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

• Sprzedam dom murowany, 
100m2 wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi 540m2. Działka 

gospodarczą. Cena do uzgod-
nienia.  Wilczkowice Dolne,  
Tel. 505-085-497
• Sprzedam działkę rolną nr 
109,227  o pow. 0.3029 ha cena 
13.000zł, Holendry Kozienickie 
nr 541/1 o pow. 0,5754 ha - 
cena 35.000, rolną 106 270 425 
pow 3.0102 ha cena 146.000.  
Tel. 795 169 522

• Szukam stałej pracy w pełnym 
wymiarze godzin najchętniej 
w Kozienicach lub okolicach, 
najchętniej jako dozorca stróż. 
Rozważę każdą propozycję. 
Posiadam prawo jazdy kat. B, 
doświadczenie w opiece and 
osoba starszą. Posiadam refe-
rencje, jestem dyspozycyjna.  
Tel. 604-532-096
• Poszukuję pracy, mam samo-
chód Opel Meriva z gazem. Je-
stem dyspozycyjny w dniach 
piątek-niedziela. Czekam na 
propozycje pod numerem  
Tel. 780-020-757 w godz. 9.00-
18.00

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

• Sprzedam robot kuchenny pla-
netarny Transa Electronics - 1400 
W, misa 6 litrów. Cena 300 zł. Wię-
cej informacji pod numerem  794-
704-059
• Wyciskarka wolnoobrotowa Zel-
mer ZJP1300B. Cena 300 zł. Wię-
cej informacji pod numerem  794-
704-059
• Przyjmę psa na działkę, może 
być duży. Tel. 609-972-576
• Sprzedam stemple dłu-
gości 290 cm, po 5 zł sztuka.   
Tel. 609-972-576
• Sprzedam cyfrowy aparat foto-
graficzny Canon PowerShot A620, 
po przeglądzie technicznym. Stan 
b.dobry. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 604-420-756
• Sprzedam kalkulatory z oprogra-
mowaniem (matematyka, geode-
zja): Hewlett-Packard HP-25, Casio 
FX-4500P, Psion Organizer II (wraz 
z instrukcjami). Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 604-420-756
• Mam do sprzedania przyczepę 
rolniczą D-47, śrutownik do zbo-
ża oraz parnik elektryczny 100l.  
Tel. 600 925 215.
• Sprzedam radiotelefony Mo-
torola z zasilaczami, zasięg do 
1000 m, cena 100 zł za komplet.  
Tel. 604-420-756

Zakłady Silikatowe 
Żytkowice SA

zatrudnią:

- pracowników do pracy 

przy paletowaniu cegieł

- pracowników do pracy 

na hali produkcyjnej

Tel. kontaktowy 

600 030 838

8-16

Nasz świat się zmienił...
Nasz świat zmienił się od momentu wybuchu wojny. Na terenie naszego miasta i na-

szej gminy znaleźli się uchodźcy z Ukrainy, których zdarzenia wojenne pozbawiły domu  
i większości dobytku. Oczywiście najważniejszą kwestią jest zapewnienie im bezpieczne-
go schronienia i zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. Wszyscy pomagamy jak 
umiemy. Podczas rozmów z uchodźcami dowiedzieliśmy się, że w odnalezieniu się w no-
wym miejscu, wśród nowych ludzi bardzo pomogłoby im nawiązanie wzajemnych rela-
cji, porozumienie i wzajemne wsparcie. Dlatego postanowiliśmy zorganizować spotkanie,  
które umożliwiłoby realizację tych celów.

Z pomocą przyszedł ksiądz 
proboszcz Sarwa, który zgodził 
się udostępnić salę Centrum 
Myśli Jana Pawła II oraz Funda-
cja „Zdrowe Dziecko", która na 
co dzień niesie pomoc zwłaszcza 
dzieciom i ich matkom. Kwestie 
organizacyjne poprowadziła 
Asia Czechyra. Pierwsze spotka-
nie odbyło się 26 marca. Pojawi-
ło się na nim kilkadziesiąt osób, 
które los rzucił w te strony. Przy-
gotowaliśmy atrakcje dla dzieci, 
którymi zaopiekowali się Harce-
rze z Drużyn „Doba" i „Korona" 
oraz wolontariusze. Dorosłych 
ugoscilismy ciepłymi napojami i 
skromnym poczęstunkiem. Była 
to dobra okazja do rozmowy. Za-
pytaliśmy naszych gości, czego 
potrzebują, jak możemy ułatwić 
im ten czas. Okazało się, że pod-
stawową potrzebą jest nauka 
języka polskiego, zatem od razu 
zajęliśmy się organizacją lekcji 
polskiego dla uchodźców. Z po-
mocą znowu przyszedł ksiądz 
proboszcz i Fundacja, która za-
pewniła artykuły papiernicze  
i materiały szkoleniowe.

Pierwsza lekcja obyła się  
2 kwietnia i poprowadziły ją 
polonistki Asia Czechyra oraz 
Leokadia Cieślik. Zainteresowa-
nie było bardzo duże, przyszło 
znowu kilkadziesiąt osób, nie-
zwykle zmotywowanych, aby 

poznać język kraju, w jakim się 
znaleźli. Pierwsza lekcja trwała 
półtorej godziny, następne będą 
odbywać się cyklicznie co so-
bota. Cały czas zgłaszają się do 
nas uchodźcy z zapytaniem czy 
mogą dołączyć do tych zajęć. 
Cieszymy się, że możemy pomóc 
i że nasza pomoc okazała się  
naprawdę potrzebna.

Na pierwszym spotkaniu 
zapadło wiele ustaleń. Stwo-
rzyliśmy m.in. grupę na fb, na 
której przekazujemy sobie waż-
ne informacje i rozwiązujemy 
problemy. Ta grupa to UKRA-
IŃCY W KOZIENICACH. Prowa-

dzona jest w dwóch językach. 
Poza tym informacje o lekcjach 
podajemy na wszystkich gru-
pach kozienickich, w Hotelu 
Energetyk oraz podczas ogło-
szeń w kościele. Na zajęcia nie 
trzeba się zapisywać. Wystarczy 
przyjść, miejsce jest dla wszyst-
kich chętnych. Jeśli zobaczymy 
potrzebę podzielenia uczestni-
ków na dwie grupy, np. o roż-
nym poziomie, jesteśmy na to 
przygotowane. Sytuacja jest 
dynamiczna i reagujemy na bie-
żąco, szukając najlepszych roz-
wiązań, które będą korzystne  
dla naszych gości.

• Sprzedam działkę - Janików 
1200m2, wszystkie media - cena do 
uzgodnienia. Tel: 504-567-332
• Sprzedam działkę budowlano-
-rolną z domem i sadem, pow. 
4800m2, gmina Przysucha. Więcej 
informacji udzielę telefonicznie. 
Tel. 798-851-194
• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy, mój  tel. 690-509-802
• Sprzedam działkę budowlaną w 
Bogucinie. Tel. 668-803-997
• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy. Tel. 690-509-802
• Kupię działkę budowlaną w miej-
scowości Majdany lub okolice.  
Tel. 739-075-275
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w blo-
ku działkę rekreacyjno-budowlaną 
o pow. 2,6 ha. Działka zabudo-
wana, w pełni uzbrojona w me-
dia, położona 10 km od Kozienic.  
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

• Mam do sprzedania śrutownik 
do zboża i parnik elektryczny 100l. 
Tel. 600 925 215
• Korepetycje z matematyki (szko-
ła podstawowa i średnia) - dojeż-
dżam na terenie Kozienic, Rado-
mia, Pionek… Tel. 798-851-194
• Sprzedam wersalkę, stan 
b.dobry (cena 120 zł), drzwi 
drewniane, stan dobry (200 zł), 
beczkę dębową 130 l. (200 zł) -  
Tel. 501-566-168
• Sprzedam 2 niwelatory geode-
zyjne Ni020 i Ni025 firmy Zeiss 
Jena. Łaty gratis. Tel. 604-420-75

2900m2,  idealna  na  działalność
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Kozienickiego

Ostatnie dwa lata były czasem pełnym niepokoju i niepewności o nasze bezpieczeństwo. 

Przez wiele miesięcy martwiliśmy się o zdrowie nasze i naszych najbliższych, żyliśmy 

w izolacji od świata zewnętrznego. Szkoły, uczelnie wyższe i wszelkie instytucje zostały 

zamknięte, a w nabożeństwach w Kościele mogła uczestniczyć tylko ograniczona liczba 

wiernych. Gdy już uzyskaliśmy odporność zbiorową na Sars-Cov-2, dzięki znacznemu wyszczepieniu

społeczeństwa, za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna. Rankiem 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę.

Trwająca już ponad miesiąc brutalna agresja niszczy ukraiński kraj, zabija i rani ludzi. Od początku rosyjskiej

inwazji Ukrainę opuściło prawie 4 miliony obywateli, z czego do Polski przybyło już około 2,5 miliona szukających

schronienia i pomocy. 

    Wszyscy chcemy, aby wojna zakończyła się jak najszybciej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wszelkimi

możliwymi kanałami prowadzi ofensywę dyplomatyczną. Premier Mateusz Morawiecki wraz z Jarosławem

Kaczyńskim oraz premierami Słowenii i Czech wykazali się ogromną determinacją i odwagą jadąc do

oblężonego Kijowa, by okazać swoje wsparcie. Do Polski z historyczną wizytą przybył prezydent Stanów

Zjednoczonych Joe Biden, podkreślając tym jak ważna jest jedność Paktu Północnoatlantyckiego jako gwarancja

bezpieczeństwa Europy. Na Rosję nakładane są sankcje, zamykane są filie sklepów, a konsumenci przestają

kupować rosyjskie produkty. Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski ukierunkowana jest na

dywersyfikację źródeł energii. Inwestycje takie jak projekt Baltic Pipe czy budowa gazoportów to działania, dzięki

którym polska gospodarka będzie mogła być niezależna. 

   Polski rząd robi wszystko, aby jak najskuteczniej pomóc uchodźcom i osobom, które niosą im wsparcie.

Jednogłośnie uchwalane są ustawy, które regulują prawnie oraz przyspieszają działania i rozwiązania, niezbędne

w tej trudnej sytuacji. Szczególnie dziękuję samorządom – instytucjom organizującym system oświaty, dzięki

którym dzieci z Ukrainy szybko mogą zacząć uczęszczać na zajęcia w szkołach i mieć kont    z rówieśnikami, co

w choć nieznacznym stopniu przypomina im o normalności. Wszyscy jesteśmy za tę pomoc wdzięczni.

   Jestem pełny podziwu dla walczących za swój kraj Ukraińców, ich odwaga jest przykładem prawdziwego

patriotyzmu. Istnienie Ukrainy jako wolnego i niepodległego państwa leży w polskim interesie narodowym,            

a także jest warunkiem wolności i bezpieczeństwa całej Europy.

    Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich osób, które zaangażowały się w pomoc uchodźcom               

 z Ukrainy. Wasze otwarte serca i domy sprawiają, że Ukraińcy mogą poczuć się u nas bezpiecznie. To bardzo

budujące, gdy patrzę na Polki i Polaków, którzy jednoczą się i wspólnie niosą pomoc potrzebującym.

Udowadniamy, że chrześcijańskie wartości, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie dalej są w nas.

Swoim postępowaniem naśladujemy Jezusa, który uczył nas, by czynić dobro i miłować bliźnich.

    Wielkanoc jest dla nas chrześcijan świętem szczególnie ważnym – świętem zwycięstwa nad śmiercią. To czas

odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa, czas nadziei i refleksji. Życzę wszystkim mieszkańcom powiatu

kozienickiego, aby te Święta Wielkanocne były przepełnione atmosferą wiary i nadziei oraz pokoju, który jest

teraz najważniejszy. 

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 

Stanisław Karczewski
 

senator ziemi białobrzeskiej, grójeckiej, kozienickiej i przysuskiej

marszałek Senatu RP IX kadencji

 

Wielkanoc 2022
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Od początku rosyjskiej agresji 
piszemy o różnych formach po-
mocy świadczonej uchodźcom 
przez jednostki samorządowe, 
organizacje pozarządowe i oso-
by prywatne Tym razem mieli-
śmy okazję dowiedzieć się, jak 
do tematu podchodzi ogromna 
firma, dysponująca znacznymi 
środkami - i wygląda na to, że zo-
stały one zaprzęgnięte do działań 
charakteryzujących się wysokim 
stopniem organizacji, komplek-
sowości i profesjonalizmu.

Rodziny mieszkające obecnie 
w Kozienicach przybyły tu spe-
cjalnie podstawionym autoka-
rem, który zabrał je z jednego z 
centrów recepcyjnych. Na bieżą-
co przebywa tu około 100 osób, 
głównie kobiety z dziećmi, po 
części rotacyjnie, tzn. część osób 
wyjeżdża do innych miast, pod-
czas gdy pojawiają się nowe. W 
hotelu uchodźcy mają zapewnio-
ne nie tylko bezpłatne noclegi w 
godziwych warunkach, ale także 
pełne wyżywienie. Dla ludzi ma-
jących za sobą doświadczenie 
ucieczki przed wojną ze wszyst-
kimi tego konsekwencjami dla 
zdrowia fizycznego i psychicz-
nego bardzo ważna jest z pew-
nością także opieka medyczna 
sprawowana m. in. przez lekarzy 
z Ukrainy i dostęp do usług psy-
chologa i pedagoga oraz oczywi-
ście tłumacza.

– Dzięki zaangażowaniu pra-
cowników Elektrowni Kozieni-
ce, ze wsparciem władz elek-
trowni, władz samorządowych, 
mieszkańców i ludzi dobrej woli 
udało się przygotować hotel na 
przyjazd uchodźców. Wszystkim 
zaangażowanym w organizację 
tego miejsca ogromnie dziękuję 
– podkreślał Tomasz Siwak, wice-
prezes Enei, dodając następnie: – 
Jako Grupa dokładamy wszelkich 
starań, by w ośrodkach przez nas 
udostępnionych nasi goście czuli 
się dobrze i bezpiecznie, by mogli 
nabierać sił i odzyskiwać równo-
wagę. Z całego serca życzymy im 
tego, deklarując naszą chęć i go-
towość do pomocy.

Do dyspozycji mieszkańców 
Enea oddała specjalnie przy-
stosowane pomieszczenia: jest 
zatem pralnia, jest sala zabaw 
dla najmłodszych, gdzie - jak po-
informował zebranych dzienni-
karzy wiceprezes Jan Mazurkie-
wicz - nic nie jest przypadkowe, 
bowiem zestaw udostępnionych 
dzieciom zabawek i materiałów 
dobrany został w konsultacji  

z psychologiem dziecięcym oraz 
sala komputerowa z dostępem 
do internetu, gdzie część kom-
puterów została wyposażona w 
klawiatury z nakładkami w cyry-
licy. W całym hotelu na każdym 
kroku widoczne są tabliczki in-
formacyjne w języku ukraińskim, 
co z pewnością ułatwia gościom 
orientację i poruszanie się po 
obiekcie. Chętni mogą zaszcze-
pić się przeciwko COVID-19. Co 
ważne dla wielu osób: hotel 
przyjmuje również zwierzęta do-
mowe, którym zapewniona jest 
opieka weterynaryjna.

Kompleksowe podejście Enei 
do pomocy obejmuje również 
wspieranie gości w załatwianiu 
spraw urzędowych i poszuki-
waniu pracy. By przyspieszyć 
bardzo istotny proces uzyskiwa-
nia przez nich numerów PESEL, 
uruchomiono w hotelu punkt 
fotograficzny. Zorganizowano 
także spotkanie z przedstawicie-
lami Powiatowego Urzędu Pracy 
- tu cel jest oczywisty - oraz e z 
przedstawicielem firmy teleko-
munikacyjnej PLUS, która prze-
kazuje karty SIM oraz pomaga 
przy aktywowaniu numerów, co 
z kolei pozwala to na szybkie uru-
chomienia profili zaufanych. Wi-
ceprezes Jan Mazurkiewicz pod-
kreślił, że załatwianie wszystkich 
spraw formalnych, bardzo istot-
ne pod kątem wejścia uchodź-
ców w nasz system pracy i świad-
czeń, znacząco ułatwia bardzo 
dobra współpraca z samorząda-
mi naszego powiatu i gmin.

Jak podkreślił wiceprezes Jan 
Mazurkiewicz:

- Chcę stwierdzić, że to jest 
taka bardzo racjonalna i prak-
tyczna pomoc, co sami Państwo 
za chwilę zobaczycie zwiedzając 
hotel. Ci ludzie znajdują u nas 
pomoc, ale jest to nie tylko od-
ruch serca, ale i racjonalność w 
działaniu.

Wszystkie te działania tworzą 
kompleksowy system, w którym 
znaczące zasoby, jakimi dys-
ponuje Grupa Enea i Fundacja 
Enea, przekuwane są w system 
pomocy dotyczącej właściwie 
wszystkich aspektów funkcjo-
nowania uchodźców w nowym 
miejscu. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę, że pomoc Gru-
py Enea dla uciekających przed 
wojną mieszkańców Ukrainy nie 
jest realizowana w tym jednym 

tylko obiekcie, bo przygotowała 
ona do tego celu łącznie blisko 
400 miejsc w swoich ośrod-
kach wczasowych. Do tej pory 
znalazło w nich schronienie  
około 250 osób.

Grupa Enea wspiera rządowe 
działania pomocowe, odpowia-
dając na apel Wicepremiera Ja-
cka Sasina, ministra aktywów 

państwowych. Spółki Grupy an-
gażują się w organizację pomo-
cy w swoich lokalnych środowi-
skach. Obecnie w Grupie trwa 
zbiórka najpotrzebniejszych ar-
tykułów i rzeczy dla uchodźców 
przebywających w ośrodkach 
wczasowych Grupy oraz punk-
tach recepcyjnych.

AlKo

“Nie tylko odruch serca”. Enea pomaga uchodźcom - 100 osób gości w hotelu “Energetyk”
W piątek, 25 marca przed kozienickim hotelem “Ener-

getyk”, w którym zakwaterowano około 100 
uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, odbył się brie-
fing prasowy, podczas którego władze Enei Wytwarzanie 
przedstawiły zakres i formy pomocy świadczonej przez 
spółkę na rzecz naszych napadniętych przez Rosję sąsia-
dów. Na miejscu obecni byli wiceprezesi Enei Wytwarza-
nie Tomasz Siwak i Jan Mazurkiewicz, minister Marek Suski  
oraz członkowie Fundacji Enea.
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W Kozienicach powstanie nowy skwer

Nowy parking przed PSP nr 4

Gmina Kozienice ogłosi-
ła przetarg na budowę 

nowego skweru. Tym razem 
zagospodarowany zostanie 
teren przy ulicach Hamerni-
ckiej i Nowy Świat.

Dobiega końca budowa nowego parkingu przed Publiczną 
Szkołą Podstawową nr 4 w Kozienicach.

– W kwietniu nastąpi otwar-
cie ofert, a potem ruszamy z in-
westycją. Dziękuję Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Kozienicach za 
współpracę i bezpłatne udostęp-
nienie terenu – mówi burmistrz 
Piotr Kozłowski.

To kolejne „zielone miejsce”, 
jakie powstanie w Kozienicach. 
Podobny skwer od ponad roku 
z powodzeniem funkcjonuje na 
osiedlu Energetyki. W cieplej-
sze dni i przy sprzyjającej pogo-
dzie przyciąga wielu mieszkań-
ców, pełniąc również funkcję  
strefy relaksu.

Jak będzie wyglądał nowy 
skwer przy ulicach Hamerni-
ckiej i Nowy Świat można zoba-
czyć na udostępnionych przez 
Urząd Miejski w Kozienicach  
wizualizacjach.

Wybudowany parking niewąt-
pliwie wpłynie na bezpieczeń-
stwo dzieci oraz ułatwi dostęp 
do placówki.

Społeczność szkolna dziękuje 

Burmistrzowi Gminy Kozienice za 
pozytywną odpowiedź na wnio-
sek dotyczący budowy parkingu 
oraz radzie rodziców przy PSP nr 
4 za okazane wsparcie.

Chcesz posadzić swo-
je drzewko? Przyjdź w 
czwartek przed Urząd 
Miejski w Kozienicach!

W najbliższy czwartek 7 kwietnia od godz. 9:00 przed 
Urzędem Miejskim w Kozienicach odbędzie się akcja 
rozdawania sadzonek drzew.

Akcję koordynują Nadleśnictwo Kozienice oraz Gmina Kozienice. 
Zapraszamy!
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Z FRANCJI DO KOZIENIC Z POMOCĄ DLA UKRAINY
Inicjatywy typu “partnerska gmina”, “partnerska szkoła” etc. traktujemy zazwyczaj jako 

mające wymiar głównie symboliczny. Ot, podkreślenie przyjaźni między narodami i okazja 
do nawiązania kontaktów, które mogą być ciekawe, ale nie mają szczególnego praktyczne-
go znaczenia. Nie zawsze jednak musi tak być. W dobie kryzysu humanitarnego związanego  
z rosyjską agresją przeciw Ukrainie, partnerstwo Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach i Lycée général et technologique Auguste Béhal w Lens (Francja), partnerstwo 
zaowocowało realną i konkretną pomocą ze strony francuskiej placówki.

W środę, 6 kwietnia, oko-
ło południa, przed frontowym 
wejściem do ZS nr 1 zaparkował 
niezwykły pojazd, transportowy 
citroën oklejony kolorowymi kar-
teczkami z pozdrowieniami i róż-
nymi symbolami, z wypisanym 
na burcie napisem, który wyjaś-
niał wszystko: WE RIDE WITH 
RMS FROM LENS TO KOZIENICE 
TO HELP THE PEOPLE OF UKRAI-
NE - “Jedziemy dzięki RMS z Lens 
do Kozienic by pomóc ludziom z 
Ukrainy”. Samochodem, prowa-
dzonym przez Pascala Solarczyka 
-  nauczyciela z Francji, który, jak 
możecie się Państwo domyślić, 
posiada polskie korzenie oraz, 
jak mogliśmy na miejscu usły-
szeć, bardzo dobrze mówi po 
polsku - przyjechały do szkoły 
artykuły zebrane w Lens by, moż-
na powiedzieć, pomóc pomagać 
goszczącym u nas uchodźcom z 
Ukrainy. W ściśle wypełnionym 
wnętrzu pojazdu znalazły się 
artykuły medyczne, żywność, 
środki higieniczne i ubrania, do 
wyładowania których stawiła się 
po chwili tyleż liczna, co entuzja-
styczna reprezentacja uczniów. 
Jak doszło do tego niezwykłego 
wydarzenia? Po kolei…

Jak wyjaśniał wicedyrektor Pa-
weł Boryczka:

- Jest nam bardzo miło współ-

pracować z partnerami z Lens 
we wschodniej Francji, dlatego, 
że ta szkoła jest szczególna - 
około 10% uczniów i nauczycieli 
to Polacy. Wiele osób mówi po 
polsku, choć niektórzy mają już 
tylko polskie nazwiska. Gdy nasz 
wolontariat rozpoczął akcję po-
mocy dla Ukrainy, zainspirowana 
tym szkoła francuska przyłączyła 
się i chciała kontynuować na-
szą akcję. Od samego wybuchu 
wojny mieliśmy od nich telefo-
ny, ponieważ informacje o ol-
brzymiej liczbie trafiających do 
Polski uchodźców pojawiały się 
przecież w całej Europie. Cieszy 
nas ogromne zaangażowanie 
młodzieży francuskiej, że oni 
bardzo chcą pomagać. Mamy też 
telefony z innych szkół, z którymi 
współpracujemy, w tym z Włoch 
[Liceo Tito Lucrezio Caro w Citta-
delli]. Są zaniepokojeni, pytają ilu 
uchodźców u nas jest, jak sobie 
radzą, chcą mieć te informacje 
z pierwszej ręki. To, że tyle osób 
się interesuje, że Francuzi przyłą-
czyli się do pomocy, potwierdza, 
że to partnerstwo jest bardzo sil-
ne, nie jest tylko na papierze.

Dyrektor Ryszard Zając opo-
wiedział krótko o tym, jak jego 
szkoła pomaga uchodźcom w 
wymiarze edukacyjnym:

- W naszej szkole funkcjonuje, 

powołany decyzją starostwa, od-
dział przygotowawczy dla mło-
dzieży z Ukrainy. U nas do szkoły 
zapisanych jest jest 9 osób, w I 
LO 7, czyli w tym oddziale przy-
gotowawczym jest 16 uczniów, 
którzy mają  w jego ramach 26 
godzin zajęć, których podstawą  
jest 10 godzin języka polskiego. 
Mają oczywiście chemię, mate-
matykę, biologię, ale i tam jest to 
na razie głównie pod kątem tego, 
żeby poznali polską terminolo-
gię. Nasze języki są zbliżone, więc 
mam nadzieję, że do września 
będą już mówili dobrze po pol-
sku i trafią do różnych polskich 
klas. Jak wiemy, decyzją ministra 
Czarnka szkół ukraińskich u nas 
nie będzie, czemu się nie dziwię, 
bo kto niby miałby w nich te zaję-
cia prowadzić? Jestem pełen op-
tymizmu, bo znam trochę język 
rosyjski, rozmawiam z uczniami i 
widzę, jak oni z dnia na dzień ro-
bią postępy.

…zaś koordynatorka szkolnego 
wolontariatu, Katarzyna Kobus-
-Gregorczyk, przybliżyła nam 
kulisy organizowania pomocy 
materialnej:

- 28 lutego, 4 dni po wybuchu 
wojny, wolontariusze podjęli de-
cyzję o zorganizowaniu zbiórki u 
nas w szkole. Dzięki akcji plakato-
wej młodzież wiedziała dokład-

nie co zbieramy, a co pojawia się 
i znika, ponieważ przychodzą po 
to ci, którzy potrzebują tej po-
mocy najbardziej, a także ucznio-
wie naszej szkoły, którzy mają u 
siebie w domach ukraińskie ro-
dziny. W ten sposób pomagamy 
więc na bieżąco. Jeśli chodzi o 
Francję, to Pascal Solarczyk do-
wiedział się o naszej akcji z naszej 
strony wolontariackiej. Zrobili u 
siebie właściwie replikę naszego 
plakatu i tę akcję zapoczątkowali 
u siebie, zapytawszy, czy mogą 
się przyłączyć. Byliśmy bardzo 
mile zaskoczeni, no a dziś nastą-
pił dzień, gdy będziemy mogli się 
spotkać i zobaczyć ile tego jest, 
a jest naprawdę dużo - z tego co 
wiem, nie dali rady zapakować 
wszystkiego.

Krótkiego wywiadu udzielił 
również wymęczony podróżą, 
ale jednocześnie nieustannie 
uśmiechnięty Pascal Solarczyk, 
który wyjaśniał swoje zaangażo-
wanie następująco:  

- Akcja zaczęła się dlatego, 
że mamy tu kontakt ze szkołą 

i widzieliśmy, że coś się dzieje, 
że jest pomoc dla uchodźców z 
wojny w Ukrainie i wydawało mi 
się, że jako szkoła partnerska też 
powinniśmy coś zrobić. Powie-
działem o tym moim uczniom, 
oni powiedzieli “OK, zbieramy, 
robimy”. Powstała kwestia, żeby 
załatwić przewóz i tu pomógł 
ten pan obok, Andre Szczerba, 
dyrektor firmy RMS, który po-
życzył samochód i paliwo, żeby 
tutaj przyjechać. W zbiórkę za-
angażowała się też druga szkoła 
i wielu partnerów. Mamy bardzo 
dużo lekarstw, materiałów me-
dycznych, żywności, troszeczkę 
ubrań.

Pięknej inicjatywy i wspania-
łego partnerstwa gratulujemy, 
szkole zaś oraz ukraińskim ucz-
niom i uczennicom serdecznie 
życzymy powodzenia!  Dary do 
ZS nr 1 przynosić można o każdej 
porze, opiekunka wolontariatu 
zapewniła nas, że wszystkie zo-
staną przyjęte i przekazane.

AlKo

Finisaż wystawy fotograficznej Magia bursztynu
2 kwietnia goście Muzeum Regionalnego w Kozienicach oraz zespół placówki pożegnali wy-

stawę „Sokotra – Wyspa Smoczej Krwi”. Była to okazja do spotkania się z autorem zdjęć 
Jackiem Herman-Iżyckim oraz kuratorem wystawy Robertem Dulem. Zgromadzeni mieli także 
możliwość zobaczenia fotografii, jakie nie znalazły się na ekspozycji.

Jacek Herman-Iżycki podczas 
swojego wystąpienia poruszył 
kilka tematów – m.in. przybliżył 
zgromadzonym szereg ciekawo-
stek związanych z wyspą. Sokotra 
była znana w świecie antycznym 
ze względu na pozyskiwanie na 
jej terenie kadzidła, mirry oraz 
aloesu wysokiej jakości. Miejsce 
to wzmiankowano w licznych 
opowieściach – eposie o Gilga-
meszu, micie o Feniksie, przy-
godach Sindbada Żeglarza czy w 
żywocie św. Tomasza Apostoła. 
Ten ostatni miał po dotarciu na 
wyspę wznieść kościół z pozosta-
łości rozbitego okrętu.

Prelegent dużo miejsca po-
święcił mieszkańcom Sokotry 
– ich zwyczajom, mentalności, 
warunkom życia. Tym samym 
uzupełnił wystawę, której moty-
wem przewodnim jest przyroda, 
o niemniej interesujący wątek 
społeczny.

W trakcie wystąpienia zdradził 
także kontekst powstania szere-
gu fotografii. Odniósł się np. do 
zdjęcia przedstawiającego wrak 
radzieckiego czołgu T-34. Ten 
niespodziewany element krajo-
brazu dziś stanowi pamiątkę po 
obecności wojsk ZSRR na wyspie 
w latach 80. XX w. (pod koniec 
poprzedniej dekady Jemen – do 
którego przynależy Sokotra – 
wszedł współpracę z państwami 
bloku wschodniego).

Spotkanie zakończyły pytania 
ze strony publiczności. Jedno z 
nich dotyczyło najbardziej wy-

magającej wyprawy. 
Jacek Herman-Iżycki 
bez wahania od-
powiedział, iż była 
to samotna podróż 
rowerem przez Sa-
harę, obfitująca w 
szereg i groźnych, i 
zabawnych perype-
tii. Dla osób spot-
kanych podczas wę-
drówki był zarówno 
śmiałkiem, jak rów-
nież przybyszem „z dalekiego 
kraju, w którym rosną jabłka”.

Jacek Herman-Iżycki od 1989 
r. działa w branży wydawniczej. 
W wolnym czasie podróżuje i 
fotografuje (odwiedził ponad 
60 krajów). Jest autorem albu-
mów poświęconych swoim da-
lekim wyprawom (Wyspa Wiel-

kanocna, Sokotra, Antarktyda),  
a także publikacji dotyczących 
historii i dziedzictwa kulturowe-
go Łemkowszczyzny oraz Beski-
du Niskiego. Zdjęcia z jego wy-
jazdów były prezentowane były 
w wielu muzeach i placówkach 
kulturalnych w Polsce, jak rów-
nież za granicą.

1 kwietnia w kozienickim muzeum odbył się wernisaż wysta-
wy „Magia Bursztynu”, opracowanej przez Polską Akade-

mię Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. Zgromadzeni goście 
mogli zobaczyć ok. pół tysiąca eksponatów oraz uczestniczyć 
w prelekcjach pracowników Muzeum Ziemi. Ekspozycja bę-
dzie dostępna dla zwiedzających do 3 maja br.

Na otwarcie wy-
stawy przybyli mi-
łośnicy bursztynu 
u różnym wieku 
– dorośli oraz gru-
pa podopiecznych  
z OPP „Ogród Jor-
danowski”. Każdy 
mógł znaleźć coś 
dla siebie, a tak-
że dowiedzieć się 
czegoś nowego nt. 
surowca. Wszystko 
za sprawą oprowa-
dzania kuratorskie-
go oraz prelekcji 
przygotowanych  
przez zespół MZ.

Katarzyna Kwiat-
kowska oraz Michał Kazubski 
przybliżyli podstawowe infor-
macje o kopalnych żywicach 
podczas prelekcji „Co o burszty-
nie wiedzieć trzeba?”. Wyjaśnili 
m.in. proces jego powstawania, 
właściwości fizyczne, a także od-
powiedzieli na pytanie: co różni 
bursztyn bałtycki od innych po-
dobnych materiałów (surowiec 
ten zawiera najwięcej kwasu 
bursztynowego)? Alicja Pelińska 
opowiedziała zaś o wykorzysta-
niu bursztynu w medycynie oraz 
kosmetyce.

Bursztyn bałtycki, zwany przez 
mineralogów sukcynitem, to 
sfosylizowana żywica drzew igla-
stych, które rosły na brzegach 
zbiorników wodnych w czasie eo-
cenu (ok. 40 mln lat temu). Znaj-

dowane w nim inkluzje roślinne 
i zwierzęce pozwalają, odtworzyć 
ówczesne środowisko. Dzięki 
swoim właściwościom surowiec 
ten był wykorzystywany przez 
człowieka do różnych celów: spa-
lany służył do kadzenia bogom i 
do odkażania izb, z jego pomocą 
zdobiono przedmioty oraz po-
mieszczenia, stosowano go tak-
że w charakterze medykamentu 
(zwłaszcza przy problemach der-
matologicznych).

Prezentowana wystawa po-
kazuje: pochodzenie bursztynu, 
miejsca jego występowania, in-
kluzje roślinne i zwierzęce, wy-
korzystanie surowca od czasów 
przedhistorycznych do współ-
czesności. Przedstawione zostały 
na niej także inne żywice kopalne 
i imitacje bursztynu.
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Mamy pokazały, że Mają moc! 
Centrum Kulturalno-Artystyczne w pierwszy weekend kwietnia było miejscem realizacji 

inicjatywy „Mamy! Mamy Moc!”, skierowanej do Mam i ich pociech do piątego roku ży-
cia. Inicjatywa zgłoszona została do 2. Konkursu na Inicjatywy Lokalne ,,Nasza kultura z KDK  
w Gminie Kozienice” ”, realizowanego przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kul-
tury im. Bogusława Klimczuka. Pomysłodawczyniami konferencji były Anna Bienias  
oraz Sylwia Mikulska-Pawelec.

Wydarzenie rozpoczęło się war-
sztatami pt. „Jesteś ważna”, które 
dla dwóch grup poprowadziła te-
rapeutka Joanna Wolska. Podczas 
zajęć uczestniczki mogły dowie-
dzieć się jak radzić sobie z prob-
lemami życia codziennego matek 
oraz jak zadbać o siebie, zgodnie 
z zasadą – „szczęśliwa Mama, 
szczęśliwe dziecko”. Mamy uczest-
niczące w spotkaniu miały okazję 
uświadomić sobie jak ważną peł-
nią rolę w życiu swoich pociech 
oraz jak ważne jest, by w natłoku 
obowiązków umiały dostrzec swo-
je potrzeby i realizować je. Uczest-
niczki warsztatów miały okazję 
podzielić się swoimi doświadcze-
niami i poczuć, że nie są w tym 
same. – Te warsztaty wiele mi dały 
i chętnie wzięłabym udział w ca-
łym cyklu takich zajęć – powiedzia-
ła nam jedna z uczestniczek.

Uczestniczki powitała prowa-
dząca wydarzenie Edyta Zawadz-
ka, która przeprowadziła Panie 
przez cykl wykładów, przedsta-

wiając każdorazowo sylwetki 
prowadzących oraz informując 
o kolejnych punktach programu. 
Panel wykładów rozpoczęła Anna 
Gałązkiewicz – dietetyk. Opowie-
działa o tym jak powinna odżywiać 
się kobieta, by dobrze funkcjono-
wać oraz jak przygotować posiłki 
dla dzieci. Pani Ania rozbudowała 
swoją prelekcję o informacje doty-
czące diety kobiet w ciąży i matek 
karmiących. W pigułce i w przy-
stępny sposób przedstawiła infor-
macje, którymi najbardziej zainte-
resowane były słuchaczki obecne 
na sali kameralnej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Kozienicach. Po 
spotkaniu każda z Pań miała moż-
liwość wykonania pomiaru składu 
i masy ciała oraz indywidualnej  
rozmowy z prelegentką.

Następnie odbyło się spotkanie 
z psychologiem Malwiną Łobodą. 
Mamy mogły dowiedzieć się, któ-
re zachowania ich dzieci są odpo-
wiednie do ich wieku, a które po-
winny skonsultować ze specjalistą. 

Zostały omówione główne proble-
my w zachowaniu dzieci w wieku 
0-5 lat i sposoby radzenia sobie z 
nimi. Po tym spotkaniu psycholog 
była do dyspozycji uczestniczek, 
które na osobności mogły poroz-
mawiać z nią o swoich pociechach.

Kolejny wykład, a później pokaz, 
poprowadziła Sylwia Mikulska-
-Pawelec. Dotyczył on naturalnej 
pielęgnacji skóry i ciała. Mamy 
mogły poznać przepisy na domo-
we kosmetyki, które można przy-
gotować z rzeczy znajdujących się 
w każdej kuchni. W czasie pokazu 
kosmetycznego mamy zobaczyły 
się jak w domowym zaciszu (o ile 
można użyć tego określenia mając 
małe dziecko), ćwiczyć mięśnie 
twarzy i wykonać automasaż, by 
skóra wyglądała świeżo, młodo i 
promiennie.

Dwa dni pełne energii
Drugi dzień był świętem matek 

i dzieci. Nie zabrakło zabawy, hu-
moru, uśmiechu, ale także sporej 

dawki ważnych informacji. „Me-
todologia Montessori” – tym wy-
kładem powitano uczestników. 
Magdalena Pijarska zabrała dzieci 
i ich mamy – a dołączyli także tatu-
siowie – do świata zabaw. Zabaw, 
zabawek i stylu kształcenia, który 
opracowała Maria Montessori. - 
Te zajęcia były bardzo rozwijające 
i dały mi wiele do myślenia. Z pew-
nością teraz będziemy inaczej pod-
chodzić do zabaw rozwojowych – 
mówi mama dwójki maluchów.

Równolegle odbywały się 
warsztaty z „Jogi śmiechu” skie-
rowane dla dorosłych i dzieci. 
Uczestnicy dowiedzieli się o zba-
wiennych korzyściach płynących 
ze śmiechu oraz tego, w jaki spo-
sób dzięki tej metodzie poradzić 
sobie w sytuacjach stresowych  
i rozładować napięcie.

W przerwach między zajęciami 
mamy i dzieci mogły skorzystać z 
bufetu przygotowanego specjalnie 
na tę okazję.

Przed nami finał
Na uczestniczki wykładów cze-

ka niespodzianka w postaci vou-
cherów na odnowę biologiczną, 
które można zrealizować w KCRiS  
w Kozienicach. Vouchery dla ak-
tywnych Mam zostaną rozdane 
podczas wernisażu wystawy foto-
grafii, który odbędzie się w sobotę, 
9 kwietnia, o godz. 18:30 w Kozie-
nickim Domu Kultury. Ekspozycja 
będzie dostępna dla odwiedza-
jących w patio Centrum Kultural-
no-Artystycznego. Zapraszamy 
wszystkich do udziału w tym wy-
darzeniu, a szczególnie Panie, któ-
re uczestniczyły w konferencji.

Ogłoszenie o przetargu
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 26-900 Ko-

zienice, ogłasza przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 36  położonego w budynku nr 19 przy 

ul. Hamernickiej w Kozienicach, o pow. użytkowej  35,54 m2 (1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, łazienka), II piętro. 

Cena wywoławcza 148 000 zł, wadium 14.800 zł. 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni , ul. Konstytucji 3 Maja 3 – sala kon-

ferencyjna /pokój nr 3/ w dniu r.  o godz. 11:00.
Na przetarg należy zgłosić się osobiście , bez osób towarzyszących z dowodem 

osobistym oraz dowodem wpłaty wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na rachunek banko-
wy Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Kozienice Nr 25 1020 4317 0000 5602 
0018 4416 do dnia r.  wadium obowiązującego na to mieszkanie w kwocie 
14.800 zł. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych  
na rachunek Spółdzielni.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, 

którego oferta zostanie przyjęta nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej kwoty 

zaoferowanej w licytacji.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetar-

gowej, osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, małżonkowie i 

dzieci tych osób, o ile zgodnie z ustawą ponoszą solidarną odpowiedzialność wo-

bec Spółdzielni.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa w formie aktu notarial-

nego ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży wraz z udziałem w częś-

ciach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu wynoszącym 3554/210360.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłaty skarbowej i założenia księgi wie-

czystej ponosi nabywca lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach oświadcza, że może unieważnić 
przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia 
jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Mieszkanie można oglądać  w dniach: od r.  do r. w godzinach 8:00 – 14:00.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze Spółdzielni /pokój nr 9/.”

DZIKUSY LICZĄ NA WAS!
Z pewnością zastanawialiście się co słychać w garbackim 

ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt - czy zaczął się już se-
zon na dzikie maluchy, czy wszystko już gotowe...

Ostatnia cisza w wieściach ode 
mnie wynikała z faktu, iż w ośrodku 
trwały intensywne przygotowania do 
wiosny. Pracy wymagał teren ośrod-
ka ale także wszystkie transportery, 
klatki czy faunaria. Wśród naszych 
gości pojawiły się także spodziewane 
maluchy, m.in. młode zajączki - wielcy  
amatorzy koziego mleka.

Aż przyszła katastrofa! Wciąż jesz-
cze nie udało nam się usunąć szkód 
wywołanych przewróconym podczas 
niedawnych wichur drzewem, a pod 
ciężarem śniegu, który spadł w ostatni 
weekend, zniszczeniu uległy niektóre 
zewnętrzne pomieszczenia dla zwie-
rząt, m.in. całkowicie zniszczona jest 
woliera dla ptaków. Do strat musimy 
dopisać także kilka metrów ogrodze-
nia, dach zagrody czy elementy głów-
nego budynku, który daje schronienie 
najciężej chorym, a także najmniej-
szym z naszych pacjentów.

Sytuacja jest bardzo trudna, stra-
ty w pełni oszacować będzie można 
dopiero po roztopach, natomiast na 
większości terenu wciąż zalega ok. 0,5 
metra ciężkiego śniegu.

Uruchomiliśmy zrzutkę na ten cel - 
wystarczy zeskanować telefonem kod 
QR, ale możecie wspomóc odbudowę 
i konieczne naprawy, które pochłoną 
środki finansowe dalece przekraczają-
ce nasz budżet, wpłatą darowizny bez-
pośrednio na nr konta stowarzyszenia 
44 1140 2004 0000 3102 8057 7745

Każda złotówka jest na wagę złota! 
Zbliża się bardzo gorący okres wiosen-
ny i utrzymanie wielu młodych będzie 
na bieżąco generować stałe koszty, 
bez Waszej pomocy remont nie bę-
dzie możliwy.

Szczęśliwie przed tą katastrofą zdą-
żyłem wraz z wierną wolontariuszką 
Klaudią, naszą behawiorystką - wy-
puścić na wolność kolejnych pacjen-
tów, po zakończonej już rehabilitacji 
- jeża, trzech przedstawicieli różnych 
gatunków nietoperzy i kwiczoła.

Ostatnio była też u nas kawka a lisi-
ca, o której wspominaliśmy wcześniej 
mieszka już w Ośrodku Rehabilitacji 
Dzikich Zwierząt prowadzonym przez 
Stowarzyszenie Leśne Przytulisko.

Nie próżnuje także nasz zoo-ambu-
lans, zaadaptowane na ten cel dzięki 
środkom ze zbiórki, moje prywatne 

punto, które ostatnio kursowało regu-
larnie na diagnostykę naszych dzikich 
pacjentów, służyło za transport sani-
tarny dla zwierząt czy wyjeżdżało do 
wezwań, m.in. do potrąconych saren.

Staramy się nie zwalniać obrotów 
- ale ostatnie zniszczenia znacznie 
ograniczyły nasze możliwości przyjęć 
dzikich zwierząt - stąd też gorąca proś-
ba, by przed każdą decyzją o przywie-
zieniu do nas zwierzaka, skontaktować 
się telefonicznie na numer alarmowy 
781 356 892.

Mam nadzieję, że wspólnie damy 
radę stanąć na nogi i służyć okolicz-
nym dzikusom. Liczę na Was!

tech. wet. Krzysztof Tłoczek
Kierownik Ośrodka Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt
ZOO-RATOWNICTWO Garbatka

Już w najbliższą sobotę, 9 kwietnia, w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy fotograficznej, która 
jest podsumowaniem inicjatywy lokalnej „Mamy! Mamy moc!". Początek wydarzenia w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego o godz. 18.30.
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WASZ POMYSŁ NA IMPREZĘ DLA GOŚCI Z UKRAINY 
W KAWIARNI KULTURALNA?

Oprócz zapewnienia uchodźcom z zaatakowanej 
przez Federację Rosyjską Ukrainy podstawowej 

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

z nimi wydarzeń kulturalnych.

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

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

się wreszcie  - w miarę możliwości - normalnie?

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

natomiast możliwości techniczno-lokalowych.

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

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

do których realizacji chętnie się włączymy!!

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

Tel. 666-664-401
Godziny otwarcia:

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

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

Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice" 
obsługa ruchu turystycznego:

- wyjazdy jednodniowe, 
wycieczki kilkudniowe, obozy pobytowe

- organizacja i obsługa grup przyjazdowych
(program, transport, catering, 

zlecenia indywidualne)

tel. 882 126 601
mail: biuro@przystanek-kozienice.pl
osoba kontaktowa: Edmund Kordas

Kawiarnia Kulturalna zaprasza na kolejne 
już spotkanie z muzyką wysokiej próby zorgani-

zowane we współpracy 
ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Kozienicach!

Już 29 kwietnia, w piątek o godz. 18.00 usłyszeć 
będzie można u nas poruszające dźwięki akorde-
onu i nie tylko…. więcej informacji w najbliższym 

wydaniu Tygodnika OKO, 21 kwietnia.

UWAGA! KAWIARNIA KULTURALNA ZAPRASZA DO PUNKTU WYMIANY INFORMACJI
УВАГА! КУЛЬТУРНЕ КАФЕ ЗАПРОШУЄ ДО ПУНКТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ

Korzystając z dobrej lokalizacji i faktu, że coraz częściej odwiedzają nam goście z Ukrainy 
oraz wychodząc naprzeciw ich potrzebom tak, jak je rozumiemy, kawiarnia Kulturalna od ju-
tra (czwartek 7 kwietnia) udostępni tablicę (widoczna z zewnątrz, czyli dostępna także poza 
godzinami pracy kawiarni), na której umieszczać będzie można informacje

• dotyczące ofert pomocy uchodźcom (zakwaterowanie, pomoc materialna, praca)
• pochodzące od samych gości (poszukiwanie pracy, prośby o konkretne formy pomocy, 

informacje kontaktowe, poszukiwania bliskich)
• związane z różnymi zajęciami zajęciami (edukacyjnymi, kulturalnymi i innymi) przygoto-

wanymi dla uchodźców

…oraz wszelkie inne, które mogą okazać się użyteczne. Zakładamy, że najlpesze zastoso-
wania takiego udogodnienia wypracowan ezostaną w praktyce. Jesteśmy w stanie pomóc z 
tłumaczeniem umieszczanych informacji z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język polski 
i odwrotnie.

Користуючись вдалим розташуванням та тим, що до нас все частіше приїжджають 
гості з України та задовольняючи їхні потреби, як ми їх розуміємо, кафе «Культурна» 
від завтра (четвер, 7 квітня) надасть дошку (видиму ззовні). , тобто також доступний у 
неробочий час кафе), де ви зможете розмістити інформацію

• про пропозиції допомоги біженцям (житло, матеріальна допомога, робота)
• надходять від самих гостей (пошук роботи, прохання про конкретні форми допомоги, 

контактна інформація, пошук родичів)
• пов'язані з різними заходами (освітніми, культурними та іншими), підготовленими 

для біженців
… І все, що вам може знадобитися. Ми припускаємо, що найкраще застосування 

такого об’єкта буде розроблено на практиці. Ми можемо допомогти з перекладом 
розміщеної інформації з української чи російської на польську та навпаки.

Kawiarnia Kulturalna, ul. warszawska 29, budynek C-KA (parter), 26-900 Kozienice




