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Dom Samotnej Matki w Majdanach

więcej na str. 3

KASY FISKALNE ON-LINE
OD 1099 ZŁ. NETTO

Spółdzielnia Socjalna 
"PRZYSTANEK KOZIENICE"

Tel. 503 057 533
Punkt serwisowania kas mieści się 

przy ul. Konstytucji 3 Maja 3
(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)

Od maja tego roku funkcjonuje w gminie Kozienice instytucja szczególna: Dom Samotnej 
Matki “Victoria” w Majdanach, działający pod auspicjami Fundacji Bez Mamy i Taty. 

Zadaniem domu jest dawanie niezbędnego schronienia kobietom, matkom z dziećmi, będącym 
ofiarami różnych trudnych sytuacji życiowych, w tym przemocy domowej.

Prezes fundacji, Antoni Świ-
derek, sam jest wychowankiem 
domu dziecka, przez co w pew-
nym sensie z jego perspektywy 
“sprawa jest osobista” - chce od-
wdzięczyć się i podać za dobro, 
którego sam niegdyś doświad-
czył i podawać je dalej. Od końca 
lat 80. zajmuje się działalnością 
pomocową, fundację zaś uru-
chomił 7 lat temu. Od niedawna 
do systemu placówek, z których 
ochrony korzysta już około 250 
osób w całym kraju, dołączył 
ośrodek w Majdanach, który 
będzie w stanie zaoferować tym-
czasowe schronienie 13 potrze-
bującym kobietom z dziećmi.

Lokalizacja ośrodka na te-
renie naszej gminy nie jest w 
pierwszym rzędzie związana z 
potrzebami na naszym terenie, 
ponieważ będą trafiać do niego 
kobiety z całego kraju, ale przede 
wszystkim z faktem, że to tutaj 
fundacja znalazła właściwy lokal 
i życzliwe przyjęcie. Jak podkre-
śla prezes Świderek - zarówno ze 
strony czynników oficjalnych, jak 

i zwykłych mieszkańców, którzy 
okazali wielkie serce i zrozumie-
nie dla potrzeb kobiet, często 
mających za sobą traumę zwią-
zaną z doświadczaniem przemo-
cy domowej, która wciąż bywa 
w Polsce zjawiskiem bagateli-
zowanym i ukrywanym - prezes 
fundsacji wyróżnił tu szczególnie 
mieszkańców gminy Głowaczów, 
którzy pospieszyli z pomocą jako 
pierwsi. Oferta fundacji obej-
muje nie tylko tymczasowe za-
kwaterowanie, ale także pomoc 
psychologiczną oraz wsparcie 
podczas załatwiania formalności 

prawnych - przygotowania i skła-
dania dokumentacji do sadów 
czy urzędów -  co jest kluczem do 
powrotu do normalnego funk-
cjonowania w społeczeństwie.

- Kobiety z dziećmi mogą prze-
bywać w Majdanach do sześciu 
miesięcy, natomiast w razie po-
trzeby okres ten może zostać 
przedłużony do czasu, aż na-
sza podopieczna nie dokończy 
wszystkich spraw niezbędnych, 
aby samodzielnie rozpocząć 
nowe życie – wyjaśniał w wywia-
dzie dla Radia Plus  Piotr Wilmo-
wicz, kierownik DSM „Victoria”.

Dom Samotnej Matki “Victo-
ria” ze wszystkimi świadczonymi 
przez niego formami pomocy  
finansowany jest ze środków 
Fundacji Bez Mamy i Taty, część 
kosztów pobytu poszczególnych 
pensjonariuszek dopłaty może 
być pokrywana z dopłat pocho-
dzących z Ośrodków Pomocy 
Społecznej. Warto przypomnieć, 
że Dom Samotnej Matki jest z 
definicji placówką, która z mocy 
prawa spełniać musi wyższe stan-
dardy, niż np. zwykły ośrodek dla 
osób bezdomnych. Z tego powo-
du takich domów w kraju ubywa, 
choć potrzeby nie maleją, może-
my zatem cieszyć się i być dumni, 
że właśnie u nas klimat społeczny 
okazał się sprzyjać otwarciu  tak 
ważnej placówki.

Kontakt z Fundacją: 787 167 
745, www.bezmamyitaty.org. 
By odwiedzić stronę FB Domu 
Samotnej Matkl „Victoria”, skąd 
pochodzą zamieszczone zdjęcia, 
prosimy skorzystać z kodu QR  
widocznego powyżej.

  Z ostatniej chwili...
BURMISTRZ PIONEK BEZ WOTUM ZAUFANIA!!!

Podczas wczorajszej sesji absolutoryjnej burmistrz 
Pionek Robert Kowalczyk otrzymał wprawdzie abso-
lutorium, nie dostał jednakże ze strony radnych wo-
tum zaufania. Pośród 14 obecnych głosy rozłożyły 
się równo: 7 głosowało za przyznaniem burmistrzowi 
wotum zaufania i 7 przeciw. Numer ten zamykaliśmy 
jeszcze w trakcie trwania sesji, toteż o konsekwen-
cjach zaistniałej sytuacji pisać będziemy w najbliż-
szym czasie na naszej stronie internetowej.
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• Kupię stare motocykle a także czę-
ści i pozostałości po nich. TEL. 795-
529-520
• Kupię stare motocykle, motoro-
wery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SAMO-
CHODY wsk, mz, simson, motorynka 
itp FIAT, POLONEZ. Ciągniki rolnicze. 
Tel. 721 029 688
• Sprzedam niemiecki 7 biego-
wy rower Pegasus. Cena 930 zl.  
Tel 506 601 492
• Sprzedam rozsiewacz nawozowy 
ciągnikowy, kosz, 2 lata używany. 
Cena do uzgodnienia.  Wiadomość: 
Brzeźnica 29 k/Kozienic.
• Przyczepa ciągnikowa 3,5 tony 
używana. Cena do uzgodnienia.  
Wiadomość: Brzeźnica 29 k/Kozie-
nic.
• Pług ciągnikowy “3”. Nowy, nie-
używany. Cena do uzgodnienia.  Wia-
domość: Brzeźnica 29 k/Kozienic.
• Kombajn zbożowy z sieczkarnią, 
zachodni, w stanie dobrym. Cena do 
uzgodnienia.  Wiadomość: Brzeźni-
ca 29 k/Kozienic.
• Siewnik ciągnikowy 21 rurka nie 
używany. Cena do uzgodnienia. Wia-
domość: Brzeźnica 29 k/Kozienic.
• Sprzedam rozrusznik oraz siłownik 
tylny do koparki CASE Tel. 784-783-757

Wydawca:
Firma Kordas E. Kordas
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
Biuro redakcji:
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
redakcja@tygodnikoko.pl

Redaguje zespół:
Redaktor naczelny: Edmund Kordas 
Skład i łamanie: SK@
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i redagowania nadesłanych tekstów, nie 
zwraca materiałów niezamówionych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Rekla-
modawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, a w szczególności za poprawność  
i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia  
w reklamie/ogłoszeniu. Pełny tekst regulaminu na stronie tygodnika: www.tygodnikoko.pl.

Biuro ogłoszeń i reklamy: 512 495 193, 
reklama@tygodnikoko.pl

www.tygodnikoko.pl

TYGODNIK www.tygodnikoko.pl

Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

15
lipca                   

MOTORYZACJA

RÓŻNE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działkę rekreacyjną nr 
48 na ROD „USTRONIE” w Kozieni-
cach. Działka zabudowana – altanka 
murowana z poddaszem, podpiwni-
czeniem i własnym ujęciem wody.  
Tel: 501 478 780
• Sprzedam działkę 900m² - ogro-
dzoną, z pozwoleniem na bu-
dowę, w miejscowości Bogucin.  
Tel. 784-783-757
• Kupię działkę budowlaną w miej-
scowości Majdany lub okolice.  
Tel. 739-075-275
• Kupię mieszkanie 2-3 pok. w Ko-
zienicach. Może być do remontu.  
Tel. 517-829-087
• Sprzedam gospodarstwo rolne, 15 
ha, gm. Policzna. Tel. 784-783-757
• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie dwupokojowe w bloku działkę 
rekreacyjno-budowlaną o pow. 2,6 
ha. Działka zabudowana, w pełni 
uzbrojona w media, położona 10 km 
od Kozienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę rolną znajduje 
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. Cena do uzgod-
nienia. 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 rudzie, na dział-

• PRZYJMĘ stare niepotrzebne meb-
le kuchenne, szafki, blat, odbiór włas-
ny. Tel. 797-457-965
• PRZYJMĘ stary lub zepsuty sprzęt 
komputerowy - kompletny ( stacjo-
narne, laptopy), części (dyski, napę-
dy, karty rozszerzeń), tablety. Kontakt 
579-665-969
• Posiadam koparkę obrotową i ła-
dowarkę, podejmę pracę na terenie 
Kozienic i Prószkowa. Tel. 668-0803-
997
• Sprzedam Mate masująca Salute. 
Więcej informacji pod numerem tele-
fonu 508-146-288
• Sprzedam całe (używane) wyposa-
żenie, mieszkania - wersalka w kolo-
rze zielonym z fotelami,  kanapa czer-
wona  z żółtymi poduchami, kanapa 
granatowa, regały oraz szafki kuchen-
ne, stół i taborety. Tel. 509-728-475
• Sprzedam Zestaw zwarty na przed-
pokój (lustro, szafka i wieszak) oraz 
stojak na buty dwupoziomowy. Ży-
randole, karnisze oraz inne dodatki.  
Komplet granatowy - stolik kwadrato-
wy, półka wisząca, dwa obrazy (repro-
dukcje) dopasowane kolorystycznie.  
Tel. 509-728-475
• Sprzedam klimę stojącą. Tel. 784-
783-757
• Sprzedam klimatyzację pokojową 
stojącą.  Tel. 668-803- 997
• Sprzedam 2 sedesy poznańskie, 
cena 150 zł. Tel. 668-803- 997
• Sprzedam królika samca dużej rasy, 
waga 8 kg. Kozienice. Tel. 505-814-
795
• Kupię stare meble, kredensy, ma-
selnice, dzieże, beczki, wozy drabi-
niaste, niecki, kołowrotki, stoły sto-
larskie. Opróżniamy stare posesje, 
szopy, stodoły. Tel. 511-088-148
• Kupię stare szkło - wazony, talerze, 
sztućce, szklanki, podstawki, wsze-
lakie stare ozdoby i wyposażenie 
wnętrz, także kanki i bańki na mleko. 
Tel. 517-218-148
• Sprzedam stoisko w DH Casino w 
Pionkach z towarem bielizna upo-
minki srebro wraz z wyposażeniem i 
kontaktami handlowymi. Więcej in-
formacji pod nr telefonu 602-579-045
• Sprzedam akordeon niemiecki, 72 
basy. Cena 700 zł. Tel. 668-803-997

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA •

NATURALNY I ZDROWY MATERIAŁ NA ŚCIANY
od producenta:

CEGŁA I BLOCZKI SILIKATOWE
TANIO!!!

sprzedaz@silikaty-zytkowice.com.pl
Tel. 664 326 746 ; 48 389 32 26

Bezpłatna akcja rozdawania wózków dla 
osób niepełnosprawnych 

Fundacja Joni Eareckson Tada z USA informuje, że 
w pierwszej połowie lipca 2021r., w Kozienicach 

będą rozdawane bezpłatnie wózki dla osób niepeł-
nosprawnych, balkoniki oraz kule. Wszystkie osoby 
potrzebujące takiego sprzętu proszę o kontakt tel. 

724 015 105 lub e-mail: cyganjerzy7@gmail.com
Lokalny koordynator akcji 

”Wózki dla Polski” Jerzy Cygan.

UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES 
MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

• Sprzedam opony DUNLOP 
195/65 R16, 4 szt. 
Tel. 508-153-341
• Sprzedam lub wynajmę GA-
RAŻ w dobrym punkcie. 
Tel. 508-153-341
• Sprzedam PRZYCZEPKĘ CAM-
PINGOWĄ N126 NIEWIADÓW. 
Tel. 513-526-453
• Sprzedam KIOSK TYPU 
“RUCH”. Dach kopertowy, stan 
dobry. Tel. 513-526-453
• Do wynajęcia PAWILON 
HANDLOWY w dobrym miej-
scu na gabinet kosmetyczny 
lub fryzjerski, naukę jazdy, 
szkołę językową. Dobry punkt.  
Tel. 513-526-453

• Sprzedam koparko-ładowarkę 
580P Case, rok 1998, cena 60 000, 
stan dobry. Tel. 784-783-757
• Sprzedam koparkę kołową Case 
688P, rok 1991, cena 49 000.  
Tel. 784-783-757
• Sprzedam rozrusznik i siłownik do 
koparki CASE Tel.  784-783-757

Zakład Transportowo-Budowlany 
w Pionkach 

zatrudniKIEROWNIKA
w zakresie wykonawstwa robót 

drogowych
z uprawnieniami budowlanymi 

o specjalności inżynieryjnej drogowej.
Warunki pracy do uzgodnienia.

Telefon: 601 809 409

ce 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 Brzózie 
klasa 3 cena 30.000. Telefon kontak-
towy 604-181-478
• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Telefon kontak-
towy 604-181-478 lub 503-124-381

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA 
zatrudnią:

pracowników do pracy w kotłowni
pracowników do pracy 

na hali produkcyjnej
Tel. 600 030 838
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OKO: Z perspektywy momentu 
w czasie, gdy trwają przygotowa-
nia do 18. już edycji festiwalu: jak 
wspomina Pan te pierwsze przy-
miarki, z jakimi przeciwnościami 
przyszło się wówczas borykać, 
kogo należy wymienić w szeregu 
spiritus movens czy też ojców fe-
stiwalu, który z czasem wrósł tak 
mocno w tkankę kozienickiego 
życia kulturalnego? Jak wspomi-
na Pan te pierwsze edycje?

Dariusz Szewc: Podejmując lo-
kalne rozmowy o kulturze, wiele 
osób wspominało zawsze postać 
Bogusława Klimczuka - urodzo-
nego w 1921 r. w Kozienicach, 
kompozytora setek wspaniałych 
piosenek. Wiosną 2001 r. z inicja-
tywy społecznej zorganizowany 
był w kozienickim Domu Kultury 
wieczór wspomnień poświęcony 
temu wspaniałemu muzykowi, 
nauczycielowi i wychowawcy uta-
lentowanej muzycznie młodzie-
ży. Mieliśmy przyjemność gościć 
podczas tego wieczoru jego żonę 
Krystynę Klimczuk i syna Marka 
Klimczuka. Na wspomnianym 
wcześniej wieczorze dzięki Pani 
Marii Grabowskiej mogliśmy usły-
szeć wiele o Klimczuku i usłyszeć 
wiele jego piosenek w wykonaniu 
dzieci z ogniska muzycznego.

W tym czasie zrodził się po-
mysł zorganizowania konkursu 
piosenek Bogusława Klimczuka. 
Początkowo myśleliśmy o konkur-
sie lokalnym, ale nie wykluczali-
śmy, że mógłby on w przyszłości 
przerodzić się w festiwal ogólno-
polski. Jesienią 2001 r. powstały 
pierwsze projekty regulaminu  
konkursu - festiwalu.

W dniu 6 marca 2002 r. Społecz-
na Rada Programowa przy Domu 
Kultury w Kozienicach podjęła 
uchwałę w sprawie utworzenia 
Społecznego Komitetu Organi-
zacyjnego Ogólnopolskiego Kon-
kursu Piosenki im. B. Klimczuka 
w Kozienicach, dla wykonania 
prac organizacyjnych związanych 
z przeprowadzeniem konkursu 
w dniu 19 października 2002r. 
(dzień urodzin B. Klimczuka). W 
dniu 20 kwietnia 2002 r. na ko-
lejnym wieczorze wspomnień 
poświęconym Klimczukowi, pani 
Krystyna Klimczuk wyraziła zgodę 
na honorowy patronat nad festi-
walem, natomiast syn kompozy-
tora Marek Klimczuk przyjął pro-
pozycję przewodniczenia radzie  
artystycznej festiwalu.

Wiadomo, sukces zawsze ma 
wielu ojców. Kluczową postacią 
przy poczęciu konkursu piosenki 
nazwanego imieniem Bogusława 
Klimczuka, przekształconego na-
stępnie w ogólnopolski festiwal, 
był niewątpliwie ówczesny dyrek-
tor Domu Kultury w Kozienicach, 
Pan Wojciech Stachurski, który 
doskonale zrealizował uchwałę 
Społecznej Rady Programowej 
przy Domu Kultury w Kozienicach 
z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie 
utworzenia Społecznego Komi-
tetu Organizacyjnego Ogólno-
polskiego Konkursu Piosenki im. 
B. Klimczuka w Kozienicach, dla 
wykonania prac organizacyjnych 

związanych z przeprowadzeniem 
konkursu w dniu 19 października 
2002 r. Dzięki jego pracy w dniach 
18 -19 października 2002 r. odbył 
się I Ogólnopolski Festiwal Pio-
senki im. Bogusława Klimczuka, 
połączony z nadaniem Domowi 
Kultury w Kozienicach imienia 
Bogusława Klimczuka. Organiza-
torem festiwalu był Urząd Miasta 
i Gminy w Kozienicach oraz Dom 
Kultury w Kozienicach.

Na początek był sygnał festi-
walu, plakat, logo, ale brak było 
statuetki festiwalu, która pojawiła 
się kilka edycji później. Wiedzie-
liśmy, że potrzeba jest organizo-
wać przed festiwalem warsztaty 
interpretacyjno - muzyczne. Bra-
kowało imprez około festiwalo-
wych. Ot chociażby sesji popular-
no - naukowych, które przybliżyły 
by znacznie sylwetkę Bogusława 
Klimczuka. Wspaniałym pomy-
słem dla uatrakcyjnienia i polep-
szenia widowiskowości festiwalu 
było zapraszanie zespołu tanecz-
nego i big-bandu towarzyszącego 
wykonawcom piosenek.  

Naszym (Marka Klimczuka i 
moim) marzeniem było aby jesz-
cze w 2005 r. uruchomić Warsztaty 
Wokalne, na których od września 
do czerwca uczestnicy programu 
byli by przygotowywani do pro-
fesjonalnej prezentacji piosenek 
na konkursy, przeglądy, festiwale 
piosenkarskie, castingi, programy 
estradowe itp. W powodzeniu i 
sukcesie programu upatrywali-
śmy podwaliny do utworzenia w 
czerwcu 2006 r. Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. Bogusława Klimczu-
ka w Kozienicach.

Wierzyliśmy, że wydarzeniem 
kulturalnym i muzycznym nr 1 w 
2006 r. mającym związek z V Ogól-
nopolskim Festiwalem Piosenki 
Polskiej im. Bogusława Klimczuka 
w Kozienicach mogło być powo-
łanie do życia Szkoły Muzycznej I 
stopnia im. Bogusława Klimczuka 
w Kozienicach. Taki wniosek w 
formie pisemnej przekazaliśmy 
Pani Annie Kurp - kierownikowi 
Domu Kultury w Kozienicach, 
który był przedstawiony na posie-
dzeniu Komisji Edukacji, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji. Wie-
dzieliśmy, że dzięki powołaniu do 
życia szkoły muzycznej, z czasem 
wykształcą się muzycy, którzy 
będą towarzyszyć wykonawcom 
na estradzie festiwalowej. Szkoła 
jest i myślę, że dobry czas też już 
jest, żeby utworzyć band - orkie-
strę festiwalową.

Cofając się jeszcze trochę: fe-
stiwal będzie miał niebawem 
swoją 18 edycję, OKO zaś święto-
wać będzie w lecie swe 20-lecie. 
Był Pan jako felietonista, zwią-
zany z OKIEM od początku, opi-
sując na naszych łamach swoje 
spojrzenie na kozienickie życie 
kulturalne. Jak wspomina Pan 
tę współpracę, ówczesny klimat 
i specyfikę życia kulturalnego w 
naszym mieście, no i oczywiście 
samo OKO?

Wiosną 2001 roku Edmund Kor-
das poinformował mnie o zamia-
rze utworzenia lokalnej gazety. 

Pierwotny jej tytuł „Obiektywny 
Kozienicki Obserwator” sugero-
wał, że prezentowana w gazecie 
tematyka będzie widziana z róż-
nych perspektyw dla pełnego jej 
obiektywizmu. Spojrzenie na 
sprawy miały być wykonane „le-
wym okiem”, „prawym okiem”, 
„okiem kobiety”, „kątem oka” itp. 
Postrzegany jako człowiek lewicy 
- socjaldemokrata, z góry domy-
śliłem się, że propozycja powyż-
sza dotyczyć miała ewentualnych 
publikacji na łamach miesięczni-
ka „OKO” w rubryce pod nazwą  

„Lewym okiem”. Pomyślałem,  
że to ciekawe wyzwanie.

Nie miałem wykształcenia 
dziennikarskiego, ani doświadcze-
nia dziennikarskiego, ale wyrazi-
łem zgodę. Edmund pozostawił 
mi dowolność tematyki publika-
cji. Temat „kultura” leżał mi więc 
jakby naturalnie. Stąd wziął się 
pomysł na pierwszy artykuł do 
„OKO” zatytułowany „Cultura ani-
mi, czyli animacja kultury”, w któ-
rym przedstawiłem własne tezy 
na temat ogólnie mówiąc kultury 
(sierpień 1/2001). Każdy arty-
kuł zawierał jakieś przemyślenia, 
które zebrane w jednym miejscu 
mogłyby stanowić niezły program 
działań dla miasta, gminy, powia-
tu. (Mimo upływu czasu, wiele 
spraw jest ciągle aktualnych)

Dla wielu spraw publikacje 
stanowią niejako kronikę wy-
darzeń, z której potomni, jak 
ze źródła mogliby w przyszłości 
czerpać. I właśnie dlatego posta-
nowiłem zebrać w jedno miej-
sce wszystkie moje publikacje 
zamieszczane w „OKO” w latach 
2001 – 2007 (objętość ponad 220  
stron formatu A4) .

Mogę powiedzieć, że dzięki 
OKU ukończyłem w pewnym sen-
sie studia dziennikarskie - dzienni-
karstwo prasowe.

Na koniec… nie moglibyśmy 
nie zapytać co słychać u zaprzy-
jaźnionych z nami (mamy nadzie-
ję!) Starych Koni, czyli zespołu na 
którego czele Pan stoi? Koncerto-
waliście w ostatni weekend, bę-
dziecie koncertować w kolejny… 
Jakie są dalsze plany, kiedy zno-
wu będzie można Was usłyszeć?

Realizujemy nowy projekt mu-
zyczny – światowe hity muzyki 
rockowej w polskich przekładach. 
Chcemy też zrealizować projekt 
wykonania muzyki lat 70- tych 
na instrumentach z tamtych lat 
tj. na gitarach Defil, Musima, Jo-
lana i wzmacniaczach Regent, 
Vermona, MV3, Contra. Chętnie 
zagramy w Kawiarni Kulturalnej 
w Kozienicach. Jesteśmy w końcu 
zaprzyjaźnieni!

Rozmawiał AlKo

P.S.: Zespół Stare Konie będzie 
można w najbliższy weekend 
usłyszeć w Garbatce-Letnisko,  
szczegóły na stronie 6!

 20 LAT TYGODNIKA OKO

KLIMCZUK PEŁNOLETNI
Wiemy już, w dniach 27-28 sierpnia 2021 roku odbędzie się XVIII Festiwal Muzyki Roz-

rywkowej im. Bogusława Klimczuka. Nim zajmiemy się jego przebiegiem, przenie-
śmy się jednak na chwilę w przeszłość: w listopadowym numerze OKA z roku 2002  mieli-
śmy okazję relacjonować go po raz pierwszy, ponieważ jego I edycja odbyła się w dniach 
18-19 października 2002 r. Nie była to jednak bynajmniej pierwsza publikacja na naszych 
łamach dotycząca tego festiwalu, ponieważ pisaliśmy o nim już... rok wcześniej, w roku 
2001! Dariusz Szewc, w swoim cyklu felietonów “Lewym Okiem”, że dobrze by było taki 
festiwal zorganizować, przekonując, że byłaby to ciekawa propozycja, a sam festiwal móg-
łby z czasem rozwinąć się z wydarzenia lokalnego w ogólnopolskie. Do kogo innego mogli-
byśmy zatem się zwrócić się dziś, by uzyskać ciekawą perspektywę na tę osiągającą właśnie  
symboliczną pełnoletność imprezę?
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Pierwsze zbiory 
miodu z pasieki Enei

Enea Wytwarzanie wspiera dziecięce 
talenty podczas Mini Mistrzostw Europy

Turniej piłkarski Enea Cup 2021 już za nami

Pasieka na terenie Enei Wytwarzanie powstała przy 
wsparciu zaprzyjaźnionego pszczelarza, wolontariuszy 

oraz pracowników. Jednak cała historia zaczęła się 7 lat 
temu, kiedy to właśnie Rafał Laśkiewicz, pszczelarz pasjonat, 
pracował przy chłodni kominowej przy nowym bloku, odkrył 
tam rój pszczół i zaopiekował się nim. 

To kolejny, żywy dowód na to, 
że środowisko panujące w Enei 
Wytwarzanie to wspaniałe miej-
sce do życia dla roślin, zwierząt 
oraz owadów, w tym pszczół, a 
istniejące łąki kwietne to cudow-
ne stołówki pełne miododajnych 
roślin.  Aktualnie pasieka składa 
się z czterech aktywnych uli, w 
każdym z nich mieszka do 100 
tysięcy okazów, a rządy sprawuje 

królowa matka „z rodowodem”.
Dzięki świetnym, komforto-

wym warunkom życia oraz pro-
fesjonalnej opiece pszczelarza 
pierwsze miodobranie zakończy-
ło się sukcesem - zebrano niemal 
20 litrów miodu. To dopiero po-
czątek współpracy z pszczołami, 
gdyż planowane jest powiększe-
nie pasieki, której potencjał jest 
ogromny.

W niedzielę, 6 czerwca na stadionie miejskim w Kozienicach odbyły się Mini Mistrzostwa 
Europy - turniej eliminacyjny w piłce nożnej dla dzieci. Enea Wytwarzanie za pośredni-

ctwem klubu sportowego Enea Energia Kozienice wspiera rozwój dzieci w tej dyscyplinie.

W niedzielę, 6 czerwca na sta-
dionie miejskim w Kozienicach 
odbyły się Mini Mistrzostwa 
Europy - turniej eliminacyjny w 
piłce nożnej dla dzieci. Cały cykl 
Mini Mistrzostw Europy to 12 
turniejów eliminacyjnych, w któ-
rych biorą udział dzieci od 2008 
do 2013 rocznika. Stawką każde-
go z nich jest awans do wielkie-
go finału, który odbędzie się 26 
czerwca w Warszawie. 

W turnieju udział wzięło 9 
klubów, które podzielono na 
12 drużyn, w ramach których 
wystąpili zarówno chłopcy, jak 
i dziewczynki. Podczas siedmio-
godzinnej rywalizacji rozegrano 
47 sportowych spotkań. Gospo-
darzem rozgrywek była Enea 
Energia Kozienice, natomiast 
młodzież reprezentowała kluby 
takie jak Broń Radom, Drogo-
wiec Jedlińsk, Zwolenianka Zwo-
leń, Wisła Puławy, Talent Przyłęk, 
Wisła Brzeźnica, Puławiak Puła-
wy, a także Jantar Ustka. Każdy 
zespół występował w barwach 
jednej z reprezentacji, które wal-
czyć będą o mistrzostwa starego 
kontynentu. Na przykład trzy ze-
społy Energii, grały jako Niemcy, 
Rosja i Anglia, żeńskie drużyny 

Wisły Brzeźnica występowały 
jako Austria i Dania, zaś zawod-
nicy z Ustki wcielili się w rolę pol-
skiej reprezentacji. Rywalizacja 
toczyła się równolegle na dwóch 
boiskach. W pierwszej fazie roz-
grywki toczone były w dwóch 
grupach - każdy z każdym. W ko-
lejnym etapie zespoły z dwóch 
pierwszych miejsc grały w grupie 
złotej, dwa kolejne w srebrnej 
o miejsca 5-8, a dwa ostatnie 
tworzyły grupę brązową, która 
walczyła o cztery ostatnie miej-
sca w turnieju. Do grupy złotej 
awansowały Ukraina, Anglia, 
Polska i Szwecja. Te reprezen-
tacje walczyły o dwa pierwsze 
miejsca, premiowane awansem 
do turnieju finałowego. Anglia - 
czyli pierwszy zespół Enei Energii 
Kozienice, z bilansem wygranej 
i dwóch porażek zajął trzecie 
miejsce w turnieju. Najlepsza w 
Kozienicach okazała się repre-
zentacja Polski. Drużyna złożona 
z zawodników Jantaru wygrała 
trzy spotkania po 1:0 i w całym 
turnieju jako jedyna nie doznała 
porażki. Drugie miejsce w grupie 
złotej zajęła Szwecja, czyli zespół 
Wisły Puławy. Druga drużyna 
Energii, grając jako Rosja wygrała 
grupę srebrną i ukończyła turniej 

na piątym miejscu. O rok młod-
si zawodnicy, czyli Energia 2009 
jako Niemcy, zajęli 10 miejsce. 
W sumie każdy zespół rozegrał 
w niedzielę osiem spotkań. Każ-
dy uczestnik turnieju otrzymał 
pamiątkowy medal, zespoły na-
tomiast nagrody ufundowane 
przez Polski Związek Piłki Nożnej.

W ceremonii dekoracji wziął 
udział między innymi wicepre-
zes Enei Wytwarzanie, Marcin 
Łukasiewicz, który pogratulował 
wyników i podziękował za grę 
fair-play. Turniej został zorgani-
zowany w ramach umowy spon-
soringowej pomiędzy Eneą Wy-
twarzanie a klubem sportowym 
Enea Energia Kozienice.

Wszystkim uczestnikom spor-
towego wydarzenia towarzyszy-
ły duże emocje. Było mnóstwo 
ładnych bramek i efektownych 
parad bramkarzy, były wybuchy 
radości, ale też łzy smutku po 
porażkach. Mimo to czas minął 
w sportowej i radosnej atmo-
sferze, bo najważniejsza była 
radość z gry i dobre wspomnie-
nia, które na długo pozostaną  
w pamięci młodych zawodników  
i zawodniczek.

W niedzielę, 13 czerw-
ca, w Stanisławicach 

odbył się turniej piłkarski. 
W zawodach udział wzię-
ło około 50 zawodników. 
Partnerem wydarzenia była  
Enea Wytwarzanie.

W ubiegłą niedzielę w Sta-
nisławicach przeprowadzony 
został turniej piłkarski. W za-
wodach wzięło udział około 50 
zawodników, którzy podzieleni 
zostali na 6 drużyn. Zespoły pod 
nazwami najlepszych drużyn 
z Europy zagrali małą Ligę Mi-
strzów. W fazie półfinałowej wal-
kę stoczyły 4 najlepsze drużyny: 
Bayern – Manchester, Barcelona 
– Juventus. Po wyczerpujących 
rozgrywkach ligę wygrała druży-
na Bayernu München. Podczas 
zawodów nie zabrakło rywaliza-
cji i zaciętej walki, jednak mimo 
wszystko panowała miła, rados-

na atmosfera. Po zakończeniu 
turnieju nastąpiło uroczyste 
rozdanie nagród. Zwieńczeniem 
imprezy był grill, podczas które-

go wspólnie świętowali organi-
zatorzy wydarzenia, zawodnicy, 
przedstawiciele Enei Wytwarza-
nie oraz kibice.
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Nowy chodnik w Kociołkach
23 czerwca 2021 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika 

w Kociołkach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę drogi 
krajowej nr 79”. Celem realizacji inwestycji była poprawa bezpieczeństwa i polepszenia 
warunków życia mieszkańców m. Kociołki.

Mieszkańcy zyskali 425m chod-
nika z kostki betonowej o szero-
kości 2m. Zakres prac obejmował 
również odtworzenie nawierzch-
ni jezdni z betonu asfaltowego na 
podbudowie z kruszywa łamane-

go, wykonanie systemu retencyj-
no-rozsączającego odwodnienia 
drogi oraz wykonanie zjazdów do 
posesji z kostki betonowej.

Inwestycję realizowała fir-
ma BUDROMEX Radom Emilia 

Podsiadła ul. Wolanowska 228,  
26-600 Radom.

Łączny koszt zadania /projekt, 
roboty budowlane, nadzór inwe-
storski/ wyniósł 226 918,87 zł.

Gmina Kozienice 
w kampanii Miasta 
z Przedsiębiorcami

Dofinansowanie dla ŚDS

21 czerwca - Dzień Przedsiębiorcy. Właściciele mikro i ma-
łych firm stanowią 8% mieszkańców Polski, ale tworzą 

ponad 45% wszystkich miejsc pracy! Kupując produkty i usłu-
gi u lokalnych przedsiębiorców wspierasz lokalną społeczność 
i zwiększasz budżet swojego miasta.

#Działajlojalniekupujlokalnie!
• Czy wiesz, że 6% mieszkań-

ców Kozienic to przedsiębiorcy?
Dziękujemy Wam za to, że 

wspieracie lokalne inicjatywy i 
budując więzi społeczne, jed-
nocześnie inwestujecie w swoje 
miasto.

• Czy wiesz, że aż 19% podat-
ku PIT w naszym mieście odpro-
wadzają przedsiębiorcy?

Korzystaj z lokalnych usług i to-
warów, bo dzięki temu inwestu-
jesz w swoje miasto.

• Czy zdajesz sobie sprawę, 

że aż 97% pracodawców w Ko-
zienicach to mikro i małe przed-
siębiorstwa? Dzięki korzystaniu 
z ich usług i towarów wpływasz 
na niskie bezrobocie i zwiększasz 
poziom życia wszystkich miesz-
kańców Kozienic.

• Aż 35% wszystkich miejsc 
pracy w Kozienicach stworzyły 
mikro i małe firmy. To wspaniały 
dowód na to, jak ważna dla lo-
kalnej społeczności jest przedsię-
biorczość. Korzystaj z ich usług i 
kupuj ich produkty - niech Twoje 
pieniądze zostaną na miejscu!

#MiastazPrzedsiębiorcami #ZwiązekMiastPolskich

Gmina Kozienice uzyskała dofinansowanie na utwo-
rzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy w Nowej Wsi w wysokości 2 528 203 zł. 
W dniu 16.06.2021r. została 

podpisana umowa o dofinan-
sowanie ww. zadania w ramach 
działania 3.2 kompleksowego 
programu wsparcia rodzin „Za 
życiem”. 

W budynku po Publicznej Szko-
le Podstawowej w Nowej Wsi zo-
stanie utworzony Środowiskowy 
Dom Samopomocy dla 30 uczest-
ników. Będzie to obiekt przezna-
czony  do pobytu dziennego dla 
osób przewlekle psychicznie cho-
rych - typ A oraz dla osób 

ze spektrum autyzmu lub nie-
pełnosprawnościami sprzężony-
mi - typ D.

ŚDS będzie świadczył usługi 
w ramach indywidualnych lub 
zespołowych treningów samo-
obsługi i treningów umiejętno-
ści społecznych, polegających 
na nauce, rozwijaniu lub pod-
trzymywaniu umiejętności w 
zakresie czynności dnia codzien-
nego i funkcjonowania w życiu 
społecznym. W ŚDS realizowa-
na będzie praca terapeutyczna 

poprzez cykliczną organizację 
spotkań integracyjnych, imprez o 
charakterze kulturalno – oświa-
towych, sportowych, udział 
w wyjazdowych spotkaniach 
integracyjnych, konkursach,  
festiwalach.

Funkcjonowanie Środowisko-
wego Domu Samopomocy za-
spokoi potrzeby społeczności 
lokalnej pozwoli przełamać ba-
riery izolacji społecznej. Dzięki 
temu zwiększy się tolerancja 
środowiska wobec osób z nie-
pełnosprawnościami i z zaburze-
niami psychicznymi oraz aktywi-
zacja względem osób chorych. 
Uczestnikom wzrośnie umiejęt-
ność nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych, poprawi się 
samoocena i poczucie własnej 
wartości. Rehabilitacja prowa-
dzona w ŚDS umożliwi uczest-
nikom utrzymanie lub poprawę 
kondycji, sprawności ruchowej, 
manualnej, wzmocnienie mięśni 
oraz chęć do wykazywania w tym 
zakresie aktywności.
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Stowarzyszenie  „Sami Sobie” 
rusza z programami 
pomocowymi

Innowacja pedagogiczna 
w kozienickim przedszkolu

Mimo trwającej pandemii nie zapominamy o tych, którzy 
są mniej samodzielni, znajdują się w trudnej sytuacji ży-

ciowej oraz są narażeni na zjawisko wykluczenia społecznego.
Serdecznie 

z a p r a s z a m y 
osoby posiada-
jące różnorod-
ność deficytów, 
zaburzeń roz-
wojowych, psy-
choruchowych, 
niepełnospraw-
ność intelektu-
alną, autyzm 
oraz rodziny, 
których ta niepełnosprawność do-
tyczy, na zajęcia edukacyjno-profi-
laktyczne w zakresie zdrowia i jego 
ochrony.

Dzięki pozyskanym środkom z 
konkursu ofert zadania publiczne-
go ogłoszonego przez Burmistrza 
Gminy Kozienice ruszają nasze 
dwa programy:

1. "Z niepełnosprawnością za 
pan brat" - działania zmniejszające 
zjawisko wykluczenia społecznego 
i dyskryminacji osób niepełno-
sprawnych

2. "Myślę pozytywnie" - Akade-
mia pozytywnego myślenia - dzia-
łania edukacyjno-profilaktyczne 
promujące zdrowy tryb życia 
mieszkańców Gminy Kozienice.

W programach przewidujemy 

warsztaty dla ro-
dzin, treningi sa-
modzielności dla 
osób z niepełno-
sprawnościami, 
spotkania ze spe-
cjalistami, spotka-
nia mające na celu 
zrozumienie włas-
nej sytuacji i popra-
wę kontaktu z oto-
czeniem, treningi 

efektywnego komunikowania się, 
treningi aktywności sportowo-ru-
chowej, treningi kompetencji spo-
łecznych i życiowych, cykl spotkań 
warsztatowych, edukacyjno –re-
walidacyjnych, zajęć terapeutycz-
nych z elementami socjoterapii 
oraz umiejętności psychospołecz-
nych mające na celu niwelowanie 
skutków izolacji spowodowanej 
panującą pandemią Covid 19.

Miejsce spotkań: siedziba Sto-
warzyszenia Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Rodzin "Sami 
Sobie", Przewóz 2a, budynek War-
sztatu Terapii Zajęciowej.

Zainteresowanych prosimy  
o kontakt: Marlena Sankow-
ska - prezes stowarzyszenia,  
tel. 793 979 279.

Jak zainteresować światem dzieci, sprawić by  nie bały się od-
mienności, były tolerancyjne w stosunku do  nieznanych im 

narodowości i kultur? Odpowiedzi na te pytania zna PP nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, które  w kwietniu 
ruszyło z nowym, edukacyjnym programem dla najmłodszych.

Program zatytułowany „Siedmio-
milowe Buty” realizowano tak, by 
uczyć poprzez zabawę. Zorganizowa-
no cykl 7 spotkań  dla  Małych Od-
krywców -   grupy dzieci  6- letnich.  
One wraz pacynką Lucusiemy po-
znawały poszczególne państwa, ich  
położenie geograficzne, kulturę, ję-
zyk, obyczaje. Tym sposobem, dzie-
ci odwiedziły : Kenię, gdzie  między 
innymi tańczyły w rytm afrykańskiej 
muzyki, przenosiły owoce na gło-
wie, wyruszyły na safari.  Odwiedziły 
też Grenlandię. Tu poznały klimat 
panujący na wyspie, zobaczyły jak 
wyglądają białe noce i zorza polar-
na. Będąc w Chinach przedszkolaki 
zbudowały ogromny mur, wykonały 
flagę państwa i smakowały ciastek 
z wróżbą. Z kolei podczas  pobytu w 
Meksyku – najmłodsi jeździli konno 
omijając kłujące kaktusy, a podczas 
fiesty, bawiły się w rytmach mek-
sykańskiej muzyki. Na turystycznej 
mapie małych odkrywców znalazła 
się tez słoneczna Italia. Tu maluchy 
spotkały się z urodzoną w tym kraju 
Giulią, która nauczyła ich podstawo-
wych zwrotów w tym języku, zaśpie-
wała  popularne we Włoszech – tań-
ce i piosenki.

Program został tak skonstruo-
wany, by  poprzez ciekawe metody 
pracy pobudzić aktywność poznaw-

czą dzieci oraz ich twórcze myślenie. 
Chodziło o to, by przedsięwzięcie to 
stało się inspiracją dla najmłodszych 
do poznawania świata. Aby  uczyły 
się tolerancji i szacunku wobec od-
mienności innych kultur i aby nie 
bały się poznawać tego, co obce  
i nieznane.  – powiedziała autorka  
projektu Marta Sygocka.

Nowatorstwem projektu, było 
rozszerzenie zawartych w pro-
gramie nauczania treści edukacji 
międzykulturowej przy wykorzy-
staniu nowoczesnych technologii, 
rozbudzenie otwartości dla tego , co 
nowe i nieznane, zwrócenie uwagi 
dzieci na bogactwo kulturowe in-
nych nacji- dodała autorka projektu  
„Siedmiomilowe Buty”.

Ostatnie spotkanie było jedno-
cześnie podsumowaniem przedsię-
wzięcia i zdobytych w jego trakcie 
informacji. Ponadto każde z dzieci 
miało za zadanie przebrać się w strój  
charakterystyczny  dla danego zakąt-
ka świata. Była to dla nich okazja do 
dostrzeżenia różnic pomiędzy ludź-
mi  różnych narodowości.

Bez przysłowiowego „wychodze-
nia z domu” , przedszkolaki poznały 
odmienne kultury odległych państw. 
Pokazano im jak ciekawe i fascynują-
ce może być to,  co obce i nieznane.

Marta Sygocka
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W ramach konkursu każdy 
mieszkaniec Gminy Kozienice 
może zgłosić swój pomysł na ini-
cjatywę z zakresu kultury. Mogą 
to być np. warsztaty, zajęcia, 
koncerty, spektakle, wystawy czy 
inne przedsięwzięcia, jakie wy-
myślą.

Co ważne, wnioski mogą skła-
dać zarówno pojedyncze osoby, 
jak i grupy mieszkańców, w tym 
osoby niepełnoletnie (w grupie 
powinna być co najmniej jedna 
osoba dorosła). Dopuszczone do 
udziału są również organizacje 
pozarządowe z terenu Gminy Ko-
zienice.

– Zgodnie z naszym regula-
minem, wybrane w konkursie 
inicjatywy mogą otrzymać do 7 
tysięcy złotych dofinansowania. 
Oczywiście można też wniosko-
wać o mniejsze kwoty. Ze swojej 
strony, oprócz wsparcia finanso-
wego, oferujemy mieszkańcom 
również wsparcie merytoryczne i 
lokalowe. Pomożemy też z rozli-
czeniem tych środków – wyjaśnia 
Dyrektor Kozienickiego Domu 
Kultury Elwira Kozłowska.

Wnioski i konsultacje
Żeby otrzymać dofinansowa-

nie, należy zgłosić swój wniosek 
do konkursu inicjatyw. Ich nabór 
ruszył 16 czerwca i potrwa do 14 
lipca, do godz. 17.00.

–  Czasu na wypełnienie i zło-
żenie wniosków jest jeszcze spo-
ro, dlatego warto na spokojnie 
przeanalizować swój pomysł i 
przemyśleć go. Formularze kon-
kursowe są bardzo proste, a do-
datkowo uruchomiliśmy konsul-
tacje dla mieszkańców. Można 
przyjść do Kozienickiego Domu 
Kultury lub zadzwonić i skorzy-
stać z wiedzy naszej kadry – za-
znacza Elwira Kozłowska.

Informacji na temat konkursu 
udziela instruktor KDK Mariusz 
Basaj, od poniedziałku do piątku, 
w godz. 9:00-17:00 – osobiście 
lub pod numerem telefonu 786 
913 616.

Wzór formularza można po-
brać ze strony Kozienickiego 
Domu Kultury (www.dkkozieni-
ce.pl) lub uzyskać w punkcie in-
formacji KDK w Centrum Kultu-
ralno-Artystycznym. Wypełnione 
wnioski należy składać mailowo 
na adres sekretariatu Kozieni-
ckiego Domu Kultury im. Bogu-
sława Klimczuka – sekretariat@
dkkozienice.pl, drogą pocztową 
na adres KDK – 26-900 Kozienice, 
ul. Warszawska 29 lub osobiście 
w sekretariacie KDK.

Wybiorą najlepsze pomysły
Po zakończeniu przyjmowania 

wniosków, zostanie ogłoszone 
specjalne głosowanie w Inter-
necie, podczas którego wniosko-
dawcy będą mogli zyskać dodat-
kowe punkty do końcowej oceny.

– Ostatniego etapu oceny do-
kona specjalnie powołana do 
tego zadania komisja konkurso-
wa, która na podstawie kryte-
riów zawartych w regulaminie 
wyłoni najlepsze pomysły. Do 
realizacji trafi od 3 do 7 inicjatyw 
mieszkańców, a na ich przepro-
wadzenie będą mieli czas od 1 
września do 10 listopada. Ser-
decznie zachęcam do składania 
wniosków – dodaje Elwira Ko-
złowska.

Finałową listę wybranych 
inicjatyw poznamy najpóźniej 
9 sierpnia, a już we wrześniu 
ruszy ich realizacja. Po szcze-
gółowe informacje odsyła-
my do regulaminu konkursu  
na www.dkkozienice.pl.

UKS JASTRZĄB GŁOWACZÓW “Kozienicka Panorama Historii” 

KAWIARNIA KULTURALNA ZAPRASZA

Zawodniczki i zawodnicy z rocznika 2011 zakończyli rundę wiosenną. Mimo pande-
mii to kolejny, udany sezon podopiecznych trenera Piotra Bolka co zgodnie podkreśla-

li obecni na zakończeniu Wójt Hubert Czubaj i Prezes UKSu Krzysztof Wolski. Obaj panowie  
nie przyszli z pustymi rękoma :)

Warto podkreślić zaangażowa-
nie zawodników i ich trenera, co 
owocuje coraz większymi sukce-
sami. To także zasługa rodziców 

i sponsorów. Jednym z nich jest 
firma TOP MARKET, która ufundo-
wała nowe dresy dla całej drużyny.

Redakcja  życzy drużynie suk-

cesów w najbliższych impre-
zach: MiniMistrzostwach Europy  
w Warszawie  oraz turnieju TA-
TRY CUP w Zakopanem!

Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa ruszyło z ciekawym 
projektem pt. KOZIENICKA PANORAMA HISTORII.

Jak pisali w połowie czerwca 
pomysłodawcy:

- Naszym celem jest stworze-
nie panoramy, przedstawiającej 
dzieje miasta i terenów dzisiej-
szej gminy Kozienice, kluczowe 
wydarzenia i postacie w historii 
regionu, w formie banera o po-
wierzchni ok. 50m2, który za-
wieszony zostanie na ogrodzeniu 
zespołu parkowo-pałacowego w 
Kozienicach.  Zależy nam, by pa-
norama stanowiła wypadkową 
i wizualizację historii takiej, jaką 
znamy dzięki najlepszym obecnie 
dostępnym ustaleniom history-
ków i tej, jaka funkcjonuje w na-
szych, jako mieszkańców regionu, 

wyobrażeniach.  Kto i co powinno 
się na niej znaleźć, jakie sceny? 
Mamy nadzieję, że na te pytania 
pomoże odpowiedzieć przygoto-
wana przez nas przy współudziale 
ekspertów ankieta [...].

Zbieranie danych do ankiety, 
o której mowa, zostało już ukoń-
czone, obecnie wyniki są opra-
cowywane, głos zaś teraz będą 
mieli eksperci. Co powstanie u 
zbiegu spojrzenia ich i zwykłych 
mieszkańców, jakie kształty wy-
łonią się z odmętów naszej lo-
kalnej historii, by dać się poznać, 
gdy projekt znajdzie swój finał? 
Czekamy niecierpliwie, by się 
przekonać!

Pisaliśmy w poprzednim numerze o ponownym otwarciu kawiarni w CK-A, teraz wiemy rów-
nież, że ma już ona nową nazwę: spółdzielnia socjalna “Przystanek Kozienice” zaprasza 

bowiem do KAWIARNI KULTURALNEJ.

- Witamy na nowej stronie na-
szej ponownie otwartej  kawiarni, 
której zdecydowaliśmy się nadać 
nazwę KAWIARNIA KULTURALNA 
- nie tylko dlatego, że mieści się 
ona w kozienickim Centrum-Kultu-
ralno-Artystycznym (Kozienice, ul. 
Warszawska 29) ale także dlatego, 
że - jak może Państwo pamiętacie 
- naszą domeną jest dostarczanie 
nie tylko strawy dla ciała i wrażeń 
dla podniebienia, ale także strawy 
duchowej. Na pewno znajdą kon-
tynuację cieszące się w zeszłym 
roku dużą popularnością spotka-
nia z ciekawymi ludźmi pod ha-
słem “Lubię  poniedziałki”, będą też 
nowe projekty, koncerty, warsztaty 
i wieczorki taneczne. Nie zabraknie 
również ciekawych wystaw, w tym 
prezentujących twórczość osób, 
które w kozienickim środowisku 
artystycznym dotąd nie zaistnia-
ły. W kawiarni znajdziecie także 
Państwo tradycyjnie książki, które 
można czytać lub nawet wziąć do 
domu, przynosząc w zamian włas-
ne, przeczytane. -  zachęcają kozie-
niccy spółdzielcy.

To wszystko wkrótce, a tym-
czasem kawiarnia zaprasza na 
doskonała kawę, pyszne, natu-
ralne lody, słodkie ciasta i tarty, 
smakowite kanapki i przekąski 
oraz wiele innych atrakcji.  Przy 
okazji natomiast tego, że kawiar-
nia posiada również stoliki na ze-
wnątrz, tak się fortunnie złożyło, 
że Kawiarnia  Kulturalna jest we-
dle naszej wiedzy jedyną kawiar-
nią/lodziarną   Kozienicach, gdzie 
bliskość bramki z mgiełką wodną 
pozwala (przy sprzyjającym wie-
trze) zażywać ochłody w czasie 
konsumpcji!

Bonus dla posiadających zwie-
rzaki: gdy zajrzycie do kawiarni 
i zdecydujecie się konsumować 
w cieniu CK-A, piesek będzie 
mógł skorzystać z punktu pojenia 
zwierząt, który znajduje się na 
trawniku tuż obok.

Nawet 7 tysięcy złotych 
za dobry pomysł!
Trwa nabór wniosków w konkursie na inicjatywy lokalne 

„Nasza kultura w Gminie Kozienice”, ogłoszonym przez Gmi-
nę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczu-
ka. Na realizację swoich pomysłów mieszkańcy mogą otrzymać 
dofinansowanie w kwocie do 7 tysięcy złotych! Najpierw trze-
ba jednak napisać odpowiedni wniosek i właśnie dla osób pi-
szących wnioski dom kultury uruchomił konsultacje.  
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POMAGAMY SPEŁNIAĆ MARZENIA!
HOME  CONCEPT   to nowatorski pomysł 

firmy TRANS-BUD na kompleksową 
obsługę klientów, którzy pragną mieć 

piękne i funkcjonalne wnętrza 
swoich mieszkań i domów.

Nasi specjaliści pomogą i doradzą od samego 
początku marzeń o pięknych wnętrzach. 

Biuro projektowe, Salon Łazienek Królewskich, 
Majster Plus (drzwi i podłogi),  

MAPEI (farby wewnętrzne) 
i sklep hydrauliczno-elektryczny 
to elementy naszego kompleksu.

Zapraszamy do odwiedzin:  Kozienice ul. Przemysłowa 3, 
tel. 666 875 372 lub 795 574 689


