
Tygodnik OKO: Zacznijmy od 
podstaw: nazwa strony “Psy  
z Kozienic do adopcji” wska-
zuje beneficjentów Waszego 
przedsięwzięcia, ale nie mówi 
nic o Was. Zatem: kim jeste-
ście i w jaki sposób pomagacie 
bezdomnym zwierzętom - i czy  
tylko bezdomnym?

Wolontariuszka: Bezdomne 
psy to nasi beneficjenci i stro-
na „Psy z Kozienic do adopcji” 
służy szukaniu dla nich domów 
adopcyjnych, czy innego ratun-
ku. My jesteśmy po to, żeby im 
pomagać, o nas nie musi być 
głośno. ;) Jesteśmy grupą kilku 
wolontariuszek. Nasza praca to 
prowadzenie strony na Faceboo-
ku, ogłaszanie psów w internecie  
w celu znalezienia im najlep-
szego domu, odbieranie telefo-
nów od potencjalnych domów 
i weryfikacja, czy są w stanie 

odpowiednio zająć się naszym 
podopiecznym. Jest to również 
odwiedzanie gminnego przytu-
liska, wyprowadzanie przeby-
wających tam psów na spacery 
i ich socjalizacja oraz edukacja, 
głównie społeczności gminy Ko-
zienice, w zakresie zapobiegania 
bezdomności zwierząt.

Czy oprócz zwierząt bezdom-
nych pomagacie też zwierzę-
tom źle traktowanym przez  
właścicieli?

Tak, staramy się, na ile może-
my, pomagać wszystkim potrze-
bującym zwierzętom, zwłaszcza 
tym, które są źle traktowane. 
Czasami wystarczy rozmowa  
z właścicielem, uświadomienie 
go, gdzie popełnia błąd i wspól-
ne jego rozwiązanie. W skrajnych 
przypadkach, gdzie życie zwie-
rzęcia jest zagrożone, sprawa 
zostaje zgłoszona odpowiednim 

organom. Należy pamiętać, że 
zwierzę nie jest rzeczą i musi 
mieć zapewnione odpowiednie 
warunki, co reguluje Ustawa  
o Ochronie Zwierząt.

Jaka jest skala problemu bez-
domności zwierząt w gminie 
Kozienice, skąd właściwie biorą 
się te zwierzęta? Czy można po-
wiedzieć, że za każdym przypad-
kiem takiego błąkającego się 
zwierzęcia stoi jako przyczyna 
ludzka nieczułość i głupota?

Skalę bezdomności zwierząt  
w gminie Kozienice można zoba-
czyć na przykładzie przytuliska. 
Trafia do niego rocznie ponad 
setka psów ( w tym duża ilość 
szczeniaków). A to tylko jedna 
z prawie półtora tysiąca gmin  
w Polsce. Łatwo policzyć ile tych 
psów jest w całym kraju…

Bezdomność zwierząt nie bie-
rze się z niczego. Każdy z tych 
psów miał kiedyś swojego czło-
wieka. Każda suka, rodząca nie-
chciany miot, była kiedyś szcze-
niakiem, którego ktoś oddał  
„w dobre ręce”, ale jednak te 
ręce nie potrafiły/nie chcia-
ły zająć się psem odpowiednio  
i doszło do bezmyślnego rozmno-
żenia. Większość psów, które 
trafiają do gminnych kojców, to 
młode podrostki, które bardzo 
często trafiły tam, bo koczowały 
przy podwórku, gdzie była suka  
z cieczką. Zostały zabrane do 
przytuliska, a tam właściciele ich 
nie szukają. Na ich miejsce we-
zmą kolejnego szczeniaka…

MATURA ‘2013

Beneficjent cieszy się karmą podarowaną przez dobrych  
ludzi - zachęcamy do wzięcia z nich przykładu!
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BEZDOMNOŚĆ NIE BIERZE SIĘ Z NICZEGO
Nietypowo, z poniższego wywiadu dowiecie się Państwo bardzo mało na temat naszej 

rozmówczyni, wolontariuszki ze strony “Psy z Kozienic do adopcji” oraz jej koleżanek -  
a to dlatego, że na pierwszym miejscu stawiają nie siebie, a wykonywaną przez siebie 
pracę na rzecz bezdomnych (i nie tylko) zwierząt z terenu gminy Kozienice. Przeczytacie 
natomiast (mamy nadzieję!) o  tym, że wystarczy czasem jeden telefon, by uratować zwierzę, 
które znalazło się w trudnej sytuacji, tudzież trochę wiedzy, rozsądku i przyzwoitości,  
by w do tej sytuacji nigdy nie doszło.

20LAT!!!  
2001-2021

Fot. Facebook Piotra Kozłowskiego

więcej na str. 3

więcej na str. 3
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• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI PO 
NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocy-
kle, motorowery, części.  
Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCY-
KLE I SAMOCHODY wsk, mz, 
simson, motorynka itp FIAT, 
POLONEZ. Ciągniki rolnicze.  
Tel. 721 029 688
• Sprzedam koparko-łado-
warkę 580P Case, rok 1998, 
cena 60 000, stan dobry.  
Tel. 784-783-757
• Sprzedam koparkę koło-
wą Case 688P, rok 1991, cena  
49 000. Tel. 784-783-757

• Sprzedam tanio piec CO marki 
DEFRO  350 KW na każdy opał, 
sterowany komputerowo,stan 
idealny używany trzy lata. Wymia-
na z powodu przejścia na instala-
cję gazową.Cena do uzgodnienia. 
Tel. 885 562 762

• Kupię stare meble, kredensy, 
maselnice, dzieże, beczki, wozy 
drabiniaste, niecki, kołowrot-
ki, stoły stolarskie. Opróżniamy 
stare posesje, szopy, stodoły.  
Tel. 511-088-148

• Kupię stare szkło - wazony, tale-
rze, sztućce, szklanki, podstawki, 
wszelakie stare ozdoby i wyposa-
żenie wnętrz, także kanki i bańki 
na mleko. Tel. 517-218-148

• Sprzedam stoisko w DH Casino 
w Pionkach z towarem bielizna 
upominki srebro wraz z wyposa-
żeniem i kontaktami handlowymi. 
Więcej informacji pod nr telefonu  
602-579-045

• Sprzedam akordeon nie-
miecki, 72 basy. Cena 700  zł.  
Tel. 668-803-997

• PRZYJMĘ stary lub zepsuty 
sprzęt komputerowy - komplet-
ny ( stacjonarne, laptopy), części 
(dyski, napędy, karty rozszerzeń), 
tablety. Kontakt 579-665-969

• 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 rolną znajdu-
je się na niej las oraz łąka działka, 
ma powierzchnię 5000, znajduje 
się w miejscowości Aleksandrów 
gmina Magnuszew. Cena za 1m²  
to 29 zł oczywiście cena podlega 
negocjacji. Telefon 692 604 059 
(Sławomir)
• Sprzedam 15 ha ziemi rolnej.  
Tel. 668-803-997
• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cen ado 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam działkę budowlaną, 
900m². Bogucin, z pozwoleniem 
na budowę, wszystkie media.  
Tel. 668-803-997
• Działka 2,65ha wraz z domem 
w stanie surowym w m. Ruda, na 
działce woda i kanalizacja, prąd w 
domu, gaz w ulicy. Całość lub sam 
dom z dowolną wielkością działki. 
Tel. 608-225-736
• Sprzedam hektar ziemi w Brzó-
zie klasa 3 cena 30.000. Telefon 
kontaktowy 604-181-478
• Sprzedam działki budowla-
ne w Janikowie 1200m². Tele-
fon kontaktowy 604-181-478  
lub 503-124-381

• Facet 47 lat pozna kobiete z 
Kozienic i okolic. Proszę o SMS.  
Tel 508 615 325

• Mężczyzna 50 lat, finansowo 
niezależny. Poznam panią bez 
nałogów w stosownym wieku.  
Tel. 535-635-331.

• Seniorko, masz uczciwą rodzinę 
z wnukami – zadzwoń do samot-
nego emeryta. Tel. 503 970 467. 
Naprawdę warto.
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20 lat mija, a OKO się nie zwija...

Jak ten czas leci…

Przy wydawaniu pierwszego numeru 
chyba nawet redaktor Edmund Kordas 
nie spodziewał się, że będzie tak długo 
wydawał ten zacny periodyk. Przez te 
lata napisałem setki artykułów, które 
były w nim publikowane. Czas ucieka, 

sentyment pozostaje. Bywało śmieszno, 
bywało straszno, jednak drugiego takie-
go wydawnictwa ze świecą szukać. 

Forza OKO!
Emil Kopański, 

współpracownik w latach 2006-2016

Dwadzieścia lat też mija jak jeden 
dzień. Za kilka miesięcy, w sierpniu tego 
roku, minie dokładnie 20 lat od wyda-
nia pierwszego numeru OKA. Wtedy 
jeszcze jako Obiektywnego Kozienickie-
go Obserwatora. Wydanie pierwszych 
stu numerów zajęło nam 7 lat, dzisiaj 
do rąk naszych Czytelników oddajemy  
już 441 numer.

Kiedy tak przeglądam archiwalne nu-
mery dopiero teraz odkrywam o ilu spra-
wach pisaliśmy. I zadaję sobie pytanie, 

czy plan sprzed kilku lat (wydanie co 
najmniej 500 numerów – co przy obec-
nej częstotliwości może nastąpić w 2023 
roku) jest realny i ma sens?

Jednego jestem pewien. Spotkałem 
przez ten czas w redakcji wielu fajnych 
ludzi i dziękuję im bardzo za współ-
pracę. Przez te kilka miesięcy powspo-
minamy trochę. Jeżeli macie ochotę,  
powspominajmy razem.

Pozdrawiam
Edmund Kordas

Lewym, prawym...
….obuocznie, przez różowe okulary, z ukosa, spode łba - jakby nie patrzeć, 20 lat to kupa czasu. 
Dość by wyrosło nowe pokolenie, dość by zrodzić niejedną refleksję.

Ja sam, jeśli dobrze liczę, idąc 
w ślady ( młodszego!) brata, któ-
ry wypowie się gdzieś obok, po 
raz pierwszy nawiązałem współ-
pracę z OKIEM ponad dekadę 
temu, gdy redakcja mieściła się 
przy ul. Hamernickiej, a OKO 
było szyte (i płatne). Sporo faj-
nych rzeczy się wtedy wydarzyło, 
udało się zdobyć coś na kształt 
pierwszych dziennikarskich szli-
fów, poczuć odpowiedzialność 
związaną z wiecznie czającą się 
gdzieś w mroku groźbą absolut-
nie nieakceptowalnej obsuwy, 
poznać własne miasto od zupeł-
nie innej, zaskakującej strony…  
i znaleźć dzięki OKU zupełnie inną 
pracę, co było przyczyną naszego  

rozstania na długie lata.
Niespodziewanie, w 2019 spra-

wy potoczyły się tak, że drogi 
moje i Naczelnego znów się prze-
cięły, porównaliśmy doświadcze-
nia i oczekiwania, bilans wyszedł 
na ALEŻ OWSZEM, CZEMU NIE…  
i jak do tej pory wszystko wskazu-
je na to, że ten zawodowy zwią-
zek ma przyszłość. OKO (teraz: 
Tygodnik OKO) jest inne, inne są 
Kozienice, inne realia... ale jest 
i ciągłość, konsekwentny styl, 
świecka tradycja. Trudno mi zli-
czyć i zawsze zaskakuje mnie, ile 
osób, które w jakimś momencie 
przewinęły się przez OKO (lub Ra-
dio UCHO!) w życiu spotkałem, co 
oznacza, że siłą rzeczy wpłynęło 

ono na całkiem spore grono osób! 
Jak te czasy współpracy z OKIEM 
wspominają? No właśnie..

HALO, TO DO WAS :)  Zwraca-
my się w tym momencie z prośba  
o kontakt do wszystkich, którzy 
w którymś momencie już nie-
mal dwóch dekad historii OKA 
współpracowali z redakcją, i ze-
chcieliby teraz podzielić się swoi-
mi wspomnieniami z tego czasu.  
W sierpniu minie 20 lat od wyda-
nia pierwszego numeru - bez Was 
byłoby to niemożliwe. Jako redak-
cja serdecznie Wam dziękujemy  
i liczymy na to, że znajdzie-
cie chwilę, by wspólnie  
z nami powspominać…

Alko

BEZDOMNOŚĆ NIE 
BIERZE SIĘ Z NICZEGO

(dokończenie ze strony 1)
OKO: Z Waszego doświadcze-

nia: jakie szeroko rozpowszech-
nione błędne przekonania na 
temat zwierząt leżą u podstaw 
problemu ich bezdomności czy 
złego traktowania?

Oj, takich błędów jest bardzo 
dużo. Głównym jest przeświadcze-
nie, że suka powinna urodzić cho-
ciaż jeden miot. Jest to absolutnie 
nieprawdą! Suka absolutnie nie 
powinna rodzić, bo to powiększa 
i tak ogromną bezdomność zwie-
rząt. Kolejnym błędnym przeko-
naniem jest to, że sterylizacja suk 
robi im krzywdę. To też nie jest 
prawdą. Wręcz odwrotnie, wyste-
rylizowana suka nie zachoruje na 
nowotwór sutków, czy ropoma-
cicze, które są główną przyczyną 
śmierci suk w późniejszych latach 
życia.

OKO: Jak wygląda pomoc zwie-
rzętom w gminie Kozienice od stro-
ny zaangażowania samorządu, 
różnych instytucji i stowarzyszeń?  
Z kim współpracujecie?

Uważamy, że gmina Kozienice 
jest jedną z lepszych gmin w Pol-
sce pod względem pomocy bez-
domnym zwierzętom. Jako jedyna 
gmina w okolicy mamy dofinan-
sowanie na zabiegi sterylizacji i 
kastracji zwierząt właścicielskich 
w wysokości 80% kosztów. Do-
finansowanie to cieszy się z roku 
na rok coraz większą popular-
nością i coraz więcej ludzi z niego 

korzysta, co znacznie zmniejsza 
ilość bezdomnych zwierząt. Jeżeli 
chodzi o inne instytucje i stowa-
rzyszenia, to w naszej najbliższej 
okolicy działa Pionkowskie Towa-
rzystwo Opieki nad Zwierzętami. 
Bardzo często współpracujemy  
w ratowaniu zwierząt. Współpra-
cujemy także z innymi fundacja-
mi i stowarzyszeniami, głównie  
z terenu Warszawy.

OKO: W jaki sposób zwykli 
mieszkańcy gminy mogą włączać 
się w niesienie pomocy zwierzę-
tom? O czym powinni wiedzieć?

Należy mieć świadomość, że 
tak jak wspomniałam wcześniej, 
bezdomność zwierząt nie bierze 
się znikąd. Za każdego psa, który 
trafia do przytuliska, winę ponosi 
błąd ludzki. Co może zrobić prze-
ciętny mieszkaniec? Bardzo dużo, 
nawet niewielkim wysiłkiem. 
Przede wszystkim każdy powinien 
zadbać o swoje zwierzęta, dopil-
nować, żeby poza odpowiednimi 
warunkami, były też zadbane pod 
kątem rozmnażania. Dopilnujmy, 
żeby suka została w odpowiednim 
momencie wysterylizowana, nie 
dopuszczajmy do pojawiania się 
kolejnych szczeniąt. Pilnujmy na-
szych zwierząt, zaczipujmy je (gmi-
na dla mieszkańców też ma w tej 
kwestii zniżki) i załóżmy im adre-
satkę. To koszt kilkunastu złotych, 
a dla nas pewność, że w razie zagu-
bienia psa, jego właściciel zostanie 
szybko zlokalizowany.

Jeżeli ktoś chce bardziej zaan-
gażować się w pomoc, to zawsze 
można wspomóc nasze gminne 
przytulisko w dobrej jakości kar-
mę (zwłaszcza mokrą w puszkach). 
Bardzo potrzebujemy także do-
mów tymczasowych dla szcze-
niąt, które ze względu na brak 
odporności w przytulisku choru-
ją. Na czym polega bycie domem 
tymczasowym? Przyjmujesz pod 
swój dach tymczasowo szczeniaki i 
opiekujesz się nimi do czasu znale-
zienia im domów stałych. Nie po-
nosisz żadnych kosztów, wszystko 
dostaniesz – karmę, podkłady, 
opiekę weterynaryjną – od Ciebie 
oczekujemy tylko opieki nad psia-
kami. Chętnych do bycia takim do-
mem tymczasowym, zapraszamy 
do kontaktu przez naszą stronę  
„Psy z Kozienic do adopcji”.

Wszystkie fotografie pochodzą 
ze strony Psy z Kozienic do adopcji.

Informacje o psach do adopcji 
znajdziecie państwo na stronie 
Facebook Psy z Kozienic do ad-
opcji - wystarczy wpisać nazwę 
w wyszukiwarkę na FB lub sko-
rzystać z kodu QR poniżej.

Kontaktowe numery telefo-
nów do wolontariuszek - gorąco 
zachęcamy do dzwonienia, gdy 
dostrzeżecie Państwo błąkające  
się zwierzę:

601 338 589
517 191 276
501 696 153Rita

Sonik

Junior

Bazyl
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Dotacja dla Warsztatów 
Terapii Zajęciowej

Bezpłatne maseczki dla 
mieszkańców Gminy 
Kozienice

„Online i nie tylko” to projekt, na który Gmina Kozienice 
pozyskała 65 000 zł dotacji w ramach programu 

„Od zależności ku samodzielności” edycja 2021, którego 
organizatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W związku z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa  
w Gminie Kozienice, po raz kolejny, prowadzona jest 
akcja rozdawania maseczek.

Zadanie będzie przekaza-
ne do realizacji przez Gminę 
Warsztatowi Terapii Zaję-
ciowej w Przewozie. Model 
Programu jest nastawiony na 
podniesienie poziomu świa-
domości osób z zaburzeniami 
psychicznymi o tkwiących w 
nich możliwościach, ograni-
czenia zjawiska osamotnie-
nia w pandemii i integracji w 
okresie jej uśpienia.

- Jako jedna z dwóch gmin 
z terenu Mazowsza, i 42 gmin 
w kraju, otrzymaliśmy dota-
cję z Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej na realiza-
cję projektu Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej. Wiadomość 
o dofinansowaniu bardzo 
nas ucieszyła, zwłaszcza że 
w uczestników WTZ, w efek-
ty ich dotychczasowej pracy 
na drodze do samodzielności, 
bardzo mocno uderzyła pan-

demia. Bez wątpienia środki 
te pomogą uczestnikom WTZ 
w przezwyciężaniu ich trudnej 
sytuacji życiowej, szczególnie 
w czasie zawieszonych zajęć 
warsztatowych – przekazuje 
Burmistrz Piotr Kozłowski.

Efektem realizacji projektu 
”Online i nie tylko” będzie 
pełniejsza integracja osób  
z zaburzeniami psychiczny-
mi i osób niepełnospraw-
nych intelektualnie i ich ro-
dzin, zwiększenie otwartości  
i śmiałości oraz kompeten-
cji społecznych i komunika-
cyjnych uczestników WTZ.  
W trakcie realizacji projektu 
promowane będą również 
postawy zrozumienia, ak-
ceptacji i tolerancji dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi  
 niepełnosprawnych inte-
lektualnie w  środowisku   
lokalnym.

1.000.000 zł dotacji dla Gminy Kozienice 
na budowę Przedszkola Integracyjnego

Gmina Kozienice: 
16. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

W środę 31 marca, Wojewodowie poinformowali o wynikach kolejnego naboru do 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który prowadzony był pod koniec ubiegłego 

roku. Gmina Kozienice zdobyła dofinansowanie na budowę przedszkola integracyjnego,  
w znaczącej kwocie 1.000.000 zł.

- Chcemy być postrzega-
ni jako Gmina otwarta dla 
młodych ludzi, a do tego nie-
zbędne jest miedzy innymi 
zapewnienie najwyższych 
standardów edukacji przed-
szkolnej dzieciom, w tym 
również dzieciom z niepełno-
sprawnościami – komentuje 
burmistrz Kozienic Piotr Ko-
złowski i dodaje – dziękuję 

wszystkim, którzy wspierają 
nasze działania.  

Przedszkole integracyjne nr 
3, mieszczące się przy ul. Gło-
waczowskiej w Kozienicach, 
od dawna wymaga konkret-
nej zmiany. Obiekt jest prze-
starzały, niedoinwestowany 
i niezbędna 
jest jego 

całkowita wymiana. Wg pla-
nów budynek zostanie wkrót-
ce rozebrany, a budowa nowe-
go obiektu ma rozpocząć się 
na początku przyszłego roku  
i zakończyć w tej kadencji.

Mija 16. lat od śmierci papieża św. Jana Pawła II. W Wielki Piątek przy kozienickim 
miejscu pamięci Ojca Świętego, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski wraz ze 

swoimi zastępcami, sekretarz gminy i przewodniczącym Rady Miejskiej, w imieniu władz 
samorządowych i mieszkańców Gminy Kozienice, złożył kwiaty oraz zapalił znicze.

Kameralna uroczystość, w 
której udział wzięli również 
przedstawiciele Powiatu Ko-
zienickiego, rozpoczęła się 
modlitwą odmówioną przez 
ks. kan. Kazimierza Chojna-
ckiego proboszcza parafii pw. 
Św. Krzyża, a zarazem opieku-
na miejsca pamięci.

Dla Kozieniczan św. Jan Pa-
weł II jest ważną postacią. 
W Kościele pw. Św. Rodziny 
od lat funkcjonuje Centrum 
Myśli Jana Pawła II, zaś przy 

kościele pw. Św. Krzyża w Ko-
zienicach  znajduje się kozie-
nickie miejsce pamięci Ojca 
Świętego, które stanowi repli-
ka Tatr i popiersie Jana Pawła 
II. Replika jest wysoka na 2,5 
metra, szeroka na 4 i długa na 
12. Na jej szczycie stoi pięcio-
metrowy krzyż, imitujący ten 
z Giewontu. Właśnie w tym 
miejscu kozieniczanie oddają 
hołd papieżowi. Często leżą tu 
kwiaty i palą się znicze.

Przypomnijmy...

Karol Wojtyła urodził się w 
Wadowicach 18 maja 1920 r. 
Metropolita krakowski kard. 
Karol Wojtyła został papieżem 
16 października 1978 r. Zmarł 
2 kwietnia 2005 roku, o godz. 
21:37, w wieku 84 lat. Jan Pa-
weł II został beatyfikowany  
1 maja 2011 roku, a 27 kwiet-
nia 2014 r. kanonizowany. 
Podczas swej ponad 26-letniej 
posługi odbył 102 pielgrzymki 
zagraniczne i 142 podróże po 
Włoszech.

Maseczki pochodzą z re-
zerw kozienickiego Zarzą-
dzania Kryzysowego oraz z 
zasobu Wojewody Mazowie-
ckiego. Wg przyjętego planu, 
maseczki wydawane będą do 
9 kwietnia. Miejscem odbio-
ru w Kozienicach jest pocze-
kalnia na dawnym dworcu 
PKS, obok sklepu Spółdzielni 
Socjalnej Przystanek Kozie-
nice (ul. Warszawska 4/7), 
której pracownicy realizują 
zadanie.  Z kolei na terenach 

wiejskich maseczkami dys-
ponują Sołtysi.

Przyjęte jest, że jednej 
osobie przysługują 3 ma-
seczki. Dla jednej rodziny 
maseczki może odebrać jej 
przedstawiciel. Zachęcamy, 
aby osobom starszym i scho-
rowanym udzielić pomocy 
i odebrać maseczki w ich 
imieniu.

W bieżącym tygodniu ma-
seczki wydawane są w godzi-
nach 10:00-12:00.
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Takich nie ma nigdzie – kozienickie dekoracje
Tuż przed świętami wielkanocnymi, na kozienickich skwerach (Plac 15 stycznia i przy  

ul. Głowaczowskiej), przy Urzędzie Miejskim oraz na terenie Ogrodu Jordanowskiego, 
pojawiły się wyjątkowe, świąteczno-wiosenne dekoracje - pisanki w rozmiarze XXL.  
Jest ich 17, każda unikalna. Zachwycają oryginalnością, kolorem, stylem, wykonaniem.

- Wszystkie dzieła są dla 
nas ogromną radością,  
a co najważniejsze wywołały 
uśmiech naszych mieszkań-
ców, przejezdnych i gości. 
Składam serdeczne podzię-
kowania wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w 
przygotowanie i realizację 
tego oryginalnego projek-
tu – przekazuje Burmistrz 
Piotr Kozłowski i dodaje 
– pomimo, iż Święta Wiel-
kiej Nocy  już za nami, na 
prośbę wielu osób plenero-
wa, pisankowa galeria jesz-
cze przez jakiś czas będzie  
zdobiła nasze miasto.

Wartym podkreślenia jest 
fakt, iż autorami i wykonaw-
cami grafik umieszczonych 
na pisankach są w zdecydo-
wanej większości pracowni-
cy jednostek Gminy Kozieni-
ce. W zespole twórców byli: 
Joanna Ambroziak-Okrutny, 
Marta Augustyn-Pulkowska, 
Agnieszka Bieńkowska, Mał-
gorzata Cieślak, Renata Ja-
sek, Monika Kujawiak, Lui-
za Nastula, Dorota Stępień, 
Urszula Strzelczyk, Ewelina 
Szczypiór, Elżbieta Wit, Sła-
womir Zawadzki, Marlena 
Zielińska. Projekt koordyno-
wała Zastępca burmistrza ds. 
Społecznych Dorota Stępień.
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Wspaniała dwudziestka
Karolina? Obecna! Konrad jest? Obecny! Marysia? Jestem! Wiktoria? Jest! Paweł? Obecny! 

W ten sposób odliczamy do dwudziestu, bo tylu dzielnych młodych ludzi liczy grupa, która 
w poniedziałek Wielkiego Tygodnia wyruszyła na ulice Kozienic, niosąc wzruszające dary. 
Zapytacie pewnie, cóż to za dary i dla kogo zostały przeznaczone?

Nazwaliśmy je, zgodnie z trady-
cją przeżywanego właśnie Zmar-
twychwstania Pańskiego, wielka-
nocnym koszyczkiem dla chorego 
i choć w istocie, ze względów 
praktycznych, koszyczki zostały 
zastąpione płóciennymi toreb-
kami z logo Kozienickiego Hospi-
cjum, ich symbolika i przesłanie 
zostały zachowane. Odbiorcami 
tych wdzięcznych dowodów pa-
mięci byli chorzy pozostający 
pod opieką Kozienickiego Hospi-
cjum im. Matki Kazimiery Grusz-
czyńskiej, które w ten sposób 
chciało posłać im promyk ciepła 
nadziei i wsparcia. Uczyniło to 

zaś poprzez ręce nieocenionych 
współpracowników – wolonta-
riuszy, uczniów klas ósmych PSP 
nr 1 im. Urszuli Kochanowskiej 
w Kozienicach, których chcemy 
przedstawić nieco bliżej.

Działający obecnie zespół wo-
lontariuszy zawiązał się w roku 
2019, zaś jego opiekunkami  
i animatorkami są panie: Urszula 
Grabiec, Elżbieta Komorowska, 
Ilona Staromłyńska i przewo-
dząca grupie Paulina Zawadzka. 
Początkowy okres naznaczony 
był poszukiwaniem kierunków 
działania, można rzec, określa-
niem własnego miejsca na ma-

pie rozległej krainy wolontariatu. 
Okazję ku temu dawały ogólno-
polskie akcje charytatywne, te 
jednak, z uwagi na swój zasięg, 
limitowały ilość uczestników.  
A chętnych było naprawdę wielu. 
I jeszcze jedna rzecz nurtowała  
i młodzież i opiekunów, a miano-
wicie, żeby stworzyć coś własne-
go, lokalnego, dla miejscowego 
środowiska, bowiem, wbrew po-
zorom, niekiedy łatwiej wejść na 
przetarty już szlak, niż zapukać  
do drzwi sąsiada.

Dlatego też, oprócz uczestni-
ctwa w szerszych inicjatywach, 
wolontariacką młodzież coraz 
silniejsze więzy zaczęły łączyć z 
Kozienickim Hospicjum. Fakt, że 
panie opiekunki, są jego człon-
kiniami, nie był tu zapewne bez 
znaczenia, lecz to nie on prze-
sądził o wyborze. We wrześniu 
2019 r., w jeden z pięknych ostat-
nich dni lata w Ogrodzie Jorda-
nowskim w Kozienicach odbył się 
I Kozienicki Festyn Hospicyjny. 
Trudno dziś, po czasie, oddać, 
opisać, jak wspaniała atmosfera 
wówczas tam, gdzie zebrało się 
„całe miasto”, panowała, a lu-
dzie otwierali serca dając dowo-
dy altruizmu i szczodrobliwości. 
Oni, wolontariusze, okleiwszy 
wcześniej Kozienice plakatami 
informacyjnymi, byli tam rów-
nież chłonąc wszystkimi porami 
tą atmosferę, ucząc się działania 
i współdziałania w grupie. Zoba-
czyli, jak fajnie jest poczuć się 
kimś bardzo potrzebnym. Póź-
niej, gdy nadeszły Święta Bożego 
Narodzenia, na choince stojącej 
w kościele p.w. Świętego Krzyża 
pojawiły się serduszka przyję-
te następnie przez darczyńców, 
którzy sfinansowali świąteczne 
paczki dla podopiecznych hospi-
cjum. Wtedy to nasi wolontariu-
sze po raz pierwszy spotkali się z 
osobami dla których powołano 
nasze Stowarzyszenie. Wymienili 
spojrzenia, dotyk dłoni.

Wydawałoby się, że młodość 

pragnąc własnej nieprzemijalno-
ści, przekonana o niej, ucieka od 
choroby, cierpienia, że taki stan 
ludzkiej kondycji ją peszy... Prze-
konajmy się zatem.

Przedwielkanocny poniedzia-
łek, miejsce zbiórki. Dziewczęta, 
chłopcy schodzą się na oznaczo-
ną godzinę. Pani Paulina zlicza 

wszystkich. Dobrze, jesteśmy 
w komplecie. Część chłopców 
przyjechała na rowerach, które, 
początkowo wydając się zbęd-
nym balastem, obwieszone ho-
spicyjnymi torbami, okazały się 
przydatnym środkiem transpor-
tu. Tak szli, od domu do domu, 
wszędzie oczekiwani, wszędzie 
witani serdecznie i z wdzięcznoś-
cią. A oni rewanżowali się tym 
samym. Niekiedy zdarzały się 
drobne spory, kto wręczy pacz-
kę kolejnej osobie - „ty już by-
łaś, teraz moja kolej”, „spoko, ja 
robiłam karteczkę dla tej pani” - 
niwelowane dzięki mistrzowskie-
mu arbitrażowi pani Pauliny.

Kiedy po raz pierwszy prze-
łamana zostaje bariera anoni-
mowości, nie ma już miejsca 
na speszenie, rezerwę, czy ja-
kiekolwiek obawy. Jest za to 
wzruszenie otwierania podarun-
ków, głośnego czytania życzeń 
Błogosławionych Świąt Wielka-
nocnych i szczerych zachwytów 
nad wykonanymi przez uczniów 
karteczkami, które urastają do 
rangi bezcennych dzieł sztuki. 
Są też pytania do ich autorów 
i szczere rozmowy, takie, jakie 
doświadczeni życiowo ludzie po-
trafić prowadzić z pokoleniem 
wnuków. Bywały więc także i 
łzy kręcące się w oczach wolon-
tariuszy, kiedy po zakończeniu 
wizyty zmierzali w milczeniu ku 
następnym odwiedzinom.

Tradycje szkolnego wolontaria-
tu są u nas, także w Kozienicach, 
znacznie dawniejsze niż samo 
używanie tego słowa, zastępowa-
nego niegdyś innymi określenia-
mi, kryjącymi w sobie niesienie 
bezinteresownej pomocy. Dziś 
cieszy, i napawa otuchą ich kon-
tynuacja, uwrażliwianie młodego 
pokolenia na potrzeby drugiego 
człowieka. Nasi cenni pomoc-
nicy z PSP nr 1 dostarczyli upo-
minki podopiecznym hospicjum 
mieszkającym w Kozienicach. 
Dalej, do osób zamieszkałych 
we wsiach naszej gminy dotarła 
z serdecznym przesłaniem pani 
Iwona Pajączkowska. Nieba-
wem ukończy studia medyczne, 
ale pewnie jeszcze nie tak daw-
no, gdzieś na miejscu zbiórki  
odpowiadała: „Jestem!”.

Krzysztof Reczek
Fot: Paulina Zawadzka
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Roleta zewnętrzna idealnie 
chroni wnętrze przed nadmier-
nym nagrzewaniem oraz na-
słonecznieniem. Nowoczesne 
rolety zewnętrzne, wykonane 
z wysokiej jakości materiałów, 
stanowią również doskonałą 
izolację akustyczną, termiczną, 
powodują znaczne oszczędno-
ści w zużyciu energii cieplnej, 
zabezpieczają otwory okienne 
i elewację przed zniszczeniem 
i niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. Rolety ze-
wnętrzne elewacyjne, dzięki 
realizacji "na wymiar", można 
idealnie dopasować zarówno do 
nowoczesnych, jak i tradycyjnych 
obiektów architektonicznych.

 Rolety zewnętrzne adapta-
cyjne Przeznaczone są do zasto-
sowania głównie w obiektach 
istniejących (nadokienne lub 
natynkowe). Zaletą tych pro-
duktów jest niewątpliwie brak 
ingerencji w obecny stan bu-
dynku, gdyż zewnętrzne rolety 
nie wymagają specjalnych przy-
gotowań pod montaż i nie są 
zintegrowane z oknem. Dzięki 
temu decyzję o montażu rolet w 
systemie adaptacyjnym możemy 
podjąć w dowolnym momencie. 

Rolety zewnętrzne podtynko-
we Rolety podtynkowe montuje 
się przede wszystkim w nowo 
wznoszonych budynkach, jed-
nak po dokonaniu niezbędnych 
zmian w obrębie nadproża pro-
dukty te mogą być zamontowane 
także w obiektach istniejących. 
Zaplanowanie zastosowania 
tego typu rozwiązań oraz sposo-
bu ich instalacji jeszcze na etapie 

projektowania budynku pozwala 
na efektywniejsze wykorzystanie 
ich walorów funkcjonalnych.

Rolety opoterm naokien-
ny Mogą być zastosowane za-
równo w nowo wznoszonych 
obiektach, jak również podczas 
modernizacji budynków już ist-
niejących w trakcie wymiany 
stolarki okiennej. Rozwiązanie 
to charakteryzuje bezpośred-
nie osadzenie skrzynki rolety 
na ramie okiennej za pomo-
cą właściwie dobranego pro-
filu adaptacyjnego. Profile te 
współpracują z większością pro-
fili ram okiennych bądź drzwio-
wych stolarki drewnianej,  
aluminiowej oraz PVC.

Rolety antywłamaniowe Ro-
lety antywłamaniowe są ide-
alnym rozwiązaniem łączącym  
w sobie mocną, trwałą i za-
mkniętą osłonę z estetycznym 
wykonaniem. Konstrukcja an-
tywłamaniowa może być sto-

sowana zarówno w systemach 
adaptacyjnych, jak i podtynko-
wych. Pierwszy polski system 
posiadający Klasę RC 3 odporno-
ści na włamanie (wzmocnienie 
w listwie dolnej, wzmocniona 
konstrukcja prowadnic, mecha-
nizm zapadkowy w dolnej czę-

ści rolety, mocna konstrukcja 
kurtyny rolety zapobiegająca  
uszkodzeniom).

Brama rolowana Brama ro-
lowana może być montowana 
zarówno w obiektach będących 
w trakcie budowy, jak i w już  

istniejących budynkach. Stano-
wią zabezpieczenie otworów bu-
dowlanych, hal przemysłowych, 
garaży, budynków magazyno-
wych czy handlowo-usługowych 
przed niepożądanym dostępem 
i czynnikami atmosferycznymi. 
Jedną z zalet zastosowania bra-
my zwijanej jest oszczędność 
miejsca. Pracująca w płaszczyź-
nie pionowej brama jest do-
brym rozwiązaniem tam, gdzie 
podjazd do garażu jest krótki 
lub prowadzi wprost z jezdni. 
Poprawia to znacznie bezpie-
czeństwo kierującego, gdyż 
podniesiona kurtyna bramy nie  
ogranicza widoczności.

producent ROLET – PLIS - MOSKITIER

SALON FIRMOWY - KOZIENICE
26-900 Kozienice , ul. Radomska 18 (pod filarami)

Godziny otwarcia: Pn – pt: 8-16 , Sob: nieczynne
tel. 502 028 042 ;     tel./fax (81) 883 39 45 ;   

kozienice.salon@aluplasti.pl

Termin zapisów do XVIII Konkurs Piosenki o Nagrodę 
im. Bogusława Klimczuka przedłużony!
W związku z napływającymi prośbami, Kozienicki Dom Kultury poinformował, że termin 

przyjmowania zgłoszeń od chętnych do udziału  udziału w XVIII Konkursie Piosenki o Na-
grodę im. Bogusława Klimczuka odbywającym się w ramach „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej 
im. Bogusława Klimczuka” przedłużony został do 18 kwietnia 2021.

Przypomnijmy, że festiwal 
odbędzie się w Kozienicach, w 
dniach 27-28 sierpnia 2021 r. 
i poprzedzony zostanie kwa-
lifikacjami wstępnymi, które 
odbędą się w dniu 30 maja 
2021 r.  

Kto może wziąć udział?
Organizatorzy zapraszają do 

udziału w konkursie solistów 
(wraz z ew. chórkami), duety 
oraz małe zespoły wokalne – 
do 6 osób. Wykonawcy muszą 
mieć ukończone 15 lat.

Warunkiem uczestnictwa 
jest przesłanie zgłoszenia 
za pomocą interaktywnego 
formularza zgłoszeniowe-
go, dostępnego na stronie  
www.dkkozienice.pl.

Należy także wpłacić zabez-
pieczenie udziału w konkursie 
w wysokości 100 zł.

Na zdobywcę Grand Prix 
czeka nagroda finansowa w 
wysokości 6 tys. zł. I miejsce 
premiowane jest kwotą 3,5 
tys. zł, II – 2,5 tys. zł, a III – 1,5 
tys. zł. Z kolei za wyróżnienie 
można otrzymać 1,2 tys. zł.

U nas tymczasem…

My z kolei, jako Tygodnik 
OKO, przy okazji swoistego 
powrotu do przeszłości, do 
którego asumpt daje nam 
zbliżające się 20-lecie nasze-
go istnienia (o czym piszemy 
na stronie 3) przypomni-
my Państwu niebawem za-
mierzchłe czasy, gdy Konkurs 
Piosenki o Nagrodę im. Bogu-

sława Klimczuka był jedynie 
śmiałym projektem, gdy dys-
kutowano o tym, czy należy i 
dlaczego dobrze by było  taki 
konkurs u nas  zorganizować, 
bo nikt nie mógł być jeszcze 
pewien, czy cokolwiek i co 
właściwie  z tego wyjdzie, a 
na naszych łamach pojawia-
ły się pierwsze głosy i teks-
ty przekonujące, że mimo 
wszystko warto spróbować!



8 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl07(441) 8 kwietnia 2021

TYGODNIK

Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTANEK KOZIENICE”
zaprasza do korzystania z usług  

komputerowych, serwisu… i nie tylko!!!
• Kupiłeś nowy sprzęt? Pomożemy Ci go skonfigurować, by wszystko dzia-

łało najlepiej, jak to możliwe! Drukarki, routery, kamery… oferujemy wizyty 
domowe i porady.

• Twój sprzęt  - komputer, laptop, telefon, nawigacja - odmawia posłuszeń-
stwa? Pomożemy Ci przywrócić go do działania, odzyskamy pozornie utraco-
ne dane!

• Potrzebujesz strony internetowej? Stworzymy ją dla Ciebie szybko i 
sprawnie, pokażemy jak nią administrować, będziemy zawsze gotowi do po-
mocy. Dotyczy to także sklepów internetowych – przekonaj się, że i Ty mo-
żesz prowadzić własny, to nic trudnego!

• Chcesz zareklamować swój biznes, organizujesz jakieś wydarzenie? Nasi 
graficy przygotują dla ciebie projekty materiałów reklamowych, ulotek, bro-
szur, plakatów itp. Składamy również książki, czasopisma i wydawnictwa 
okolicznościowe.

• Nie masz czasu obsługiwać social mediów swojej firmy? Zrobimy to za 
Ciebie – profesjonalnie i efektywnie!

Nasz punkt przyjmowania zgłoszeń (naprawy, konfiguracje, zlecenia) mieści 
się w Kozienicach, przy ulicy Warszawskiej 4/7 (obok poczekalni PKS).

Poniedziałek-Piątek : 9.00 – 17.00, Sobota: 9.00-13.00

email: serwis@przystanek-kozienice
Tel: 882 126 601

UWAGA: PROWADZIMY TAKŻE
PUNKT WYRABIANIA PIECZĄTEK

Ekonomiczne kasy ACLAS Kos ON LINE
To idealne rozwiązanie dla placówek usługowych oraz 

małych stacjonarnych sklepów.
Niewielkie rozmiary kasy, lekka i wytrzymała obudowa, 

wydajny akumulator, zabezpieczenie szczeliny wyjścia 
papieru szczególnie predestynują kasę  na stoiska targo-
we czy na parkingi. Dzięki bogatej funkcjonalności kasy 
te znajdują również zastosowanie w małych placówkach 
stacjonarnych - sklepach, placówkach usługowych i ga-
stronomicznych, gdzie można komunikować się po sieci 
LAN a także WiFi lub GSM *( w zależności od wersji).

Kasy ACLAS Kos ON LINE współpracują z terminalami 
płatniczymi, wagami i czytnikami kodów kreskowych.

Już od 1099zł netto (+23% VAT)
SPRZEDAŻ I SERWIS:

Spółdzielnia Socjalna PRZYSTANEK KOZIENICE
ul. Warszawska 4/7 (wejście od ul. Kochanowskiego)

tel. 503 057 533 lub 882 126 601

Nie próżnujemy!
Spółdzielnia Socjalna “Przystanek Kozienice” nie próżnuje. 

Nie tylko coraz częściej spotykamy się z Wami, gdy nasz 
serwis przyjmuje do naprawy Wasz sprzęt lub zlecenia na 
wykonania materiałów marketingowych czy informacyjnych 
(dziękujemy za zaufanie!), ale mieliśmy również ostatnio oka-
zję pomagać Wam, wykonując powierzone nam przez Gminę 

A w naszym sklepie obok? Cóż, 
jak zwykle nie brak tego co zdro-
we, ani tego co piękne, obrazy zaś 

przemówią dobitniej, niż słowa. 

Do zobaczenia!


