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SZLAKAMI CZTERECH REZERWATÓW
CZYLI TEST PIESZY QUESTU ROWEROWEGO

N

a stronie Turystyczne Kozienice mogliście Państwo znaleźć dotąd zaledwie trzy lokalne questy, zatem każdy kolejny jest wydarzeniem i budzi nadzieje na
coś ciekawego. Quest to edukacyjna gra terenowa, nowoczesna forma “turystyki z zagadkami”. Posługując się małą książeczką z wierszowanym zazwyczaj
wskazówkami - współcześnie często dostępną w wersji elektronicznej i wspomaganą aplikacją - przemierzamy wybraną przez autorów questu trasę, rozwiązujemy zagadki, uzupełniamy hasło… przy okazji poznając lokalne atrakcje i szlaki turystyczne. Ucieszyło nas, gdy w połowie lipca dowiedzieliśmy się, że dzięki
partnerstwu Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Gminy Miasta Pionki, Gminy Pionki i Nadleśnictwa Kozienice powstał nowy quest, pt. “Szlakami
czterech rezerwatów w Puszczy Kozienickiej”. Tym bardziej radzi jesteśmy, że dziś możemy przedstawić naszą relację z jego przejścia!
[od redakcji: tekst jest skróconą i nieznacznie zmienioną
wersją relacji przygotowanej dla
strony Turystyczne Kozienice - turystyczne.kozienice.pl]
No właśnie: przejścia, nie
przejechania. Z przyczyn natury
organizacyjno-osobistej wybraliśmy (my, tzn. niżej podpisany
autor tej relacji z towarzyszką)
sprawdzenie questu niezgodnie z sugerowanym sposobem
użytkowania, tzn. na piechotę,
zamiast poruszając się rowerem.
Wiedząc już jednak, jak trasa
wygląda, możemy teraz szczerze zarekomendować korzystanie z questu także i w ten sposób: przejście trasy zajęło nam
wprawdzie dłużej, niż szacowany
przez autorów czas przejazdu na
poziomie 3-4 godzin, szliśmy w
sumie około 5,5 godziny, ale tego
należało się przecież spodziewać,
a rekompensowała nam to wygo-

da i związana z wolniejszym tempem przemieszczania się możliwość cieszenia się większą ilością
spostrzeżeń na temat tego, co
w puszczy wokół stuka, buczy,
śpiewa, galopuje, skrada się,
brzęczy i chlupie.
Zatem - w drogę!
Pierwsze spostrzeżenie: punkt
wskazany jako start questu odnaleźć jest bajecznie łatwo, Jeśli
jedziemy do Pionek od strony Kozienic autobusem, tak jak uczyniliśmy to my, znajduje się on o
przysłowiowy rzut beretem od
pierwszego przystanku. Jeszcze
tylko zdjęcie, które wrzucone na
FB poinformuje czytelników Turystycznych Kozienic, że zaczynamy trasę 9 sierpnia godz. 7:18… i
ruszamy!
Pierwszym z czterech tytułowych rezerwatów jest - co nie
zaskakuje, biorąc pod uwagę

Zapraszamy do sklepu firmowego
Kozienice ul. Konarskiego 9
Czynne poniedziałek-piątek
w godzinach 8.00-18.00
Sobota 8.00-14.00

miejsce startu - Rezerwat Pionki. Droga, która nas w nim wita,
jest szeroka, solidnie ubita i zapraszająca. Bez obaw: nie jest to
na trasie ewenement. Przeciwnie, leśna infrastruktura będzie
przez cały czas naszej wyprawy
właśnie taka: dobrze utrzymana
i oznaczona, przejrzysta i wygodna. Przez większość czasu
będziemy iść szerokim szlakiem
w słońcu, niewiele będzie zwężeń i miejsc zacienionych. Nam
poranna pogoda trafiła się rześka, więc promienie słońca były
pożądane, w gorący dzień mogłoby to być zapewne nieco dokuczliwe - cóż to jednak dla turysty!
Tymczasem wędrujemy - zgodnie
z wierszowanym opisem - żółtym
szlakiem, wśród malowniczych
okoliczności przyrody, gdzie
z jednej strony zwrócić na siebie
uwagę próbują śpiewające ptaki
(reprezentujące, wedle stosownego wersu z questu, aż 120 gatunków żyjących w naszej puszczy), z drugiej zaś oko przyciągają
np. widoczne w oddali ule, zaskakuje także miło malownicza
leśna kapliczka.
Teren robi się coraz ciekawszy
i bardziej urozmaicony, a my trafiamy na pierwszą od momentu
startu okazję uzupełnienia luki w
questowym tekście, bo o to po
naszej prawej - zgodnie z zapowiedzią - wyłania się opisywany
w nim czarny krzyż, o liczbie promieni, której Państwu rzecz jasna
tu nie zdradzimy. Na miejscu byłby tu małe wyjaśnienie: zarówno
w tym, co Państwu opiszemy, jak
i w materiale zdjęciowym, pomijamy wszystko, co mogłoby stanowić tzw. “spojler” do questu.
Nie chcemy psuć zabawy i odbierać nikomu radości, jaką dawało
nam odkrywanie wszystkich tych
puszczańskich sekretów, z taką
zręcznością wkomponowanych

przez autorów questu w wierszowany tekst!
Przecinamy szosę, a z tekstu
dowiadujemy się, że kilka z widzianych przez nas gatunków
drzew tutaj właśnie sięga granic
swojego północnego zasięgu na
Mazowszu. “Kiedy dojazd 206 z
lewej się wyłoni…” zapowiadają
autorzy - i rzeczywiście. Skrzętnie
wypełniamy postawione przed
nami zadanie, wpisując we właściwym miejscu widoczną na drogowskazie nazwę wsi i zgodnie

z wytycznymi wracamy na żółty
szlak, który szybko doprowadza
nas do pierwszego zbiornika
wodnego i jednego z najbardziej
malowniczych miejsc na trasie rozlewiska Ostrownicy. Jak do tej
pory nie spotkaliśmy na trasie
nikogo, ani turystów, ani tubylców. Jest cicho, sielankowo, od
czasu do czasu tylko zapluska
w pokryte rzęsą wodzie jakiś jej
mieszkaniec, przysiądzie gdzieś
imponujących rozmiarów ważka. Nie idziemy na rekord, nikt
nas nie goni, przysiadamy więc
w tym miejscu na jakiś kwadrans,
po czym zaglądamy do questowej ulotki po kolejne wskazówki:
rozwiązujemy kolejne zadanie
i wzbogaceni o wiedzę, że otacza
nas aż 230 pomników przyrody
i że żółtego szlaku przed nami
zostało jeszcze półtora kilometra - ruszamy dalej, by skręciwszy
w prawo po przejściu wyznaczonego odcinka, zawitać do rezerwatów Ponty Dęby i Ponty im.
Teodora Zielińskiego. W rozwiązaniu kolejnej z zagadek pomocna nam będzie - tradycyjnie - leśna tablica informacyjna.
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• OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES
MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

MOTORYZACJA
• Sprzedam koła-alufelgi do Golfa 3 ‘14, koła do Seata Leona,
felgi stalowe ‘15, opony letnie do
Golfa III. Tel. 506-272-159
• Kupię Forda Galaxy lub innego.
Tel. 798-851-194
• SPRZEDAM opony zimowe Uniroyal 175x65x14 przebieg około
3 tys, km. Stan bardzo dobry.
Cena 400 zł do uzgodnienia. Felgi
14 do Renault Megane stalowe
4 szt, szt. 25 zł. Tel. 662-134-575
lub 606-706-318
• SPRZEDAM komplet opon letnich KLEBER 195/55/R15 i jedną oponę MICHELIN 195/55/
R15. Cena do uzgodnienia.
Tel. 604 420 756
• Sprzedam samochód osobowy
CHEVROLET AVEO silnik 1,2, rok
produkcji 2004, stan dobry, cena
2400. Tel. 694-193-904 (Kozienice)
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI
PO NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, motorowery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SAMOCHODY wsk, mz, simson, motorynka itp FIAT, POLONEZ. Ciągniki rolnicze. Tel. 721 029 688

RÓŻNE
Sprzedam stemple, dł. 2.90 m,
Po 5 zł za sztukę. Stanisławice,
Tel. 609-972-576
• Sprzedam wózek dziecięcy-zielony, 3-częściowy, prawie nowy
- 400 zł. Kasety magnetofonowe
(1300 sztuk), magnetofony kasetowe, płyty DVD (ponad 1000
sztuk), książki i inne. Garbatka,
tel. 506-272-159
• Korepetycje z matematyki
(szkoła podstawowa i średnia) dojeżdżam na terenie Kozienic,
Radomia, Pionek… Tel. 798-851194
• Wyciskarka wolnoobrotowa
Zelmer ZJP1300B. Cena 300 zł.
Więcej informacji pod numerem
794-704-059
• Sprzedam cyfrowy aparat fotograficzny Canon PowerShot A620,
po przeglądzie technicznym. Stan
b.dobry. Cena do uzgodnienia.
Tel. 604-420-756

• Sprzedam kalkulatory z oprogramowaniem
(matematyka,
geodezja): Hewlett-Packard HP25, Casio FX-4500P, Psion Organizer II (wraz z instrukcjami). Cena
do uzgodnienia. Tel. 604-420756
• Mam do sprzedania przyczepę
rolniczą D-47, śrutownik do zboża oraz parnik elektryczny 100l.
Tel. 600 925 215.
• Sprzedam radiotelefony Motorola z zasilaczami, zasięg do 1000
m, cena 100 zł za komplet. Tel.
604-420-756
• Mam do sprzedania śrutownik
do zboża i parnik elektryczny 100l.
Tel. 600 925 215
• Sprzedam wersalkę, stan
b.dobry (cena 120 zł), drzwi
drewniane, stan dobry (200 zł),
beczkę dębową 130 l. (200 zł) Tel. 501-566-168
• Sprzedam 2 niwelatory geodezyjne Ni020 i Ni025 firmy Zeiss Jena. Łaty gratis.
Tel. 604-420-756

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę budowlano-rolną z domem i sadem , pow.
4800 m2, gmina Przysucha.
Więcej informacji udzielę telefonicznie. Tel. 798-851-194
• Mieszkanie 3-pokojowe, 58m2,
piętro III na Os. Energetyki sprzedam lub zamienię na kawalerkę
z dopłatą. Wiadomośc pod nr
tel. 605-496-473
• Sprzedam działkę rolno-budowlaną o powierzchni 1,12 ha,
(szer. 25 mb), przeznaczoną na
zabudowę jednorodzinną i zagrodową, poł. w miejsc. Brzóza
przy ul. Parcela. Media - wodociąg i światło - w działce. Cena do
uzgodnienia. Tel. 697-001-702
• Kupię ziemię rolną, chętnie w
niskiej klasie, w rozsądnej cenie.
Tel. 508-153-341
• Sprzedam kiosk typu RUCH, stan
dobry, wymiary 3,50x2,20x3m.
Tel. 513-526-453
• Do wynajęcia lokal, ok. 40m2,
usytuowany w dobrym punkcie
miasta. Tel. 513-526-453
• Do wynajęcia pokój dla pracowników. Tel. 513-526-453

• Sprzedam dom murowany,
100m2 wraz z zabudowaniami
gospodarczymi 540m2. Działka
2400m2, idealna na działalność
gospodarczą. Cena do uzgodnienia.
Wilczkowice Dolne,
Tel. 505-085-497
• Sprzedam działkę rolną nr
109,227 o pow. 0.3029 ha cena
13.000zł, Holendry Kozienickie
nr 541/1 o pow. 0,5754 ha cena 35.000, rolną 106 270 425
pow 3.0102 ha cena 146.000.
Tel. 795 169 522
• Sprzedam działkę - Janików 1200m2, wszystkie media - cena do uzgodnienia.
Kontakt: 504-567-332
• Kupię działkę rolno-budowlaną
lub gospodarstwo w Kozienicach
lub okolicy, mój tel. 690-509-802
• Sprzedam działkę budowlaną w
Bogucinie. Tel. 668-803-997
• Kupię działkę rolno-budowlaną
lub gospodarstwo w Kozienicach
lub okolicy. Tel. 690-509-802
• Kupię działkę budowlaną w
miejscowości Majdany lub okolice. Tel. 739-075-275
• Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie 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 budowlaną
w Chinowie, 2000m². Cena do
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam działki budowlane w
Janikowie 1200m². Tel. 604-181478 lub 503-124-381

REMONTY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
ADAPTACJE GIPSOWE | SUCHE TYNKI
ZABUDOWY ŚCIAN
ŚCIANKI DZIAŁOWE
SUFITY PODWIESZANE
GŁADZIE
MALOWANIE

TEL. 504-937-715

Zakłady Silikatowe
Żytkowice SA
zatrudnią:

- pracowników do pracy przy paletowaniu cegieł
- pracowników do pracy na hali produkcyjnej

Tel. kontaktowy

600 030 838

PRACA
• Szukam stałej pracy w pełnym wymiarze godzin najchętniej w Kozienicach lub okolicach, najchętniej jako dozorca
stróż. Rozważę każdą propozycję. Posiadam prawo jazdy kat.
B, doświadczenie w opiece and
osoba starszą. Posiadam referencje, jestem dyspozycyjna.
Tel. 604-532-096
• Poszukuję pracy, mam samochód Opel Meriva z gazem.
Jestem dyspozycyjny w dniach
piątek-niedziela. Czekam na propozycje pod numerem Tel. 780020-757 w godz. 9.00-18.00
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

TOWARZYSKIE
• Kamil, 49 lat, pozna kobiete z
Kozienic i okolic. Proszę o SMS-y.
Tel. 513-672-249

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH
UWAGA: ZMIANA PRACY PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH

Punkt Szczepień Powszechnych przy SP ZZOZ
w Kozienicach jest czynny w godzinach:
• Poniedziałek – 10:00 – 15:00;
• Wtorek – 10:00 – 15:00;
• Środa – 10:00 – 17:00;
• Czwartek – 10:00 – 15:00;
• Piątek – 10:00 – 15:00.
Dodatkowo w soboty: 13 sierpnia 2022 roku
i 27 sierpnia 2022 roku w godzinach: 10:00 – 14:00
Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się
przeciwko COVID-19

TYGODNIK

w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych.
Przypominamy, że w ramach Punktu Szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy
obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania).
Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście
w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów:
48 67 97 231 i 48 67 97 157 w godzinach pracy Punktu
Szczepień Powszechnych.
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
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Firma Kordas E. Kordas
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
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Szlakami czterech rezerwatów

P

ozostało nam jedynie kontynuować wędrówkę, która wedle tekstu - zaprowadzić
miała nas przed oblicze pierwszego na tej trasie świętego - i to
nie byle jakiego kalibru, bo samego Franciszka!
Przy Franciszku znajdujemy oczywiście - kolejne dwie wskazówki do naszej uzupełnianki…
no, niezupełnie. Jedna z nich
obecna jest na pamiątkowej tablicy, drugą jednak miało być imię
sadzonki dębu, potomka - jak rozumiemy - słynnego Bartka. Sadzonkę znajdujemy, nie widzimy
jednak na niej żadnej tabliczki z
imieniem. A może czegoś nie zrozumieliśmy lub udało nam się coś
przegapić?
Quest mówi nam, że właśnie
otaczamy
bicyklem
Ponty
Zielińskiego
my
tymczasem, bez bicykla, dochodzimy wkrótce do Żalskiego Ługu,
rozlewiska rzeki Żały.
Żalski Ług okazuje się miejscem nader pięknym…
…naszą uwagę zwracają natomiast występujące w okolicy
w dużej obfitości i znakomicie
utrzymane budki szczelinowe dla
nietoperzy i inne przygotowane
przez leśników instalacje służące
mieszkańcom puszczy za schronienia. I nie - nie weszliśmy na
szlak z wiedzą, że ten tajemniczy
obiekt to “budka szczelinowa” dowiedzieliśmy się tego - jakże
by inaczej - z tekstu questu.
Quest kieruje nas tymczasem
do położonego nieopodal mostku, którego sąsiedztwo zgodnie
uznajemy za znakomite miejsce
na zatrzymanie się na posiłek.
Powierzchnia wody jest tu szczelnie pokryta rzęsą, ale za to przemieszcza się po niej całkiem sporo różnego rodzaju ptactwa.
Gdy konsumujemy nasze jajka
na twardo - bez obaw, wszelkie
pozostałości skrzętnie zebraliśmy, spakowaliśmy do przygotowanego uprzednio worka na
śmieci i potem zabraliśmy ze
sobą, co wszystkim serdecznie
polecamy - i zastanawiamy się,
co o tej scenie myśleć mogą
przepływającej nieopodal kaczki,
zaskakuje nas przelot żurawia,
którego - znowu! - nie zdążyliśmy
sfotografować.
Ruszamy dalej!
Przez cały czas zwracamy uwagę na to, jak dobrze zagospodarowana jest tu puszcza i jak dobrze oznaczone są szlaki. Trzeba
by chyba albo szczerej chęci, albo
dużego zaaferowania, by mieć
szansę zgubienia się na tym niemałym przecież obszarze.
Na widoczny przy drodze poczwórny drogowskaz zwracamy
baczną uwagę, ponieważ tak ra-

dzi autor questa, który wspomina również, że wkrótce będziemy
musieli do tego miejsca wrócić.
Tymczasem - kolejna tablica,
kolejne uzupełnione zadanie…i
kolejny święty, tym razem nieco mniej znany, choć nie mniej
ważny, św. Jan Gwalbert. Jest to
patron leśników i widać, że mają
go oni w wielkiej estymie, ponieważ poświęcone mu miejsce prezentuje się pięknie i jest bardzo
zadbane.
Tuż obok, po przeciwnej stronie szlaku, znajduje się największa na trasie instalacja turystyczna - parking, solidna, wiata,
miejsce na ognisko i ruchome
tablice informacyjne.
Istotnie, jak stoi w wierszu:
“Nadleśnictwo opowie Ci ciekawe rzeczy…” Nie trzeba chyba
wspominać, że z owych ciekawych rzeczy robimy użytek, wpisując kolejne hasło naszej uzu-

n ZOBACZ/POBIERZ QUEST
U ŹRÓÐŁA!

pełnianki - w której ,swoja drogą,
jesteśmy już w połowie trzeciej z
czterech stron, z czego wynika,
że trasy zostało nam zapewne
mniej niż połowa, a jako, że jest
ona pętlą, będziemy teraz już
prawdopodobnie powoli zawracać, zbliżając się z powrotem do
punktu wyjścia.
I faktycznie: quest poleca nam
wrócić do drogowskazu, a następnie udać się na południe. Cieszy
mnie to sformułowanie, bo choć
teoretycznie sensowny kierunek
i tak jest jest w tym momencie
jeden, to okazja wykorzystania
dyndającego na szyi kompasu do
czegoś więcej, niż roli rekwizytu
niedzielnego turysty jest dość satysfakcjonująca. Kierunek się zgadza, można iść!
Bardzo niedaleko znajduje się
kolejne miejsca postojowo-rekreacyjne z nieodłączną wkładką
informacyjną w postaci kolejnych
tablic, tym razem poświęconych
leśnej gospodarce wodnej oraz
najzdolniejszym leśnym inżynierom, czyli bobrom. Bobrów

co prawda nie zobaczymy, trafi
się nam za to widok na kolejny
- ostatni już na trasie - rozległy
zbiornik wodny.
Przy okazji: ważna i potrzebną
strofą wydaje się ta, którą przytoczymy w całości: “Jedź ostrożnie,
bo w puszczy żyją duże ssaki /
Są jelenie i łosie, dziki i piżmaki/
Z gadów siedem gatunków, a w
tym żółwie błotne/ Także węże,
padalec i jaszczurki psotne.” Żółwi błotnych ani łosi co prawda nie
świadczyliśmy, trafił nam się jednak piękny okaz padalca, któremu
pomogliśmy przejść przez drogę:
…oraz zaskroniec, który nie
miał niestety dość szczęścia, by
uniknąć kół przejeżdżających pojazdów. Smutna ilustracja tego,
że niestety, rachunek za interakcje między człowiekiem a dzika
przyrodą płaci ostatecznie zawsze
ta ostatnia. Mądra gospodarka
leśna, właściwa infrastruktura i
działania na rzecz ochrony przyrody mogą ten bilans polepszyć, nie
ma jednak sposobu, by całkowicie
uniknąć sytuacji, gdy odwiedzający las zabijają zwierzęta, w tym
chronione, stąd apel: uważajmy.
Szanujmy las, wybierzmy najbardziej przyjazny środek transportu,
zmniejszymy prędkość, patrzmy
pod koła i pod nogi.
My tymczasem - patrząc pod
nogi - przemieszczamy się dalej i
wkrótce naszym oczom ukazuje
się Bartny Kat i chyba najbardziej
niecodzienny obiekt na trasie,
czyli sławny pomnik pszczoły,
gdzie ledwie 2 dni przed nasza

wycieczką turyści świętowali V
Pionkowski Dzień Pszczoły. Dość
ekstrawagancka w formie i imponująca gabarytem rzeźba naprawdę robi wrażenie!
A dalej? Ze świadomością, że
już niestety powoli wracamy,
wkraczamy na teren ostatniego
z rezerwatów na trasie - przed
nami i wokół nas Załamanek!
Tutaj niestety, na chwilę przed
końcem trasy, następuje nasza
jedyna poważniejsza gafa - mimo
klarownych instrukcji po przejściu
przez szosę nie trafiamy chyba
we właściwą ścieżkę, która miała
doprowadzić nas już prosto do
Pionek, bo idziemy nią dziwnie
długo, a na koniec wychodzimy
wprawdzie wprost na opisany w
wierszu krzyż i początek ulicy Leśnej, ale idąc do niej prostopadle,
zamiast równolegle. Wstydliwy
ten epizod moglibyśmy pominąć, ale nie byłoby to fair wobec
czytelników tej relacji :)
Tak czy inaczej wędrówka Leśną
- a ulica to sympatyczna i malownicza, najlepszy chyba wybór, jeśli
chodzi o płynne przejście z lasu
do centrum Pionek - jest przedostatnim etapem wyprawy.
Wkrótce mijamy po przeciwnej
stronie ulicy punkt startowy, bo
meta - i skarb! - znajdują się nieco dalej, przy cmentarzu - ale na
ten temat zachowamy stosowną
dyskrecję.
Czy polecamy quest szlakami
czterech rezerwatów? Zdecydowanie. Chylimy czoła przed
jego autorami, Anną i Adamem
Jarzębskim i Krzysztofem Florysem, bo mamy do czynienia z
opracowaniem nowoczesnym,
przemyślanym i świetnie przygotowanym. Po drodze niejednokrotnie nasuwa nam się refleksja: ileż to razy korzystaliśmy z
najnowocześniejszych patentów,
aplikacji, map Google i innych…
gdzie żaden z tych produktów
nie poprowadził nas do celu
tak klarownie i przyjemnie, jak
wierszowana historia zawarta
w tym queście. Czapki z głów.
A potem plecak na plecy, mapy
do mapnika, buty na nogi…
do zobaczenia na szlaku!
Wraz z tajemniczą towarzyszką zwiedzał, podziwiał i relację
spisał Alko
P.S. W wariancie pieszym
przejście trasy zajęło nam około
5.5 godziny, z uwzględnieniem
przerw na robienie zdjęć, posiłki
i zachwyty :)
P.S.2 Spn. s. „Przystanek Kozienice” proponuje wspólne wycieczki trasą questu, szczegóły
na stronie 8!
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Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka coraz bliżej!
Drodzy Kozieniczanie!
Serdecznie zapraszam na kolejną, dziewiętnastą już edycję
wyczekiwanego przez Państwa i jednego z najważniejszych w
naszym kalendarzu wydarzenia kulturalnego. Mam oczywiście
na myśli Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, zaplanowany w tym roku na ostatni weekend sierpnia.
Cieszymy się, że koncerty powróciły na dobre. Muzyka „na
żywo” jest znakomitą okazją do wspólnego spotkania dla
wszystkich – zarówno dla artystów, jak i dla nas, publiczności. Festiwal wieńczący kozienicki sezon wakacyjny jak zawsze
gwarantuje wysoki poziom artystyczny i doskonałą atmosferę.
Spotkanie z muzyką Bogusława Klimczuka rozpoczniemy
w sobotni wieczór 27 sierpnia. W amfiteatrze nad Jeziorem
Kozienickim będą Państwo mieli okazję wysłuchać finalistów
konkursu piosenki. Dla wielu z nich występ na naszym festiwalu to pierwsza szansa na zabłyśnięcie przed wielką publicznością. Niektórzy właśnie w Kozienicach wykonują pierwszy, duży
krok w kierunku profesjonalnej kariery artystycznej.
Wcześniej jednak na scenie pojawi się Kabaret K2, reprezentujący Zielonogórskie Zagłębie
Kabaretowe. To gwarancja dobrego humoru – jestem przekonany, że ich przezabawne skecze
wprowadzą Państwa w dobry nastrój.
W kozienickim amfiteatrze usłyszymy też „Wspomnienie o Bogusławie Klimczuku”. Zagra
zespół Reggaeside, w którego wykonaniu usłyszymy piosenki patrona festiwalu i nie tylko,
zaaranżowane w stylu reggae przeplatanym innymi gatunkami muzycznymi.
W wielkim finale czeka nas koncert Maryli Rodowicz, od wielu pokoleń niekwestionowanej
gwiazdy polskiej piosenki. Mam nadzieję, że wszyscy razem spotkamy się w kozienickim amfiteatrze i wspólnie zaśpiewamy jej wielkie przeboje.
Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w festiwalu. Przypomnę, że wstęp na nasze wyjątkowe wydarzenie jest wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Warto więc pojawić się w amfiteatrze nieco wcześniej, żeby od początku do końca wziąć w nim udział.

Uczczono 78 rocznicę
wybuchu Powstania
Warszawskiego

W

poniedziałek 1 sierpnia o godz. 17:00 władze Gminy
Kozienice oraz Powiatu Kozienickiego upamiętniły 78
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, składając kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości w Kozienicach. Na terenie
Gminy Kozienice uruchomione zostały również syreny alarmowe. Ich dźwięk uczcił pamięć bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w 1944 r.

– W rocznicę godziny „W” zatrzymajmy się i oddajmy hołd
Polakom, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie
niepodległości Państwa Polskiego – powiedział Piotr Kozłowski,

Burmistrz Gminy Kozienice.
W uroczystości wzięli udział
także przedstawiciele organizacji pozarządowych, ugrupowań
politycznych
oraz
mieszkańcy Kozienic.

Zawody triathlonowe już 21 sierpnia

W

niedzielę 21 sierpnia w Kozienicach już po raz jedenasty odbędą się zawody Kozienice Triathlon. Gmina Kozienice od początku jest współorganizatorem tego wydarzenia.
W piątek 29 lipca na tarasie widokowym na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS nad Jeziorem Kozienickim odbyła się konferencja prasowa poświęcona tegorocznej edycji zawodów.
W briefingu wziął udział m.in.
Jerzy Górski, główny organizator
triathlonu, mistrz świata w podwójnym Ironmanie oraz bohater książki i filmu „Najlepszy”, a
także Piotr Kozłowski, Burmistrz
Gminy Kozienice, patron honorowy Kozienice Triathlon 2022.
W trakcie konferencji organizatorzy przedstawili szczegóły tegorocznej edycji zawodów.
– Od 2000 r. triathlon jest dyscypliną olimpijską i przez ostatnie lata to właśnie na dystansie
olimpijskim ścigali się zawodnicy w głównej kategorii podczas
Kozienice Triathlon. Tym razem
postanowiliśmy jeszcze bardziej
spopularyzować wśród młodzieży oraz dorosłych amatorów tę

fantastyczną dyscyplinę sportu.
Wzięliśmy pod uwagę ich prośby
i w tej edycji trasa triathlonu w
sercu Puszczy Kozienickiej będzie
krótsza i tym samym bardziej
przystępna dla amatorów – powiedział Jerzy Górski.
Zawodnicy ścigać się będą na
kilku dystansach. Najważniejsze
z nim to sprint (750 m pływania,
20 km jazdy rowerem oraz 5 km
biegu) oraz super sprint (375 m
pływania, 10 km jazdy rowerem
oraz 2,5 km biegu). Organizatorzy nie zapomnieli również o
najmłodszych uczestnikach w
wieku od 10 do 13 lat. Do ich dyspozycji będzie trasa Aquathlonu
obejmująca 150 m pływania i
1 km biegu. Na dystansie sprint

tradycyjnie również odbędą się
Mistrzostwa Kozienic Sztafet.
– Kozienice Triathlon wyróżnia
wyjątkowa, przyjacielska atmosfera. Wszyscy zawodnicy podkreślają, że czują się w Kozienicach jak jedna, wielka, sportowa
rodzina. Nasze miasto i start w
Kozienicach upodobali sobie wybitni, zawodowi sportowcy, tacy
jak Sebastian Chmara, Tomasz
Szala, Maciej Bodnar czy Maria
Cześnik. Jesteśmy przekonani, że
w tym roku również czeka nas w
Kozienicach wyjątkowe wydarzenie – powiedział burmistrz Piotr
Kozłowski.
W tegorocznej edycji Kozienice
Triathlon weźmie udział prawie
200 zawodników.

TYGODNIK

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

15(473) 11 sierpnia 2022

Nowa droga i chodnik
w Chinowie

W

Chinowie zakończono budowę drogi łączącej się
z drogą krajową nr 79. Powstał także nowy odcinek chodnika. W poniedziałek 8 sierpnia odbył się
odbiór obydwu inwestycji.

Powstało ponad 560 metrów nowej, asfaltowej jezdni.
Oprócz nawierzchni przebudowana została również linia
niskiego napięcia. Zamontowano też oświetlenie oraz
utwardzono pobocza. Koszt tej
inwestycji wyniósł prawie 593
tys. zł, z czego blisko 191 tys.
stanowiła dotacja ze środków
Unii Europejskiej przyznanych
przez LGD „Puszcza Kozienicka”.

Pozostała kwota pochodziła
z budżetu gminy.
Zakończyły się także prace
związane z budową kolejnego
odcinka chodnika wzdłuż drogi
gminnej w Chinowie. Jego wykonawcą była Kozienicka Gospodarka Komunalna. Łączny koszt
chodnika z kostki brukowej
o długości 220 m wyniósł ponad
120 tys. zł. Całość tej inwestycji
sfinansowała Gmina Kozienice.

Wakacje w Bibliotece
Publicznej Gminy
Kozienice
W

akacyjne czwartki biblioteczne to spotkania z dziećmi
i rodzicami z wartościami w życiu rodziny. Za nami spotkanie o cierpliwości, spokoju i wolności. Każde spotkanie to
wspólne wykonanie prac artystycznych. Oddział dla dzieci
w Głównej lato 2022 poświęcił na wpajaniu dzieciom
podstawowych wartości ważnych w życiu rodzinnym,
szkolnym, społecznym.
Podczas zajęć o cierpliwości dzieci wycinały i kolorowały
rybki. Następnie każda wykonana rybka była przymocowana
do styropianu i wpuszczana do
wody. Za pomocą uprzednio wykonanej przez dzieci wędki, łowiono rybki. Cierpliwość była potrzebna w trakcie łowienia, gdyż
to nie taka prosta rzecz, aby złowić rybkę. Niekiedy trzeba dużo
cierpliwości wędkarskiej. Kiedy
mówiliśmy o spokoju piekliśmy
gofry. Nie każdy nasz wypiek
wychodził doskonały, ale trzeba
przyznać, że dzieci w spokoju
i cierpliwie wykonywały swoje
słodkości.
Natomiast kiedy mówiliśmy

o wolności to dzieci malowały
chustki z ograniczonym wyborem kolorów przez co dzieci mogły poczuć namiastkę braku wolności i braku wyboru.
Biblioteka Główna może się
pochwalić nowym czytelnikiem,
ale i mieszkańcem tj. Rybką. Rybkę dostaliśmy w darze od naszego Małego Czytelnika Kuby.
Pragniemy przypomnieć, że
Biblioteka Główna zorganizowała dwa konkursy dla swoich
młodych czytelników tj. “Bingo
o Wartościach” oraz konkurs
plastyczno-artystyczny “Wrażliwością świat określamy”. Zapraszamy do udziału w konkursach.
Eliza I. Sygocka
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Co to jest EMS?

EMS (elektrostymulacja mięśniowa) wywodzi się z fizjoterapii. Do
stymulacji mięśni używa się specjalnych kamizelek oraz pasków (na
ramiona, uda, pośladki) połączonych z elektrodami.
Normalnie mięśnie otrzymują bodźce
w formie niewielkich elektrycznych impulsów pochodzących z mózgu. W przypadku
treningu EMS wykorzystuje się do tego elektrody. Dzięki czemu mięśnie napinają się bez
wcześniejszego pobudzenia/bodźca wysyłanego z mózgu. Mięśnie nie mają zdolności
rozróżnienia pochodzenia sygnału i reagują
w obu przypadkach skurczem.

Dla kogo przeznaczony
jest trening EMS?

• Przede wszystkim dla osób ceniących
sobie swój czas, trening trwa zaledwie 20
min x 1 raz w tygodniu i angażuje ponad
90% mięśni jednocześnie.
• Dla tych, którzy chcą poprawić swoją
sprawność fizyczną, wydolność organizmu
• Zadbać o swój kręgosłup, i dno miednicy
(problem nietrzymania moczu)
• Wymodelować sylwetkę, zredukować
cellulit
• Zbudować silne, mocne mięśnie
• Stracić zbędne kilogramy (podczas jednego treningu spalisz od 200 do 500 kcal)
• Stracić centymetry w obwodach ciała

• Dla osób trenujących na siłowni i klubach
fitness oraz osób w ogóle niesportowych,
początkujących
• Dla mam chcących wrócić do formy po
ciąży
• Dla seniorów
• Oraz osób po kontuzjach, gdyż nie obciąża
się kręgosłupa ani stawów
Dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować personalnego treningu EMS, jest tzw.
trening wprowadzający (koszt 80 zł.), na który wystarczy zabrać ze sobą obuwie sportowe. Bieliznę treningową klient otrzymuje na miejscu. EMS prowadzony jest przez
Magdalenę Muszyńską, wykwalifikowanego
trenera EMS, z licencją międzynarodową
(158 trenerów w Polsce).
Jeśli klient zdecyduje się na wykup pakietu treningowego, trener dopiera program
treningowy dopasowany do kondycji fizycznej i celów klienta. Pierwsze efekty można
dostrzec już po 4-6 20 minutowych sesjach.
Według badań w ciągu 6 tygodni masa tłuszczowa redukuje się o 4% , kobiety tracą ok
1,5 cm w obwodzie talii i bioder, a mężczyźni
w obwodzie brzucha tracą nawet 2,3 cm.

Trening EMS w Kozienicach odbywa się w Centrum kompleksowej Rehabilitacji FIZJOMAX, ul. Radomska 30. Obecnie trwa promocja, przy wykupie
pakietu EMS na min. 3 miesiące klient otrzymuje w gratisie 5 x masaż limfatyczny BOA oraz 10% zniżki na wizytę u dietetyka w Centrum FIZJOMAX.

Więcej informacji na temat treningu EMS można uzyskać na funpage
Fit life ems trening, na instragramie fit.life.ems.trening
oraz pod numerem telefonu 570-008-320

O COŚ TU CHODZI!

W

numerze z 20 maja tego roku mogliście Państwo przeczytać nasz obszerny wywiad z Olą Synowiec i Arkadiuszem Winiatorskim. Rozmawialiśmy wówczas o ich wielkiej
pieszej podróży poboczami Ameryk i książce, która stała się
jej pokłosiem. Poniżej znajdziecie Państwo - wreszcie! - naszą jej całkowicie subiektywna i amatorską recenzję, która mamy nadzieję - zachęci Was do sięgnięcia po “Na poboczu
Ameryk. Pieszo z Panamy do Kanady”.
Biorąc się do recenzowania
książki, w której “o coś chodzi”,
recenzent staje wobec pokusy
tłumaczenia czytelnikowi co też
właściwie autor chciał mu powiedzieć. Jeśli jej ulegnie… możemy
tylko zgadywać, jak bardzo irytujące musi to być zarówno dla
owego Czytelnika, jak i dla Autora. W książce Oli i Arka niewątpliwie o coś chodzi, co jest zresztą
na miejscu, jako że traktuje ona
przecież o chodzeniu, acz wydaje się, że wywrócić się tu można
już przy pierwszym kroku: bo czy
chodzi o to, żeby iść, czy o to, żeby
dojść? Napisali ją, żeby pochwalić
się, że szli i doszli, po to, by zaprosić czytelnika do wspólnej wędrówki, czy może po to, by sam
zastanowił się, dokąd i dlaczego
warto by było pójść?
Po kolei zatem. Krok po kroku.
Książka bez wątpienia opisuje
WYCZYN. 11 000 km z Panamy
do Kanady (trasa Arka) i 7000 km
z Meksyku do Kanady (wspólna
trasa) to nie byle co. Mamy taką
niepisaną umowę społeczną, że
komuś, kto dokonał czegoś nie-

codziennego, przysługuje prawo
opowiedzenia historii tego wyczynu, odcinania kuponów od
sławy. Blog, książka, może film?
To chyba jednak nie ten trop. Tak,
Ola i Arek piszą dużo o wyzwaniu,
jakiego się podjęli, o zwycięstwie
nad sobą, odkrywaniu źródła wewnętrznej siły, euforii pokonywania trudności. Nie to jest chyba
jednak sednem. Nie chowając
się za fałszywą skromnością, nie
kreują jednak swojej wyprawy
na jakieś globalnie wiekopomne
wydarzenie. Przeciwnie: przywołują wiele postaci, które podjęły
się podobnych wyzwań, opisują ich losy, wskazują bardziej na
podobieństwa, niż własną wyjątkowość. Marketingowo - strzał
w stopę. Literacko i filozoficznie
- uczciwy zabieg, dający czytelnikowi właściwą perspektywę.
Skoro nie o wyczynie, to może
jest to książka o… miłości? Love
story jest tutaj wszak jedyne w
swoim rodzaju: chłopak wychodzi samotnie z Panamy, zmierza
Do Kanady. Po drodze, w Meksyku spotyka dziewczynę. Poznają

się powoli (żadnych klisz z miłością od pierwszego wejrzenia!),
zakochują w sobie, dalej idą już
razem. I tak: opis miłości, która
połączyła autorów, jest ważny.
Medytacja nad nią splata się z
myślami nad drogą, jaką przyjdzie
im wspólnie przebyć, mowa jest
o życiowej zmianie, strachu, odpowiedzialności, obawach… Miłość nie upraszcza i nie wygładza
im życia. Przeciwnie, wprowadza
nowe niewiadome. Jednocześnie
nie ma tu dramatyzowania czy
egzaltacji, jest realistyczna, momentami wręcz surowa refleksja
nad tym, co miłość będzie znaczyła dla kogoś, kto patrzy na świat
inaczej niż większość, ucieka od
usidlenia, osiadłego trybu życia.
To nie jest jednak chyba książka o miłości, to nie jej będziemy
kibicować. Ola i Arek powiedzą
nam o swoich sprawach tyle, ile
trzeba, żebyśmy lepiej zrozumieli,
czemu idą razem - i tyle.
A może… refleksja społeczna?
Zamieszczona na końcu książki
bibliografia jest bardzo solidna,
a obejmuje głównie pozycje z
zakresu socjologii i reportażu.
Samo zresztą wydanie książki w
wydawnictwie Czarne lokuje ją
niejako automatycznie w tym obszarze. Jak wiele przeczytacie tu o
atrakcjach turystycznych? Nie za
wiele. Co innego, jeśli kogoś interesuje CZYM kraje, przez które
wędrowcy przechodzą są i KIM są
ludzie, których spotykają. Z Relacjonowanych jest tu bardzo wiele
rozmów, których wspólnym refrenem jest niesprawiedliwość. Wy-

czulenie wędrowców na sprawy
społeczne daje o sobie znać bardzo często. Zwłaszcza pierwsza
część książki, napisana samodzielnie przez Arka, opisująca samotną
część jego wędrówki, stanowi niejako krótki przewodnik po historii
i polityce kilku krajów, “które
mało kto rozróżnia”, zestawiony z
osobistymi doświadczeniami wędrowca. Są w tej książce miejsca,
gdy łzy mogą napływać do oczu,
zęby zgrzytać, a ręce zacisnąć się
w pięści. Czy chodzi zatem o to,
by “zwrócić uwagę na problem”,
“zaapelować”, coś wykrzyczeć?
Ale w tej książce nie ma krzyku,
jest myśl. Mniej uderzająca niż
krzyk - ale też sięgająca głębiej,
bo i głębiej się rodzi. Ola i Arek
wspominają wprost o marszach
jako formie protestu, ale ich włas-

ny nie temu też chyba służył, a
jeśli nawet, to niejako przy okazji.
Książka o chodzeniu. Tak, to na
pewno to. Zagadnieniu chodzenia
w aspektach zdrowotnym, symbolicznym, socjologicznym i tak
dalej poświęcono tu mnóstwo
miejsca. Dotarłszy do USA Ola I
Arek wiele razy dają wyraz zdziwieniu, że żyjemy na planecie,
gdzie zamieszkujące ją dwunogi
osiągnęły taki poziom rozwoju,
na którym zaczynają się dziwić,
gdy ktoś używa własnych nóg.
Czyli: znów socjologia? Kontestacja tego, że bezkres ziemi pod
stopami oddaliśmy w użytkowanie samochodom i związanej z
nimi infrastrukturze? Prozdrowotna zachęta do ruszenia się z
miejsca, by podbudować nieco
serce, płuca i układ mięśniowy?
Obserwacja na temat jakości obserwacji w zależności od tempa
poruszania się w przestrzeni? Żal
za tym aspektem człowieczeństwa, który, rezygnując z chodzenia, powoli gubimy? Duże słowa
- i tylko trochę bliżej rozwiązania
postawionej na początku zagadki
“o co tu chodzi”. Może dlatego,
że kombinowałem stacjonarnie,
na siedząco?
Idę się przejść.
Recenzował, kombinował i nie
wykombinował
Alko
P.S. Na wypadek, gdyby u kogoś powstało mylne wrażenie:
książka podobała mi się diabelnie i każdemu ją polecam.
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Legioniści z Ziemi Kozienickiej
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ierpień w historii nowożytnej Polski jest miesiącem
niezwykłym, obejmuje zryw powstania warszawskiego w 1944 roku, wymarsz I Kompanii Kadrowej Legionów
w 1914 roku . Lecz cofnijmy się do 3 sierpnia 1913 roku.
Tego dnia rozpoczęła działanie Letnia Szkoła Instruktorska w Stróży w powiecie limanowskim w dworku babki
Wieniawy–Długoszowskiego.
Ta szkoła dała kadry dla legionów i Wojska Polskiego.
Powołana na mocy rozkazu
Józefa Piłsudskiego Komendanta Związku Walki Czynnej. Formalnie dla władz
zaboru austriackiego miał
być to obóz instruktorski w
ramach legalnego na terenie
Austrii Związku Strzeleckiego.
W założeniu praktycznym
szkoła przekształcona została w kurs dla przyszłych
oficerów. Słuchacze pochodzili ze wszystkich zaborów,
ale uczestniczyli też Polacy
przybyli z Francji, Niemiec,
Szwajcarii, Belgii, było ich
ok. 90. Koszt kursu ok.80
koron pokryli w większości
słuchacze. Program szkoły
obejmował historię i taktykę
wojen i powstań, geografię
militarną, topografię, terenoznawstwo, strzelanie, organizację armii zaborczych.
Wykładowcami byli J. Piłsudski, K. Sosnkowski. G. Daniłowski, J. Stachiewicz, W.
Sławek, a i część wykładów
prowadzili kursanci specjaliści w dany zagadnieniu.
Szkolenie trwało od godziny
6.00 do 21.00, lecz wkrótce
na wniosek kursantów pracowano do 22.30.
Przyjęto umundurowanie
szarobłękitne z maciejówką,
jako nakryciem głowy, oraz
pojawiły się stopnie wojskowe na kołnierzu obramowanym wężykiem. Nie ograniczono się tylko do szkoleń
teoretycznych. Zorganizowane zostały 7 dniowe manewry z przemarszem na trasie
Rabka-Nowy Targ-Zakopane.
Ćwiczono marsze, zabezpieczenie terenu, pozorowaną
walkę w niezwykle deszczowej pogodzie. Uzbrojony
oddział zaniepokoił austriackiego starostę nowotarskiego, który słał telegramy do
władz o zagrożeniu i żądał
rozbrojenia Polaków. Oliwy do ognia starał się dolać
konsul rosyjski wysyłając do
władz Austrii pisma o zbrojnym zagrożeniu i ostrzegając o niezwykłym uzdolnieniu wojskowym Polaków, a
szczególnie buntownika J.
Piłsudskiego. Fakty te ujawniono po latach przy szukaniu informacji o szkole w
Stróży. Wówczas w zachowanych archiwach austriackich
skompletowano listę uczestników i szereg informacji o
szkole z zebranych przez taj-

ną policję i donosicieli. Dokumenty po polskiej stronie
praktycznie się nie zachowały, utajniono je i schowano
tak skutecznie, że nigdy ich
nie odnaleziono. Manewry
zostały zwieńczone balem
w Zakopanym, a w hotelu
„Morskie Oko” J. Piłsudski
wygłosił wykład otwarty pt.
„Kryzysy boju”, w którym
postawił tezę aktualną do
dziś, że każdy bój rozstrzyga
się w sercu, sile woli i umiejętności przetrwania żołnierza, a technika jest ważna,
ale jest na drugim planie.
Pobyt szkoły w Zakopanym
miał jeszcze jeden aspekt,
propagandowy gdyż do tego
kurortu przybywali na odpoczynek Polacy z trzech zaborów i oni przekazali dalej
o formowaniu się polskiego
oddziału militarnego.
Włodzimierz Przerwa-Tetmajer malarz i grafik, stworzył dla elewów szkoły, tych
co zdali egzamin oficerski
odznaczenie, które z racji
formy nazwano „Parasol”.
Odznaczenie to otrzymała
też kadra w tym J. Piłsudski
bardzo ceniący ten znak,
który nosił stale. Taki był
początek kadry przyszłego
wojska polskiego, bo kurs
w Stróży dał Polsce dwóch
marszałków, 28 generałów,
7 pułkowników. Szkołę w
Stróży ukończył urodzony
w Magnuszewie przyszły
generał brygady Zdzisław
Przyjałkowski siedmiokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, legionista, uczestnik wojny w 1920 r. i 1939
r. walczył nad Bzurą i bronił
Warszawy, więzień oflagu w
Murnau, do Polski nie powrócił zmarł na emigracji
w Szwecji.
Drugim legionistą z naszej Ziemi Kozienickiej, który uczestniczył w szkoleniu
w Stróży był urodzony w
Kozienicach Zygmunt Przepałkowski rotmistrz wojska
polskiego czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznym, był ułanem Beliny, kilkakrotnie ranny w tym ciężko
pod Kostiuchnówką, walczył
z bolszewikami w 1920 roku.
Ukończył studia techniczne
w Belgii, do 1939 roku pracował w administracji państwowej, aresztowany został
przez Sowietów, rozstrzelany
w 1940 roku w Katyniu.
W latach II Rzeczpospolitej na dworku w Stróży za-

wisła kamienna tablica upamiętniająca pierwszą szkołę
oficerską i jej uczestników.
Niestety w PRL-u miejscowy
sekretarz PZPR nakazał sołtysowi ją zlikwidować. Władze komunistyczne natrafiły
na opór nikt z mieszkańców
tego nie chciał uczynić. Tablica znikła nocą, nieznani

sprawcy rozbili ją i wrzucili
do potoku. Zniszczona tablica została po kryjomu przechowana przez sołtysa, a 5
listopada 1989 roku już w III
Rzeczpospolitej uroczyście
zawisła na ścianie dworku.
Wykładowca Szkoły G. Daniłowski przekazał elewom
by kierowali się „ prostym

jak instynkt uczuciem, że za
Ojczyznę trzeba walczyć i
umierać „ . Życiorysy znakomitej większości elewów potwierdziły ten przekaz.
Marek Gozdera
Związek Piłsudczyków RP
Oddział Kozienice
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WAKACYJNA PROMOCJA W KULTURALNEJ I NA PRZYSTANKU!

D

ruga połowa wakacji to wciąż przysłowiowy sezon ogórkowy. Dla
kawiarni Kulturalna oznacza on w sposób dość naturalny mniejszą
ilość odwiedzających z powodu najpierw wakacyjnej przerwy w
szkole muzycznej i większości zajęć w KDK, a następnie trwającej aż do
18 sierpnia przerwy w działaniu kina. Nie jest to jednak, wbrew pozorom,
czas mało atrakcyjny!

Nie zmieniło się nic w naszej ofercie ciast i gorących przekąsek, wciąż też podajemy znakomitą, paloną w tradycyjny sposób rzemieślnicza kawę z Kazimierza. Naturalne lody są równie
pyszne jak zawsze, a na tle temperatury otoczenia jeszcze zimniejsze. Gorąca czekolada jest pyszna i rozgrzewa jak zawsze
- wystarczy spojrzeć na załączone zdjęcie! Od drugiej strony
patrząc - jak zawsze niezawodnie chłodzi nasza, będąca chyba
hitem tego lata, kawa mrożona.

Na koniec wieść, która winna ucieszyć wszystkich smakoszy.
Kawiarnia Kulturalna I Przystanek Pizza łączą siły w ofercie ważne aż do oficjalnego odwołania na profilu FB:
• Do każdej zamówionej (w kawiarni lub na Przystanku) pizzy Familijnej (40 cm): puszka coli lub pepsi gratis
• Do każdej zamówionej (w kawiarni lub na Przystanku) pizzy 32
cm: gratisowy napój Tymbark
• Do każdej zamówionej (w kawiarni lub na Przystanku) zapiekanki z dodatkami: gratisowa woda
DOPOWIADAJĄC NA TEMAT MATERIAŁU ZE STRONY 1 I 3:
Spółdzielnia Socjalna “Przystanek Kozienice” proponuje tym z
Państwa, którzy nie mają odwagi wybrać się w trasę questu sami,
wspólną wycieczkę, której organizację weźmiemy na siebie my!
Możliwy jest zarówno wariant rowerowy, jak i pieszy czy mieszany.
Posiadam także wciąż, zarówno w kawiarni Kulturalna, jak i w
barze Przystanek Pizza, jeszczekilka ulotek Questu w wersji drukowanej - kto pierwszy, ten lepszy!

Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice"

Obsługa ruchu turystycznego: - wyjazdy jednodniowe, wycieczki
kilkudniowe, obozy pobytowe - organizacja i obsługa grup przyjazdowych (program, transport, catering, zlecenia indywidualne)

tel. 882 126 601

mail: biuro@przystanek-kozienice.pl; osoba kontaktowa: Edmund Kordas

