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BYĆ JAK IGNACY
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, w ramach pozalek-

cyjnych zajęć stałych modelarstwa realizuje program edukacyjny „Być jak Ignacy” 
organizowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza pod honorowym 
patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Celem programu jest popu-
laryzacja polskiej nauki oraz 
pielęgnowanie pamięci o wy-
bitnych, polskich naukowcach, 
rozpowszechnianie wiedzy na 
temat sylwetki Ignacego Łukasie-
wicza oraz przemysłu naftowego 
i gazowego oraz popularyzacja 
wiedzy na temat innych polskich 
naukowców - ich wynalazków, 
odkryć i dokonań, a tym samym 
- popularyzacja nauk matema-
tyczno-przyrodniczych i historii 
polskiej myśli technicznej, kształ-
towanie postaw patriotycznych, 
promowanie działań edukacyj-
nych opartych na aktywnym 
doświadczaniu, obserwowaniu, 
tworzeniu sytuacji bliskich na-
ukowym dziedzinom wiedzy.

Realizacja programu polega 
na działaniu indywidualnym w 
zespole koła naukowego: „Ta-
jemniczy Ogród” na podstawie 
starannie zaprojektowanych sce-
nariuszy zajęć, które dostarczają 
wzorców do eksperymentowania 
budując przekonanie, że warto 
wierzyć we własne siły i marzenia.

Uczestnicy realizujący ten edu-
kacyjny projekt wiedzą już do-
skonale, że nauka może zmienić 
świat a wynalazki pomagają lu-
dziom żyć lepiej.

Należy zaznaczyć, że program 
trwający do 31 maja 2022 r. ma 
charakter konkursu i składa się 
z ośmiu etapów połączonych ze 
sobą wspólną fabułą. Uczestni-
cy na każdym etapie wykonują 
ciekawe zadania i zdobywają 
kolejne punkty do klasyfikacji  
generalnej konkursu.

Za nami już zadania dotyczące  
podróży badawczych i nawiga-
cji, początków lotnictwa, mózgu 
nauki i informacji  oraz badań 
przyrody, wielkich konstrukcji  
i maszyn prostych, badania 
przeszłości i przyszłości, badań 
kosmosu. Przed nami jeszcze 
zadanie dotyczące wynalazków 
Ignacego Łukasiewicza, podczas 
którego zajmiemy się badaniem 
światła. Podsumowaniem na-
szej pracy będzie zadanie fina-
łowe decydujące o zwycięstwie  
w konkursie.
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji
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NIERUCHOMOŚCI

PRACA

•  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

TOWARZYSKIE

• 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

• Odstąpię lokal gastronomiczny 
z wyposażeniem. Lokal znajduje 
się w Kozienicach naprzeciw pły-
walni/basenu. Kontakt pod nr. 
tel. 504-188-586
• Sprzedam działkę budowlaną  
w Bogucinie. Tel. 668-803-997

• 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

• Kury nioski 70 tygodniowe, nio-
sące, cena 15 zł/szt. 
Tel. 509 348 264
• Wyciskarka wolnoobrotowa 
Zelmer ZJP1300B. Cena 300 zł. 
Więcej 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 antyki. 
Tel. 668-803- 997

Zakłady Silikatowe 
Żytkowice SA

zatrudnią:

- pracowników do pracy przy paletowaniu cegieł

- pracowników do pracy na hali produkcyjnej

Tel. kontaktowy 
600 030 838

8-16

• Sprzedam dom murowany, 
100m2 wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi 540m2. Działka 
2900m2, idealna na działalność 
gospodarczą. Cena do uzgodnie-
nia.  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
• Sprzedam działkę - Jani-
ków 1200m2, wszystkie me-
dia - cena do uzgodnienia.  
Kontakt: 504-567-332
• Sprzedam działkę budowlano-
-rolną z domem i sadem , pow. 
4800m2, gmina Przysucha. Wię-
cej informacji udzielę telefonicz-
nie. Tel. 798-851-194
• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy. Tel. 690-509-802
• 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

OD 1 LIPcA wSZySTKIE KASy OnLInE 
muSZĄ mIEć PODPIęTy 

BEZPOŚREDnIO  TERmInAL PłATnIcZy. 

cZy Twój TERmInAL 
SPEłnIA TE wymAGAnIA?

TEL. 503 057 533

UWAGA!!! 

• Sprzedam cyfrowy aparat foto-
graficzny Canon PowerShot A620, 
po przeglądzie technicznym. Stan 
b.dobry. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 604-420-756
• Sprzedam kalkulatory z opro-
gramowaniem (matematyka, 
geodezja): Hewlett-Packard  
HP-25, Casio FX-4500P, Psion 
Organizer II (wraz z instruk-
cjami). Cena do uzgodnienia.  
Tel. 604-420-756
• Mam do sprzedania przyczepę 
rolniczą D-47, śrutownik do zbo-
ża oraz parnik elektryczny 100l.  
Tel. 600 925 215.
• Sprzedam radiotelefony Mo-
torola z zasilaczami, zasięg do 
1000 m, cena 100 zł za komplet.  
Tel. 604-420-756
• Mam do sprzedania śrutow-
nik do zboża i parnik elektryczny 
100l. Tel. 600 925 215
• 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 geo-
dezyjne Ni020 i Ni025 fir-
my Zeiss Jena. Łaty gratis.  
Tel. 604-420-756
• 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

• Poszukuję pracy, mam sa-
mochód Opel Meriva z gazem. 
Jestem dyspozycyjny w dniach 
piątek-niedziela. Czekam na 
propozycje pod numerem  
Tel. 780-020-757 w godz. 9.00-
18.00
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT.
C+E W RUCHU KRAJOWYM
TEL. 517 249 095
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Facet 48 lat pozna kobietę  
z Kozienic i okolic. Proszę o SMS.
Tel. 508-615-325
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W gminie Jastrzębia zawsze było interesująco, działo się w poprzednich kadencjach 
władz samorządowych, tak też dzieje się i obecnie. Ostatnio na łamach prasy obecny 

Wójt chwalił się wygranym procesem przed NSA, okazuje się , że są też inne wyroki. O tym 
traktuje materiał nadesłany do naszej redakcji przez portal Jastrzębia - Twoja Gmina.

Materiał drukujemy bez skrótów, w formie przekazanej nam przez redakcję  portalu JTG

Tygodnik OKO

Gmina Jastrzębia

czy wójt straci stanowisko?
Wójt Wojciech Ćwierz rozpisywał się o „niezaskarżalnym wyroku” i o „łamaniu 

prawa”, ale zapomniał biedak wspomnieć o jeszcze dwóch niezaskarżalnych 
wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Może miał nadzieję, że nikt o 
tym nie wie i dalej będzie mógł 
zgrywać bohatera walczącego o 
sprawiedliwość. No popatrzcie 
Państwo, taki prawy i uczciwy 
- a wyroki sądowe mówią co in-
nego.

W niezaskarżalnym kasacyj-
nym wyroku III OSK 1805/21 
Naczelny Sąd Administracyjny 
stwierdził, że wójt Wojciech 
Ćwierz złamał prawo wydając 
Zarządzenie 89/2018, którym 
uchylił odwołanie dyrektor Do-
roty Żurek ze stanowiska ( Za-
rządzenie nr 46/2018).

To znaczy, że Dorota Żurek 
przez około 2 lata BEZPRAWNIE 
podawała się za Dyrektora Szko-
ły. Łamiąc prawo zatrudniała  
i zwalniała pracowników, pod-
pisywała dokumenty, dawała 
dodatki i nagrody, sama zresztą 
również je brała bezprawnie.

Oj będzie miała co robić  
Prokuratura!!!.

CZARNE CHMURY 
NAD WÓJTEM !!
W kolejnym niezaskarżalnym 

kasacyjnym wyroku III OSK 
1903/21 Naczelny Sąd Admini-
stracyjnym  stwierdził, że wójt 
Wojciech Ćwierz złamał prawo 
wydając Zarządzenie 100/2018, 
którym odwołał Dyrektor ZSzP 

w Jastrzębi - Katarzynę Szymań-
ską ze stanowiska.

Naczelny Sąd Administracyj-
ny poparł stanowisko Wojewo-
dy, stwierdzając że Zarządzenie 
89/2018 wydane przez Wojcie-
cha Ćwierza nie spowodowało 
automatycznego powrotu Do-
roty Żurek na stanowisko!!!.  

Sąd stwierdził, że działanie 
WC narusza w sposób oczywi-
sty zapisy Konstytucji.

SĄDNY DZIEŃ PRZYJACIÓŁ 
Z BANERU!!
W wyroku III OSK 1805/21 

Naczelny Sąd Administracyjny 
stwierdził, że wójt W. Ćwierz 
przekroczył uprawnienia i zła-
mał prawo uchylając zarządze-
nie poprzedniego wójta.

To właśnie na ten wyrok, któ-
rym Naczelny Sąd Administra-
cyjny oddalił skargę kasacyjną 
czekała Prokuratura (zresztą 
już go otrzymała), aby wznowić 
procedowanie sprawy przeciw-
ko Wójtowi Wojciechowi Ćwie-
rzowi o przekroczenie upraw-
nień i niegospodarność. Mamy 
nadzieję, że teraz wszystko się 
szybko potoczy, no bo nad czym 
tu się zastanawiać, po miażdżą-
cym, nieodwołalnym i nieza-
skarżalnym wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego.

Na początku kadencji Wójt 
Wojciech Ćwierz nie zważając 
na nic i łamiąc prawo posta-
nowił zrobić swoją koleżankę z 
baneru  Dyrektorem szkoły w 
Jastrzębi.

Jak zaplanował tak zrobił!!.  
Bez powodu odwołał z funkcji 
dyrektor  Katarzynę Szymańską.

W czasie gdy Pani Szymań-
ska przebywała na zwolnieniu 
lekarskim, Dorota Żurek wpro-
wadziła się do jej gabinetu 
i podawała się za Dyrektora  
ZSzP w Jastrzębi.

Zaczęły się przetasowania 
i „robienie porządków”…..
Dorota Żurek jako osoba poda-

jąca się za dyrektora (co stwier-
dził niezaskarżalnym wyrokiem 
Naczelny Sąd Administracyjny) 
zaczęła od zwolnienia z pracy 
Dyrektor Szymańskiej, która była 
w trakcie zwolnienia lekarskiego. 
Cóż wójt i osoba podająca się za 
Dyrektora nie musieli się przej-
mować konsekwencjami ponie-
waż późniejsze koszty ugody o 
którą zresztą wystąpiła Gmina i 
tak zapłaciliśmy,  my podatnicy w 
wysokości 35.000zł. (trzydzieści 
pięć tysięcy złotych).

Niestety Pani Dorocie za-
brakło klasy, żeby zrewanżo-
wać się Pani Katarzynie, która 
wcześniej nie zwolniła jej z pracy,  

wręcz przeciwnie dała jej cały etat.
Nie tylko w ZSzP w Jastrzębi, 

ale również w innych Jednost-
kach Gminnych zostały zatrud-
nione osoby aktywnie wspiera-
jące w kampanii obecną władzę. 
Znalazło się również miejsce dla 
ich rodzin. Niestety takie są fak-
ty!!. Najważniejszy jest UKŁAD!!.

Zastępca wójta Paweł Głu-
chowski pisał już o tym w kampa-
nii wyborczej „..moim zdaniem 
najkorzystniejszy układ w gminie 
by powstał, gdyby wyborcy na 
wójta wybrali Pawła Głuchow-
skiego, a ten dobrałby sobie…
Wojciecha Ćwierza….”.

Nieważna kolejność ważne, 
że układ działa!!!
Wydawałoby się, że takie bez-

prawie nie może dziać się w pra-
worządnym kraju, a jednak są 
osoby które prawo mają za nic i 
jeszcze się tym szczycą.

Ktoś taki ma czelność mówić o 
sprawiedliwości!!!.

Jak takie osoby mogą wyjść do 
młodzieży i mówić im o moralno-
ści, praworządności czy zwykłym 
przyzwoitym zachowaniu!!!.

To przez takie osoby ze szko-
ły odeszli bardzo wartościowi 
nauczyciele, a Ci którzy zostali… 

może kiedyś wypowiedzą się 
publicznie.

Szanowni Państwo wójt gmi-
ny Jastrzębia od początku swo-
jej kadencji prowadził z góry 
przegraną „batalię sądową” z 
Wojewodą. Grając na czas prze-
szedł wszystkie instancje mając 
nadzieję, że sprawiedliwość nie 
ujrzy światła dziennego przed 
końcem jego kadencji.

Po przeanalizowaniu powyż-
szych wyroków nasuwa się inne 
pytanie.

Nie czy, ale kiedy wójt 
straci stanowisko?!.
Szczegółowa treść wyroków na 

stronie internetowej portalu Ja-
strzębia Twoja Gmina

h t t p s : / / w w w.f a c e b o o k .
com/Jastrzębia-Twoja-Gmi-
na-475817519561223/

Redakcja Jastrzębia
Twoja Gmina

A co tam, Panie, w Zoo-Ratownictwie..?
Stowarzyszenie Zoo-Ratownictwo Garbatka i jego najaktywniejszy publicznie reprezentant Krzysztof Tłoczek znani są na-

szym czytelnikom nie od dziś, już od kilku miesięcy mamy bowiem przyjemność publikować felietony Krzysztofa, zawsze 
krążące wokół tematyki pomocy dzikim zwierzętom. Z pewnych przyczyn nie udało się przygotować felietonu do tego wyda-
nia, wobec czego poprosiliśmy o zgodę na wykorzystanie wpisów ze strony FB stowarzyszenia, które przedstawiamy poniżej 
w formie nieznacznie tylko  skróconej. Sądzimy, że jest to ciekawy wgląd w pracę naszych - przypomnijmy - działających  
czysto wolontaryjnie ratowników.

Popołudniowa interwencja 
była dość nietypowa. Kaczka 
zniosła jaja, pod ułamanym ko-
narem sosny, w środku miasta 
Kozienice, w miejscu bardzo nie-
bezpiecznym. Dziś znaczną część 
leżącego drzewa została uprząt-
nięta, odsłaniając jaja i skutecz-
nie odstraszając kaczkę.

Spacerowicze puszczający lu-
zem psy w okolicy, bezdomne 
koty oraz nikłe szanse na wyklucie 
się kaczek z tych jaj, zmusiły nas 
do podjęcia decyzji o ich zabraniu.

Po konsultacji z dr. n. wet. 
Dariuszem Wolskim z Przychod-
nia Weterynaryjna Małe i Duże 
zorganizujemy im tymczasowo 
odpowiednie warunki w naszym 
ośrodku.

Jesteśmy na etapie poszuki-
wań właściwego inkubatora, 
który zapewni nie tylko właściwą 
temperaturę ale i wilgotność po-
wietrza. W poszukiwania odpo-
wiedniego sprzętu zaangażował 
się także lek. wet. Artura Gugałę 
z Gabinetu Weterynaryjnego w 
Sieciechowie.

Obdzwoniliśmy także zna-
nych nam hodowców drobiu, 
ale akurat żaden z nich nie miał 
w tym momencie komu podło-
żyć tych jajek, więc nie mogąc  

czekać działamy cały czas!
Mamy nadzieję, że z tej dwu-

nastki uda nam się sprowadzić 
na ten świat choć jednak kaczkę.

Oczywiście wszystkie wylęg-
nięte kaczki będą przeznaczone 
do adopcji z zastrzeżeniem, że 
nie będą przeznaczone na ubój 
ani handel.

Przyznajemy, że jest to jak do-
tąd najbardziej nietypowa z in-
terwencji, ale nie mogliśmy na 
nią nie odpowiedzieć.

Trzymajcie kciuki!
26 kwietnia
Na prośbę Dyżurnego z KPP w 

Kozienicach udaliśmy się na po-
moc rannemu w wypadku komu-
nikacyjnym łosiowi.

Droga czekała nas stosunkowo 
długa, niemniej jednak wyruszy-
liśmy prędko by ocenić stan pa-
cjenta. W pogotowiu czekał lek. 
wet. Michał Jabłoński z PulsVet 
przychodnia weterynaryjna Pion-
ki a lokalne OSP miało być gotowe 
do ewentualnego transportu.

Niestety, gdy nasz zoo-ambu-
lans przybył na miejsce, a funk-
cjonariusze zaprowadzili nas do 
łosia, ten już nie żył.

Nie zawsze uda nam się zdążyć, 
ale jeśli tylko możemy to zawsze 
podejmujemy próbę.

Dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym, to naprawdę bu-
dujące, że tak szybko mogliśmy 
przygotować różne scenariusze, 
potrzebne do zaopiekowania się 
nawet takim pacjentem.

Nasz telefon w ostatnich 
dniach się urywa, liczba telefo-
nów dochodzi nawet do kilkuna-
stu dziennie i nie ma też dnia by 
nasz zoo-ambulans przynajmniej 
raz nie wyruszał w trasę.

To wszystko pochłania znaczne 
zasoby zarówno finansowe jak 
i ludzkie, choć załoga zoo-am-
bulansu i ośrodka to zazwyczaj 
jeden lub dwóch tych samych 
wolontariuszy.

1 maja
Święto Pracy w naszym ośrod-

ku to rzeczywiście praca przez 
duże P.

Od samego rana, działaliśmy 
w trójkę, starając się zrobić jak 
najwięcej.

Udało nam się w ramach na-
szego skromnego budżetu i włas-
nych umiejętności naprawić płot, 
wyremontować wolierę na tyle 
by mogła nam doraźnie służyć, 
oczyścić częściowo teren z ga-
łęzi i połamanych drzew, zacząć 
remont miejsca pod ośrodkową 
zamrażarkę, wyczyścić klatki i 

transportery, odmalować po-
niszczone sprzęty i gruntownie 
wysprzątać i przygotować nasz 
zoo-ambulans, tak by mógł nadal 
wyjeżdżać do wezwań. Udało się 
nawet posegregować różnego 
rodzaju karmy dla naszych pa-
cjentów. No i przede wszystkim 
przygotować w dużej mierze 
oczko wodne dla spodziewanych 
kaczek.

Oczywiście pamiętaliśmy obró-
cić jajka w inkubatorze, za który 
bardzo dziękujemy tech. wet. 
Wojciechowi Szukalskiemu, do-
pieścić smakołykami wiewiórkę…

Naprawdę nie wiem jak to się 
wszystko udało zrobić w jeden 
dzień, ale wiem na pewno, że 
bez ogromnego wkładu pracy za-
równo naszej ośrodkowej beha-
wiorystki Klaudii i wolontariusza 
Bartosza nie osiągnęlibyśmy tak 
wiele.

Cieszy, że święto, czy nie, słoń-
ce czy deszcz wciąż są chętni by 
razem tworzyć to wyjątkowe 
miejsce w Garbatce.

Dzisiejsza praca wymagała 
wkładu wielu różnego rodzaju 
materiałów i środków, które uda-
ło się nabyć dzięki Waszym da-
rowiznom i wsparciu zbiórki re-
montowej. Bardzo dziękujemy!

Pamiętajcie o nas, gdyż przed 
nami jeszcze bardzo wiele pracy!

Każde 5zł, zwłaszcza wpływa-
jące regularnie, to dla nas zna-
czące wsparcie! Dorzucać może-
cie wpłacając na konto: 44 1140 
2004 0000 3102 8057 7745 lub 
dorzucając się do zbiórki remon-
towej: www.zrzutka.pl/yxy9w9

tech. wet. Krzysztof Tłoczek
Kierownik Ośrodka Rehabili-

tacji Dzikich Zwierząt
ZOO-RATOWNICTWO 

Garbatka
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Kozienice z rekordowym dofinansowaniem na budowę linii kolejowej

uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

W poniedziałek 25 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Kozienicach odbyła się konferencja 
prasowa dotycząca historycznej dla Gminy Kozienice inwestycji. Chodzi o połączenie ko-

lejowe Kozienic z Dobieszynem i dalej z Warszawą. Projekt kozienickiego samorządu został 
zakwalifikowany do realizacji w ramach rządowego programu Kolej+. Znalazł się w gronie 34 
projektów z całej Polski, jako jedyny z subregionu radomskiego.

Poczty sztandarowe, liczni samorządowcy, a także setki ko-
zieniczan wzięły udział w uroczystych obchodach rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Jak podkreślił burmistrz Piotr 
Kozłowski jest to historyczny mo-
ment dla Gminy Kozienice.

– Z 34 projektów zaledwie 
cztery będą realizowane na te-
renie Mazowsza. Warto zwrócić 
uwagę, że dwa z nich to rewita-
lizacja już istniejącej linii, a jeden 
obejmuje tylko dokumentację 
projektową. Nasz projekt jest je-
dynym, który dotyczy zarówno 
projektu, jak i fizycznej budowy 
połączenia kolejowego. Będzie 
to zupełnie nowa linia o długoś-
ci 24 km. Inwestycja otrzyma  
też największą dotację.

W sumie na Mazowsze trafił  
1 mld zł. Wartość naszego projek-
tu to 321 mln zł, z czego aż 273 
mln, czyli 85 proc. stanowi dota-
cja z rządowego programu. Na 
terenie dwóch gmin: Kozienice  
i Głowaczów, docelowo powsta-
nie pięć stacji kolejowych. Trzy 
pierwsze i najważniejsze w Kozie-
nicach, Świerżach Górnych i Gło-
waczowie oraz dwie dodatkowe 
w Łuczynowie i Miejskiej Dąbro-
wie. Można powiedzieć, że dzięki 
temu połączymy się ze światem, 
a przede wszystkim z Warszawą. 
Uzyskamy także połączenie z Ra-
domiem, co może być korzystne 
w kontekście powstającego tam 
lotniska. Gmina Kozienice i Gmina 
Głowaczów to dwie, największe 
gminy w powiecie kozienickim. 
Cieszę się, że tych prawie 40 tys. 
mieszkańców będzie obsługiwane 
przez wygodny środek transpor-

tu, jakim jest kolej – powiedział 
Piotr Kozłowski.

Burmistrz skierował też słowa 
podziękowania do wszystkich 
osób zaangażowanych w ten pro-
jekt, w szczególności do parla-
mentarzystów Ziemi Radomskiej: 
Anny Kwiecień i Marka Suskiego. 
Poseł Anna Kwiecień podkreśliła, 
że dla obecnej ekipy rządzącej 
najbardziej liczy się zrównoważo-
ny rozwój naszego kraju.

– Budowa linii kolejowej z Ko-
zienic do Dobieszyna realizuje 
założenia związane ze zrówno-
ważonym rozwojem. Gratuluję 
burmistrzowi, ale także miesz-
kańcom Gminy Kozienice. To, że 
mądrze Państwo wybieracie sa-
morządowców, którzy pozwalają 
spełniać wasze marzenia i ocze-

kiwania, jest Waszym wielkim 
sukcesem. Liczę, że za kilka lat 
wspólnie będziemy świętować 
odjazd pierwszego pociągu ze 
stacji w Kozienicach w kierunku 
Dobieszyna – powiedziała poseł 
Anna Kwiecień.

– Dziękuję panu burmistrzowi  
i panu staroście, a także pani po-
seł za wsparcie tej inicjatywy. Ci, 
którzy wątpili w jej powodzenie 
dzisiaj muszą przyznać, że jest 
to kolejny sukces w rozwoju na-
szego regionu. Kolej jest najwy-
godniejszym, najtańszym i naj-
bardziej ekologicznym środkiem 
transportu. Jej rozwój stawia 
Polskę wśród nowoczesnych kra-
jów, w których po prostu żyje się 
bezpiecznie i wygodnie – dodał 
poseł Marek Suski.

O tym, że jest to historyczna 
inwestycja o strategicznym zna-
czeniu mówił wicewojewoda  
Artur Standowicz.

– Dobrego gospodarza pozna-
jemy po tym, że ma wizję i wie, 
w którą stronę rozwijać miasto i 
cały region. Gratuluję skuteczne-
go sięgnięcia po te środki. Teraz 
przed panem burmistrzem pod-
pisanie umowy z PKP PLK, póź-
niej wybór wykonawcy i cały pro-
ces projektowy, w tym wydanie 
decyzji lokalizacyjnej przez wo-
jewodę, pozwolenie na budowę i 
sama budowa, która potrwa do 
2028 r. Wówczas Gmina Kozieni-
ce będzie cieszyła się nowoczes-
ną linią kolejową – powiedział 
Artur Standowicz.

Budowa połączenia kolejowego 
w 85 proc. zostanie sfinansowana 
z programu rządowego. 15 proc. 
kosztów muszą pokryć samorzą-
dy. Wojewoda liczy tu na wsparcie  
z Urzędu Marszałkowskiego.

– Mam nadzieję, że Sejmik i 
Zarząd Województwa również 
znajdą środki na wsparcie tej 
ważnej inwestycji. Partycypują 
już w projekcie budowy mostu 

w Świerżach Górnych. Myślę, że 
w linię kolejową również warto 
zainwestować, dlatego chciałem 
zaapelować do Marszałka Adama 
Struzika o wsparcie – dodał wice-
wojewoda.

Swoje zadowolenie z powstają-
cej inwestycji wyraził też Hubert 
Czubaj, wójt Gminy Głowaczów.

– Program Kolej+ odpowiada 
na potrzeby naszych mieszkań-
ców i przeciwdziała wyklucze-
niu komunikacyjnemu. Bardzo 
się cieszę, że inwestycja będzie 
realizowana również na terenie 
Gminy Głowaczów. Długo na nią 
czekaliśmy. To ogromna szansa 
na rozwój naszej gminy – powie-
dział Hubert Czubaj.

List intencyjny w sprawie bu-
dowy kolei pasażerskiej w Kozie-
nicach został podpisany w 2019 
r. Teraz budowa staje się faktem. 
W konferencji prasowej wzięli 
udział także zastępcy burmistrza: 
Dorota Stępień i Mirosław Puł-
kowski, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kozienicach Rafał 
Sucherman i wiceprzewodniczą-
cy Artur Matera, a także starosta 
kozienicki Krzysztof Wolski.

Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy świętej w intencji ojczy-
zny odprawionej w kościele pw. 
Świętego Krzyża w Kozienicach. 
Po nabożeństwie uczestnicy 
obchodów przemaszerowali w 
konnej asyście Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego im. 22 Pułku 
Ułanów Podkarpackich oraz Or-
kiestry Dętej OSP w Kozienicach 
pod Pomnik Niepodległości.

Tutaj odbyły się dalsze części 
obchodów narodowego święta, 
w tym wystąpienia okolicznoś-
ciowe. Głos zabrali m.in. staro-
sta kozienicki Krzysztof Wolski 
oraz Piotr Kozłowski, Burmistrz 
Gminy Kozienice.

– Pamiętajmy, że wszyscy je-
steśmy źródłem siły i sukcesu 
naszej Ojczyzny. Każde działa-
nie na rzecz rodziny, poprawy 
jakości życia, bezpieczeństwa 
i rozwoju gospodarczego jest 

działaniem na rzecz całego spo-
łeczeństwa. Poprzez nasze co-
dzienne zaangażowanie, każdy 
z nas przyczynia się do budowy 
silnej, lepszej i nowoczesnej Pol-
ski. Wspominana dzisiaj przez 

nas idea Konstytucji 3 Maja 
jest ciągle żywa. Zarówno w 
tamtych, trudnych czasach, jak 
i współcześnie powoduje, że 
w sercach i umysłach Polaków 
oraz innych narodów wciąż tli 
się idea wolności i niepodległo-
ści. Tej wolności i niepodległości 
życzę Polsce, ale także Ukrainie 
– powiedział burmistrz.

Następnie przybyłe delegacje, 
samorządowcy, a także przed-
stawiciele placówek oświato-
wych, stowarzyszeń, partii po-
litycznych i innych organizacji 
złożyły kwiaty pod Pomnikiem 
Niepodległości.

Uroczystości zakończył kon-
cert patriotyczny uczniów  
i nauczycieli Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Kozienicach w sali 
kameralnej Centrum Kulturalno-
-Artystycznego w Kozienicach.

Obchody rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja w Kozie-
nicach zostały zorganizowane 
wspólnie przez Gminę Kozienice 
i Powiat Kozienicki.



5 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 09(467) 5 maja 2022

TYGODNIK

Rekrutacja do ŚDS w nowej wsi

Blues Tender 
w Kawiarni 
Kulturalna

Na terenie Gminy Kozienice, a dokładniej w zaadaptowanym budynku po byłej szkole pod-
stawowej w Nowej Wsi rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy.

– Jest to placówka wsparcia 
dziennego przeznaczona dla osób 
dorosłych, przewlekle chorych psy-
chicznie oraz dla osób ze spektrum 
autyzmu i niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi. Środowiskowy 
Dom Samopomocy działa od po-
niedziałku do piątku w godz. od 
7:30 do 15:30, z czego w trakcie 
6 godzin zapewniamy zajęcia dla 
uczestników – mówi Anna Kwaś-
nik, kierownik placówki.

Co ważne, zarówno pobyt, jak i 
dowóz uczestników są bezpłatne. 
W nowej placówce podopiecznymi 
zajmuje się wykwalifikowana kadra.

– W ramach naszej działalno-
ści oferujemy osobom niepełno-
sprawnym możliwość skorzysta-
nia z treningu indywidualnego  
i grupowego. Są to zajęcia popra-
wiające zdolności psychofizyczne 
naszych podopiecznych oraz ich 
funkcjonowanie w środowisku – 
dodaje Anna Kwaśnik.

W placówce może przebywać 
do 30 podopiecznych. Są jesz-
cze wolne miejsca, a rekrutacja 
wciąż trwa. Należy zgłosić się do 
Centrum Usług Społecznych przy 
ul. Radomskiej 36 w Kozienicach, 
złożyć odpowiedni wniosek oraz 
przedstawić zaświadczenia le-
karskie. Po przeprowadzeniu wy-
wiadu środowiskowego i zgroma-
dzeniu wszystkich dokumentów 
wydawana jest decyzja o nieod-
płatnym pobycie w ośrodku.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać też drogą telefoniczną, 
dzwoniąc pod nr 48 614 65 57.

Kozienice Sprint CUP 2022
Kozienice po raz kolejny stały się areną zmagań pływackich. 23 kwietnia 2022 r. na tere-

nie krytej pływalni Delfin po raz pierwszy odbyły się zawody Kozienice Sprint CUP 2022. 
Do rywalizacji przystąpiło ponad 200 najmłodszych adeptów tej dyscypliny z 12 klubów. 
Wśród nich dwa kluby z Kozienic - SKP Delfin oraz UKS Aquator. Rywalizacja odbywała się  
w pięciu kategoriach wiekowych.

Puchar burmistrza gminy Ko-
zienice - Piotra Kozłowskiego 
dla najlepszego zawodnika Ko-
zienice Sprint CUP 2022 trafił do 
Bartłomieja Bogatka z klubu LKS 
Opocznianka. 

Puchar Prezesa Enei Wytwa-
rzanie dla najlepszej zawod-
niczki Kozienice Sprint CUP 
2022 trafił do Julity Niewczas  
z klubu KP Raw – Swim. 

Pamiątkowe puchary, me-
dale, dyplomy oraz nagro-
dy wręczali zastępca bur-
mistrza gminy Kozienice 
- Dorota Stępień, wiceprezes 
zarządu Enei Wytwarzanie ds. 
pracowniczych – Marcin Łuka-
siewicz oraz dyrektor Kozie-
nickiego Centrum Rekreacji  
i Sportu - Marcin Zmitrowicz.  

Organizatorem zawodów Ko-
zienice Sprint CUP 2022 byli 

Gmina Kozienice oraz Kozieni-
ckie Centrum Rekreacji i Sportu. 
Patronat honorowy nad imprezą 
objął burmistrz gminy Kozienice 
– Piotr Kozłowski. 

Sponsorem zawodów była 
Enea Wytwarzanie. Wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy 
za piękne współzawodnictwo,  
a kibicom za wspaniały doping. 

Tekst i fot: KCRiS

Riders on the storm”, “Proud Mary”, “Oni zaraz przyj-
dą tu”... te i inne przeboje, w bardzo ciekawych aran-

żacjach zaprezentował radomski duet Blues Tender, 
występując 29 kwietnia w kawiarni Kulturalna przed 
naprawdę licznie zgromadzoną i żywo reagującą pub-
licznością, złożoną w dużej mierze z seniorów, dla któ-
rych utwory te mogły być przecież ścieżką dźwiękową 
czasów ich młodości. Możliwość posłuchania ich na-
prawde udanych wykonań w tak kameralnych warun-
kach, przy dobrej kawie i ciastku musiała być nie lada  
atrakcją - a z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że 
Kulturalna przygotowuje takowych więcej…

Zgłoszenia elektroniczne do XI Biegu Szlakiem Króla Zygmunta 
Starego przyjmowane będą do dnia 31 maja 2022, godz. 18:00. 

Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie kcris.pl,  
w zakładce „Aktualności”.
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CENTRUM ROLNO-OGRODNICZE „TRANS-BUD”
UL. PRZEMYSŁOWA 3/5;  26-900 KOZIENICE

CZYNNE:  PN - PT 7:30 - 16:30, SB 7:30 - 13:00
Tel. 614 37 77;  608 494 198,   e-mail: tb.centrumnasienne@wp.pl

Centrum Rolno-Ogrodnicze „TRANS-BUD” zapra-
sza do swojej siedziby przy ul. Przemysłowej 

w Kozienicach. Firma prężnie działa od wielu lat 
(dawniej firma „Rolsiew”) i obecnie oferuje: zie-
mię, nawozy, środki ochrony roślin, nasiona, che-
mię gospodarczą, rośliny, odzież BHP, korę sosno-
wą, zrębki dekoracyjne, systemy nawodnień, węże 
ogrodowe, doniczki, pasze, koncentraty, materiał 
siewny, ziemniaki sadzeniaki, otręby, siatki plasti-
kowe i metalowe, narzędzia ogrodowe, kosiarki, 
pilarki, kosy spalinowe.

POmAGAmy SPEłnIAć mARZEnIA!
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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)!

WSTĘP WOLNY!

WSTĘP WOLNY!

Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice" 
Obsługa ruchu turystycznego: - wyjazdy jednodniowe, wycieczki 

kilkudniowe, obozy pobytowe - organizacja i obsługa grup przyjaz-
dowych (program, transport, catering, zlecenia indywidualne)

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




