
Tygodnik OKO: W dotych-
czas dostępnych materiałach 
pojawiło się sformułowanie 
“największa impreza tury-
styczna na świecie” - i to nie 
jest przesada, prawda?

Michał Szeftel, prezes Pol-
skiej Federacji Campingu  
i Caravaningu: Nie, to nie jest 
przesada. W takim zlocie bę-
dzie uczestniczyło od 700 do 
1000 załóg z 30 krajów świata, 
więc jeśli chodzi o zjazdy tury-
styczne to ja nie słyszałem o 
większej imprezie, która gro-
madziła by w jednym miejscu 
więcej osób.

Tygodnik OKO: Nasuwa się 
zatem pytanie - dlaczego Ko-
zienice?

M.S.:  Na to składa się wiele 
względów. Po pierwsze, cam-
ping ten jest wielokrotnym 
laureatem konkursu, który 
wspólnie organizujemy z Mini-
sterstwem Rozwoju, poprzed-
nio Ministerstwem Sportu i 
Turystyki i Polską Organizacją 

Turystyczną pod nazwą Mister 
Camping. Po drugie, dobrze 
układa się nam współpraca z 
campingiem. Po trzecie, jest 
to odpowiedni teren, który 
może przyjąć taką ilość załóg. 
Po czwarte, bardzo dobre są 
też nasze stosunki z władzami 

zarówno Kozienickiego Cen-
trum Rekreacji i Sportu jak 
i z władzami miasta, w tym 
z panem burmistrzem. A po 
piąte, co chyba też ważne, 
blisko jest do Warszawy, więc 
turyści będą mogli z tego sko-
rzystać, ponieważ program 
obejmuje szereg wycieczek. 
Będa mogli zatem zwiedzać 
okolicę, Puszczę Kozienicką, 
Dęblin, Kazimierz Dolny i inne 
obiekty, więc rekreacyjnie bę-
dzie to bardzo atrakcyjne - no 
i wreszcie  jest tu też kąpieli-
sko i bardzo ładny amfiteatr, 
gdzie będzie można zrobić ot-
warcie i zamknięcie. Kozienice 
odwiedził również prezydent 
Międzynarodowej Federa-
cji Campingu i Caravaningu z 
okazji naszego 60-lecia. Oglą-
dał te tereny jeszcze z ówczes-
nym burmistrzem Śmietanką i 

bardzo mu się one spodobały.

Tygodnik OKO: W takim 
razie ostatnie nasze pyta-
nie: czego właściwie może-
my się spodziewać w okre-
sie przygotowań, w trakcie  
imprezy i po niej?

M.S.: Po pierwsze, ponie-
waż statut FiCC (Fédération 
Internationale de Camping, 
Caravanning et de Autoca-
ravaning) czyli Międzynaro-
dowej Federacji Campingu i 
Caravaningu. do której my na-
leżymy jako Polska Federacja 
Campingu i Caravaningu, zrze-
sza ponad 55 krajów świata, 
przewiduje, że taka decyzja 
zapada trzy lata naprzód, a 
więc przez trzy najbliższe lata 
na całym świecie, w tych 55 
krajach, promowana będzie 

Polska oraz oczywiście Ma-
zowsze i Kozienice. Pierwsza 
rzecz to zatem promocja mia-
sta i tu od miasta zależy, jakie 
materiały przygotuje. My zbu-
dujemy specjalną stronę, na 
którą będziemy wkładać takie 
materiały, aby zaprezento-
wać turystom z całego świata 
region kozienicki. Po drugie 
- jakie ma znaczenie? Nasze 
doświadczenie, bo już cztery 
takie złoty w ostatnich 30 la-
tach robiliśmy, pokazało, że 
ruch campingowy na obiekcie 
po takim zlocie zwiększa się 
od 20 do 30 procent, jako że 
wielu turystów, w tym część 
zagranicznych, przebywając  
w kraju chce odwiedzić   
i przenocować na obiekcie, 
który kiedyś był organizato-
rem Międzynarodowego Zlo-
tu Campingu i Caravaningu -  
a takie zloty już od 1933 roku, 
z przerwą na czas wojny, od-
bywają się corocznie w in-
nym kraju, toteż przyznanie 
polsce takie zlotu jest dużym 
wyróżnieniem dla nas jako 
federacji, dla Polski i przede 
wszystkim dla Kozienic, które 
aby starać się o taki zlot przy-
gotowały odpowiedni ma-
teriał promocyjny, który się  
delegatom spodobał.

Do tej pory w Polsce odby-
ły się cztery zloty: dwa razy 
w Łebie (1984 i 1998), we 
Wrocławiu (2006) i w Sławie 
(2013). Tegoroczny Zlot w 
Rzymie został odwołany z po-
wodu pandemii.
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Cudze (często) chwalimy, swojego (czasem) nie znamy. Na szczęście czasem okazuje się, że inni znają nas dobrze i coraz częściej doceniają, 
czego ostatnim wyrazem jest znaczące, prestiżowe wyróżnienie, jakie ostatnio nas spotkało. Ogromnie miło jest nam poinformować 

Państwa, że w czasie wrześniowego kongresu Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu w Brukseli to właśnie nasze miasto 
wybrane zostało, by w roku 2023 przez 9 dni gościć Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu, największą imprezę tego typu na 
świecie. O szczegółach, na gorąco, rozmawialiśmy z Michałem Szeftelem, prezesem Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu.

Największa impreza turystyczna świata w Kozienicach!
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Na wystawie zostaną zaprezen-
towane prace podkreślające grę 
świateł wewnątrz kompozycji oraz 
w przestrzeni wystawienniczej z wy-
korzystaniem różnorodnych technik 
plastycznych. Artystka przedstawi 
tkaniny gobelinowe, a także minia-
tury tkackie zainspirowane renesan-
sową techniką broszowania. Będzie 
można również obejrzeć interesują-
cy cykl Drzewa tworzący iluzorycz-
ną przestrzeń natury. Wyjątkowym 
aspektem twórczości artystki jest 
wykorzystywanie instalacji oświet-
leniowych wewnątrz dzieł, tworząc 
rozświetlone, optycznie lekkie formy, 

które zyskują nowe znaczenie i wyko-
rzystanie tradycyjnych tkanin. Artyst-
ka poprzez sztukę manifestuje swoją 
postawę wobec otaczającej rzeczywi-
stości, a także pragnie zwrócić uwa-
gę odbiorców na potrzebę ochrony 
środowiska naturalnego. Dlatego też 
w swoich pracach wykorzystuje ma-
teriały przeznaczone na recykling, 
jednocześnie nadając im nową, este-
tyczną jakość.

Wystawa będzie czynna do 6 grud-
nia 2020 roku.

Elżbieta Staniszewska w 1982 roku 
ukończyła studia w Państwowej Wyż-

szej Szkole Sztuk Plastycznych w Po-
znaniu, uzyskując dyplom z wyróż-
nieniem w pracowni rysunku prof. 
Jarosława Kozłowskiego i w pracowni 
gobelinu prof. Magdaleny Abakano-
wicz. Uzyskała również tytuł doktora 
nauk humanistycznych z zakresu fi-
lozofii na Uniwersytecie Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu w 2009 roku 
(promotor prof. Anna Pałubicka). Jest 
autorką około czterdziestu ekspozycji 
muzealnych oraz ponad czterdzie-
stu publikacji naukowych. Została 
nagrodzona przez Ministra Kultury i 
Sztuki w Konkursie na Najciekawsze 
Wydarzenie Muzealne Roku 1993 i 
Roku 1995. W 2016 roku została od-
znaczona Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej przez Ministra za prace 
naukową i dydaktyczną.
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

8
października                   

Metafory światła w kozienickim muzeum
Od 3 października w Muzeum Regionalnym w Kozieni-

cach im. prof. Tomasza Mikockiego czynna będzie wystawa  
pt. „Metafory światła w przestrzeni” Elżbiety Staniszewskiej.
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Organizatorzy i jurorzy wy-
darzenia zwracali szczególną 
uwagę na tradycję ludową, pie-
lęgnowanie kultury lokalnej, 
zwłaszcza kulinarnej - impre-
za odbywała się pod hasłem  
„Smaki Ziemi Kozienickiej”.

W ramach przeglądu od-
były się różnorodne kon-
kursy zwieńczone licznymi  
nagrodami, dyplomami.

Jednakże I nagrodę w konkur-
sie obowiązkowym zdobyły Pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Bąkowcu - za najlepszą pre-
zentację stoiska udekorowane-
go darami ziemi, owocami, su-
szonymi bukietami leczniczych 
ziół i degustację rozmaitych 
pierogów z soczewicy, twaro-
gu, 14 rodzajów ciast, okrasa 
z surowej gęsiny z lebiodą, z 
kiszonym ogórkiem na chlebie 
razowym na zakwasie  i najważ-
niejsza konkursowa tradycyjna 

potrawa tj. „pierogi z jakimś 
farszem”.

Ponieważ ziemniaki od da-
wien dawna na naszych te-
renach, stanowiły podstawę 
naszej kuchni lokalnej, Panie z 
Bąkowca zaproponowały pro-
stą potrawę, pierogi z farszem z 
surowych, tartych ziemniaków 
z boczkiem i cebulką i siekaną 
lebiodą i posypką ze smażonej 
słoniny z czosnkiem i lebiodą.

Lebioda inaczej komosa zwy-
czajna, łoboda - uciążliwe ziel-
sko, zwłaszcza na kartoflisku, to 
zapomniane warzywo jadalne, 
przyrządzane w różny sposób 
przez nasze babcie na naszych 
kozienickich terenach, cenne w 
witaminy, bogate składniki od-
żywcze - lebioda 13 września 
w Gniewoszowie królowała na 
stoisku Koła Gospodyń Wiej-
skich w Bąkowcu.

KGW w Bąkowcu

GARBATKA-LETNISKO

Koło Gospodyń Wiejskich w Bąkowcu zwycięzcą Powiatowego Przeglądu KGW Ziemi Kozienickiej

13 września w Gniewoszowie odbył się I Powiatowy 
Przegląd KGW Ziemi Kozienickiej, w którym wzięło 

udział 12 Kół Gospodyń Wiejskich i 2 Stowarzyszenia  
z powiatu kozienickiego.

OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA
• Samotna wdowa 66 lat po-
zna miłego, uczciwego, bez 
nałogów Pana w wieku do 
72 lat z Kozienic lub okolic. 
Tel. 665 387 900

• Sprzedam cegłę 500 szt. 
biała. Wym. 25x22x12 cm. 
Cena za jedną sztukę 1,60 zł. 
Tel. 509 113 924

• Sprzedam działkę rekre-
acyjno-budowlaną o pow. 
2,6 h lub zamienię na miesz-
kanie 2-pokojowe. Działka 
zabudowana, w pełni uzbro-
jona w media, ok. 10 km. od 
Kozienic. Tel. 500-787-904

• Sprzedam kiosk typu ruch, 
tanio. Tel. 513-526-453 
lub 48 614-89-16

• Wynajmę halę w okolicy 
Kozienic na magazyn lub ci-
chą produkcję ew. nawiążę 
współpracę. Tel. 513-526-
453 lub 48 614-89-16
• Owczarek podhalański 
suka dorosła na dużą pose-
sję Tel. 513-526-453 
lub 48 614-89-16

• Sprzedam przyczepę kem-
pingową Niewiadow. Oka-
zja, bez obowiązku opłaty 
OC. 
Tel. 513-526-453 
lub 48 614-89-16
• Sprzedam działkę rekre-
acyjną-budowlaną  o pow. 
2,6 h lub zamienię na miesz-
kanie 2-pokojowe. Działka 
zabudowana, w pełni uzbro-
jona w media, ok. 10 km od 
Kozienic. Tel. 500-787-904

FIRMA KORDAS
KASY FISKALNE 

ON-LINE
TEL. 503-057-533
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Mistrzowski turniej z emocjami 

Szlachetna akcja z rakami

Ideą powstania tego typu 
rozgrywek dla pracowników 
elektrowni były ograniczenia 
społeczne związane z pandemia 
koronawirusa oraz gwałtownie 
rosnąca popularność rozgrywek w 
trybie wirtualnego e-sportu. Aby 
urozmaicić energetykom przy-
kry czas pandemii, ze względu na 
swą niesłabnącą popularność, a 
przede wszystkim ponadczasowy 
wymiar łączący wszystkie poko-
lenia, wybór gry na I Mistrzostwa  
padł na Heroes. 

Po wstępnej selekcji z czterdzie-

stu ośmiu chętnych osób wyłonio-
no szczęśliwą osiemnastkę, która 
8 czerwca rozpoczęła rozgrywki 
grupowe. Dwóch najlepszych 
graczy, z każdej z czterech grup, 
awansowało do czołowej ósemki. 

Starcia te wyłoniły półfinalistów, 
którzy dzięki swojemu kunsztowi 
strategiczno – taktycznemu dotar-
li do strefy medalowej. Finałowa 
rozgrywka wraz profesjonalnym 
komentarzem członków portalu 
Jaskinia Behemota, transmito-
wana była na żywo za pośredni-
ctwem aplikacji YouTube. 

Wygrał Robert Czajkowski, któ-
ry w finałowej rozgrywce poko-
nał Adriana Grześków. W meczu 
o III miejsce, po sześciogodzin-
nej batalii,  Łukasz Anioł musiał 
uznać wyższość Błażeja Adamczy-
ka. Obaj gracze reprezentowali  
wydział Ruchu Bloków.

Jak podkreślali organizatorzy  
i medaliści Mistrzostw Polski w 
Heroes M&MIII zawody stały na 
wysokim poziomie. 

Pięć i pół tysiąca odsłon na 
platformie YT pokazuje, że po-
mysł na stworzenie Mistrzostw 
był trafiony i wzbudził duże zain-
teresowanie wśród pracowników  
i ich rodzin.

Atrakcyjne nagrody i pucha-
ry dla najlepszych uczestników 
przekazał na uroczystej ceremonii 
prezes ds. Pracowniczych - Marcin 
Łukasiewicz. 

Wszystkich tych, którzy chcie-
liby prześledzić finałowe stracie 
zapraszamy do obejrzenia zapisu 
na stronie https://www.youtube.
com/watch?v=AqH-UF02ip0&ab_
channel=JaskiniaBehemota, 
zaś przebieg, formuła i zasa-
dy organizacji dostępne są na 
facebook’owym funpage „Elektro-
wnia gra”.

Zostały zakończone I Mistrzostwa Pracowników Enei Wytwarzanie o Puchar Prezesa 
ds. Pracowniczych w Heroes Might&Magic III. Zwycięzcą został pracownik Wydziału 
Socjalnego – Robert Czajkowski, który w finałowej rozgrywce pokonał Adriana Grześków 

z Wydziału Ruchu Bloków. 

Finaliści z Prezesem,od prawej. Wiceprezes ds. Pracowni-
czych Marcin Łukasiewicz,zwycięzca 1. Robert Czajkowski,  
2. Adrian Grześków, 3. Błażej Adamczyk.

n Zwycięzca Robert Czajkow-
ski Wydział Socjalny.

n 
Relacja z turnieju.n 

Ponad 100 raków szlachetnych trafiło w do rzeki Krypianki.  Organizowane przez 
Mazowiecko - Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne wydarzenie odbyło się przy 
wsparciu Fundacji Enea i Enei Wytwarzanie. Partnerem była gmina Garbatka-Letnisko. 

Rak szlachetny to gatunek 
skrajnie zagrożony wyginię-
ciem, znajdujący się pod praw-
ną ochroną. Jednocześnie  jest 
on wskaźnikiem jakości wód i 
bardzo szybko, o ile nie najszyb-
ciej reaguje na zanieczyszczenia, 
stąd  występuje jedynie w oko-
ło 100 miejscach w Polsce. Jed-
nym z nich jest rzeka Krypianka  
w gminie Garbatka Letnisko. Raki 
szlachetne żyją w niej od lat, ale 
z racji wielu możliwych zagrożeń 
istniała pilna potrzeba przepro-
wadzenia zabiegu dopuszczenia 
okazów raka, aby miejscowa 
populacja mogła przetrwać we 
właściwym stanie zdrowotnym  
i liczebnym. Przeprowadzona ak-
cja była realizowana w ramach 
projektu „Wzmocnienie lokalnej 
populacji raków szlachetnych 
– działanie Enei Wytwarzanie 
Sp. z o.o. jako element czynnej 
przyrody w gminie Garbatka-

-Letnisko”. Do współpracy za-
proszone zostały Polski Związek 
Wędkarski, Straż Rybacka, Nad-
leśnictwo Zwoleń, Regionalna  

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Radomiu, Kozienicki Park 

Krajobrazowy, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego. 

W wydarzeniu udział wzięli 
też uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Garbatce, którym wiedzę 
na temat otaczającej nas przy-
rody oraz raków przybliżyli Ja-
cek Tabor, prezes Mazowiecko-
-Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Ornitologicznego oraz dr Witold 
Stróżyński z Katedry Biologii Śro-
dowiska SGGW w Warszawie.

- Gmina Garbatka-Letnisko 
oraz Nadleśnictwo Zwoleń posia-
dają na swoim terenie wyjątko-
we, bardzo cenne warunki hydro-
logiczne związane z bytowaniem 
raków. Rzeka Krypianka, sąsiedni 
rezerwat Krępiec czy zbiornik 
Polanka, są miejscami ostatnich 
mikro populacji raka szlachetne-
go. Dzisiaj  chcieliśmy wspólnie 

w ramach działania edukacyj-
nego, promocyjnego a także na-
ukowego wzmocnić tę lokalną 
populację aby była ona wizytów-
ką lasów Puszczy Kozienickiej 
 – mówił Jacek Tabor.

- Pan Jacek Tabor bardzo skrom-
nie ograniczył swoją rolę ale my-
ślę, że jest on głównym inicjato-
rem dzisiejszego wydarzenia, za 
które należą mu się duże brawa. 
Oczywiście podziękowania nale-
żą się również Fundacji Enea za 
wsparcie projektu. Jest to pierw-
sze tego typu wydarzenie na te-
renie gminy przy tak zacnych or-
ganizatorach, ale mam również 
nadzieję, że nie ostatnie, bo gmi-
na Garbatka-Letnisko to głównie 
przyroda, przepiękne miejsca, 
bogata flora i fauna – stwierdziła 
Teresa Fryszkiewicz, wójt gminy  
Garbatka-Letnisko. 

Podsumowaniem wydarzenia 

był konkurs wiedzy przyrodniczej 
dla uczniów, który został przez 
nich zdany na szóstkę. Nagrody 
wręczał im Marcin Łukasiewicz, 
wiceprezes Enei Wytwarzanie do 
spraw pracowniczych.  

- Działamy tam, gdzie natura 
jest w pięknej, wspaniałej, czy-
stej postaci i z ludźmi, którzy 
dbają o tę przyrodę. To wielka 
radość, że mamy tutaj tak licznie 
zebraną młodzież, a jednocześnie 
nadzieję, że ta młodzież będzie 
pielęgnowała dbałość o natu-
ralne środowisko – mówił rzecz-
nik prasowy Enei Wytwarzanie  
Piotr Kutkowski.

Warto dodać, że w zeszłym 
roku Mazowiecko-Świętokrzy-
skie Towarzystwo Ornitologicz-
ne, przy wsparciu Fundacji Enea 
i Enei Wytwarzanie  wpuściło w 
Rezerwacie Królewskie Źródła do 
rzeki Zagożdżonki ryby różanki.

Wiedzę na temat raków przybliżał uczniom dr Witold Stróżyński 
z Katedry Biologii Środowiska SGGW w Warszawie.

n 
Rak szlachetny to gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem.n 

Rak szlachetny to gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem.n 
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Piknik w Kozienicach „Mazowsze Seniorom”
W sobotę 19 września w Kozienicach, na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji 

i Sportu, po raz trzeci odbył się piknik ''Mazowsze Seniorom - Aktywnie,  
Zdrowo i Sportowo''.

Uroczystego otwarcia impre-
zy dokonali w imieniu własnym 
oraz Burmistrza Gminy Kozie-
nice Pana Piotra Kozłowskiego, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kozienicach Pan Rafał Su-
cherman, prezes Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 
Jacek Bączkowski oraz wicebur-
mistrz warszawskiego Bemowa 
Mariusz Wajszczak. Odczyta-
ny został też list od marszałka 
województwa mazowieckiego  
Adama Struzika.

- Cieszy mnie fakt, że możemy 
po raz trzeci gościć Państwa na 
naszej Ziemi Kozienickiej. Hasło 
„Aktywnie, Zdrowo, Sportowo”, 
ja tego dzisiaj Państwu życzę. 
Raduje mnie także to, że taka 
impreza może Państwa zintegro-
wać. Życzę udanej zabawy – mó-
wił podczas oficjalnego rozpo-
częcia imprezy przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach 
Pan Rafał Sucherman

W wydarzeniu uczestniczyło 
pół tysiąca seniorów z całego 
Mazowsza, w tym również słu-
chacze Kozienickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Czekał 
na nich ogrom atrakcji, zarów-
no tych artystycznych jak i wy-
czynowych. Za niektóre punk-
towane konkurencje seniorzy 
mogli zdobyć nagrody oraz me-
dale. Uczestnicy rywalizowali 
ze sobą w około czterdziestu 
konkurencjach. Część z nich tak 
jak strzelectwo, ergometry wio-

ślarskie, bieg na dystansie 40m, 
czy pchnięcie kulą i skok w dal 
odbywały się z podziałem na 3 
kategorie wiekowe. Pierwszą ka-
tegorią była 55-65 lat, drugą 66-
70, a trzecią stanowili seniorzy 
powyżej 70 roku życia.

W konkurencjach rekreacyj-
nych bez podziału na kategorie 
znalazły się takie atrakcje jak 
slalom między tyczkami z piłką, 
albo karling plenerowy. Równo 
z konkurencjami sportowymi 
odbywały się zajęcia z instruk-
torami. Każdy mógł uczestni-
czyć w zajęciach Nordic walking 
pod kierownictwem mistrza 
polski w tej dziedzinie – Krzysz-
tofa Człapskiego, czy także  
w gimnastyce z piłkami.

Część artystyczna odbyła się 

na muszli koncertowej KCRiS 
Amfiteatru w Kozienicach, gdzie 
chętne osoby mogły również 
zaprezentować swoje programy 
artystyczne i zdolności wokal-
ne. Swoje wiersze zaprezento-
wały Halina Budniak oraz Maria 
Komsta, które należą do kozieni-
ckiego UTW oraz do działającej w 
KDK im. B. Klimczuka grupy poe-
tyckiej ''Erato''. Na scenie senio-
ra wystąpili również uczestnicy z 
kozienickich zespołów ze Stowa-
rzyszenia Klubu Seniora ''Złota 
Jesień'' oraz Stowarzyszenia Klu-
bu Seniora ''Relaks''.

Ze względu na obostrzenia pa-
nujące podczas pandemii koro-
nawirusa piknik zorganizowany 
został w reżimie sanitarnym. Na 
wejściu każdemu została zmie-

rzona temperatura, oraz obo-
wiązkowa była dezynfekcja dłoni. 
Natomiast w pakiecie startowym 
znalazł się także zestaw bezpie-
czeństwa, czyli maseczka i po-
jemnik do dezynfekcji rąk.

Wydarzenie organizowa-

ne było przez Mazowieckie 
Towarzystwo Krzewienia Kul-
tury Fizycznej przy współpra-
cy z Gminą Kozienice. Bur-
mistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski objął wydarzenie  
Honorowym Patronatem.

Kozienice w czołówce 
najtańszych miast powiatowych

Nadleśnictwo Kozienice 
i Gmina Kozienice 
zacieśniają współpracęWe wrześniu ukazał się ranking analizujący wydatki mieszkańców na usługi komunalne. 

Został on opracowywany przez firmę Curulis – doradztwo samorządowe po przeanalizo-
waniu kosztów w 339 miastach powiatowych w Polsce. W czołówce najtańszych znajdują się 
Kozienice, zajmując pierwsze miejsce na Mazowszu i drugie w Polsce.

Najważniejszym celem ran-
kingu było zbadanie prze-
ciętnego poziomu wydatków 
mieszkańców na najważniej-
sze usługi komunalne. Analizie 
poddano lokalne ceny i staw-
ki, do których zobowiązani  
są wszyscy mieszkańcy. 

Szczególną uwagę skiero-
wano na usługi komunalne  
z zakresu zaopatrzenia w wodę 
i odbiór ścieków, odbiór odpa-
dów, komunikacji publicznej 
oraz stref płatnego parkowania. 
Dodatkowo ze względu na po-
wszechny charakter uwzględnio-
no obowiązujące stawki podatku 
od nieruchomości.

- Rolą samorządu jest zapew-
nienie wysokiej jakości usług 
komunalnych, prowadzenie 
stabilnej polityki podatkowej, 
prorodzinnej, probiznesowej, 
prośrodowiskowej, itd. Nie je-
steśmy przedsiębiorstwem, któ-
rego rozwój determinuje zysk 
finansowy, nasz rozwój jako 
wspólnoty samorządowej, za-
leży od mieszkańców, dlatego 
będziemy wykorzystywać wszel-
kie możliwe działania, aby za-
chęcać do życia w Kozienicach, 
do zakładania rodzin, zakupu 
nieruchomości i lokowania no-
wych przedsięwzięć gospodar-
czych. Ranking o którym mówi-

my może skutecznie zachęcać do 
osiedlania się w naszej Gminie 
– komentuje wyniki rankingu  
Burmistrz Gminy Kozienice  
Piotr Kozłowski.

Na wysoką pozycję Kozienic 

wpłynęły między innymi znacz-
nie niższe od średnich krajowych 
stawki za ścieki czy odpady, a tak-
że dopłaty z budżetu gminy do 
usług komunalnych, darmowa 
komunikacja miejska – metrobus 
i brak stref płatnego parkowania.

Rozwój turystyki w Puszczy Kozienickiej, zrównoważona 
gospodarka leśna i ochrona przyrody to główne założenia 

listu intencyjnego podpisanego 11 września br. przez burmi-
strza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego i nadleśniczego 
Nadleśnictwa Kozienice Tomasza Sota.

Współpraca sygnatariuszy listu 
ma służyć rozwojowi lokalnemu, 
podnoszeniu atrakcyjności Gmi-
ny Kozienice oraz wzmacniać 
społeczną funkcję lasu.

- Na naszym terenie mamy taki 
skarb jak Puszcza Kozienicka i nie 
wyobrażamy sobie życia bez tych 
lasów. Szczęśliwie mamy bardzo 
dobrego zarządcę Nadleśnictwo 
Kozienice, na czele którego stoi 
nadleśniczy Tomasz Sot.  Mówię 
szczęśliwie, bowiem współpraca 
układa nam się bardzo dobrze, 
mamy wspólne cele i wartości 
– podkreśla burmistrz Piotr Ko-
złowski i dodaje - Podpisanie li-

stu intencyjnego jest formalnym 
potwierdzeniem współpracy, 
dokumentem, który poza oficjal-
nym wyrażeniem wspólnej woli, 
da nam zielone światło do pla-
nowania i realizowania korzyst-
nych dla obu stron projektów,  
inicjatyw i wydarzeń.

Wdrażaniem założeń listu i ko-
ordynacją działań będzie zajmo-
wał się powołany do tego zespół, 
a zgodnie z intencją, wspólne 
przedsięwzięcia będą odpowie-
dzią na zmieniające się otoczenie 
i potrzeby gospodarcze, społecz-
ne i środowiskowe.
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Uroczyste otwarcie tego wyda-
rzenia odbyło się o godzinie 9:00 
w sobotę, 19 września. Wszyst-
kich biorących udział w week-
endowych zmaganiach sportow-
ców i kibiców powitał prezes 
Radomskiego Stowarzyszenia 
Sportu i Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych „START” Radom  
Pan Arkadiusz Borczuch, życząc 
zawodnikom udanej rywalizacji.

Samorząd Gminy Kozienice 
reprezentował przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach 
Pan Rafał Sucherman, otwierając 
swoim przemówieniem VI edycję 
ogólnopolskiej imprezy propa-
gującej rehabilitację młodzieży 
niepełnosprawnej poprzez sport,  
a także integrację środowiska.

Zarówno pogoda jak i nastroje 
dopisywały od samego początku. 
Zawody zostały przeprowadzone 
bardzo sprawnie, a zawodnicy 
z dużą chęcią i zaangażowa-
niem brali udział w sportowej 
rywalizacji: biegach (na różnych 
dystansach), rzucie oszcze-
pem, pchnięciu kulą i skoku w 
dal, rzucie piłeczką palantową,  
a także piłką lekarskąi  maczugą. 
Nagrody zostały przyznane dla 
osób, które zajęły trzy pierw-
sze miejsca w poszczególnych  
konkurencjach.

Wszystkim sportowcom gratu-

lujemy uzyskanych wyników!

Niewątpliwie jedną z gwiazd 
spotkania był lekkoatleta, złoty 
medalista igrzysk paraolimpij-
skich, dwukrotny srebrny meda-
lista mistrzostw świata i trzykrot-
ny mistrz Europy Maciej Sochal 

z Koszalina. Miting w Kozieni-
cach zaszczycili swoją obecnoś-
cią także inni lekkoatleci, gwiaz-
dy światowego formatu:  Alicja 
Jeromin, Katarzyna Piekart, Mar-
ta Piotrowska, Olek Kosakow-
ski, oraz Jagoda Kibil, która ze 
względu na kontuzję i niedaw-
ną operację biodra na zawo-

dach w Kozienicach pojawiła się  
w roli pomocnika.

VI Ogólnopolski Miting Lekko-
atletyczny Osób Niepełnospraw-
nych, którego organizatorem 
było Radomskie Stowarzysze-
nie Sportu i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ''START''  
w Radomiu został przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami IAAF 
z uwzględnieniem przepisów 
IPC. Zadanie zostało dofinanso-
wane z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych oraz ze środków  
Gminy Kozienice.

VII Spartakiada Warsztatów Terapii Zajęciowej

VI Ogólnopolski Miting w Lekkiej Atletyce Osób Niepełnosprawnych

W czwartek, 17 września, w Przewozie zorganizowana została VII Spartakiada Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, pod hasłem: ''Integracja przez Aktywność''. Podczas zawodów, jego 

uczestnicy rywalizują ze sobą w różnych konkurencjach sportowych, ale zdecydowanie nie 
brakuje także czasu na wspólną integrację.  

W dniach 18-20 września br. na stadionie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu odbył 
się kolejny, już szósty, Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych. 

Udział w nim wzięło ponad 200 zawodników, w tym także z Kozienic. Do naszego miasta 
zawitali mieszkańcy m.in. Kielc, Krakowa, Nowego Sącza, Stoczka Łukowskiego, Siedlec, 
Białegostoku, Warszawy i Gorzowa Wielkopolskiego. Najliczniejszą grupę stanowili 
jednak, tradycyjnie, przedstawiciele Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych „START” Radom.

W spartakiadzie wzięli udział 
podopieczni stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Rodzin „Sami Sobie”, uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Kozienicach i Szkoły Pod-
stawowej w Bogucinie, którzy 
mieli okazję spróbować swo-
ich sił w strzelaniu na bramkę, 
rzutach piłką lekarską, rzutach 
ringo na palik, rzutach lotkami  
w tarczę oraz piłką do kosza.

Wszystkich uczestników i przy-
byłych na wydarzenie gości, 
w tym przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach, przed-
stawicieli Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz placówek oświa-
towych z terenu gminy powitały 
prezes stowarzyszenia Marle-
na Sankowska oraz kierownik  
WTZ Danuta Bernacik.

Udział w wydarzeniu wzięła 
również Zastępca Burmistrza 
Gminy Kozienice ds. Społecz-
nych Pani Dorota Stępień, która 
uroczyście otworzyła VII Spar-
takiadę WTZ w Przewozie oraz 
życzyła wszystkim świetnej za-
bawy i jak najlepszych wyników  
w sportowych zmaganiach.

Organizatorem VII Spartakiady 
WTZ w Przewozie było Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych Rodzin „Sami 
Sobie”, a współorganizatorem  
Gmina Kozienice.

Dzięki środkom pozyska-
nym z zdania publicznego,  
z konkursu ''Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej'', 
ogłoszonego przez Burmistrza 
Gminy Kozienice Pana Piotra 

Kozłowskiego, stowarzyszenie 
jest w stanie realizować takie  
i podobne przedsięwzięcia.

Burmistrz Gminy Kozienice ob-
jął również to wydarzenie Hono-
rowym Patronatem.
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5 września zorganizowaliśmy rajd 
rowerowy "Śladami Jana Kocha-
nowskiego". Wyruszyliśmy o godz. 
9 spod Kościoła WNMP w Opactwie, 
gdzie w budynkach byłego klasztoru 
benedyktynów Jan Kochanowski po-
bierał pierwsze nauki.

Następnym naszym przystankiem 
był kościół w Gródku, którego fun-
datorem był Andrzej Kochanowski 
młodszy brat poety. Po kościele 
oprowadzał proboszcz parafii ks. 
Bogusław Kasprzyk. Najważniej-
szym punktem rajdu było zwiedza-
nie Muzeum Jana Kochanowskiego  
w Czarnolesie.

W Mieścisku na terenie Pszcze-
larskiej Zagrody Edukacyjnej prowa-
dzonej przez pana Ryszarda Szew-
czyka uczestnicy rajdu obok ogniska i 

kiełbaski, mieli godzinną prelekcję o 
miodzie i życiu pszczół, z degustacją 
miodu z pasieki pana Ryszarda.Informację o zaginięciu miesz-

kanki jednej z gmin powiatu kozie-
nickiego przekazała w sobotę, 19 
września, około godz. 22 jej córka, 
powiadamiając dyżurnego kozie-
nickiej Policji, że kobieta w godzi-
nach wieczornych wyszła z domu 
w nieznanym kierunku, mimo póź-
nej pory nie wróciła i nie nawiązała  
kontaktu z rodziną.

Do błyskawicznie zorganizowa-
nych poszukiwań zaangażowanych 
zostało kilkadziesiąt osób, w tym  
policjanci  z KPP w Kozienicach, z 
KWP w Radomiu oraz kilka zastępów 

straży pożarnej. Późna porę oraz 
panujące niskie temperatury wska-
zywał, że niebezpieczeństwo może 
być poważne, toteż Komendant Po-
wiatowy Policji w Kozienicach ogło-
sił alarm dla całej jednostki. Około 
godz. 3. w nocy poszukiwania zosta-
ły przerwane, po czym wznowiono  
o 6. rano, z udziałem okolicznych 
mieszkańców.

Do działań włączony zo-
stał również policyjny pies pa-
trolowo-tropiący Ibed wraz  
z przewodnikiem,na co dzień służą-
cy w KMP w Radomiu. Okazało się to 
decyzją w stu procentach trafioną, 
ponieważ  pies natychmiast podjął 
trop i szybko odnalazł kobietę - oka-
zało się, że przez całą przebywała 
w pustostanie. 67-latka trafiła pod 
opiekę lekarzy.

Nie przenoście karetek ze Świerży Górnych do Magnuszewa!
W ramach planu działania systemu państwowego ratownictwa medycznego dla wojewódz-

twa mazowieckiego wojewoda Konstanty Radziwiłł chce zmienić rozmieszczenie karetek 
pogotowia w powiecie kozienickim. To zmiana znacząca... i wygląda na to, że perspektywa ta 
nie podoba się właściwie nikomu.

Podczas konferencji praso-
wej, która odbyła się w środę 
23 września przed głównym 
wejściem Szpitala Powiatowego 
w Kozienicach i której tematem 
były plany przeniesienia zespo-
łu ratownictwa medycznego 
ze Świerży Górnych do Magnu-
szewa oraz przekwalifikowania 
zespołu specjalistycznego ra-
townictwa medycznego w Kozie-
nicach na zespół podstawowy, 
jej uczestnicy - Konrad Frysztak, 
poseł na Sejm RP, Andrzej Jung, 
starosta powiatu kozienickiego, 
Tomasz Trela, radny powiatu ko-
zienickiego oraz doktor Witold 
Wrodycki, zastępca dyrektora 
do spraw lecznictwa - przema-
wiali właściwie jednym głosem, 
stanowczo oponując przeciwko 
proponowanym zmianom.

Poseł Frysztak zwrócił uwagę, 

że wojewoda planuje zastąpie-
nie karetki specjalistycznej, tj. 
trzyosobowego zespołu stacjo-
nującego przy szpitalu w Kozieni-
cach, dwuosobowym zespołem 
podstawowym, co może skutko-
wać obniżeniem jakości pomocy 
udzielanej mieszkańcom Kozie-
nic w sytuacjach kryzysowych. 
Z kolei decyzję przeniesienia 
zespołu ze Świerży Górnych do 
Magnuszewa skrytykowali pre-
zesi Enei Wytwarzanie, Antoni 
Józwowicz oraz Jan Mazurkie-
wicz, wskazując, że będzie to 
oznaczać wydłużenie dojazdu do 
firmy Enea, gdzie - z oczywistych 
względów, jak w każdym tak du-
żym zakładzie - dochodzić może 
do wypadków, przy których czas 
oczekiwania na pomoc medycz-
ną ma znaczenie kluczowe.

Starosta kozienicki Andrzej 

Jung, powołując się na swój 
ustawowy obowiązek dbania 
o bezpieczeństwo zdrowotne 
mieszkańców powiatu, również 
zaopiniował proponowane zmia-
ny negatywnie, wskazując, że 
największa skala zagrożeń wystę-
puje na terenie najbardziej za-
ludnionym, toteż właściwy kieru-
nek działań wskazywać powinna 
sama demografia.

Radny powiatowy Tomasz Tre-
la podsumował:

 –  Odsuwanie stacjonowania 
karetek jeszcze kilkanaście kilo-
metrów dalej od zespołu miej-
skiego Kozienic jest na pewno 
wydłużeniem drogi dojazdu ka-
retki oraz zmniejszenia bezpie-
czeństwa w mieście, w którym 
znajdują się dwie duże szkoły 
ponadpodstawowe. Ponad dwa 
tysiące uczniów uczy się w ko-

zienickich szkołach, także na 
terenie gminy jest kilkanaście 
szkół, do których uczęszcza kilka 
tysięcy uczniów. Niezrozumiała 
jest decyzja i motywacja Pana 
wojewody Konstantego Radziwi-
ła, który problemami kadrowymi 
uzasadnia zmianę całej lokaliza-

cji tych karetek, w tym redukcję  
karetki specjalistycznej.

Poseł Frysztak zaapelował na 
koniec do ministra Mariusza Ka-
mińskiego, by zamiast przesuwać 
wozy, rozważył sfinansowanie 
zakupu karetki dla Magnuszewa.

AlKo

Ibed odnalazł zaginioną 67-latkę
Kozieniccy policjanci przy 

pomocy psa patrolowo-
-tropiącego szczęśliwie odna-
leźli zaginioną 67-latkę.

Śladami Jana Kochanowskiego
Po raz kolejny okazuje się, że kultura fizyczna i umiłowanie kultury wysokiej mogą - a może 

nawet powinny! - iść w parze. O ciekawej inicjatywie Stowarzyszenie Inicjatyw Historycz-
nych i Kulturalnych Sieciech na tym polu opowiadają sami organizatorzy...

Tekst i foto - Stowarzyszenie Inicjatyw Historycznych i Kulturalnych Sieciech

Fot. Damian Latos/Kozienice24
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MUZYCZNE KOZIENICE LUBIĘ PONIEDZIAŁKI

Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa działa!
Wygląda na to, że ta ostatnia strona przez jakiś czas stanie się polem dla relacjonowania kolejnych projektów i wydarzeń, 

w jakie zaangażowane jest stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa oraz nowo powstała Spółdzielnia socjalna Przystanek 
Kozienice, w której stowarzyszenie jest jednym z partnerów. Dalej zatem co nieco o nowych przedsięwzięciach, a tuż obok - 
nowe, oficjalne już logo stowarzyszenia. Jak się Państwu podoba?

Na wszystkie opisywane wyżej wydarzenia obowiązuje wstęp wolny, jednakże w wypadku koncertów prosimy – ze względów  
organizacyjnych i w celu ułatwienia przestrzegania obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych - o uprzednie powiadomienie 

organizatora o chęci uczestnictwa pod numerem 882-126-601, za co z góry dziękujemy!

Muzyka Drogi w Janikowie Projekt Alpaka

Kawiarnia w CK-A znów otwarta!

O projekcie Muzyczne Kozienice pisaliśmy w trzech ostatnich numerach OKA, były to 
głównie zachęty i zapowiedzi. Tym razem śmiało możemy już rzec - pierwsze nuty za płoty! 

19 września, w sobotni wieczór, nad stawem w Janikowie odbył się pierwszy koncert ramach 
tego śmiałego przedsięwzięcia.

Jeśli uwielbiasz alpaki, chcesz poznać ich zwyczaje  
i specyfikę hodowli, może myślisz o ich zakupie, a może 

po prostu nic o nich nie wiesz - nie przegap tego spotkania.  
Ono jest właśnie dla Ciebie!

Ponieważ ambitnym celem 
projektu Muzyczne Kozienice 
jest jak najpełniejsze przedsta-
wienie CAŁEJ muzycznej kultury 
Gminy Kozienice na powstającej 
właśnie stronie internetowej, 
również towarzyszące mu kon-
certy organizowane są według 
pokrewnej logiki. Każdy nich 
będzie odmienny, poświęcony 
nieco innej gałęzi muzyki - toteż 
pierwszy recital zespołu o swoj-
skiej nazwie “Joanna i przyjacie-
le" miał charakter najbardziej 
… swojski, poświęcony był pio-
senkom doskonale znanym i po-
wszechnie lubianym, a pod ha-
słem “Muzyka Drogi” ukrył się 
repertuar z obszaru piosenki tu-
rystycznej, biesiadnej, folkowej 
i poezji śpiewanej, czyli utwo-
rów, przy których zawsze, po 
przełamaniu pierwszej nieśmia-
łości, następuje ten moment, 
gdy publiczność włącza się do 
wspólnego śpiewania. Ba, żeby  
tylko śpiewania! 

Gdy nad stawem zaczął zapa-
dać zmrok, bo artystom udało 
się zatrzymać publikę (a może 
było odwrotnie?) zdecydowa-
nie dłużej, niż było to pierwot-
nie planowane, zaczęły się rów-
nież tańce, biesiada zaś trwała  
przez cały czas.

Jak mówią organizatorzy:
- Zdjęcia, które robiliśmy jesz-

cze "za widna" nie są w stanie 
tego, co się naprawdę działo 
oddać, zresztą żadne nie mogły-
by tego zrobić - trzeba było tam  
z nami po prostu być. Dziękuje-
my wszystkim, którzy się na to 
zdecydowali!

Koncert "Muzyka Drogi" Zor-
ganizowany Przez Stowarzysze-
nie Przystanek Inicjatywa  był 
częścią inicjatywy „Muzycz-
ne Kozienice”, która uzyskała 
dofinansowanie w konkursie, 
ogłoszonym przez Kozieni-
cki Dom Kultury im. Bogusła-
wa Klimczuka w ramach pro-
jektu „Razem dla kultury  
w Gminie Kozienice”.

Na kolejny koncert, który 
odbędzie się w kawiarni kozie-
nickiego CK-A 17 października 
zapraszamy fanów rocka i blue-
sa w klasycznym wydaniu - o to, 
żeby zabrzmiały rasowo zadbają 
weterani z zespołu Stare Konie. 
24 października będzie z kolei 
dniem kozienickiego undergro-
undu, ale o tym na razie sza!

Miejsce: Kawiarnia kozienickiego C-KA,  ul. Warszawska 29
Czas: poniedziałek, 28 września, godz. 18:00
Wrażenia: Bezcenne
Organizator: Spółdzielnia socjalna “Przystanek Kozienice”

Aneta i Ernest, właściciele  kli-
matycznego miejsca, Projekt 
Alpaka w Garbatce Letnisko 
podzielą się z Tobą miłością do 
zwierząt,  doświadczeniem i wie-
dzą o czterech alpa-chłopakach.

Będzie ciekawie i energetycz-
nie. Będzie konkurs, a w nim do 
wygrania spotkanie z alpaka-
mi. Atmosferę  podgrzeje kawa, 
osłodzi ciacho, a umilą alpakowe 
gadżety. Zapraszamy serdecznie!

Przez długi czas zamknięta, kawiarnia w kozienickim CK-A, 
o której wiemy, że wielu osobom jej brakowało - wresz-

cie powraca, tym razem pod auspicjami nowopowstałej spół-
dzielni socjalnej Przystanek Kozienice.

Pierwszymi jaskółkami były 
dwa relacjonowane w poprzed-
nim numerze Tygodnika OKO 
koncerty, jakie w kawiarni zor-
ganizowało stowarzyszenie 
Przystanek Inicjatywa, będące 
obok Gminy Kozienice jednym z 
partnerów spółdzielni. Imprezy 
te nie odbyły się w tym miejscu 
przypadkiem, ponieważ nowa 
formuła funkcjonowanie kawiar-
ni zakłada wzbogacenie trady-
cyjnej oferty gorących napojów 
i smakowitych przekąsek o orga-
nizację kameralnych wydarzeń 
kulturalnych.

Jak polubić poniedziałki?

W kawiarni organizowane 

będą zarówno koncerty, jak i 
spotkania z ciekawymi ludźmi 
pod hasłem “Lubię poniedział-
ki”, które odbywać się będą… no 
cóż, łatwo zgadnąć - w ponie-
działki. Już w najbliższy ponie-
działek, 28 września w kawiar-
ni pojawią się Aneta i Ernest z 
Garbatki-Letnisko prowadzący 
Projekt Alpaka  (więcej o nich w 
osobnym artykule obok), 5 paź-
dziernika odbędą się warszta-
ty rękodzieła dla seniorów, zaś 
na któryś z kolejnych terminów 
październikowych zapowiedziała 
się wstępnie znana Państwu na 
pewno nie tylko z naszych łamów  
Kinga Zawodnik.

Zapraszamy serdecznie!


