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100. ROCZNICA CUDU NAD WISŁĄ

W

sobotę 15 sierpnia 2020 r. w Kozienicach odbywały się, organizowane wspólnie przez Gminę Kozienice
i Powiat Kozienicki, uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego - Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym roku połączone były z dwoma równie ważnymi uroczystościami, dokładniej Wniebowzięciem Najświętszej
Maryi Panny, a także okrągłą 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej i stąd chociażby ich wyjątkowy charakter.
Zgodnie z programem, obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się o godz. 8:45
na cmentarzu parafialnym w
Kozienicach. Na grobach poległych legionistów złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono
znicze. Obecne były delegacje
reprezentujące lokalny samorząd terytorialny, organizacje
pozarządowe, szkoły, instytucje i partie polityczne.
W skład delegacji Gminy
Kozienice wchodzili: Burmistrz Gminy Piotr Kozłowski, Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych Dorota Stępień, Zastępca Burmistrza
ds. Technicznych Mirosław
Pułkowski, Sekretarz Gminy
Sylwia Wąsik, Skarbnik Gminy Monika Makulec-Sobota
oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kozienicach Rafał
Sucherman. Powiat Kozienicki
reprezentował z kolei Starosta
Powiatu Andrzej Jung, członek Zarządu Powiatu Marek
Kucharski oraz radni Rady Powiatu Tomasz Trela i Stanisław
Orzechowski.

ciąg dalszy na str. 6
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„Pułkownik Dionizy Czachowski – Mistrz niedościgniony”

U

roczystości w Jankowicach w dniu 16.08.2020r. odbyły się w ramach projektu autorskiego
Roberta Grudnia „Spotkania z Historią i Sztuką - Zrozumieć Niepodległą” i XXXIII
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko-Warszawa
2020. Jankowice to miejsce symboliczne, choć mało znane. Tu mieszkał i stąd ruszał do
powstania styczniowego pułkownik Dionizy Czachowski, wybitny dowódca powstańczy,
kuzyn Fryderyka Chopina, obecnie patron szkół i ulic w regionie radomskim. W pobliskim
Gutowie bohater spędził dzieciństwo i młodość.

Pułkownik Dionizy Czachowski to także symbol łączący powstanie styczniowe
z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. To właśnie
jego taktykę bojową chwalił
Józef Piłsudski i jego nazywał
mistrzem niedoścignionym.
Uroczystości
rozpoczęły
się mszą św. w 210 rocznicę
urodzin płk. Dionizego Czachowskiego, po modlitwie
odbył się koncert słowno
– muzyczny zatytułowany
„Płk. Dionizy Czachowski
wybitny dowódca Powstania
Styczniowego, a Bitwa Warszawska 1920”. Wystąpili:
Jerzy Zelnik, słynny aktor,
Karol Lizak, tenor i Robert
Grudzień, organy.
Realizatorami i sponsorami pomnika byli Radna Powiatowa - kierownik ARiMR
w Radomiu - Agnieszka Pasek, Vice Przewodnicząca
Rady Powiatu – Teodozja
Bień i Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Owadowie - Jakub Rajkowski.
Serdeczne
podziękowania składamy na
ręce Pana Łukasza Nowaka - darczyńcy kamienia
z Bierwieckiej Woli, Zakład
Kamieniarski BAR-EM Korzeniowscy z Jedlanki oraz firmie
Sałexpol z Owadowa.

Kozienice. Do sprzedania Skoda Octavia,rok prod.
2009. Pierwszy i jedyny właściciel w Polsce od nowości. W listopadzie 2019 r. był zmieniony silnik, aktualnie
ma ok. 140 tys. km przebiegu.
Instalacja gazowa Landi Renzo, nowa butla, ważna
do 2029 r. Samochód jest do poprawek blacharsko-lakierniczych. Na samochód wystawiam Fakturę VAT,
kupujący zwolniony z opłaty PCC3. Cena 8500 Brutto.
Więcej informacji pod nr tel. 512 492 193.

OGŁOSZENIA
• Sprzedam bardzo tanio
dwa rowery: Damka 28” i
Składak 20”, oba sprawne.
Tel. 696 277 690
• Sprzedam krowę 8-letnią,
cielną, oraz jałówkę 7m-cy.
Brzeźnica 29 k/Kozienic
• Sprzedam pług ciągnikowy
“3” nowy. Brzeźnica 29 k/Kozienic
• Sprzedam pług ciągnikowy
“5” używany. Brzeźnica 29 k/
Kozienic
• Kupię rower składak na kołach 24” Tel. 692 655 718
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614-89-16
• Sprzedam działkę budowlaną, blisko Kozienic 2100m²
Tel. 883-240-755
• Sprzedam działkę rekreacyjną-budowlaną o pow. 2,6
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40 laptopów dla Garbatki
W ramach projekt „Zdalna
Szkoła+” ogłoszonego przez
Ministerstwo Cyfryzacji Gmina Garbatka-Letnisko uzyskała
100% dofinansowanie na zakup
sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych
lekcji uczniom wykluczonym
cyfrowo. Pozyskana kwota to
55 000,00 zł i całości pochodzi
ze środków Unii Europejskiej
z programu Polska Cyfrowa
2014-2020. Fundusze przezna-

czone zostały na zakup 20 laptopów oraz 20 pakietów oprogramowania Microsoft Office.
Sprzęt ten rozdysponowany będzie między szkoły podstawowe z gminy Garbatka-Letnisko,
do odbywania zajęć lekcyjnych
w formie zdalnej, dla uczniów
z rodzin wielodzietnych. Po
zakończonej epidemii sprzęt
wróci do szkoły, gdzie będzie
służył
wszystkim
uczniom
w celach edukacyjnych.

Łącznie gmina Garbatka-Letnisko pozyskała w ramach projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna
szkoła +” kwotę 115 000,00 zł,
w całości sfinansowaną ze środków Unii Europejskiej z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.
W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono 40 laptopów
z oprogramowaniem, w tym Microsoft Office i antywirus, a także
w poprzedniej edycji zapewniono dostęp do Internetu.

Co było grane, czyli Muzyczne Kozienice

I

deałem jest, gdy w życiu wszystko gra, wyłączywszy może jedynie koncerty rozpisane na nerwy. To, czy w mieście
idealnym na szczęście gra już wszystko, pozostanie zapewne na długo kwestią otwartą, wiemy jednak na pewno,
że grało, przygrywało, podgrywało, komponowało, muzykowało, rzępoliło i hałasowało u nas wielu… i doprawdy
szkoda byłoby o nich zapomnieć.
brać i… nie, kraść nie będziemy,
obiecujemy w tym miejscu solennie, że dołożymy wszelkich
starań, aby wszystkie materiały
umieszczać z poszanowaniem
praw i woli ich właścicieli bądź
twórców, dlatego...

Kogo szukamy?
Zwracamy się z prośbą o kontakt do każdego, kto:

Z tego właśnie poczucia, że
szkoda by było, zrodził się pomysł
Muzycznych Kozienic. Korzystając z okazji, jaką stworzył projekt
Kozienickiego Domu Kultury pn.
„Razem dla kultury w Gminie
Kozienice” i pozytywnej oceny
naszej inicjatywy najpierw przez
mieszkańców, a potem komisję,
zyskaliśmy niezbędne zaplecze
finansowo-techniczne i jesteśmy
gotowi. Teraz potrzebujemy tylko sporo zapału, dobrej organizacji… i Waszej współpracy.

O co w ogóle chodzi?
Naszym celem jest stworzenie
strony internetowej - takiej w
starym stylu, niezależnej od kapryśnego przepływu postów w
mediach społecznościowych - z

której będzie można korzystać
zarówno po ukończeniu projektu (w listopadzie, a zapewne już
wcześniej), jak i po latach. Strona ta będzie zawierać wszystkie
możliwe do zgromadzenia informacje odnoszące się do wszystkich działających na terenie Gminy Kozienice zespołów, solistów i
przedsięwzięć muzycznych, jakie
umilały lub uprzykrzały życie jej
mieszkańców swoją twórczością
na niwie muzyki, niezależnie od
jej gatunku. Na stronie znajdą
się sylwetki twórców, biogramy
zespołów, relacje z koncertów,
opisy festiwali, reprodukcje plakatów, zdjęcia, nagrania, wywiady (archiwalne i nowe) i generalnie wszystko, co dotyczy tematu,
a co uda nam się wytworzyć,
zdobyć, wynegocjować, wyże-

• udziela lub udzielał się kiedykolwiek w zespole muzycznym
działającym na terenie Gminy
Kozienice
• brał udział w tworzeniu nagrań, klipów bądź audycji
• udzielał się na łamach muzycznej prasy, w tym podziemnej
• uczestniczył w organizacji
koncertów, festiwali lub jam sessions
• gromadził jako fan muzyki
nagrania kozienickich kapel
• obracał się w środowisku lokalnych muzyków i jest
w stanie podzielić się ciekawymi
historiami
• chciałby po prostu pomóc
w tworzeniu naszej strony i gromadzeniu informacji.
Oprócz samego tworzenia
strony, wkrótce zaczną odbywać
się związane z projektem impre-

zy - więcej informacji wkrótce,
na razie powiedzieć możemy
tyle, że jedna z nich odbędzie się
w malowniczych okolicach Kozienic już około połowy września.
Stowarzyszenie
Przystanek Inicjatywa

Znaleźć nas można na
stronie FB „Przystanek
Inicjatywa”, facebookowej grupie „Muzyczne
Kozienice” lub pod numerem telefonu 882126-601.
Niebawem
można też będzie zostawic dla nas wiadomośc
w kawiarni w kozienickim
CK-A
(ul. Warszawska 29).
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Enea Kozienice Triathlon na medal

P

onad 200 zawodników wzięło udział w niedzielę 23 sierpnia
w zawodach Enea Kozienice Triathlon. Była to już 9. edycja
tej bardzo udanej, sportowej imprezy.
Otwarcia zawodów, które
rozgrywane były na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji
i Sportu dokonał sam Jerzy Górski, legenda polskiego triathlonu
i główny organizator. Zawodnicy
tej wymagającej dyscypliny mieli do przepłynięcia 1,5 kilometra, przejechania 40 kilometrów
rowerem i przebiegnięcia 10
kilometrów. Wyzwanie to podjęło 149 śmiałków, którzy stawili
się na starcie.
Wydarzenie jednak rozpoczęło
się od zmagań najmłodszych. Do
rywalizacji w aquathlonie stanęło 50 dzieci, w wieku od 10 do
15 lat, którzy musieli przepłynąć
150 metrów wpław i przebiec
1000 metrów. Najlepszy czas
wśród chłopców osiągnął Kacper
Serwiński – 7 minut 9 sekund, zaś
wśród dziewcząt zwyciężyła Wiktoria Kos – 8 minut 2 sekundy.
Dorośli, którzy mierzyli się
na dystansie olimpijskim startowali w sztafetach oraz indywidualnie. Do rywalizacji stanęło 19 sztafet liczących po

3 osoby, a najlepszą okazała
się ekipa Rowerologia Warka.
Indywidualnie w kategorii mężczyzn, już po raz drugi
w Kozienicach, zwyciężył Tomasz
Szala, osiągając rewelacyjny wynik 1 godzina 49 minut, drugie
miejsce zajął Przemysław Szymanowski z czasem 1 godzina
56 minut. Wśród kobiet zwycięstwo odniosła Maria Pytel, również po raz drugi w Kozienicach.
Najlepszym zawodnikiem z powiatu kozienickiego okazał się Jarosław Gontarz, osiągając wynik
2 godziny 17 minut, zaraz po nim
był Kamil Gmiński, pracownik
Enei Wytwarzanie.
Enea Wytwarzanie po raz kolejny była głównym sponsorem
tego sportowego wydarzenia,
któremu pomimo ograniczeń
związanych z epidemią koronawirusa towarzyszyła radosna
atmosfera. Świetne rezultaty
uczestników z pewnością mogą
być powodem do dumy i satysfakcji sponsora i organizatorów
zawodów.

Fot. Radio Plus

Czynna ochrona przyrody - niecodzienne działanie Elektrowni Kozienice

W

pływ Elektrowni na środowisko to nie tylko sprawne instalacje redukujące emisję pyłów, tlenków
azotu czy siarki. To także dbałość o stan wielu cennych gatunków zwierząt występujących na jej terenie.
W ostatnich dniach podjęto
udaną próbę zachowania siedlisk gniewosza plamistego na
terenie Elektrowni Kozienice.
Jest to bardzo rzadki gatunek
węża żyjący na ciepłych, półotwartych obszarach. Znajduje
się pod ścisłą, prawną ochroną, a jego nieliczne stanowiska
występowania objęte są opieką przyrodników, specjalnych
organów ochrony przyrody,
Lasów Państwowych. Na terenie zarządzanym przez Elektrownię Kozienice znajduje się
kilka miejsc, gdzie można spotkać tego wyjątkowego węża i
dlatego zakład odpowiada za
dobrostan gniewosza czynnie
angażując się w jego ochronę.
Oczywiście gad ten wybiera
miejsca swojego bytowania
nie zwracając uwagi na funkcjonowanie Elektrowni, często
zajmuje stanowiska, które kolidują z koniecznością funkcjonowania transportu, urządzeń
energetycznych czy instalacji
towarzyszących. Dlatego tak
ważne są działania zapobiega-

jące, ograniczające czy minimalizujące potencjalny negatywny wpływ funkcjonowania
Elektrowni na ten niezwykle
cenny i zagrożony gatunek.
Zaliczyć do nich trzeba stały
monitoring populacji „elektrownianej”, analizowanie miejsc
ich aktualnego przebywania,
nadzór przyrodniczy czy wreszcie dostosowanie koniecznych
prac remontowych, budowlanych do wymogów ochrony
gniewosza.
Na jednym z takich stanowisk zaszła konieczność wykonania remontu drogi transportowej, którą upodobały
sobie właśnie gniewosze. Po
starannych przygotowaniach i
uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń, bladym świtem przeprowadzono zabieg
przeniesienia osobników gniewosza na stanowisko zastępcze. Wykonano je, uprzednio
starając się z pieczołowitością
odtworzyć optymalne warunki
jego egzystencji. Przyrodnicy z
Mazowiecko-Świętokrzyskiego

Gniewosz plamisty Fot. S. Wąsik
Towarzystwa Ornitologicznego
sprawujący nadzór przyrodniczy nad działalnością elektrowni przenieśli łącznie 15
osobników, głównie młodocianych. Przy okazji uratowano
także inne interesujące gatun-

ki współwystępujące z gniewoszem – jaszczurki zwinki oraz
dwa osobniki ropuchy zielonej.
Proprzyrodnicza działalność
Elektrowni Kozienice już trwale wpisuje się w charakter jej
funkcjonowania, między in-

nymi poprzez takie akcje ratowania gatunków jak w przypadku tajemniczego gniewosza
plamistego.
Jacek Tabor
Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne
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TRIATHLON KOZIENICE 2020
W

niedzielę 23 sierpnia 2020 r. w Kozienicach, na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki
KCRiS odbyła się IX edycja zawodów triathlonowych pod nazwą „ENEA Kozienice
Triathlon”, w której to wzięło udział blisko 150 zawodników z całej Polski.

Triathlon jest jedną z najbardziej wszechstronnych olimpijskich dyscyplin, choć powstał
przed rokiem 2000, stał się sportem popularnym wraz z początkiem XXI wieku. Łączy w sobie
kombinację pływania, kolarstwa
oraz biegania. Wszystkie etapy
przebiegają niezwykle dynamicznie i widowiskowo ze względu
na swoją zróżnicowaną strukturę. Pomiędzy poszczególnymi
elementami owego trójboju,
nie występują żadne przerwy na
przygotowanie się do jego następnej części. Zawody rozgrywane są na dystansach: 1500m
pływania, 40km jazdy rowerowej, a także 10km biegu.
Niedzielne zawody oficjalnie
otworzyła zastępca Burmistrza
Gminy Kozienice ds. Społecznych
- Dorota Stępień wraz z pomysłodawcą i głównym organizatorem
- Jerzym Górskim. Pani Burmistrz
życzyła zawodnikom samych sukcesów.
- Wszystkim życzę wspaniałej
zabawy i zdrowej rywalizacji,
a także wspaniałych wyników i
mam nadzieję, że będziecie nas
odwiedzać co roku. Otwieramy
dziewiąte zawody Enea Kozieni-

ce Triathlon, powodzenia wszystkim! - mówiła Dorota Stępień.
Blisko 150 zawodników stanęło do walki w różnych kategoriach wiekowych. Było również
19 sztafet, każda z nich liczyła
po 3 osoby. Wszyscy uczestnicy
mieli zagwarantowany medal
pamiątkowy, koszulkę i posiłek
regeneracyjny.
O godzinie 12.00 startem
Aquathlonu, czyli rywalizacją
najmłodszych, rozpoczęła się IX
edycja Kozienickiego Triathlonu.
Pięćdziesięcioro dzieci w wieku
od 10 do 15 lat stoczyło między
sobą rywalizację w Aquathlonie, w którym musieli przepłynąć 150 metrów wpław, a następnie przebiec 1000 metrów
na terenie Ośrodka Rekreacji
i Turystyki KCRiS.
Następnie o godzinie 13.00
zmierzyli się ze sobą zawodnicy
Triathlonu, we wszystkich kategoriach oraz sztafetach, trzymając się olimpijskiego standardu.
Kilka godzin później na terenie
obiektu Amfiteatru odbyła się
uroczysta dekoracja zwycięzców, której dokonała Zastępca
Burmistrza Gminy Kozienice ds.

Społecznych – Dorota Stępień,
Dyrektor Kozienickiego Centrum
Rekreacji i Sportu – Marcin Zmitrowicz oraz Jerzy Górski.
W sztafecie najlepsza okazała
się ekipa Rowerologia Warka w
składzie Adam Gabler, Marcin
Ziemiecki, Łukasz Więckowski.
Zwycięzcą w kategorii mężczyzn okazał się Tomasz Szala z
Nowej Iwicznej, który osiągnął
imponujący wynik - 01:49:22.
Tuż za nim znalazł się Przemysław Szymanowski z czasem
01:56:12. Najszybszym zawodnikiem z powiatu kozienickiego
był Jarosław Gontarz z klubu TRI
Trening/KCRiS Kozienice, który
osiągnął wynik - 02:17:57
Sponsorem tytularnym tegorocznego Triathlonu była Enea
Wytwarzanie. Enea Kozienice
Triathlon 2020 odbył się pod
honorowym patronatem Burmistrza Gminy Kozienice Pana Piotra Kozłowskiego. Organizatorem
był Jerzy Górski - polski Triathlonista i mistrz świata w Double
Iron z 3 września 1990, oraz Gmina Kozienice wraz z Kozienickim
Centrum Rekreacji i Sportu.
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Poległych żołnierzy uczcił też
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach, Rada Zakonu Rycerzy Kolumba, Związek Piłsudczyków RP
w Kozienicach, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło
w Kozienicach, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Nadleśnictwo Kozienice,
Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów
Polskich w Kozienicach. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie oraz Klub Radnych Prawa
i Sprawiedliwości w Kozienicach.
Po złożeniu wieńców i zniczy
odbyło się poświęcenie krzyża
„Polska Golgota”, upamiętniającego 100-lecie Cudu nad Wisłą. Poświęcenia krzyża dokonał
ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża
w Kozienicach, któremu towarzyszył ksiądz Wiesław Janowski.
Burmistrz Gminy Piotr Kozłowski
złożył podziękowania na ręce Rycerzy Kolumba oraz Jana i Elżbiety Gajdów, będących inicjatorami
i fundatorami pomnika.
Kolejnym etapem uroczystości
było posadzenie na terenie skweru miejskiego (Plac 15-go Stycznia) dębu szypułkowego (Quercus robur L.) – gatunku drzewa
liściastego z rodziny bukowatych,
symbolu dostojeństwa, długowieczności i siły, upamiętniającego kozienickie obchody 100.

rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Generalnie dęby szypułkowe są
najdłużej żyjącym gatunkiem
drzew liściastych, bowiem żyją
nawet po 700lat i osiągają imponujące rozmiary, którymi niewątpliwie sprawiają majestatyczne
wrażenie. Powszechnie uważane
są za jedne z najszlachetniejszych drzew, a w Polsce są najważniejszym leśnym drzewem
liściastym. Drzewko zasadzili
wspólnie Burmistrz Gminy Kozienice wraz ze Starostą Powiatu
Kozienickiego. W pobliżu dębu
umiejscowiono kamień z tabliczką pamiątkową. Głównym inicjatorem tej formy upamiętnienia
wydarzeń z 1920 roku był sekretarz Związku Piłsudczyków RP
w Kozienicach - Marek Gozdera.
O godz. 10.30 w pobliskim kościele parafialnym pw. Świętego
Krzyża rozpoczęła się uroczysta
msza święta, celebrowana przez
proboszcza Parafii ks. kanonika
Kazimierza Chojnackiego.
Po mszy nastąpił uroczysty
przemarsz pod Pomnik Niepodległości. Asystę konną zapewnili
członkowie Stowarzyszenia Kawaleryjskiego Imienia 22 Pułku
Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko, dowodzeni przez
Pawła Kibila. Podążali za nim muzycy Orkiestry Dętej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kozienicach,
delegacje oraz mieszkańcy Kozienic.

Przybyłych na miejsce powitała dyrektor Kozienickiego Domu
Kultury im. Bogusława Klimczuka
Elwira Kozłowska. Jak zauważyła,
obchody 100. rocznicy Cudu na
Wisłą mają za zadanie „uczcić
pamięć Polaków poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej i
oddać hołd tym, którzy przeżyli
i przekazali pokoleniom świadectwo tamtych heroicznych dni”.
Przemówienia
okolicznościowe
wygłosili:
Burmistrz
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Starosta Powiatu Andrzej
Jung
oraz
Przewodniczący
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości
w Kozienicach Marian Śledź.
- I tak jak wtedy sto lat temu,
również dzisiaj, powinniśmy wyrażać szacunek, miłość i wdzięczność dla polskiego żołnierza.
Oddając hołd bohaterom, dziękujemy za ich ofiarę, bo dzięki tej
ofierze żyjemy w wolnej Polsce.
Żyjmy tak, żeby nigdy tej ogromnej wartości jaką jest wielka
Polska nam nie odebrano - mówił burmistrz gminy Kozienice
Piotr Kozłowski.

- Spotykamy się dziś, by oddać
hołd i pokłonić się bohaterom
działań sprzed stu lat nad Wisłą,
którzy pokonali armię bolszewicką. Pamiętajmy, Ojczyzna jest
dobrem nas wszystkich. Chwała
bohaterom - mówił starosta kozienicki Andrzej Jung.
Przewodniczący Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach Marian Śledź wspomniał kozienickie
wątki wydarzeń z czasów wojny

polsko-bolszewickiej oraz heroizm obrońców ojczyzny. Warto
wspomnieć, że to właśnie Marian Śledź był głównym pomysłodawcą tak szeroko zakrojonych
kozienickich uroczystości.
Po przemówieniach pod Pomnikiem Niepodległości złożono
kwiaty oraz znicze. Wartę honorową pełnili żołnierze 62 Batalionu Lekkiej Piechoty z Radomia
oraz harcerze ze Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza” Federacja Skautingu
Europejskiego.
Na koniec uroczystości rocznicowych wszyscy stanęli do apelu
pamięci, który odczytany został
przez Wiceprezesa zarządu 22
Pułku Ułanów Podkarpackich
Pawła Kibila, w celu złożenia
hołdu tym, bez których oddania, wysiłku i wyrzeczeń nie byłoby możliwe zwycięstwo nad
Rosją Sowiecką w 1920 roku.
Było to pierwsze od zmierzchu
czasów I-szej Rzeczypospolitej
zwycięstwo odniesione samodzielnie przez Wojsko Polskie
nad siłami zbrojnymi potężnego
do niedawna zaborcy. Właśnie
ta przełomowa bitwa zadecydowała o zachowaniu przez Polskę
niepodległości i ocaliła Europę
przed bolszewizmem.
Po zakończeniu uroczystości organizatorzy zaprosili do
zapoznania się z wystawą:
„…Będzie wielka albo nie będzie
jej wcale. Walka o granice Polski w latach 1918–1921” przygotowaną i opracowaną przez
Biuro Edukacji Narodowej IPN,
Centrala w Warszawie oraz Muzeum Regionalne w Kozienicach
im. prof. Tomasza Mikockiego.
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NAGRODA MAGELLANA 2020 – WYRÓŻNIENIE DLA
KSIĄŻKI “KOZIENICE. MOJA MAŁA OJCZYZNA”
N

iezmiernie miło nam poinformować, że w tegorocznej
edycji Nagrody Magellana 2020 wydana rok temu książka
Sylwii Borek i Krzysztofa Zająca „Kozienice. Moja mała ojczyzna” z ilustracjami Pauliny Lewandowskiej otrzymała wyróżnienie w kategorii przewodnik dla dzieci!
Na początku czerwca zeszłego
roku informowaliśmy Państwa
o premierze książki “Kozienice.
Moja mała ojczyzna”, przygotowanej we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kozienickiej przez Wydawnictwo
Kinderkulka, której wydanie
sfinansowała Gmina Kozienice.
Pięknie zilustrowana przez Paulinę Lewandowską książka ta
powstała z myślą o dzieciach w
wieku wczesnoszkolnym uczęszczających do przedszkoli i szkół
naszej gminy, którym zresztą
była zaraz po premierze przez
Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego przekazywana
za darmo.
Teraz, po ponad roku, doczekała się uznania na forum ogólnopolskim!
Redakcja “Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” już po raz 12.
przyznała Nagrody Magellana

dla najlepszych książek turystycznych. Celem konkursu było
wyłonienie najbardziej wartościowych publikacji turystycznych wydanych w minionym
(2019) roku kalendarzowym.
Jury konkursu wyłoniło laureatów w czternastu kategoriach,
a nasza - chyba możemy tak powiedzieć? - pozycja otrzymała
wyróżnienie w kategorii przewodnik dla dzieci.
- W dzisiejszej, nowej rzeczywistości, gdy większość Polaków spędza czas na poznawaniu
własnego kraju, niech te nagrodzone pozycje będą cennym
drogowskazem i rekomendacją – mówi Ewa Tenderenda-Ożóg, członek jury konkursu.
Przewodnik „Kozienice. Moja
mała ojczyzna” służy tak naszym
najmłodszym mieszkańcom już
od ponad roku - może czas na
kolejne wydanie?

Ruszyła II edycja programu grantowego
„WzMOCnij swoje otoczenie”.
T

rwa nabór wniosków do II edycji „WzMOCnij swoje
otoczenie” – programu grantowego organizowanego
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, który jest realizowany do końca br. O granty społeczne mogą ubiegać się
samorządy, ich jednostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe działające w gminach: Kozienice, Magnuszew,
Kowala. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie
www.wzmocnijotoczenie.pl.

Polskie Sieci Energetyczne
S.A. jako właściciel 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji
elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 1000 polskich gminach, w
których prowadzą działalność
eksploatacyjną lub realizują
projekty inwestycyjne.
Na terenie ponad 70 z nich
organizowana jest II edycja
ogólnopolskiego
programu
dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Program
skierowany jest m.in. do gmin
Kozienice, Magnuszew, Kowala.
Na tym terenie gmin Kozienice i Magnuszew PSE realizują
projekt inwestycyjny budowy
linii 400 kV Kozienice-Miłosna.
Dzięki tej inwestycji możliwa
będzie poprawa zdolności przesyłowych sieci w północno-wschodniej i centralnej części
kraju.
Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury
społecznej, aktywizacją życia
społecznego i kulturalnego oraz
finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona
do znanego i sprawdzonego
rozwiązania, jakim jest budżet
partycypacyjny, dzięki które-

mu mieszkańcy mogą aktywnie
zmieniać swoją okolicę.
Pomysły na projekty mogą
zgłaszać samorządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły,
przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe. Ich inicjatywy
mogą być zgłoszone w pięciu
kategoriach:
•
Zdrowie i opieka medyczna – w szczególności działania na rzecz walki z koronawirusem;
•
rozwój wspólnej przestrzeni publicznej;
•
oświata;
•
środowisko;
•
inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.
Lista gmin zaproszonych do
tegorocznej edycji, regulamin
programu, zasady składania
wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są
na stronie internetowej www.
wzmocnijotoczenie.pl. Wnioski
są przyjmowane i rozpatrywane
na bieżąco, a na realizację i rozliczenie przyznanych grantów
laureaci mają czas do końca
roku. Budżet programu na terenie całego kraju wyniesie ok. 2
mln złotych.
– Zdecydowaliśmy się na

zmianę formuły z konkursu na program, aby móc lepiej zareagować na potrzeby lokalnych społeczności
w tym trudnym czasie.
W zeszłym roku otrzymaliśmy
w sumie 284 zgłoszenia. 88 z
nich wybraliśmy do realizacji,
a wśród nich były projekty z
gmin Kozienice, Magnuszew,
które nagrodziliśmy grantami
w wysokości w sumie ponad 50
tysięcy złotych. Mamy nadzieję,
że w tym roku gminy powtórzą
sukces, a wśród nich pojawi się
również gmina Kowala – mówi
Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE.
– Także w tym roku zależy nam,
by projekty, które wesprzemy, wprowadzały pozytywne i
trwałe zmiany w tutejszej społeczności i jednocześnie służyły przez długie lata. Poprzez
program „WzMOCnij swoje
otoczenie” chcemy stale przesyłać dobrą energię pomocy i
społecznego zaangażowania,
służąc mieszkańcom i sąsiadom
naszych inwestycji – dodaje.
W ubiegłym roku dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne
na terenie gminy Kozienice zainstalowano 3 samoobsługowe
stacje do naprawy rowerów.
Stacje są także dodatkowym
wsparciem i udogodnieniem
dla rodziców z wózkami dziecięcymi, opiekunów osób niepełnosprawnych, a nawet podczas
pompowania piłek i materacy.
W gminie Magnuszew przeprowadzono remont hali sportowej, aby wspierać rozwój
kultury fizycznej w gminie.

Zrealizowany projekt stworzył
również warunki do kontynuacji zawodów sportowych i zdrowotnych zajęć profilaktycznych
dla seniorów.

Kontakt do Biura Prasowego
programu:
Olga Walentynowicz
tel. +48 791 398 282
media@wzmocnijotoczenie.pl
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Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa zaprasza...

S

towarzyszenie Przystanek Inicjatywa zaprasza do udziału
w atrakcyjnych imprezach turystycznych i kulturalnych.
Pierwsza z nich odbędzie się już za trzy dni!

30 sierpnia (niedziela) odbędzie się rajd organizowany w
ramach projektu “Razem na szlakach kultury, piękna i smaku”.
Wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w rajdzie pieszym lub rowerowym, którzy gotowi byliby
stawić się w niedzielę o godzinie
12:00 na dworcu PKS, prosimy o
uprzedni kontakt pod numerem
882-126-601 bądź o przesłania
wiadomości na fanpage Przystanek Inicjatywa (by nas łatwo
znaleźć można użyć kodu QR udostępnionego obok). W programie

imprezy oprócz tradycyjnych rajdowych atrakcji znajdą się warsztaty kulinarne z paniami z Koła
Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi
Babeczki z Pieprzem i Solą oraz
warsztaty rękodzieła artystycznego, które poprowadzą instruktorki z WTZ w Przewozie.
6 września (kolejna niedziela)
o godzinie 17:00 zapraszamy z
kolei do kawiarni w CK-A Kozienicach (ul warszawska 29) na imprezę kulturalną, pierwszą z organizowanych przez Stowarzyszenie
pod hasłem “Od rogu Jagiełły po

sample i bity” w ramach projektu będącego realizacja zadania
publicznego zleconego przez
Gminę Kozienice w obszarze Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W
trakcie imprezy wystąpi muzyczne małżeństwo Małgorzaty i Kamila Koksów, wykonując utwory
głównie zaczerpnięte z repertu-

Rośnie liczba ozdrowieńców
w powiecie kozienickim
U

miarkowanie optymistycznie - ale jednak - rysuje się sytuacja epidemiologiczna na terenie
powiatu kozienickiego. Od połowy lipca nie odnotowano żadnego związanego z Covid-19
zgonu wśród mieszkańców, rośnie natomiast sukcesywnie liczba ozdrowieńców, sięgając
wczoraj 125 osób.

Oznacza to, że wyzdrowiała
już znakomita większość osób
z teren powiatu, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2, ponieważ
łączna liczba odnotowanych
u nas przypadków to 147.
Spada również zdecydowanie liczba osób przebywających na kwarantannie domowej, obecnie stanowi ona
mniej niż jedną trzecią stanu sprzed miesiąca, kiedy to
kwarantanną objętych było
aż 600 osób.
Za komunikatem kozienickie-

go Sanepidu (przypominamy,
że liczby przed nawiasem oznaczają sumy łączne, od początku
pandemii, a ujęte w nawiasy
liczbę przypadków z doby poprzedzającej komunikat):
Stan danych w powiecie na
godzinę 13.00 w dniu 26 sierpnia 2020 r.
• liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową
ogółem: 189
• liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba): 9/(0)
• liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

• liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 0/(0)
• liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia/zakażenia COVID-19/
(ostatnia doba): 0/4/(0)
• liczba przypadków potwierdzonych
laboratoryjnie
z wynikiem dodatnim/(ostatnia
doba): 147/(0)
• liczba zgonów związanych
z COVID-19 (przypadki z terenu
powiatu kozienickiego) / (ostatnia doba): 9/(0)
• liczba ozdrowieńców /
(ostatnia doba): 125/(1)

aru polskiej muzyki rozrywkowej
okresu międzywojennego. Muzyce towarzyszyć będzie ciekawa,
historyczna opowieść.
Tego samego dnia w tym samym miejscu, o godzinie 19:00
odbędzie się również recital
Jana Kondraka - znakomitego
i wszechstronnego pieśniarza
z Lubelskiej Federacji Bardów,
którego ostatnie koncerty cieszyły się ogromnym powodzeniem
i nadkompletem.
Uwaga: obie te imprezy odbywać się będą niezależnie
i na obie obowiązują osobne
zapisy - kontakt pod numerem 882-126-601 bądź wiadomość
za
pośrednictwem

fanpage Przystanek Inicjatywa.
Podczas wszystkich wydarzeń
organizowanych przez stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa
obowiązywać będą wszystkie
mające normalnie zastosowanie
w okresie epidemii obostrzenia
oraz środki bezpieczeństwa.
Za Państwa zgodą będziemy
mierzyć bezdotykowym termometrem temperaturę, będzie
obowiązywał dystans społeczny
i dezynfekcja rąk a na muzyczne
spotkania w kawiarni zapraszamy
Państwa w maseczkach lub przyłbicach.
Do zobaczenia!
Stowarzyszenie
Przystanek Inicjatywa

KĄTEM OKA
PIONKI: Już w piątek, 28 sierpnia, rozpocznie się Pierwszy Pionkowski Festiwal Piwa Rzemieślniczego. Organizatorami są Restauracja Vinylowa, burmistrz miasta Pionki oraz MOK. Na imprezie
pojawi się wiele ciekawych browarów lokalnych... i nie tylko. Impreza potrwa dwa dni, a degustacji piwa i kulinariów towarzyszyć
będzie muzyka zespołów CichoSZA (piątek) i Scream (sobota).
BIAŁOBRZEGI: W niedzielę 30 sierpnia w Białobrzegach odbędą się Regaty Kajakowe nad Pilicą, które składać się będą ze spływu rodzinnego na odcinku Przybyszew – Białobrzegi (9 km) oraz
sprintu kajakowego na odcinku Góry – Białobrzegi (3 km). Imprezie towarzyszyć będą pokazy ratownictwa wodnego oraz koncert
muzyki szantowej.
RADOM: Radomskie szkoły chcą nauczania hybrydowego. Powodem jest ich przepełnienie i w praktyce brak możliwości zachowywania zalecanego dystansu społecznego Już trzy z nich
wystąpiły o zgodę na taki tryb pracy od września. Nauczanie takie
polega na tym, że klasa dzielona jest na pół i jedna jej część pracuje z nauczycielem w szkole, druga zaś (realizując ten sam program)
za pośrednictwem internetu, po czym po tygodniu następuje zamiana. Sam pomysł wydaje się najsensowniejszym z możliwych
w tym momencie rozwiązań.

