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25 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie!

16

września ćwierćwiecze swojego istnienia obchodziła instytucja wyjątkowa: bardzo
potrzebna i spełniająca ogromnie ważne zadanie, a jednocześnie działająca relatywnie
na uboczu i bez fanfar - na tyle, że wiele osób ma wciąż dość mgliste wyobrażenie o tym, czym
WTZ właściwie jest. A szkoda - dlatego dobrze, że impreza odbyła się z takim rozmachem,
stawiając na moment w zasłużonym świetle reflektorów zarówno pracujący od tylu
lat z ogromnym zaangażowaniem personel, jak i samych uczestników warsztatów.

Uwagę odwiedzających tego
czwartku budynek CK-A musiały
zwrócić wystawione w holu gabloty
i spoczywające w nich piękne przedmioty. Wszystkie one wytworzone
zostały w ramach terapii zajęciowej
przez uczestników warsztatów. Każdy
mógł się przekonać, że terapuetyczny kontekst ich powstania w niczym
nie umniejsza kunsztowi ich wykonania. Jeśli chodzi o nas, to jeszcze
przed wejściem na salę koncertowo-kinową, gdzie odbyć miała się uroczystość, dostaliśmy entuzjastyczną
recenzję WTZ z pierwszej ręki, gdy
spotkaliśmy uczestników warsztatów,
którzy zgodzili się podzielić z nami
swoimi odczuciami na ich temat.
- Do WTZ uczęszczam od 25 lat, od
samego początku. Były wzloty i upadki, ale ogólnie wspominam te lata
miło. Sporo się nauczyłem, nabyłem
dużo doświadczenia. Uczestniczenie
w warsztatach jest dla mnie ważne.
Kolejne 25 lat? Tak, oczywiście! powiedział nam uczestnik, który, jak
wynika z jego stażu, miał okazję obserwować rozwój kozienickiego WTZ
od samego początku.
- Do WTZ uczęszczam od 2014
roku. To już 7 lat i jest coraz lepiej,
lepsza jest moja ocena, zmieniłam
się diametralnie. Opiekun jest za-

dowolony. Czasem “podpadam”,
ale to jest chyba normalne. Chcę
móc cały czas uczęszczać na warsztaty, nie wyobrażam sobie na nie
nie chodzić. Jest to dla mnie rozrywka, rozwój i dobrze spędzony
czas. - powiedziała nam pani Ewa.
Sala koncertowo-kinowa okazała
się być pełna - uczestnicy warsztatów
z rodzinami, personel, liczni goście
i przyjaciele WTZ i przedstawiciele
władz samorządowych. Przybyłych
powitała instruktorka z WTZ Marlena
Sankowska, by następnie zaprosić na
scenę kierowniczkę obchodzącej jubileusz instytucji, Danutę Bernacik, która krótko przypomniała historię po-

więcej na str. 3

wstania warsztatu i ludzi, którzy się w
swoim czasie temu dziełu przysłużyli:
- Warsztat to instytucja, ale do
jej powstania przyczynili się ludzie,
którym przyświecała idea pomocy
osobom niepełnosprawnym i ich
otoczeniu. (…) Pomysł poddała Pani
Wacława Kobierska – ówczesna dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu.
Pan Henryk Madejski – ówczesny
Burmistrz Gminy Kozienice i Radni
miejscy chętnie przyjęli do realizacji to
zadanie. Samą organizacją placówki
zajął się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którym kierowała
Pani Halina Grudzień. Pani Kierownik
zorganizowała to bardzo sprawnie,
cała organizacja trwała 9 miesięcy.
(…)
Do uczestnictwa zakwalifikowano
wtedy 25 osób z niepełnosprawnością
intelektualną z Gminy Kozienice. (...)
Pierwszy dzień pobytu to 18.09.1996
roku. Oficjalne otwarcie odbyło się
kilka dni później. Wszystkich uczestników oczywiście doskonale pamiętam,
i wspominam z wielkim sentymentem. Uczestnicy byli dowożeni na
zajęcia wynajętym busem. Dopiero
po ok. roku Warsztat miał swój samochód - 9-cio osobowego busa, który,
tak jak wszystkie następne, był finansowany głównie przez PFRON oraz ze
środków Gminy Kozienice.
Pomieszczenia były wyposażone
w potrzebne sprzęty, ale wyglądały
dość smętnie. Dopiero po pewnym
czasie ściany i półki zaroiły się pięknymi obrazami i dekoracjami, które
wykonali uczestnicy w ramach terapii artystycznej. Te prace, których
z czasem było coraz więcej i coraz
piękniejsze pozwalały na organizowanie wystaw. W ten sposób pokazywaliśmy społeczeństwu, że osoby

z niepełnosprawnością mają umiejętności, talenty i pasje. (...)
Warsztatów w Polsce było jeszcze
niewiele. (....) WTZ w Kozienicach był
wtedy jednym z niewielu w regionie
radomskim. (...) Nazwa Warsztat
wtedy kojarzyła się wielu ludziom z
innymi rzeczami, ale z czasem się do
niej przyzwyczailiśmy. I tak niektórzy
uczestnicy mówią, że idą do pracy, a
niektórzy, że do szkoły. Z czasem zmienił się podział administracyjny państwa, powstały samorządy powiatowe i tym samym Powiatowe Centra
Pomocy Rodzinie. Od tego czasu mogliśmy przyjmować na terapię osoby
z niepełnosprawnością z Powiatu Kozienickiego. Warsztat zmienił siedzibę
z tej przy ul. Skłodowskiej na obecną
w Przewozie w budynku po byłej
szkole podstawowej. Przybywało
uczestników i ostatecznie 2 lata temu
Warsztat stał się jednostką organizacyjną Gminy Kozienice. Teraz jest jednym z ponad siedmiuset warsztatów
w Polsce, terapią obejmuje 40 osób z
niepełnosprawnością intelektualną z
terenu Powiatu Kozienickiego.
Po tym wystąpieniu na scenie pojawił się Burmistrz Gminy
Kozienice Piotr Kozłowski z wiceburmistrz Dorotą Stępień i Przewodniczącym
Rady
Miejskiej
Rafałem Suchermanem.
– Idea utworzenia Warsztatów
Terapii Zajęciowej była wspierana
przez wiele osób i podmiotów, ale
myślę, że sukces tego miejsca, ten
srebrny jubileusz, to w dużej mierze
zasługa osób, które tam pracują pani kierownik, instruktorów, rehabilitantów, pracowników obsługi, a
także członków stowarzyszenia na
rzecz osób niepełnosprawnych i ich
rodzin „Sami Sobie”. Państwa praca
i działania wskazują, że w tym dzisiejszym świecie nastawionym na
„ja” można powiedzieć „ty”. Można
dostrzec inną osobę i jej potrzeby
przedłożyć ponad swoje. To państwo codziennie cząsteczkę siebie
oddajecie drugiemu, potrzebującemu człowiekowi – mówił burmistrz.
Za słowami pochwały poszedł i czyn,
gdy wiceburmistrz Dorota Stępień
przekazała symboliczny czek opiewający na 100 000 zł, jakie Gmina Kozienice zdecydowała się przekazać na
dofinansowanie e-pracowni w WTZ.
Ciepłe słowa padły także ze strony
wicestarosty powiatu kozienickiego
Małgorzaty Bebelskiej - i tu również za
deklaracjami poszło wsparcie w postaci vouchera pieniężnego.
“WTZ. Taki drugi dom…” - to tytuł
reportażu z okazji jubileuszu placówki, przygotowanego przez zespół
Kroniki Kozienickiej, który wyświetlony został na dużym ekranie i przyjęty

z ogromnym entuzjazmem i wzruszeniem. O tym, jak bardzo porusza,
możecie Państwo przekonać się sami,
odszukując go (wystarczy wpisać tytuł) na kanale YouTube Kroniki Kozienickiej. Zachęcamy gorąco!
Po projekcji filmu dr Andrzej Gołębiowski z WSH w Radomiu, będący w
WTZ częstym gościem, przedstawił
wykład pod tytułem „Od idei humanizmu do realizmu solidarności społecznej”. Mimo tytułu sugerującego
“trudną” tematykę, wystąpienie z
jednej strony lśniło humorem, z drugiej zaś dawało okazję do refleksji,
bo rzadko zdarza się, by tak głęboko
humanistyczne obserwacje przekazywane były w tak bezpośredni, zwięzły
i jasny sposób.
Przyszedł wreszcie czas na występy samych uczestników WTZ!
Duet złożony z Mariusza Boryczki
i Wojciecha Rokity zaprezentował
brawurową wersję skeczu “Marian
i Hela”, Mariusz Krawczyk zaśpiewał dwa hity z repertuaru IRY, wokalnie zaprezentowali się również
Wojciech Rokita i Monika Bzdzikot,
grupowo natomiast uczestnicy WTZ
zaproponowali najpierw porywający
energią układ taneczny, a następnie
pantomimę pt. “Komik” Na koniec
części artystycznej wszyscy uczestnicy oraz pracownicy WTZ odśpiewali
wspólnie utwór zespołu Pod Budą
pt. “Wtedy tylko jeszcze chcieć”.
Nie był to jednak koniec wzruszeń
- w istocie największe miały dopiero
nadejść, ponieważ jubileusz 25-lecia
był dla Danuty Bernacik okazją do
podsumowania nie tylko działalności WTZ, ale także własnej kariery
zawodowej, ponieważ ze sceny poinformowała o swoim przejściu na
emeryturę. Nie zapanował jednak
przez to bynajmniej nastrój minorowy, poniewaz pani Danuta odeszła
do sprawy tyleż refleksyjnie, co z humorem. - podobnie jak grono osób,
które zapragnęły jej lat owocnej pracy pogratulować, a których zebrało
się tyle, że komu zabrakło refleksu, by
zająć strategiczną pozycję, ten musiał
odstać swoje w naprawdę długiej kolejce...
Na tym skończyła się część oficjalna, w dalszej zaś zebrani przenieśli się
parter, gdzie delektując się bankietowymi wiktuałami i ciekawymi rozmowami mogli podziwiać wspomniane
przez nas na początku dzieła uczestników WTZ.
Ze swej strony, jako redakcja Tygodnika OKO, gratulujemy wytrwałości i siły wszystkim uczestnikom
i personelowi WTZ w Przewozie…
oraz życzymy by nigdy im ich nie
zabrakło w kolejnym ćwierćwieczu!
AlKo
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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 komplet opon letnich KLEBER 195/55/R15 i jedną oponę MICHELIN 195/55/
R15. Cena do uzgodnienia.
Tel. 604 420 756
• 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
• Sprzedam rozrusznik oraz siłownik tylny do koparki CASE,
cena 2000 zł. Tel. 784-783-757
• Sprzedam koparkę kołową Case
688P, rok 1991, cena 44 000.
Tel. 784-783-757
• Sprzedam rozrusznik i siłownik do koparki CASE
Tel. 784-783-757

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę rekreacyjną”
(400m2) na terenie R.O.D ,,Dolinka” w Kozienicach Al. Truskawkowa nr.73 Tel. 516-361-731
• Sprzedam działkę rekreacyjną
nr 48 na ROD „USTRONIE” w Kozienicach. Działka zabudowana –
altanka murowana z poddaszem,
podpiwniczeniem i własnym ujęciem wody. Tel: 501 478 780

• Kupię działkę budowlaną w
miejscowości Majdany lub okolice. Tel. 739-075-275
• Kupię mieszkanie 2-3 pok. w
Kozienicach. Może być do remontu. Tel. 517-829-087
• Sprzedam gospodarstwo
rolne, 15 ha, gm. Policzna.
Tel. 784-783-757
• 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 rolną, znajduje się na niej las oraz łąka
działka, pow. 5000m² , znajduje
się w miejscowości Aleksandrów
gmina Magnuszew. Cena za 1m²
to 29 zł oczywiście cena podlega
negocjacji. Telefon 692 604 059
(Sławomir)
• Sprzedam działkę budowlaną
w Chinowie, 2000m². Cena do
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam działkę budowlaną,
900m². Bogucin, z pozwoleniem
na budowę, wszystkie media.
Tel. 668-803-997
• Sprzedam hektar ziemi w Brzózie klasa 3 cena 40.000. Telefon
kontaktowy 604-181-478
• Sprzedam działki budowlane w Janikowie 1200m².
Tel. 604-181-478
lub 503-124-381

Firma EOC BELGIUM O/ w Polsce w Luczynowie
poszukuje kandydatów na stanowisko: Pracownik Produkcyjno-Magazynowy do działu produkcji
wodnych klejów do papieru.
Wymagania: wykształcenie min. średnie, uprawnienia do
obsługi wózków widłowych, dyspozycyjność i gotowość
do pracy w systemie 2-zmianowym,
Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie stałe oraz premię
uznaniową, możliwości pracy stałej w stabilnej firmie.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z firmą
tel. 48 332 03 32, lub 502 329 474 lub
na email: rekrutacja.eoc2015@gmail.com
EOC Belgium nv SA Oddział w Polsce
Łuczynów 98 C, 26-900 Kozienice

RÓŻNE

KASY FISKALNE ON-LINE

• SPRZEDAM komputer stacjonarny marki DELL Windows 7
Professional z monitorem DELL.
Procesor: Intel Pentium CPU
G640 2.80 GHz Pamięć RAM
8.00GB. 64-bit. Tel. 606-743-998
• Sprzedam wersalkę, stan
bardzo dobry, cena 120 zł.
Tel. 501-566-168
• Sprzedam fotele stan bardzo dobry, cena za fotel 25 zł
Tel. 501-566-168
• Sprzedam wagę do 500
kg, stan dobry, cena 120 zł
Tel. 501-566-168
• Sprzedam ościeżnicę z drzwiami Stan bardzo dobry. Cena 220
zł. Tel. 501-566-168
• Sprzedam młynek do zboża odwiewania cena 220 zł.
Tel. 501-566-168
• SPRZEDAM sieczkarnię do kukurydzy firmy Krone.
Tel. 661 513 348
• SPRZEDAM beczkę 600l ocynk.
Szczelna z zaworem, używana do
wody. Tel. 604 420 756
• Sprzedam matę masującą Salute. Więcej informacji pod numerem telefonu 508-146-288
• Sprzedam klimę stojącą.
Tel. 784-783-757
• Sprzedam klimatyzację pokojową stojącą, cena 500 zł
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam 2 sedesy poznańskie,
cena 200 zł. Tel. 668-803- 997
• Sprzedam stoisko w DH Casino
w Pionkach z towarem bielizna
upominki srebro wraz z wyposażeniem i kontaktami handlowymi. Więcej informacji pod nr
telefonu 602-579-045

OD 1099 ZŁ. NETTO
Spółdzielnia Socjalna

"PRZYSTANEK KOZIENICE"

Tel. 503 057 533

Punkt serwisowania kas mieści się
przy ul. Konstytucji 3 Maja 3
(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)

Kierowca C+E
do przewozu
szamb betonowych
Polska
od 8 000 zł/mc
TEL. 517 249 095

------------------------------------------Zakłady Silikatowe Żytkowice SA
zatrudnią: PRACOWNIKÓW
BEZ DOŚWIADCZENIA
DO PALETOWANIA CEGIEŁ
tel. kontaktowy 600 030 838
--------------------------------------------
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KAMYCZEK, KTÓRY NIE ULEGNIE EROZJI
W

sobotę, 18 września rozpoczęła się oficjalnie już 6. edycja kampanii społeczno-charytatywnej „Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi.” Organizatorem akcji jest jak zwykle Fundacja Energia-Działanie, natomiast partnerem wydarzenia jest Enea Wytwarzanie. W drugim
dniuw Kawiarnia Kulturalnej w Kozienicach odbyło się spotkanie z liderką, prezes fundacji
i spiritus movens całego przedsięwzięcia, Beatą Smykiewicz-Różycką.

Choć formalnie rzecz biorąc i
patrząc na zapowiadające wydarzenie plakaty Beata Smykiewicz-Różycka występować miała w
jego ramach przede wszystkim
jako autorka wydanej w ubiegłym
roku książki pt. „Okruchy dnia,
czyli Krzysiek i inne zapiski”, w
rzeczywistości bardzo mało było
podczas tego spotkania autopromocji, bardzo dużo natomiast
informacji na temat kampanii i
jej tegorocznej odsłony oraz podziękowań dla wszystkich, którzy
ja wspierają.
Książka powstała, jak wyjaśniła
autorka, z potrzeby chwili i w bar-

dzo konkretnym celu, a mianowicie po to, by stanowiła swoistą
“cegiełkę” w sytuacji, gdy tradycyjna zbiórka publiczna i normalne prowadzenie kampanii było z
powodu pandemii niemożliwe, a
także by dać wyraz temu, czym
jest prowadzenie działalności w
tak trudnym obszarze pod względem emocjonalnym i wymiarze
relacji międzyludzkich:
- To są moje spostrzeżenia,
to są moje teksty, to są historie
utkane z naszych doświadczeń
kozienickich, z naszych doświadczeń rodzinnych, bardzo bliskich,
bo fundacja to jest takie miejsce,

w którym nawiązują się więzi.
Kiedy trafiają do nas dziewczyny
z chorobą mniej lub bardziej zaawansowaną my się zaprzyjaźniamy - i potem nie każdej udaje się
przeżyć, natomiast więzi zostają,
one są i dlatego też ta książka
to również taka pamiątka, taki...
pomnik to za duże słowo, ale na
pewno taki mały kamyczek, który
nie ulegnie erozji.
Pisząc to przeżywałam bardzo,
ponieważ zdaję sobie sprawę,
że trafi ta książka - i trafiła - do
rodzin osób, o których gdzieś pisałam, w związku z czym te osoby
miały ze mną straszliwie ciężkie
życie, bo za każdym razem, kiedy
cokolwiek napisałam, wykonywałam telefon i wszystkich dookoła
katowałam, kazałam im słuchać.
Spojrzenie z przymrużeniem
oka na własną twórczość (“Polonista jest najgorszym tworzywem
literackim. Nie powinien niczego
pisać - wiem, co mówię”) oraz

empatyczne nastawienie na to,
by realnie czemuś ona służyła i
komuś pomagała były dominantami sposobu, w jaki autorka prezentowała swoje dzieło.
Zebrani - a było to naprawdę
wiele osób, które w kawiarni ledwo się mieściły - mieli okazję wysłuchać jednego z opowiadań pt.
“Różowa piżama”, po nim zaś porozmawiać z autorką, uzyskać jej
podpis na egzemplarzu książki…
oraz nauczyć się metody samobadania piersi dzięki udostępnionym przez Fundację fantomom.
Jakiego jeszcze trzeba dowodu,
że było to jedno z tych nielicznych
spotkań autorskich, na których
ego autora w żadnym momencie
nie wychodzi na pierwszy plan,
ponieważ istotą zarówno jego
twórczości jako i działalności pozatwórczej jest skupienie na konkretnych formach pomocy drugiemu człowiekowi?
Tegoroczna kampania odby-

wała się pod hasłem “Z życiem
nam po drodze”, toteż w pierwszym jej dniu chętni mogli przyjśc na teren kozienickiego l.O. i
skorzystać m.in. z symulatora
dachowania czy zderzenia czołowego. Odbyła się także parada
motocyklistów, która zakończyła
się w ośrodku socjalizacyjnym
“Panda”, gdzie na uczestników
parady czekał ciepły posiłek oraz
gdzie również można było skorzystać z edukacji w zakresie badania
i samobadania piersi.
Patronami honorowymi tegorocznej edycji Idy Czerwcowej są
Burmistrz Gmina Kozienice Piotr
Kozłowski, Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski. Enea
Wytwarzanie
jest partnerem
oraz mecenasem wydania tomiku "Okruchy dnia, czyli Krzysiek
i inne zapiski" oraz jego dodruku.
AlKo

Meteory, meteoryty, meteoroidy, bolidy, perseidy… ROZMAWIAĆ ODWAŻNIE

… o tym wszystkim oraz wielu jeszcze równie emocjonujących zjawiskach rozgrywających
się na styku naszej codzienności i kosmosu rozprawiano w piątek, 17 września, na sali CK-A
w ramach zorganizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach seminarium poświęconego
takim właśnie tematom.
Stałym Czytelnikom Tygodnika OKO stacja bolidowa PFN
76 w Kozienicach nie powinna
być obca - pisaliśmy o niej obszernie już w październiku 2019
roku, promowaliśmy też wówczas dedykowaną jej zbiórkę.
Pod tajemniczą tą nazwą kryje
się wycelowana w niebo kamera, trochę sprzętu komputerowego, ogromne ilości danych
do przeanalizowania… i zajmujący się tym wszystkim młodzi
pasjonaci z ZS nr 1 pod opieką
Mirosława Mazura.
Co takiego właściwie robią?
Otóż działając w ramach Polskiej
Sieci Bolidowej (Polish Fireball
Network), czyli siatki podobnych
stacji rozsianych po całej Polsce,
zbierają dane o przelotach… no
właśnie: nie meteorytów (choć
te można było obejrzeć na towarzyszącej seminarium wystawie
okazów z kolekcji Pawła Zaremby
i Zbigniewa Tymińskiego), lecz
meteoroidów, względnie meteorów. Przypomnijmy: meteoryt to
tylko taki obiekt, który z kosmosu
na Ziemię już spadł. Meteor z kolei to każdy, który w pobliżu tylko
przelatuje lub spala się w atmosferze. Bardziej ortodoksyjni badacze nazwę meteor rezerwują
jedynie dla samego śladu przelotu, lecący obiekt zaś nazywają
meteoroidem.
Piątkowe spotkanie otworzył
prof. Arkadiusz Olech z Centrum
Astronomicznego Mikołaja Kopernika w Warszawie z wykładem “Polowanie na spadające
gwiazdy”, w toku którego streścił
całą historię powstania sieci bolidowych na świecie i w Polsce
oraz główne problemy i nieporo-

zumienia związane z tą tematyką. Oberwało się m.in. nam, czyli
dziennikarzom, jako tym, którzy
śledzeniem bolidów na niebie
interesują się ponoć jedynie w
sezonie oŋórkowym, a przy tym
uporczywie (i błędnie, o czym
już wiemy) nazywają badaczy
“łowcami meteorytów”.
Kolejna prezentacja dotyczyła już stricte kozienickiej stacji
i nosiła tytuł “Stacja bolidowa
PFN76 Kozienice – nowe otwarcie”. Młodzi badacze znani Państwu z artykułu sprzed dwóch lat
wystąpili jako weterani (czas jednak pędzi szybciej niż meteoroidy!), poznaliśmy też nową młoda
kadrę dowiedzieliśmy sie o jej
pierwszych obserwacyjnych sukcesach… tych zaś będzie wkrótce
z pewnością dużo więcej, gdy
dzięki ufundowanym przez Eneę
Wytwarzanie sprzętowi stacja
zwielokrotnienie wkrótce swoje
mo żliwosci przerobowe!
W planie seminarium znalazły się także takie wykłady jak

“Przewidzieć zagrożenie z kosmosu - strumień Taurydów”
(Przemysław Żołądek Polska Sieć
Bolidowa, współpracownik Europejskiej Agencji Kosmicznej),
“Od meteorytów do planetoid”
(Zbigniew Tymiński Narodowe
Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM i
Polska Sieć Bolidowa) oraz “Podsumowanie 2020 PFN:” (Mariusz
Wiśniewski Polska Sieć Bolidowa)
Wykładom będzie towarzyszyć
wystawa meteorytów z kolekcji Pawła Zaremby i Zbigniewa
Tymińskiego. Czy można chcieć
więcej, będąc pasjonatem przelatujących nad nami od czasu do
czasu odłamków kosmicznych
obiektów?
Wśród przybyłych znaleźli się między innymi dyrektor
szkoły Ryszard Zając, wiceprezes do spraw pracowniczych
w Enei Wytwarzanie Marcin
Łukasiewicz oraz wicestarosta
Małgorzata Bebelska.
AlKo

Z

godnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru Tygodnika
OKO, w poniedziałek, 13 września, odbyło się w Kawiarni
Kulturalnej w Kozienicach spotkanie z Tamarą Bieńkowską psychologiem, supervisorem coachingu, wykładowcą akademickim i autorką popularnego podcastu „Szefska pasja”.

-Nie ma jednej dobrej gotowej
odpowiedzi na pytanie “jak żyć”.
Co człowiek to historia, w związku
z czym myślę, że przedyskutujemy
sobie tutaj dwie ważne kwestie:
po pierwsze “jak żyć”, a po drugie,
że chcemy rozmawiać odważnie,
czyli w taki sposób, by stawiać
sprawy wprost, bez owijania w bawełnę. Sama jestem ciekawa, do
czego nas ta dyskusja doprowadzi
- mówiła Tamara Bieńkowska tuż
przed spotkaniem.
Spotkanie zorganizowane zo-

stało przez Spółdzielnię Socjalną
“Przystanek Kozienice” w ramach cyklu spotkań z ciekawymi
ludźmi pod wspólnym tytułem
“JAK ŻYĆ?”. Kolejne spotkanie z
tego cyklu zaplanowane jest na
poniedziałek 11 października, a
jego bohaterem będzie znany
doskonale czytelnikom OKA Piotr
Cieszewski - zdobywca Mount
Everestu, profesjonalny mówca
i trener przywództwa, ekspert
w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju, ambasador Szlachetnej Paczki, maratończyk i taternik.
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Hunt Run. „Najdzikszy” bieg sezonu z przeszkodami zawitał do Kozienic
P
onad 2 tysiące uczestników, 4 trasy o różnym stopniu
trudności. Niezwykłe emocje i niezapomniane wrażenia. Po raz pierwszy w Kozienicach zagościł Hunt Run. Bieg
z przeszkodami Aloha Dziku.

Przez dwa dni - 18 i 19 września - teren Kozienickiego Centrum
Rekreacji i Sportu oraz okolicznych pól i bezdroży stał się areną zmagań ludzi nie bojących
się ekstremalnych wyzwań. Tym
bardziej, że pogoda delikatnie
mówiąc nie rozpieszczała.
- Mamy ponad dwa tysiące
uczestników z całej Polski startujących w ciągu dwóch dni na czterech dystansach: Hardy Dzik – 10
km, Dobry Dzik – 6 km, Family
Dzik – 4 km i Dziczek dla dzieci –
1 km. –wyjaśnił Adam Sułowski
organiza tor biegów. - Uczestnicy
są zachwyceni przygotowaniem
tras. Docierają do mnie same pozytywne głosy – dodał.
Start i meta znajdowały się na
terenie ośrodka, potem w zależności od długości trasy uczestnicy musieli zmierzyć się z różnymi przeszkodami. Było noszenie
opon, rowy z błotnistą wodą,
zasieki, wspinalnie, równoważnia
i wiele innych „atrakcji” przygotowanych dla zawodników.
Po przebiegnięciu trasy na mecie na każdego czekał pamiątkowy medal. Zawodnicy przekraczali
ja ubłoceni, mokrzy ale szczęśliwi.
W gronie startujących na
wszystkich 4 dystansach nie zabrakło też kozieniczan. Stratowali indywidualnie i drużynowo
świetnie się przy tym bawiąc.
Były m.in. drużyny BBL, Morsjan
i Urzędu Miejskiego.
Choć podczas startów liczyły
się ekstremalne przeżycia i super
przygoda to prowadzona była też
klasyfikacja najlepszych zawodników indywidualna i drużynowa.
Na koniec każdego dnia wręczane były puchary i upominki. Miło

nam donieść że w gronie najlepszych znalazła się tez kozienicka
drużyna BBL w składzie: Krzysztof Cieślak, Marcin Podczasi,
Grzegorz Sobczyk i Damian Wolszczak wspomagani przez Daniela
Bacę i Mateusza Klimasa.
Zmagania biegaczy dopingowały też władze Kozienic w tym
burmistrz Piotr Kozłowski i jego
zastępcy Dorota Stępień i Mirosław Pułkowski. Co warte podkreślenia to właśnie Dorota Stępień
była pomysłodawczynią tego
wyjątkowego
przedsięwzięcia
w naszym mieście.
- Pierwszy raz taki bieg organizowany jest w Kozienicach, mam
nadzieję, że uczestnikom się podobało. Bardzo się cieszę, że kozieniczanie tak licznie wystartowali. Jesteśmy dumni, że mamy
takie aktywne i zaangażowane
społeczeństwo – podsumowała
wydarzenie zastępca burmistrza
Dorota Stępień.
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OTWARCIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

W

poniedziałek 20 września br. odbyło się oficjalne otwarcie nowej instytucji publicznej na terenie naszego miasta – Centrum Usług Społecznych. To nowoczesna
jednostka, powstała z przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach, w której mieszkańcy gminy otrzymają kompleksowe wsparcie związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną. Dyrektor CUS będzie również koordynował pracę Warsztatu Terapii Zajęciowej i Domu Seniora oraz ewentualnych innych jednostek pomocy społecznej, łącznie z tymi mającymi dopiero powstać. Dzięki unifikacji
powstało miejsce przyjazne wszystkim interesantom, poszukującym wsparcia.

Centrum Usług Społecznych
w Kozienicach jest jedną z 30
lokalizacji na terenie kraju, wybranych w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co istotne, nasz projekt był
jednym z najlepiej ocenionych!
Dzięki temu za pośrednictwem
Ministerstwa nasza gmina otrzymała prawie 3,2 mln złotych
funduszy z Unii Europejskiej,
które uzupełniła własną kwotą
w wysokości ok. 1 mln złotych.
Na bazie tego budżetu przeprowadzono remont i przystosowanie dawnego budynku Ośrodka
Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach przy ul. Radomskiej 36 na
potrzeby siedziby Centrum.
Wydarzenie
zgromadziło
wiele osób zaangażowanych w
rozwój nowej jednostki. Wśród
obecnych znaleźli się także mi-

nister Marlena Maląg oraz posłowie na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Anna Kwiecień i Andrzej
Kosztowniak, jak również wicewojewoda mazowiecki Artur
Standowicz. Z historią powstania, przeznaczeniem i ofertą
usług świadczonych przez CUS
zapoznał zgromadzonych Burmistrz Gminy Kozienice Piotr
Kozłowski, będący jednocześnie
głównym pomysłodawcą organizacji Centrum w naszej gminie.
Jak sam podkreślił jest „dumny,
że nam jako jednej z trzydziestu
gmin w Polsce, udało się przejść
przez procedurę konkursową i
zdobyć dotację na utworzenie
i urządzenie tego nowoczesnego obiektu. Dzięki powołaniu CUS-u robimy duży krok w
zakresie dostępności i jakości
oferty społecznej dla naszych
mieszkańców”.

Po włodarzu gminy przemawiali również minister Marlena
Maląg, poseł Anna Kwiecień,
poseł Andrzej Kosztowniak i wicewojewoda Artur Standowicz,
wyrażający uznanie dla zrealizowanego z sukcesem projektu.
Minister przy tej okazji wręczyła
także czek na prawie 2,2 miliona złotych na dofinansowanie
budowy Centrum Opiekuńczo –
Mieszkalnego.
Przed samymi przemówieniami ksiądz kanonik Kazimierz
Chojnacki – proboszcz parafii
pw. Św. Krzyża w Kozienicach –
dokonał poświęcenia budynku.
Po mowach nastąpiła natomiast
oczekiwana przez wszystkich
chwila – przecięcie wstęgi uroczyście otwierające budynek
Centrum Usług Społecznych.
Później wręczono, wykonane
przez uczestników Warsztatu

Terapii Zajęciowej w Przewozie,
prezenty. Finalnym, słodkim
akcentem wydarzenia był tort,
który osobiście podzieliła minister Marlena Maląg.
Warto dodać, że nowa jednostka będzie koordynować i
realizować zadania nie tylko ze
sfery pomocy społecznej sensu
stricte, ale również te wykra-

czające poza zapisy ustaw o pomocy społecznej bądź o świadczeniach rodzinnych. W ramach
Centrum znajdzie się opieka
nad organizacjami seniorów,
czy świetlicami środowiskowymi. Taka kompleksowa obsługa
uprości a jednocześnie przyspieszy dostęp mieszkańców gminy
do usług społecznych.

Dzień Puszczy – Letnie Granie Radia Dla Ciebie

T

o była sobota pełna różnorodnych wrażeń. 18. września oprócz biegu przełajowego
Hunt Run i Festiwalu Food Truck „świętowaliśmy” Dzień Puszczy Kozienickiej - Letnie
Granie z Radiem dla Ciebie. Na scenie Amfiteatru nad Jeziorem wystąpili Formacja
Chatelet, Mateusz Ziółko i Margaret.
W ciągu dnia dziennikarze radiowi przeprowadzali wywiady,
podczas których mowa była o
rozwoju ziemi kozienickiej oraz o
walorach przyrodniczych i turystycznych naszej małej ojczyzny.
W gronie rozmówców znaleźli
się Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski wraz z zastępcami Dorotą Stępień i Mirosławem Pułkowskim, nadleśniczy
Tomasz Sot oraz dyrektor KCRiS
Marcin Zmitrowicz.
W godzinach popołudniowych
rozpoczęła się część koncertowa. Poprowadzili ją Anna Boćkowska i Bartosz Cebeńko z RDC.
Jako pierwsza wystąpiła Formacja Chatelet, która w tym roku
obchodzi jubileusz 25 lat istnienia. Dzięki ich skeczom pomimo niesprzyjającej aury zrobiło
się radośnie.
Następnie sceną zawładnął
Mateusz Ziółko. Piosenkarz, pianista autor tekstów. Zwycięzca
3.edycji The Voice of Poland
oraz 10. edycji programu Twoja
Twarz Brzmi Znajomo. Mateusz

Ziółko przypomniał swe największe przeboje oraz utwory znane
widzom z programów telewizyjnych, w których brał udział.
Po nim serce kozienickiej publiczności podbiła Margaret. Podczas występu zaprezentowała
zarówno znane już wszystkim
hity jak i utwory z nowej płyty
wydanej w tym roku Maggie Vision. Pomimo deszczu i chłodu
w amfiteatrze zapanowała gorą-

ca atmosfera. Świetnie podczas
występu Margaret bawiła się też
licznie przybyła na to wydarzenie
młodzież. Po występie był czas
na autografy i wspólne pamiątkowe zdjęcia z Margaret.
Organizatorami Dni Puszczy
Kozienickiej byli Gmina Kozienice oraz Radio dla Ciebie, współorganizatorem Kozienicki Dom
Kultury, a partnerem Kozienickie
Centrum Rekreacji i Sportu.
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Zwiększenie konkurencyjności uczniów
na rynku pracy dzięki wsparciu PSE
P

olskie Sieci Elektroenergetyczne jako Partner Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów
Polskich po raz drugi wsparły szkolnictwo zawodowe w Kozienicach i pomogły w
wyposażeniu pracowni dla przyszłych elektryków. Realizacja projektu była możliwa
dzięki grantowi pozyskanemu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w programie
„WzMOCnij swoje Otoczenie”.
W ramach współpracy krajowy operator systemu przesyłowego udzielił wsparcia
finansowego na doposażenie
pracowni elektrycznej w stół
elektrotechniczny i stanowisko
podstaw elektrotechnicznych.
Głównym celem projektu jest
poszerzenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 240 uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia kształcących
w zawodzie elektryk.
Obecnie uczniowie Technikum Elektrycznego i Szkoły

Branżowej I stopnia w ramach
realizowanych praktyk zawodowych mogą pracować jedynie
na urządzeniach konwencjonalnych, nieprzystających do
wymogów współczesnego rynku pracy. Projekt ZS nr 1 w Kozienicach i PSE ma to zmienić.
Nowy sprzęt, kupiony dzięki
zaangażowaniu spółki, pozwoli
na organizację szkoleń kompetencyjnych, podnoszących kwalifikacje zawodowe. Możliwość
korzystania z dobrze wyposażonej pracowni ułatwi naszym
uczniom przechodzenie z etapu

kształcenia do etapu zatrudnienia, a także rozwój systemów
uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu.
– Wsparcie Polskich Sieci Elektroenergetycznych to istotny
krok w rozwoju Zespołu Szkół
nr 1 im. Legionów Polskich w
Kozienicach. Możliwość pracy
na nowoczesnym sprzęcie odpowiadającym na praktyczne
wyzwania przemysłu zwiększy
szanse naszych absolwentów
na znalezienie dobrej i ciekawej pracy w czołowych firmach

w Polsce i na świecie. Zyska też
sama szkoła, która dzięki bliskiej współpracy z biznesem
stanie się atrakcyjnym miejscem kształcenia dla uczniów
szkół podstawowych, wybierających kolejny etap edukacji – przekonuje Ryszard Zając,
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Legionów Polskich.
Program „WzMOCnij swoje
Otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora
systemu przesyłowego. Celem
tej inicjatywy jest wyłonienie
najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia
społecznego i kulturalnego oraz
finansowe wsparcie
w ich wdrożeniu. Program jest
skierowany do gmin, na terenie
których jest zlokalizowana lub

budowana infrastruktura przesyłowa.
PSE zaangażowały się we
współpracę z Zespołem Szkół
nr 1 im. Legionów Polskich w
Kozienicach w ramach podejmowanych przez operatora systemu przesyłowego działań
dobrosąsiedzkich. Na terenie
Kozienic spółka realizuje projekt
budowy dwutorowej linii 400 kV
relacji Kozienice-Miłosna. Dzięki
tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w północno-wschodniej i centralnej
Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z
Elektrowni Kozienice.
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://
raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.

PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIE Z ZOO-RATOWNICTWEM

S

towarzyszenie ZOO-RATOWNICTWO Garbatka działa na rzecz zwierząt towarzyszących, gospodarskich i wolnożyjących, których sytuacja wymaga zorganizowania profesjonalnej pomocy i opieki. Od czerwca br. prowadzimy w Garbatce Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt,
którego działalność stała się od tej pory naszym głównym działaniem – od 23 czerwca, kiedy
przyjęliśmy pierwsze dzikie zwierze do ośrodka przyjęliśmy już ponad 70 innych zwierząt wolnożyjących potrzebujących pomocy.
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich
Zwierząt przy stowarzyszeniu
Zoo-Ratownictwo
Garbatka
prowadzi leczenie i rehabilitację zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej
opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska
przyrodniczego.
Ośrodek jest przygotowany
na udzielanie świadczeń ograniczonej liczbie zwierząt, zatem każde przyjęcie zwierzęcia
odbywa się po telefonicznym
uzgodnieniu z kierownikiem
ośrodka. W przypadku sytuacji,
gdy nie dysponujemy wolnymi
miejscami będziemy kierować
zgłaszających do innych ośrodków, które będą mogły udzielić
wsparcia. Udzielamy także porad w przypadkach, gdy nie ma
pewności czy zwierzę potrzebuje pomocy lub dot. opieki na
czas transportu.
Kierownikiem ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt jak
również mającym nadzór nad
całokształtem działań przedstawicielem stowarzyszenia ZOO-RATOWNICTWO Garbatka jest
tech. wet. Krzysztof Tłoczek.

Krzysztof jest absolwentem Policealnej Szkoły Weterynarii w
Warszawie, specjalizującym się
w pielęgniarstwie zwierząt nieudomowionych oraz członkiem
amerykańskiego Association of
Zoo Veterinary Technicians.
Opiekę lekarsko-weterynaryjną zapewnia lek. wet. Michalina Krakowiak z Gabinetu Weterynaryjnego Małych Zwierząt
"BoliŁapka" w Garbatce.
Dodatkową opiekę specjalistyczną w zależności od gatunku i potrzeb świadczą:
lek. wet. Artur Gugała z Gabinetu Weterynaryjnego w
Sieciechowie oraz lek. wet. Michał Jabłoński i lek. wet. Michał
Potera z PulsVet - przychodnia
weterynaryjna w Pionkach, a
także lek. wet. Adrian Płatos
i lek. wet. Aleksandra Wójcik
z Przychodni Weterynaryjnej
Zwierzyniec w Radomiu.
Z uwagi na dobrostan dzikich zwierząt przebywających
na leczeniu i rehabilitacji nie
ma bezwzględnie możliwości
wstępu na teren ośrodka przez
grupy zorganizowane czy osoby
prywatne.

Ośrodek
nie
świadczy
żadnych
usług
względem
zwierząt
towarzyszących
i gospodarskich.
Kontakt z ośrodkiem pod nr
alarmowym
ZOO-RATOWNICTWA - 781 356 892.
Nasze stowarzyszenie prowadzi także inne projekty - skierowane na pomoc zwierzętom
towarzyszącym i gospodarskim,
jak również akcje ekologiczne
i edukacyjne na terenie gminy
Garbatka-Letnisko. Na bieżąco też zamieszczamy na naszej
stronie facebook.com/zooratownictwo istotne informacje,
jak np. ostatnią dotyczącą zagrożenia wścieklizną i opisujemy całą naszą bieżącą pracę.
Stowarzyszenie ZOO-RATOWNICTWO Garbatka zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń
zwykłych pod poz. 31 prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach.
NIP: 8121923216 REGON
387133221
Darowizny można wpłacać
na konto stowarzyszenia: 44
1140 2004 0000 3102 8057
7745

Spółdzielnia Socjalna
„Przystanek Kozienice”
organizuje w poniedziałek
4 października o godz. 18.00
w Kawiarni Kulturalna
w Kozienicach
spotkanie z członkami
Stowarzyszenia
ZOO-RATOWNICTWO Garbatka.
Zapraszamy wszystkich,
którym leży na sercu
dobrostan zwierząt!
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Dzikie wino. Malarstwo Witolda Tomasza Kowalskiego
D
zikie wino wtargnęło do kozienickiego muzeum i rozgościło się na dobre na ścianach reprezentacyjnej sali wystawowej. Pyszni się barwami jesieni –pociemniałą zielenią spóźnionego lata,
przechodzącą w purpurę złoto i brąz – kokietuje delikatnym seledynem wiosennych arabesek.
Szron i biała skrząca szadź pokrywają bezlistne zimowe pnącza. Tak oto przedstawia się nam skromny, bo ograniczony do jednego tematu, wycinek natury sportretowanej w dziewiętnastu wielkoformatowych płótnach Witolda Tomasza Kowalskiego.
Wydawać by się mogło, że
taki wybór, zawężający,
w
obliczu nieskończonych możliwości, jakie oferuje przyro-

da, może owocować monotonią, brakiem urozmaicenia.
Już jednak pierwszy kontakt z
obrazami rozwiewa wszelkie

obawy. Podobnie, jak nigdy
nie zieje nudą otaczający nas
świat, zmieniający się wraz
z odmianą pór roku, pogodą
i
światłem,
innym
o poranku i w wieczór, tak
samo różne i zaskakujące może
być jego malarskie odbicie.
Witold Tomasz Kowalski, jest,
co sam podkreśla, piewcą codzienności. Swój talent i malarskie widzenie świata formował
w Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie, którą ukończył w
1969 roku. Jego mistrzem był
prof. Artur Nacht-Samborski,
z którym łączy go docenianie
znaczenia koloru w budowie
malarskiej kompozycji. Aktualna
wystawa jest tego namacalnym
wyrazem. Podobnie jak Profesor niezwykle ceni sobie również zwyczajność utrwalanego
na płótnie motywu. Kształtując
przez lata samodzielnej praktyki
swoją artystyczną postawę, czy
nawet, sięgając głębiej, jej filozoficzne pryncypia, poszukuje
piękna w najbliższym otoczeniu. Radomianin, „od zawsze”
mieszkaniec swojego miasta,
opiewa urok jego zaułków
i podwórek. Tym szczególnie
ulubionym jest podwórko budynku, w którym mieści się
jego malarski warsztat. Otacza
je zaś siatka, po której gęsto
pnie się dzikie wino widoczne z okna pracowni. To samo
dzikie wino które zagościło
w naszym muzeum.

ALUPLASTI

REKLAMA

N

asza firma ma swoje tradycje już od 1996 roku.
Świadczymy usługi dla naszych Klientów związane
z produkcją, dystrybucją oraz fachowym montażem
produktów takich jak: rolety materiałowe, plisy, moskitiery,
żaluzje, vertikale, rolety zewnętrzne.
W tym wydaniu dwutygodnika OKO, chcielibyśmy przybliżyć
nasz kolejny produkt- PLISY!
ŻPlisy to nowoczesna, elegancka, wszechstronna dekoracja,
która zapewnia pomieszczeniu
niepowtarzalny wygląd oraz
wyjątkowo funkcjonalną formę
osłon okiennych. Rolety plisowane to idealne rozwiązanie dla
osób poszukujących nowatorskich rozwiązań. Specjalny system (regulacja z góry i z dołu)
umożliwia zasłonięcie dowolnego fragmentu okna, plisę można
usytuować na środku okna, na
dowolnym poziomie i rozsuwać
w górę, dół albo w obydwóch
kierunkach naraz.
Plisa przylega bezpośrednio
przy szybie, dzięki czemu nie
ogranicza otwierania okna bądź
drzwi balkonowych.. Żaluzje plisowane pozwalają na dowolność
regulacji. Plisy wykonujemy z
materiałów w różnych kolorach,
a każda z nich powstaje z najwyższej jakości tkaniny, nie zmienia z
upływem czasu swojego koloru.
Najważniejszą zaletą tego typu
rolet jest to, że można dopasować je do dowolnego wymiaru,
są idealnie dostosowane na każdą szerokość i wysokość okna.

Plisowane rolety góra dół są odporne na odkształcenia, są trwałe i zachowują elegancki wygląd
przez długi okres czasu.
Plisy do okien dachowych
z prowadnicami
Dachowe plisy z prowadnicami
to nowoczesne i funkcjonalne
rozwiązanie. Prowadnice w tym
systemie powodują idealne rozłożenie i utrzymanie właściwego
naciągu tkaniny w dachowym
oknie, co oznacza, plisa nie odstaje od okna.
Roleta plisowana zamontowana na oknie dachowym zatrzymuje promienie słoneczne
chroniąc pomieszczenie przed
zbytnim nagrzaniem.
Montaż plis
Rolety plisy można montować
na dwa sposoby: inwazyjny lub
bezinwazyjny. Inwazyjnie montuje się wykorzystując wkręty
i zaczepy, natomiast montaż
bezinwazyjny to taki, który wykorzystuje uchwyty z możliwością regulacji do grubości profilu
skrzydła okiennego. Plisa okienna nie stwarza większych problemów montażowych.
Zapraszamy

do

zapoznania

się z nasza ofertą na stronie
www.aluplasti.pl/plisy-.html
jak również w naszym sklepie
firmowym w Kozienicach przy
ulicy Radomskiej 18 pod filarami. Zamówienia na pomiar
przyjmujemy pod numerem
telefonu: 502 028 042
Na hasło „Mam OKO na
PLISĘ” dajemy 15% rabatu.
Promocja ważna 3 miesiące
do 31.12.2021
Dodatkowo oferujemy pomiar
i montaż gratis. Do zobaczenia w
naszym sklepie.

Określenie Witolda Tomasza
Kowalskiego mianem malarza
realisty będzie, w świetle tego,
co tutaj napisano, puentą oczywistą. Realizm jego prac nie naśladuje jednak rzeczywistości,
tworzy raczej na płótnach nową
realność, inspirowaną przedstawianym motywem. Odnosi się
to w pełni do prezentowanego w
Kozienicach cyklu, gdzie w „wykadrowanych” na płaszczyźnie

zbitej gęstwiny pnączy „makropejzażach” malarz podejmuje
wyzwanie, swoistą grę prowadzoną z rzeczywistością, iluzją
oraz środkami swojego finezyjnego warsztatu.
Wystawa czynna w Muzeum
Regionalnym w Kozienicach,
ul. Parkowa 5 B do 31.10.2021 r.
Krzysztof Reczek
kurator wystawy.
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MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY!
TRANS-BUD zaprasza do sklepu HYDRAULICZNEGO

Duży wybór kotłów gazowych, pelletowych
oraz pomp ciepła spełniających najnowsze
normy czystego powietrza i kwalifikujące się do
programów i projektów dotacyjnych!
W ofercie takie marki jak Viessmann, Termet,
Acv, Junkers, Immergas, Vaillant oraz Fondital
i Kratki.pl.

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

