Dużo było w tym 
numerze relacji - zarówno ze 
spotkań w Kawiarni Kulturalnej 
(z Piotrem Cieszewskim i Nad-
leśniczym Tomaszem Sotem), 
jak i sportowych I (Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Prezesa Enei 
Wytwarzanie, Bieg na 100-lecie 
Młodzieżowego Ruchu PCK) tu-
rystycznych (XXII Zlot Turystów 
Województwa Mazowieckiego) 
i kulturalnych (Noc Bibliotek w 
Kozienicach, koncert Doroty Miś-
kiewicz i Marka Napiórkowskie-

go w KDK.

WIDZIMY SIĘ ZA 30 LAT! - do 
czego mógł odnosić się tak śmia-
ły slogan z pierwszej storny nu-
meru 21/2021. Nasi Czytelnicy 
wiedza, że chodziło oczywiście o 
wystawę „Kozienice w fotografii 
– retrospekcja”, czyli efekt inicja-
tywy zgłoszonej przez Franciszka 
Subocza do konkursu na inicja-
tywy lokalne „Nasza kultura w 
Gminie Kozienice”. W numerze 
relacjonowaliśmy także m.in. ob-
chody 100. rocznicy urodzin Bo-
gusława Klimczuka oraz po praz 
pierwszy mieliśmy okazję opub-
likować przygotowany specjalnie 
dla nas felieton Krzysztofa Tłocz-
ka, z którym współpracę chwali-
my sobie do dziś.

Czytelników drugiego listo-
padowego numeru (22/2021) 
witała KOZIENICKA PANORAMA 
HISTORII ta sama, którą można 
teraz oglądać na parkanie ko-

zienickiego zespołu pałacowo-
-parkowego, przygotowana 
staraniem członków stowarzy-
szenia “Przystanek Inicjatywa”. 
W numerze tym powrócił też 
odredakcyjny wstępniak (z które-
go wyjątkowo zrezygnowaliśmy 
w tym wydaniu, zakładając, że 
jego funkcję z nawiązką spełni 
ten wspomnieniowy artykuł) 
oraz pojawiło się jednocześnie aż 
trzech felietonistów: ponownie 
Krzysztof Tłoczek, a dodatkowo 
Mateusz Mikulski i Krzysztof Re-
czek. W ogóle wyjątkowo wielu 
byłO w tym numerze autorów… 
Odskocznią od tematów około-
kozienickich była pierwsza część 
bardzo fachowo przygotowane-
go artykułu Bogusława

Bluma o tematyce historycznej 
pt. ŚWIĘTOWANIE PIONEK.

Nie mogło być inaczej: numer 
23/2021 otworzyło podsumo-
wanie rozciągniętych na ponad 
pół roku obchodów 20-lecia na-

szego pisma, w postaci relacji z 
poświęconego temu tematowi 
spotkania obecnych i dawnych 
współpracowników w Kawiar-
ni Kulturalnej. Podczas gdy my 
chwaliliśmy się stażem i dzielili-
śmy anegdotami, Gmina Kozieni-
ce mogła poszczycić się tytułem 
Symbolu Polskiej Samorządności 
oraz udziałem w ogólnokrajowej 
akcji „Włącz aktywność ze Sławo-
mirem Szmalem”. bardzo duże 
zainteresowanie czytelników 
wzbudził artykuł naszego nowe-
go nabytku, Krystiana, poświę-
cony zmianie lądowiska w Mo-
lendach w lotnisko i związanym z 
tym obawom mieszkańców wsi i 
okolic.

Ostatniemu numerowi w roku, 
24/2021, ton nadawały - co 
oczywiste - zbliżające się święta 
i związana z nimi atmosfera (wy-
starczy rzucić OKIEM na tytuły - 
“Świąteczny czas z Eneą Wytwa-
rzanie”; “II Kozienicki Kiermasz 

Świąteczny”; “Weekend Cudów 
w Kozienicach”...), znalazło się 
jednak także miejsce na ciekawy 
szkic historyczny pt. “Dlaczego 
nie podróżujemy koleją z Kozie-
nic” autorstwa Marka Gozdery 
oraz najlepszy chyba (jak dotąd!) 
tekst Krzysztofa Tłoczko, zaty-
tułowany “Zwierzęta "widzą"  
nasze wnętrze”.

Tak wyglądał ten rok przez pry-
zmat naszego (i Waszego!) OKA. 
Mamy nadzieję, że większość 
ważnych lokalnych tematów 
znalazło u nas swoje odbicie, 
wierzymy też, że w każdym ko-
lejnym numerze każdy z naszych 
Czytelników znalazł przynajmniej 
jeden tekst, który w jakiś sposób 
go ustatysfakcjonował. Dziękuje-
my Wam za ten rok, polecamy się 
w bieżącym, jak zawsze czekamy 
na Państwa komentarze, pytania 
i uwagi. Do zobaczenia!

AlKo

dokończenie ze strony 3

Trochę kultury!
Mamy nadzieję, że wybaczycie nam Państwo jeszcze jedno podsumowanie. Tym razem, by 

nie męczyć nadmiernie Państwa oczu, głównie obrazkowe. Tak wyglądał ten rok w Ka-
wiarni Kulturalne w Kozienicach (ul. Warszawska 29, parter budynku CK-A) - a to przecież nie 
wszystkie imprezy, jakie się odbyły…



MUZYCZNA CAFE PO RAZ DRUGI!PIZZA 32cm
DESEROWA Z GRUSZKĄ - 20zł
(cienkie ciasto. ser pleśniowy, ser mozzarella, gruszka, 
orzech włoski, miód/syrop klonowy)
ROMANA - 23zł
( z szynką / salami/kiełbasą/kurczakiem/ do wyboru lub 
mix
+ pomidory/oliwki, ser mozzarella, sos
+ rukola/prażona cebula )

MARGHERITA - 19 zł
(Sos, mozzarella)

ITALLY -20 zł
(Sos mozzarella, pomidor/oliwki, rukola)

ZAPIEKANKA WŁOSKA -10 zł
Składniki jak w Pizza Romana – do wyboru

KAWA Z EXPRESU 220ML -4/5 zł 
HERBATA 220ML 3/5zł
WINO GRZANE -220/400ml – 7/12 zł
ROŻKI DESEROWE -2 zł , Napoje chłodzące

Dowozimy na terenie Kozienic!

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA WSZYSTKICH: 
pizzę i zapiekanki włoskie z PRZYSTANKU PIZZA zamawiać można także 

w Kawiarni Kulturalnej (Kozienice, ul. warszawska 29)!

Godziny otwarcia:
pon – czw: 12.00-19.00

pt/sob/niedz: 12.00 - 20.00

ŻEŃSKIE GRANIE ORAZ...
CYGAŃSKA NIESPODZIANKA

 
28 stycznia 2022, godz. 18.00

Kawiarnia Kulturalna
w Kozienicach

 
Zagrają absolwentki

Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Kozienicach:

 
Natalia Wilczek (wokal, gitara)

Sandra Kocyk (flet)
Maria Van der Donk (fortepian)

dawny dworzec PKS, 
obok stanowiska nr 1
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