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Jakoś poszło, czyli warsztaty dziennikarskie w Magnuszewie

I

stnieje pogląd, że lead, czyli ten wyodrębniony akapit, który właśnie Państwo czytacie, powinien odpowiadać na pytania, które anglosasi ukrywają pod akronimem 5W + H, rozwijanym jako what/who/when/where/why + how, czyli co/kto/gdzie/dlaczego + jak.
Nasi Czytelnicy wiedzą, że stosować do tej szlachetnej zasady zdarza nam się rzadko i jeśli już, to raczej przypadkiem - a jednak z jakiegoś powodu spotkała nas ostatnio przyjemność
w postaci zaproszenia ze strony stowarzyszenia Plecionka do poprowadzenia zaplanowanych
przez nich warsztatów dziennikarskich.
Właściwie współprowadzenia, żyć, sugeruję Kamila Zaporę (Radio nia dziennikarskich szlifów. Projekt
jak się miało okazać, w dodatku w Plus), jako reportera radiowego, czyli dotyczy pracy z kamerą, chodzi o
ciekawej, pół-improwizowanej for- pracującego w ramach innej specy- videopodcasty. No cóż… w biegu
mule. Ale po kolei.
fiki i stykającego się z innymi prob- dokonuję rekapitulacji, wertuję
Najpierw telefon, pytanie “Nie lemami. Argumentacja dobra, choć przygotowane przez siebie punkty
poprowadziłbyś dla nas warsztatów tak naprawdę chodzi o to, że po pro- i materiały - wychodzi mi, że dam
dziennikarskich?” i… odruchowa od- stu raźniej mi z myślą o podzieleniu radę to przeformatować, ale muszę
mowa. Współpracując z OKIEM już się brzmieniem z kimś innym. Kamil wywalić jakieś 80%. Chłopaki mójakiś czas i ufając mniej więcej we jest zainteresowany, sugeruje też wią, że będzie dobrze, a ja wolę im
własne umiejętności, czuję się co zaproszenie swojego brata Dawida, wierzyć, niż nie wierzyć, bo w tym
prawda na siłach działać w prakty- obecnie studenta dziennikarstwa drugim wypadku na pewno zadziace - prowadzić wywiady, zdobywać i współtwórcę portalu Coś Nowe- łałaby samospełniająca się przepoinformacje, przygotowywać relacje go. Pomysł świetny: wreszcie ktoś, wiednia.
- ale uczenie kogokolwiek fachu czy kto będzie mógł opowiedzieć coś
Na miejscu, czyli w magnuszewdzielenie się wiedzą z pozycji “eks- o formalnej stronie dziennikarskiej skiej remizie, gdzie Plecionka ma
perta” to zupełnie inna para kaloszy, edukacji, operujący konkretną wie- swoją bazę, spotykamy Dawida - i
raczej nie na moje nogi. Nie tylko nie dzą, bomba! Finalnie, by nie trzy- ufff, kamień z serca. Okazuje się, że
a) jest najwyraźniej świetnie
mam żadnego wykształcenia kie- mać Was w niepewności: stanęło na
runkowego, ale nawet w życiu nie tym, że Kamil nie przyjedzie (praca), przygotowany: nadrukował jakichś
byłem na takich warsztatach jako będzie jednak Dawid i - niespodzian- materiałów, wypunktował dzienuczestnik, jak tu zatem poważnie ka - Emil Kopański, nasz wieloletni nikarskie zasady, przygotował ćwimyśleć o ich prowadzeniu? Szymon współpracownik, od lat pracownik czenia
z Plecionki przekonuje jednak: nie PZPN, rzecznik młodej kadry, współb) sporo z tego, co udaje mi się
chodzi o żadną wiedzę ekspercką, autor dwóch książek, prywatnie zaś u niego podejrzeć, jako tako koreuczestniczyć będzie młodzież, chodzi mój brat, który akurat zawitał do sponduje z moimi, dalece bardziej
o przybliżenie zawodu i podzielenie Kozienic.
chaotycznymi notatkami i pomosię doświadczeniami. W końcu najAha, to oni nie piszą?
cami
14 sierpnia, wczesne popołuProponuję, żeby z racji najlepmocniej przekonuje mnie własna
ciekawość: postaram się jak najlepiej dnie, ruszamy. W samochodzie szego przygotowania Dawid został
i jakoś pójdzie. Robimy to!
Szymon i Andrzej, prezes Plecionki, sternikiem całej imprezy i prowaKwestia wsparcia
uświadamiają mi, że choć nie było dził ją wedle swojego planu, my
W międzyczasie negocjuję kwe- wcześniej o tym mowy (albo ja to zaś z Emilem będziemy się włączać
stię wsparcia, podpowiadam, kto przegapiłem), grupa młodzieży nie we właściwych momentach, podjeszcze mógłby coś od siebie doło- szykuje się bynajmniej do zdobywa- pierając jego wykład konkretnymi
przykładami z naszej pracy, oraz w
momentach niewłaściwych, przeszkadzając dygresjami. Jakoś pójdzie, prawda?
Jakoś idzie
Prawda. Co prawda na początek
zaliczamy mały nokaut: na pytanie, kto chce być dziennikarzem,
nikt spośród bodajże dziesięciorga
uczestników nie podnosi ręki. Nikt
też prywatnie niczego nie pisze ale spokojnie: Dawid przekonuje,
że niezależnie do tego, jaką formę
publicystyki się uprawia, nawet
jeśli jest to któryś ze współczesnych formatów video, podstawą i
tak zawsze jest jakiś skrypt, scenariusz… czyli: słowo pisane. Punkt
dla Dawida.
Przyszedłem na to spotkanie

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

z laptopem i kolekcją artykułów ze
swojego powiedzmy “portfolio”,
mających służyć mi za przykłady
różnych dziennikarskich form, kilkoma planszami z podstawowymi
kategoryzacjami (gatunki publicystyczne, gatunki informacyjne…)
oraz kolekcją cytatów mistrzów
reportażu, na których temat (jak
sobie zaplanowałem) będę mógł
się mądrzyć. W praktyce działa w
taki sposób, że Dawid opowiada,
wyjaśnia różne okołodziennikarskie
pojęcia, ja zaś ilustruję je przykładami “z życia”. Nie znajduję w swoim portfolio ilustracji fake newsa,
ufam, że nie zdarzyło mi się takiego
wypuścić, ale już przykład clickbaitu
mam wręcz modelowy. Pamiętacie
Państwo “Atak nożownika w kozienickim szpitalu””? No właśnie. Emil
wtrąca się tylko od czasu do czasu,
ale jeśli już to robi, to raczej po to,
żeby powiedzieć coś konkretnego.
Wydaje się, że chłopaki (jest też
jedna dziewczyna, ale nie mówi
wiele) nieźle łapią, o co chodzi, podają trafne przykłady. Najwyraźniej,
mimo wszystko, ich zainteresowaliśmy. Wychodzi też na to, że od akademickiej teorii, którą przedstawia
Dawid, istnieje mnóstwo wyjątków,
przypadków szczególnych, przykładów łamania reguł - z różnych pobudek i z różnym skutkiem. Czasem
trochę polemizujemy - gdy mowa
jest o tym, że wywoływanie emocji to manipulacja, która z zasady
nie powinna miejsca, przywołuję
nasze apeli o pomoc dla pogorzelców, gdzie emocje wywołujemy
po to, by skłonić Czytelników do
zaangażowania się w pomoc. Opowiadam też trochę zakulisowych
historyjek, trochę ostrzegam, trochę uspokajam, trochę też pewnie
przynudzam, zwłaszcza gdy włącza
mi się moralizatorstwo. Po jakichś
dwóch godzinach chłopaki ewidentnie zaczynają tracić koncentrację,

ożywia ich nieco zaproponowane
przez Dawida ćwiczenie z układaniem z gotowych zdań reportażu
o wędkarstwie. Zgodnie typujemy
najciekawszą układankę - ciekawe,
że chyba tylko jeden z uczestników
wyłamał się ze schematu, zaczynając swoją opowieść inaczej niż wszyscy i inaczej ją prowadząc. Może to,
wbrew wcześniejszej deklaracji,
jednak przyszły reporter?
Nie mamy serca dłużej męczyć
chłopków, więc powoli kończymy.
Nim dowiedziałem się, że chodzi o
videopodcasty, miałem plan, by zadać im w charakterze pracy domowej sporządzenie materiału z tych
warsztatów, w dowolnej formie reportażu, sprawozdania, notatki,
relacji... nic z tego, musiałem napisać ten tekst sam. Podczas następnych warsztatów, jeśli prowadzenie
takowych będzie mi jeszcze kiedykolwiek dane, zacznę od zadania
zagadki: po co go napisałem?
Cieszy mnie, że nie byłem sam
podczas tych warsztatów, dziękuję
Dawidowi, Emilowi, Szymonowi,
Andrzejowi oraz wszystkim uczestnikom. Jakoś poszło, co nie?
Nie mamy serca dłużej męczyć
chłopków, więc powoli kończymy.
Nim dowiedziałem się, że że chodzi o videopodcasty, miałem plan
by zadać im w charakterze pracy
domowej sporządzenie materiału
z tych warsztatów, w dowolnej formie - reportażu, sprawozdania, notatki, relacji... nic z tego, musiałem
napisać ten tekst sam. Podczas następnych warsztatów, jeśli prowadzenie takowych bedzie mi jeszcze
kiedykolwiek dane, zacznę od zadania zagadki: po co go napisałem?
Cieszy mnie, że nie byłem sam
podczas tych warsztatów, dziękuję
Dawidowi, Emilowi, Szymonowi,
Andrzejowi oraz wszystkim uczestnikom. Jakoś poszło, co nie?
AlKo

O projekcie , w ramach którego przeprowadziliśmy warsztaty
Materiał stowarzyszenia Plecionka
"O Wszystkim i o Niczym" to projekt realizowany
przez młodzież z gminy Magnuszew. Jest koordynowany przez stowarzyszenie Plecionka w ramach
programu Równać Szanse. Fundatorem programu
Równać Szanse jest Polsko Amerykańska Fundacja
Wolności, a realizatorem Fundacja Civis Polonus. Projekt polega na tworzeniu wideo podcastów przez
młodzież. Uczestnicy projektu na początku zapoznają
się z technikami gromadzenia informacji, nagrywania
i montażu filmów oraz skutecznego wypowiadania
się przed kamerą. Najważniejszym celem projektu
jest rozwój kompetencji społecznych młodzieży, tak
aby umocnili lub zdobyli wiarę we własne możliwości, potrafili zjednać sobie ludzi, nauczyli się skutecznego planowania oraz umieli wykorzystać zasoby
swojego otoczenia.

Projekt ma być przede wszystkim dla uczestników
zdobyciem doświadczenia i poznaniem swoich mocnych i słabych stron, tak aby pomogło im to w przyszłym życiu. Uczestnicy wykorzystując media społecznościowe, komunikatory oraz spotykając się na żywo
będą planować działania, opracowywać materiały, a
następnie nagrywać, montować i udostępniać podcasty. Młodzież na spotkaniach organizacyjnych będzie
dobierać się w różno-osobowe grupy które wymyślą
temat, opracują formułę odcinka, nagrają zmontują i
upublicznią podcast. Podczas tworzenia i publikowania
podcastów, uczestnicy będą mogli pokazać osobom
dorosłym swoje zaangażowanie oraz rzetelność, tak
aby dorośli uznali młodzież za godnych zaufania i traktowali ich partnersko. Zakończenie projektu planowane
jest w sierpień 2023 roku. Nie oznacza to jednak zakończenia nagrywania podcastów. Młodzież deklaruje chęć
kontynuowania działań rozpoczętych w projekcie nagrywając rozmowy na tematy dla nich ważne.
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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
• 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
• MATEMATYKA i (szkoła podstawowa i średnia) - dojeżdżam na terenie Kozienic, Radomia, Pionek… Tel.
798-643-891
•
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 HP-25, Casio
FX-4500P, Psion Organizer II (wraz z
instrukcjami). Cena do uzgodnienia.
Tel. 604-420-756
• 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

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę rolno-leśną w Kociołkach o powierzchni
0, 45 ha. Cena do uzgodnienia.
Tel. 510 937 430
• Sprzedam kawalerkę o powierzchni 23 m2 w Kozienicach na Osiedlu
Pokoju. Zlokalizowana jest na parterze w czteropiętrowym bloku.
Dobra lokalizacja w centrum Kozienic. Do mieszkania przynależy piwnica. Wymienione okna. Mieszkanie
do remontu. Dzwonić po godz. 16.
Tel. 516 962 530
• 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. 604-181-478
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

PRACA
• Szukam pracy z grupą lekką. Posiadam duże doświadczenie w opiece
nad starszą osobą. pracowałam 10
lat z ludźmi starszymi, którzy wymagali stałej opieki i różnymi schorzeniami. Posiadam referencję, prawo
jazdy i duże chęci do pracy. Przyjmę
też inną pracę w miarę możliwości.
Tel. 729 548 809
• 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

Tel. kontaktowy

600 030 838

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

Masz problemy z nauką ?
Chcesz ukończyć szkołę?
Zdobyć ciekawy zawód?
Jeśli chcesz decydować o WŁASNYM losie…

		

“(…) miej odwagę być mądrym, zacznij...”
ZGŁASZAJĄC SIĘ DO NAS:
• uzupełnisz wykształcenie – Szkoła branżowa I stopnia
• zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym realizując rzemieślniczą naukę zawodu,
• zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w renomowanych zakładach funkcjonujących
na lokalnym rynku pracy,
• przygotowanie zawodowe odbędziesz na statusie młodocianego pracownika na
podstawie umowy o pracę, otrzymasz wynagrodzenie, skorzystasz z urlopu wypoczynkowego,
• masz możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach zawodowych i warsztatach
dotyczących aktywnych metod poszukiwania pracy.
7-13 Hufiec Pracy w Kozienicach, ul Boh. Studzianek 30,
26-900 Kozienice, tel: 48-332-24-13
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne
wydanie
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Greta i Albert, małżeństwo
aktorów wiedzie szalone życie
walcząc o swoje miejsce na scenie i w związku. Czy należy się
godzić z upływającym czasem ?
Każde z nich radzi sobie z tym na
swój sposób. Greta stawia czoła
przyszłości za pomocą zabiegów chirurgii estetycznej powoli
tracąc rysy twarzy, natomiast Albert biernie się jej poddaje. „ do
czasu,Przyszłość... Co przyniesie
kolejny dzień? I jak nie dać się
zepchnąć ze sceny, nie tylko tej
zwanej życiem? Pewnego dnia
w życiu małżeńskiego duetu
pojawia się dwóch braci. Modest jest lekarzem medycyny
estetycznej oferującym Grecie
wieczną młodość, a może i mi-
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łość? Jego starszy brat, Gerard
to mecenas, który reprezentuje
tylko bogatych i wpływowych
klientów. Który z nich skrywa tajemnicę? A gdyby pewnego dnia
Twoja ciotka umarła i zapisała Ci
w spadku siedemdziesiąt milionów dolarów? Mecenas Gerard
musi skontaktować się z Gretą,
żeby przekazać jej spadek,Od
tej chwili gra idzie o najwyższą
stawkę,bAlbert przypadkowo
odbiera telefon od mecenasa
i wymyśla plan akcji, żeby jako
Greta przejąć spadek. Nie spodziewa się, że mecenas już dokładnie wszystko zaplanował
aby wyłudzić majątek . Kto ostatecznie wpadnie w czyją pułapkę i kto okaże się mistrzem ble-

fu?. Czy na pewno wszystko jest
takie, jak nam się wydaje? Znakomita komedia pomyłek, pełna
intryg i zwrotów akcji, która na
wesoło ukazuje rozterki każdego z nas. Sekret, spisek, zmowa,
oszustwo, gierki, romans; jak się
w tym wszystkim nie pogubić,

skoro każdy ma coś do ukrycia?. Wszyscy grają przemyślane przez siebie role.Uleczyć ich
może tylko prawdziwa miłość,
ale jak się połapać, kto jest kim,
żeby odpowiednio ulokować
uczucia? Doskonała komedia
o mieszaniu ról damsko mę-

3

skich, o konieczności łączenia sił
i o znajdywaniu radości w małych rzeczach. Niezrównany popis aktorski. Bezkonkurencyjna
wartka fabuła osadzona w naszej
rzeczywistości. Czy kobieta idealna istnieje? Świetna komedia,
ale chyba zbyt optymistyczna.
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Dzień Energetyka - Pożegnanie Lata 2022 z mnóstwem atrakcji

Z

espół Golec uOrkiestra będzie główną gwiazdą imprezy Dzień Energetyka - Pożegnanie Lata
2022 w Kozienicach, zobaczyć też będzie można Blue Cafe oraz występ iluzjonisty Just Edi Show.
To tylko część atrakcji tego dnia.

Organizowany tradycyjnie
przez Eneę Wytwarzanie i
Gminę Kozienice Dzień Energetyka - Pożegnanie Lata
odbędzie się w tym roku 3
września na terenie Ośrodka
Rekreacji i Turystyki w Kozienicach, przy ul. Bohaterów
Studzianek 30. Jak zwykle
przygotowanych jest mnóstwo atrakcji dla dzieci, konkursów i animacji oraz czynnym od godziny 10:00 dużym

placem zabaw włącznie.
Strefy tematyczne,
pokazy i musztra paradna
Na terenie ośrodka działać
będzie kilka stref tematycznych. W strefie zdrowia zaprezentują się między innymi Ratownicy Przedmedyczni Enei
Wytwarzanie oraz Fundacja
Energia - Działanie.
W strefie historii w roli gospodarzy wystąpią Kozienickie

Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych oraz Przystanek
Historia IPN w Puszczy Kozienickiej.
W strefie sportu na adeptów futbolu będą czekać zawodnicy klubu Enea Energia
Kozienice, natomiast na mini
boisku do piłki siatkowej zabawy poprowadzą siatkarki
E.Leclerc Moya Radomka Radom, a także siatkarze Enei
KKS Kozienice.

W strefie bezpieczeństwa
różne atrakcje zapewnią Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Radomiu, Komenda Rejonowa Policji w
Kozienicach i Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w
Kozienicach, swoje stoiska
będą także miały Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów (IPA) i Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
oraz Klub Miłośników Broni

„Szaniec”.
Zorganizowany
również zostanie pokaz tresury policyjnych psów służbowych.
W strefie ekologii swój
udział zapowiedziały Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne,
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych i Kozienicka
Gospodarka Komunalna. To
będzie między innymi jedyna
okazja, by spróbować wody z
saturatora.
Jako szczególne wydarzenie
zapowiada się zaplanowany w godzinach od 14:30 do
15:00 pokaz musztry paradnej Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Miasta Zwolenia, która
do wielu międzynarodowych
laurów dołączyła w lipcu
tego roku złoty medal na
Mistrzostwach Świata World
Music Contest w Kerkrade
w Holandii.
Miłośnicy sportu będą mogli śledzić zmagania w Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar
Prezesa Enei Wytwarzanie,
natomiast
około godziny
18:00 tradycyjnie pojawią
się motocykliści, którzy przyjadą na teren ośrodka ponad
300 wymuskanymi maszynami, korzystając z zaproszenia
działającego również w Elektrowni Kozienickiego Stowarzyszenia Jednośladów „HusarR”.
Scena z gwiazdami
Wcześniej, bo od godziny 15:15 rozpoczną się występy na scenie amfiteatru.
Publiczność będzie mogła
zobaczyć występ Teatru Muzycznego TINTILO, prelekcję ekologiczną ilustrowaną
zdjęciami z gniazda bocianów
w Molendach koło Garbatki-Letnisko oraz koncert zespołu disco polo FOCUS. O godzinie 17:30 wystąpi Adrian
Pruski, czyli słynny iluzjonista
znany jako Just Edi Show, a o
godzinie 18:00 zagra zespół
coverowy Beata Wiater TRIO.
Po części oficjalnej, podczas
której wręczone zostaną
odznaczenia „Zasłużony dla
Grupy Kapitałowej Enea”,
na scenie pojawi się zespół
Blue Cafe. Po nim, od godziny 20:30 królem sceny będzie
zespół Golec uOrkiestra. W
roli prowadzących wystąpią
Beata Chmielowska-Olech i
Jacek Kurowski.
Tradycyjnie Dzień Energetyka zwieńczy pokaz sztucznych ogni.
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Podpisano umowy na inwestycje za ponad 52 mln zł

G

mina Kozienice zrealizuje inwestycje o łącznej wartości ponad 52 mln zł. Prawie 25,5 mln stanowić będą dotacje rządowe pozyskane w ramach Programu
Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Inwestycje dotyczą poprawy standardu
i jakości dróg na terenie Gminy Kozienice oraz budowy nowej infrastruktury, przebudowy i remontu istniejących obiektów sportowych.

Umowy na realizację inwestycji podpisano w Urzędzie Miejskim w Kozienicach. Do września
przyszłego roku zrealizowane zostaną projekty drogowe. Efektem
będzie w sumie 15 km wybudowanych lub przebudowanych
dróg na terenie Gminy Kozienice.
Samorząd przeznaczy na ten cel
38,5 mln zł, z czego prawie 15
mln będzie pochodziło z programu „Polski Ład”. Część inwestycji
ruszy jeszcze w 2022 r.
– Zrealizujemy największe
inwestycje drogowe w historii
naszej gminy. Nigdy wcześniej
w ciągu 12 miesięcy nie wydaliśmy prawie 40 mln zł na 15 km
dróg. Zdajemy sobie sprawę, że
centrum naszej gminy stanowią
Kozienice, ale dbamy o jej równomierny wzrost. Stawiamy na
zrównoważony rozwój, dlatego
z zaplanowanych do realizacji
33 projektów, ok. 30 powstanie
na terenach wiejskich. Jeszcze
w 2022 r. zrealizujemy inwestycje w Janowie, Łaszówce, Kocioł-

kach, Chinowie, Woli Chodkowskiej, Holendrach Kozienickich,
Wójtostwie, Opatkowicach, Kępie Bielańskiej, Kępie Wólczyńskiej, a także na terenie od mostu
w Przewozie w kierunku Holendrów oraz przy ulicach Waryńskiego, Zdziczów i przy jeziorze w Kozienicach – mówi
Piotr Kozłowski, Burmistrz
Gminy Kozienice.
W przyszłym roku rozpoczną
się prace w Wólce Tyrzyńskiej,
Samwodziu, Chinowie, Łuczynowie, Świerżach Górnych,
Aleksandrówce, Śmietankach,
na drodze Nowiny-Stanisławice oraz przy ul. Nowy Świat
w Kozienicach.
Na terenie Gminy Kozienice
zrealizowane zostaną również
dwie inwestycje dotyczące budowy nowej infrastruktury, przebudowy i remontu istniejących
obiektów sportowych. Łączny
koszt tych zadań to prawie 13
mln 700 tys. zł, z czego 10,5 mln
stanowią dotacje rządowe.

Głównym zadaniem w ramach
tej dotacji ma być zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Warszawską, a Legionów.
Przebudowane zostaną również
obiekty sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej
nr 1 w Kozienicach.
– Przy ulicach Warszawskiej
i Legionów powstanie obiekt
służący zarówno mieszkańcom,
jak i odwiedzającym Kozienice
turystom. Wybudujemy scenę
plenerową oraz wodne i integracyjne place zabaw, wyposażone
w zabawki sensoryczne. Dzięki

temu również osoby z niepełnosprawnościami będą mogły czuć
się pełnoprawnymi obywatelami naszego miasta. Zadbamy
o miejsca ciszy i odosobnienia.
W efekcie powstanie nowe, zielone serce Kozienic. W ramach
tej inwestycji zasadzimy 260
drzew oraz ok. 13 tys. krzewów,
bylin, roślin cebulowych i pnączy. Powstanie łąka kwiatowa o
powierzchni 600 m kw. i wiele
innych obiektów służących kolejnym pokoleniom naszych mieszkańców – dodaje Piotr Kozłowski.
Zabierający głos goście podkreślali odwagę i pomysłowość
kozienickich samorządowców
oraz historyczne znaczenie inwestycji dla zrównoważonego

rozwoju w całym regionie.
Burmistrz Piotr Kozłowski
podpisał z wykonawcami umowy na realizację inwestycji
w obecności parlamentarzystów: senatora Stanisława Karczewskiego i posłanki Anny
Kwiecień. Obecni byli również
zastępcy burmistrza Dorota
Stępień i Mirosław Pułkowski,
starosta kozienicki Krzysztof
Wolski, a także przewodniczący
Rady Miejskiej Rafał Sucherman
oraz kozieniccy radni.
W spotkaniu uczestniczyli
także sołtysi i przewodniczący osiedli na terenie których
planowane są inwestycje oraz
Maria Sampolińska, dyrektor
PSP nr 1 w Kozienicach.

Dożynki Gminy Kozienice oraz obchody 250-lecia Stanisławic

S

etki mieszkańców Gminy Kozienice wzięło udział w dożynkach gminnych
w Stanisławicach. Tegoroczne uroczystości połączone były z obchodami 250-lecia istnienia tej miejscowości. Huczną zabawę poprzedziły liczne konkursy
i obrzędy dożynkowe.

W przededniu tegorocznych
dożynek miały miejsce uroczystości związanez obchodami 250-lecia Stanisławic. Odsłonięto m.in.
rzeźbę symbolizującą mieszkańca
miejscowości, a dla przyszłych pokoleń wmurowano kapsułę czasu
oraz zasadzono symbolicznie dąb.
– Te dwa symbole są i przez
wiele następnych lat będą znakami historii i teraźniejszości. Znakami minionych oraz obecnych
czasów. Będą również pomostem
pomiędzy współcześnie żyjącymi mieszkańcami Stanisławic,
a ich przyszłymi pokoleniami.
Jako mieszkańcy Stanisławic możecie być Państwo dumni ze swojego wyjątkowego jubileuszu. Od
dwóch i pół wieku na tej ziemi
żyją rodziny, które swoje życie,
służbę oraz pracę związały właśnie ze Stanisławicami. Wy jesteście ich dumnymi spadkobiercami
– powiedziała Dorota Stępień,
zastępca Burmistrza Gminy Kozienice ds. społecznych.
Niedzielne uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona na
terenie boiska piłkarskiego w Stanisławicach. Tam również toczyła
się dalsza część dożynek. Barwny
korowód poprowadziła orkiestra
dęta kozienickiej Ochotniczej
Straży Pożarnej pod batutą Zygmunta Juśkiewicza wraz z grupą
mażoretek z Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w
Kozienicach. Pieśni okolicznościo-

we wykonał chór Klubu Seniora
„Złota Jesień”.
Tegorocznymi starostami dożynkowymi byli Agnieszka Wołos
i Cezary Szarawarski. Po ich przywitaniu i prezentacji miał miejsce tradycyjny obrzęd dzielenia
chlebem. Następnie głos zabrał
Piotr Kozłowski, Burmistrz Gminy
Kozienice.
– Dożynki to czas dziękczynienia naszemu Stwórcy za plony.
Świętując zakończenie żniw dziękujemy dzisiaj Bogu za błogosławieństwo oraz dobre zbiory, ale
również rolnikom za Wasz wielki
wysiłek wkładany w pracę na roli.
Wszyscy myślimy o Was z szacunkiem i uznaniem. Dla nikogo
nie powinno być tajemnicą, że
rolnictwo to zawód wymagający
wielkiego trudu i hartu ducha, a
chleb produkowany od wieków

przez mieszkańców polskich wsi
jest dla nas wszystkich podstawą
egzystencji. Dożynki to wielkie
święto wsi i jej mieszkańców, bez
których nie było i nigdy nie będzie
zdrowego narodu, silnego państwa oraz sprawnego samorządu. Przed momentem odebrałem
z rąk starostów tegorocznych
dożynek wspaniały, pachnący
bochen chleba, symbolizujący
tegoroczne zbiory i trud ponoszony przez rolników. Chciałbym
w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Kozienice nisko pokłonić się przed rolnikami z Ziemi Kozienickiej oraz gorąco im
podziękować. Gratuluję również
mieszkańcom Stanisławic 250tej rocznicy istnienia tej pięknej,
zasłużonej miejscowości. Cieszę
się i jako burmistrz jestem dumny, że jesteście naszymi miesz-

kańcami i ważną częścią naszej
społeczności lokalnej. Życzę Wam
wielu kolejnych, długich lat intensywnego rozwoju. Rozwijając
siebie, rozwijacie również Gminę
Kozienice. Możecie liczyć na naszą pomoc i zaangażowanie we
wszystko, co robicie dla dobra
wspólnego – powiedział burmistrz
Piotr Kozłowski.
W dalszej części uroczystości
wręczono odznaki honorowe
„Zasłużony dla rolnictwa”. W
tym roku otrzymali je Andrzej
Grzywacz, Sylwester Wołos oraz
Tomasz Spyra. Rozstrzygnięto
również konkurs wiedzy o Stanisławicach, konkurs rolno-ekologiczny, a także konkurs na najładniejszy wieniec, kosz dożynkowy
oraz najlepszą potrawę – w tym
roku pod nazwą „Pajda chleba”.
Uhonorowano też najstarszych
mieszkańców Stanisławic: panie
Genowefę Rębiś, Stefanię Mirka
oraz Mariannę Wołos.
Część
artystyczną
rozpoczął rys historyczny Stanisławic

przedstawiony przez Andrzeja
Wołosa, przewodniczącego komitetu obchodów 250-lecia Stanisławic oraz radnego Rady Miejskiej
w Kozienicach. Następnie na
scenie zaprezentowali się mieszkańcy Stanisławic: Julita i Amelia Kurek oraz Lena Szarawarska,
Mikołaj Wójcik, Patrycja Wołos,
a także Sylwester Wołos i panie
ze Stowarzyszenia Nowoczesna
Gospodyni. Wystąpił też Mariusz
Krawczyk, uczestnik Warsztatów
Terapii Zajęciowej.
Po występach lokalnych artystów na scenie pojawił się zespół tańca ludowego „Kościelec”,
a następnie Zespół Relax. Gwiazdą wieczoru był zespół EXTAZY,
wykonujący muzykę z pogranicza
disco polo i dance. Po jego koncercie rozpoczęła się trwająca do
północy zabawa dożynkowa przy
muzyce zespołu Dekret.
Tegoroczne dożynki gminne
w Stanisławicach poprowadziła
Edyt Zawadzka ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.
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Wyniki 3. konkursu „Nasza kultura z KDK w Gminie Kozienice”!
R

ozstrzygnięto 3. Konkurs
na inicjatywy lokalne „Nasza kultura z KDK w Gminie
Kozienice”.
Komisja w składzie Jarosław Traczyk, Elwira Kozłowska i Mariusz
Basaj oceniła w sumie 5 wniosków, złożonych do konkursu przez
mieszkańców Gminy Kozienice i na
podstaewie przyznanej punktacji
postanowiła o skierowaniu do dofinansowania 3 najwyżej ocenionych.
„Akcja REGENERACJA OdNowa”,
wnioskodawcy: Grupa Aktywnych
Mieszkańców Ryczywołu.
Punktacja: 74 punkty od komisji
| 10 punktów za głosowanie internetowe (141 głosów)

RAZEM: 84 punkty
Wysokość
dofinansowania:
7.000 zł brutto
Śladami Pawła Klimczuka. „Nasz
powiat” odczytany sto lat później,
wnioskodawcy: Ewelina Matuszkiewicz, Janusz Szyszkowski, Sylwia Borek.
Punktacja: 66 punktów od komisji | 6 punktów za głosowanie
internetowe (69 głosów)
RAZEM: 72 punkty
Wysokość
dofinansowania:
6.367 zł brutto
„Kozienice Śpiewają 2 – polskie
hity lat 60-70-80-tych i przeboje
Czesława Niemena”, wnioskodawcy: Anna Pułkowska i Mateusz Puł-

kowski.
Punktacja: 58 punktów od komisji | 8 punktów za głosowanie
internetowe (82 głosy)
RAZEM: 66 punktów
Wysokość
dofinansowania:
7.000 zł brutto
Pełen protokół konkursowy
i formalne opisy inicjatyw znajdziecie Państwo na stronie Kozienickiego Domu kultury (https://
w w w.dkkozienice.pl/index.
php?id=10562), my tymczasem
zapraszamy do przeczytania,
co o swoich inicjatywach mają
do powiedzenia twórcy, których poprosiliśmy o kilka słow
na ich temat!

ZABAWA, INTEGRACJA I MUZYKA ŚWIADECTWO CZASU
I MIEJSCA
J
I
ako jedyna spośród tegorocznych, inicjatywa Anny i Mateusza Pułkowskich jest kontynuacją projektu kozieniczanom już znanego, który w zeszłym roku został przyjęty tak dobrze,
że wprost grzechem byłoby nie pociągnąc tematu dalej! O inicjatywie „Kozienice Śpiewają
2 – polskie hity lat 60-70-80-tych i przeboje Czesława Niemena”, jej celu i tym, czym obecna
edycja będzie różnić się od poprzedniej, opowiedziała nam Anna Pułkowska. Jak słusznie się
domyśliliśmy, główną motywacją dla zorganizowania drugiej edycji był sukces pierwszej.
Uczestnicy pierwszej edycji,
zarówno ci, którzy śpiewali, jak
i widownia, bardzo nas prosili o
kontynuację. Dostaliśmy w tej
sprawie wiele telefonów, SMS-ów
i wiadomości na FB. Jeśli chodzi
o formę, ta edycja będzie bardzo
podobna do poprzedniej, różnići
się będzie natomiast tematycznie.
W pierwszej części mieszkańcy
gminy Kozienice zaśpiewają polskie hity lat 60., 70, i 80., natomiast w drugiej części zespół Ambitus Trio zagra koncert “Niemen
akustycznie”. Czyli: występy amatorów - krótka przerwa - po przerwie profesjonalni muzycy. Myślę,
że ta formuła już się sprawdziła i
przypadła publiczności do gustu,
widzieliśmy integrację uczestników i publiczności, wszyscy się dobrze bawili - a chyba o to chodzi?
Główna różnica, od naszej strony jako organizatorów, wygląda
tak, że o ile przy pierwszej edycji

trzeba było uczestników namawiać, prosić o udział w koncercie,
o tyle teraz dostajemy wiadomości - mailowe, na messengera - w
których to my proszeni jesteśmy
o umożliwienie komuś udziału.
Jeden znajomy powiedział drugiemu, jakoś to się rozeszło - i teraz uczestnicy zgłaszają się sami.
Wiemy już, że będzie kilka osób
z pierwszej edycji, plus kilka nowych twarzy i głosów. Ludzie
bardzo różnorodni - z różnych
klimatów muzycznych i towarzyskich, wykonujący różne zawody, na co dzień nie zajmujący
się śpiewem, ale chcący przeżyć
muzyczną przygodę życia, odkryć
skrywane pasje, spełnić marzenia... taka, z dużym przymrużeniem oka, kozienicka “Szansa
na sukces”! Zabawa, integracja
i muzyka.
Jeśli chodzi o Ambitus Trio, to
ich zaproszenie jest pokłosiem

mojej wcześniejszej pracy, znam
ich i współpracuję z nimi od lat.
To profesjonalni muzycy, którzy
świetnie czują się w różnym repertuarze, chętnie też wchodzą
w ciekawe projekty. A Niemen?
Wydaje mi się, że to dobry wybór
na obecny czas. Z jednej strony sentymentalny, z drugiej - dzieją
się wokół nas takie rzeczy, że spokojnie można ubrać to w piosenkę
“Dziwny jest ten świat”. Myślę, że
na ten czas, na tę sytuację geopolityczną i porę roku - będzie po
prostu idealny. A że tworzył właśnie w latach, których ramy wyznaczają repertuar dla występów
amatorów, wszystko powinno być
tutaj tematycznie spójne.
Zapraszamy co CK-A 16 października o godz. 17.00 - wtedy
rozpocznie się część pierwsza, czyli występy amatorów, gdy zaś dobiegną końca, po krótkiej wystąpi
Ambitus Trio.

ŻEBYŚMY SIĘ ZESPOLIŁY
I NAWZAJEM MOTYWOWAŁY

G

rupa Aktywnych Mieszkańców Ryczywołu najpierw dała się poznać w czerwcu tego roku
i potem w trakcie wakacji, zaskakując energią i aktywizując swoje lokalne środowisko,
a następnie weszła z przytupem w propozycję KDK, zdobywając dla swojej inicjatywy największą ze wszystkich liczbę głosów zarówno ze strony komisji, jak i w głosowaniu mieszkańców.
O inicjatywie „Akcja REGENERACJA OdNowa” opowiedziła nam Beata Bogumił.
Grupa Aktywnych Mieszkańców
Ryczywołu to grupa kobiet aktywnych. Zebrałyśmy się, organizując
w czerwcu piknik w Ryczywole
[“Ryczywolska Łączka”, relacja w
Tygodnik OKO nr 12/22, str. 7 - red.]
i tak nam się fajnie współpracowało, że postanowiłyśmy pociągnąć
to dalej, co zaowocowało całym
cyklem spotkań podczas wakacji,
które współorganizowały Filia nr
6 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, kozienickie Centrum Uslug
Społecznych i właśnie nasza Grupa
- Beata Bogumił, Edyta Abramczyk,
Emilia Fundowicz, Anna Kowalczyk,
Beata Kucińska, Ewelina Nędzi i
Monika Ośka. To są dziewczyny,
które we wszystkich tych wydarzeniach uczestniczyły, w międzyczasie
pisząc projekt do KDK… no i udało
się, mamy tutaj budujący sukces!
Ta inicjatywa jest więc kontynuacją tego, co od jakiegoś czasu robimy, z tym, że przy ryczywolskim
pinkiniku założenie było takie, że
jest on dla mieszkańców, spotkania
wakacyjne były dla dzieci, natomiast tę właśnie inicjatywę pisałyśmy z myślą o kobietach. O nas,
żeby mieć dla siebie chwilę ode-

tchnienia, relaksu i jednocześnie
troszkę się podbudować, dowartościować, żeby grupa się scaliła,
żebyśmy się zespoliły i nawzajem
motywowały. Temu posłużą m.in.
warsztaty jogi i motywacyjne.
Z rzeczy bardziej egzotycznych WenDo, wbrew temu jak może
się kojarzyć, to nie sztuka walki, ale metoda przeciwdziałania
przemocy wobec kobiet. Będziemy się uczyć pewnych zachowań
w
sytuacjach
zaskakujących
i niekomfortowych, by mieć więcej pewności siebie i wiedzieć,
jak się w razie jakiegoś niebezpieczeństwa obronić. WenDo to
także nauka zachowań asertywnych, a to może przydać się także
na co dzień.
Oprócz naszej grupy, do projektu
zapraszamy oczywiście mieszkańców, będzie to więc także swoiste
ożywienie naszej społeczności i
miejscowości, bo jak do tej pory różne warsztaty, zajęcia i tym podobne
dzieją się niestety głównie w Kozienicach - a tutaj wchodzimy na nasz
teren, naszą wieś, w naszą społeczność i chcemy zaproponować
mieszkańcom coś tutaj, u nas, na

miejscu. To dla nas bardzo ważne
i cieszymy się, że właśnie
u nas się to zadzieje.
Warsztaty z autoprezentacji
i pracy z kamerą mają podobny
sens: chodzi o to, by poćwiczyć
występy publiczne, przełamać
nieśmiałość. Nie oszukujmy się:
nasza grupa to kobiety, które nie
pracują zawodowo, tylko wychowują dzieci, “są w domu”,
a tymczasem przy okazji pikniku
czy naszych spotkań na ryneczku
jesteśmy nieraz zobligowane do
tego, żeby coś opowiedzieć, wystąpić przed kamerą, wypowiedzieć
się dla radia… czyli znów wracamy
do pewności siebie i motywacji. Już
teraz mówi się o nas, informacje o
projekcie podawane są w mediach
- musimy być zatem przygotowane do występowania publicznie
i udzielania informacji.
Terminarz już jest, KDK przygotowuje plakaty. Na pewno we wrześniu zaczniemy od warsztatów jogi,
potem aromaterapia, kajaki - tu
akurat wiele zależy od aury - i cała
reszta wydarzeń. Zapisy dla chętnych ruszą od 6 września, zapraszamy serdecznie!

nicjatywa „Śladami Pawła Klimczuka. „Nasz powiat” odczytany sto lat później” jako jedyna spośród trzech wybranych
do realizacji silnie związana jest z historią regionu. Przypomina ważną, choć poniekąd usuniętą w cień przez syna Bogusława, postać Pawła Klimczuka i w ciekawej formie osadza
we kontekście współczesności pracę jego życia. O inicjatywie
opowiedziała nam prawnuczka Pawła Klimczuka, Ewelina
Matuszkiewicz, autorka czterech powieści, których akcja rozgrywa się w Kozienicach.
To, co robimy we współpracy
z Kozienickim Domem Kultury
jeden z elementów projektu,
który zaczęliśmy już rok temu.
W ramach Szkoły Ekopoetyki
pojechaliśmy do miejsc, które
ponad 100 lat temu zjeździł i
opisał Paweł Klimczuk. Książkę
„Nasz powiat” Pawła Klimczuka przeczytaliśmy jako świadectwo tamtego czasu i miejsca,
była też naszym przewodnikiem podczas wędrówek, stąd
też nazwa naszej inicjatywy
w konkursie KDK.
Paweł Klimczuk, ojciec patrona Domu Kultury, przyjechał do
Kozienic w 1917 roku oddelegowany do pracy tutaj jako inspektor szkolny, jeździł po tych
terenach, dobrze je poznał. W
pewnym momencie stwierdził,
że na dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości opublikuje
skrypt dla uczniów, żeby mogli
lepiej poznać historię i geografię
najbliższej okolicy.
W ramach naszej inicjatywy
chcemy przybliżyć postać Pawła
Klimczuka i jego dokonań. Udało się dotrzeć do osób, które go
pamiętają, spotkały go za życia,
nie jest dla nas postacią jedynie
historyczną. Zrobił dla Kozienic
bardzo dużo - nie chodzi tylko
o tę książkę, ale także o rozwój szkolnictwa, zaangażowanie w obchody jubileuszu Jana
Kochanowskiego,
dokonanie
spisu zabytków naszego powiatu… Działał naprawdę szeroko
i intensywnie.
24 września zapraszamy na
jednodniowy festiwal Pawła
Klimczuka. Zacznie się on i zakończy spacerem przyrodni-

czym, które poprowadzi Michał
Książek, ornitolog, leśnik i poeta,
nie tylko zna się na ptakach, ale
potrafi też o nich ciekawie i pięknie opowiadać. Pierwszy spacer,
przeznaczony dla seniorów, odbędzie się rano - przejdziemy się
po kozienickim parku i zobaczymy, co tam lata i ćwierka.
Drugi spacer, popołudniowy,
będzie przeznaczony dla dzieci
w wieku szkolnym, spróbujemy
wtedy obejść Jezioro Kozienickie,
w którego ochronę Paweł Klimczuk również był zresztą zaangażowany - skutecznie przeciwdziałał pomysłowi, który pojawił się
po wojnie, żeby zamienić jezioro
w odpływ dla miejskich ścieków.
Na oba spacery będą obowiązywały zapisy, bo liczba miejsc
jest ograniczona.
O 13.00 w sali kameralnej KDK
będzie prelekcja, w czasie której
opowiem o życiu i dokonaniach
Pawła Klimczuka, o tym, jak
trafił do Kozienic, jak te tereny
zjeździł, co napisał, co zdziałał,
będzie też o tym, co przyniosła
nam wędrówka śladami Pawła
Klimczuka.
Chcemy zachęcić mieszkańców Kozienic, żeby również ruszyli jego śladami. I dlatego
przygotowaliśmy dwie zachęty. Pierwsza z nich to wystawa
zdjęć przyrodniczych autorstwa Janusza Szyszkowskiego,
zdjęcia przyrody bliskiej, dostępnej, takiej, jaką z dużym
prawdopodobieństwem
sami
zobaczymy, gdy wybierzemy się
w te miejsca. Wystawę będzie
można oglądać w patio KDK
przez dwa tygodnie.
Druga zachęta to mapa - infografika, na której z jednej
strony będzie można przeczytać
opisy Pawła Klimczuka sprzed
stu lat, z drugiej sprawdzić,
gdzie jest miejsce, po czym pojechać i sprawdzić, jak tam jest
dzisiaj. Mapa będzie dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej na
stronie domu kultury.

n Mapa powiatu kozienickiego opracowana przez Pawła
Klimczuka, wydana razem
z jego publikacją „Nasz powiat” w 1928 roku
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Danuta Woszczek Sukcesy młodych zawodników
Mistrzynią Europy! UKS „Olimp” w Warszawie

P

olscy lekkoatleci święcili dopiero co swoje sukcesy podczas Mistrzostw Europy w Monachium, tymczasem i na naszym terenie wyrastają sportowcy, którymi możemy
(i powinniśmy!) się chwalić.

21 sierpnia w Warszawie odbyły się Młodzieżowe Ogólnopolskie Zawody Lekkoatletyczne, w
których bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi lekkoatleci Uczniowskiego Klubu Sportowego
"OLIMP", zdobywając 2 medale.
Srebrny medal w biegu na 300

m w kat. U14 zdobył IGOR JOŃSKI uzyskując czas 42;66
W biegu na dystansie 100 m w
kat.U16 brązowy medal z czasem
14,13 wywalczyła EMILIA OŚKA
W tym samym biegu miejsce
8 z czasem 14,98 zajęła AMELIA
LUŚTYK.

W biegu na 1000 m w kat.U16
z czasem 3;26,03 miejsce 4 zajęła OLIWIA STRAG
W finałowym biegu 100 m w
kat.U16 z czasem 13,10 miejsce
6 zajął DAMIAN POTYRA

n Igor Joński na miejscu 2, fot. UKS Olimp.

W

dniach 12 - 14.08.2022 r. w czeskich Lovosicach odbyły
się mistrzostwa europy Masters, w których zawodniczka uczniowskiego klubu sportowego "Olimp" Danuta Woszczek zdobyła tytuł Mistrzyni Europy Masters w biegu na 2000
m z przeszkodami.

n Oliwia Strag na miejscu 4, fot. UKS Olimp.

n Emilia Ośka na miejscu 3, fot. UKS Olimp.

Z ziemi winowajców, cz. 2

W

12., przedwakacyjnym numerze OKA, zamieściliśmy pierwszy fragment wydanej jesienią
zeszłego roku powieści pochodzącej z podkozienickich Śmietanek Anny Strzelczyk - Cichosz pt. “Ziemia Winowajców”. Wakacje dobiegają końca, my zaś prezentujemy fragment
drugi, zdradzając jednocześnie, że już 5 września o 18:00 z autorką będzie można spotkać się
w kawiarni Kulturalna!

Z każdą godziną upał się nasilał, a po południu, tak jak przewidział Benn, zaczęło padać. Sheila
nie miała zbyt dużo pracy, więc
bez problemu uwinęła się ze
wszystkim przed deszczem. W innych okolicznościach wybrałaby
się do lasu albo ruszyła za Bennem do Dolnego Velde i odwiedziła Olafa lub Erinn. Ale nie tylko
pogoda jej nie sprzyjała. Musiała
też czekać na któregoś z Dessdertów, mającego pojawić się w
sprawie poroża.
Zamknąwszy dokładnie drzwi
i okna, usiadła przy stole i wyciągnęła zestaw do ćwiczenia
kaligrafii. Jej ojciec nie przykładał do tego zbyt dużej wagi. Za
to Benn, odkąd tylko pojawił
się w ich domu, katował ją wykładami o tym, jak ważne jest
wykształcenie. Niezbyt podobało jej się gięcie karku nad pergaminami, choć w krzakach na
polowaniu nie miała z tym problemu. Przepisywała bestiariusze
i starała się odwzorować ilustracje przedstawiające zwierzęta. O
ile pierwsza część wychodziła jej
z trudem, o tyle druga nie wychodziła jej w ogóle. W całym
swoim życiu Sheila potrafiła narysować jedynie kwiatek, słońce
i konia. Z tym że koń ten zawsze

n Zeskanuj i posłuchaj tego
fragmentu czytanego przez
Konrada Makowskiego!
miał patykowate nogi i wyłupiaste spojrzenie.
Jak zwykle szybko się zniechęciła i odłożyła pióro. Spojrzała
z niezadowoleniem na zalane
okno. Krople dudniły o szybę i
drewniany dach. Z kąta dobiegało irytujące kapanie wody do
przygotowanego wiadra.
Powinniśmy to naprawić –
pomyślała i poczuła lekki ucisk
w gardle.
Należało wyremontować leśniczówkę. Przede wszystkim rozbudować szopę i dostawić jeden
pokój dla niej. Do tej pory sypiała
w oddzielonym piecem i szafą
kącie, gdzie mieściło się tylko
wąskie łóżko i mała skrzynia na

jej prywatny dobytek. Ale potrzebowała pokoju. Oboje to czuli. Benn jednak zdawał się wciąż
wierzyć, że jego podopieczna
lada moment się od niego wyprowadzi. Miała dwadzieścia trzy
lata, więc spokojnie mogła wyjść
za mąż. Problem w tym, że nie
miała na to ochoty.
Spojrzała na swoje odbicie w
mokrym oknie. Szczupła twarz
wydawała jej się całkiem zwyczajna. Normalne usta, normalny
nos. Wyraziste kości policzkowe
i duże, bardzo ciemne oczy. Te
oczy właściwie jej się podobały.
Erinn czasem mówiła, że są nieco zbyt chłodne, cokolwiek to
znaczyło. Prawdopodobnie miała
na myśli to, że Sheila powinna
się częściej śmiać i patrzeć na
ludzi łagodniejszym wzrokiem.
Uśmiechnęła się do swojego
bladego odbicia, ale deszcz zniekształcił ten obraz. Odgarnęła z
ramienia ciemnobrązowy warkocz, który też miał chłodny odcień i westchnęła.
Mogła odejść z leśniczówki, ale
tylko z Bennem. Czasem marzyło
jej się podróżowanie, opuszczenie Aldeny i poszukanie szczęścia
na kontynencie. Zwłaszcza odkąd skończyła się druga wojna z
Darrethanem, ten pomysł był na-

prawdę sensowny. Dopóki trwały walki, wyspy były stosunkowo
bezpieczne.
Sheila pochyliła się i ułożyła na
stole, wtulając głowę w ramiona. Czuła, że zbliżał się dla niej
trudny czas. Musiała przetrwać

te kilka lat, kiedy wszyscy będą
oczekiwać od niej zamążpójścia.
A kiedy już oficjalnie uznają ją
za starą pannę, odpuszczą i dadzą jej spokój. Wtedy razem z
Bennem rozbudują leśniczówkę
i szopę.
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PRZYSTANEK PIZZA W KAWIARNI KULTURALNA

Z

gadza się, u progu nowego roku szkolnego zwieramy szeregi i koncentrujemy siły. Koniec
sezonu ogórkowego, od teraz rządzić będą pomidorki koktailowe, mozarella, salami, chorizo, kurczak, prażona cebulka, jalapenio… oj, chyba się rozmarzyliśmy!
Jeśli kogokolwiek zmartwiły
wczoraj rano zamknęte drzwi
“od środka” do kawiarni Kulturalna, uspakajamy: jedynym powodem tej - krótkiej
zresztą - niedogodności była
instalacja pieca, dzięki któremu od najbliższego weekendu nasze pizze i zapiekanki
włoskie dostępne będą od
ręki, pieczone na miejscu, bez
konieczności czekania na dostarczenie z lokalu na byłym
dworcu PKS!

Jak zawsze zapraszamy także na pyszne naturalne lody,
doskonała kawę z kazimierskiej palarni rzemieślniczej,
ciasta i desery, lemoniadę,
tortille, tosty…
Poza tym: Kino KDK nie
tylko wróciło po wakacyjnej
przerwie, ale także Kozienicki
Dom Kultury uruchomił długo wyczekiwaną przez mieszkańców sprzedaż internetową
biletów. Wejściówki na ulubiony film kupimy teraz bez

wychodzenia z domu… gdy już
jednak z niego wyjdziemy, po
drodze pomiędzy fotelem domowym a kinowym warto zaopatrzyc się w nachosy z wybranym sosem lub popcorn!

Warto przy tym pamiętać, że kawiarnia Kulturalna to nie tylko rozkosze dla podniebienia,
ale i strawa dla ducha - po wakacyjnej przerwie kolejne imprezy kulturalne już wkrótce!

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

