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GROŹNE SKRZYŻOWANIE

Kozienice. Wypadek 
na skrzyżowaniu ze 

światłami ulic Warszawskiej 
i Radomskiej, we wtorkowy 
ranek, to kolejne groźne 
w skutkach zdarzenie. Pod 
koła TIRa wpadła 39. letnia 
kobieta. W ciężkim stanie 
przewiezione została do 
szpitala w Kozienicach. 

Według naszych informacji 
obecnie podłączona jest do 
respiratora na oddziale inten-
sywnej terapii.

To kolejny groźny wypadek 
w tym samym miejscu od 
czasu przebudowy tego skrzy-
żowania. Miało być bezpiecz-
niej a jest zupełnie inaczej. 
Czy Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad będzie 
czekać na kolejne wypadki?

PRZESYPOWNIA
SKŁAD KRUSZYW – JANIKÓW (k.Kozienic)

rozbiórki budynków, wykopy
ziemia ogrodowa * piasek zasypowy, fundamentowy

piasek sortowany * kruszywa betonowe 0,64
wylewki – miksokret

Tel. 536 454 343  lub 796 616 912

KASY FISKALNE ON-LINE
LAN - WI-FI - GSM

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)
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji
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NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES 

MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl    PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

MOTORYZACJA

RÓŻNE

• Sprzedam samochód osobo-
wy 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, moto-
rowery, części. Tel. 663-999-631
Kupię STARE MOTOCYKLE I SA-
MOCHODY wsk, mz, simson, mo-
torynka itp FIAT, POLONEZ. Ciąg-
niki rolnicze. Tel. 721 029 688

• Sprzedam koparkę CASE obro-
towa 1991 r., koparkoładowarkę, 
stan dobry.  Tel. 668-803-997

• Sprzedam rozrusznik oraz si-
łownik tylny do koparki CASE, 
cena 2000 zł. Tel. 784-783-757

• Sprzedam pianino do reno-
wacji ponad 100-letnie, 630 zł.  
Tel. 501-566-168

• Sprzedam komputer stacjonar-
ny marki DELL Windows 7 Profes-
sional z monitorem DELL. Proce-
sor: Intel Pentium CPU G640 2.80 
GHz Pamięć RAM 8.00GB. 64-bit. 
Tel. 606-743-998

-------------------------------------------

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA

zatrudnią: PRACOWNIKÓW 

BEZ DOŚWIADCZENIA

DO PALETOWANIA CEGIEŁ

tel. kontaktowy 600 030 838

--------------------------------------------

KASY FISKALNE ON-LINE
LAN - WI-FI - GSM

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)

Agencja pracy dostarczy pracowników produkcyjnych 
liniowych/magazynowych do pracy przy uprawach  owoców, 

warzyw z Ukrainy, Moldawii.  
Oferujemy:

 - kompleksowe przygotowanie pod kątem legalnego  
zatrudnienia (visa, oswiadczenia)

- zakwaterowanie 
- uzupełnienie rotacji 

- wystawiamy fakturę VAT 

Firma EOC BELGIUM O/ w Polsce w Luczynowie 
poszukuje kandydatów na stanowisko: Pracow-
nik 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

• Sprzedam wersalkę, stan 
bardzo dobry, cena 120 zł.  
Tel. 501-566-168

• Sprzedam fotele stan bar-
dzo dobry, cena za fotel 25 zł.  
Tel. 501-566-168

• Sprzedam wagę do 500 
kg, stan dobry, cena 90 zł  
Tel. 501-566-168

• Sprzedam drzwi drewnia-
ne stan dobry cena 180 zł.  
Tel. 501-566-168

• Sprzedam beczkę 600l ocynk. 
Szczelna z zaworem, używana do 
wody. Tel. 604 420 756

• Sprzedam 2 sedesy poznańskie. 
Tel. 668-803- 997

• Sprzedam stoisko w DH Casino 
w Pionkach z towarem bielizna 
upominki srebro wraz z wypo-
sażeniem i kontaktami handlo-
wymi. Więcej informacji pod nr 
telefonu 602-579-045

Dom (197m2) murowa-
ny, (2008 r.), obok dom 
drewniany 50m2, zabu-
dowania gospodarcze 
(garaż, pomieszczenia 
gospodarcze, stodoła - 
drewniane, na działce 
4700m2. Ruda k. Kozienic, 
cicha , atrakcyjna okolica, 
wszystkie media w uli-
cy. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 882-126-601

• Sprzedam działkę rekre-
acyjną” (400m2) na terenie 
R.O.D ,,Dolinka” w Kozieni-
cach Al.Truskawkowa nr.73  
Tel. 516-361-731

• Sprzedam działkę rekreacyjną 
nr 48 na ROD „USTRONIE” w Ko-
zienicach. Działka zabudowana – 
altanka murowana z poddaszem, 
podpiwniczeniem i własnym uję-
ciem wody. Tel: 501 478 780

• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okoli-
ce. Tel. 739-075-275

• Sprzedam gospodarstwo 
rolne, 15 ha, gm. Policzna.  
Tel. 784-783-757

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w 
bloku działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2,6 ha. Działka 
zabudowana, w pełni uzbrojona 
w media, położona 10 km od Ko-
zienic. Tel. 500 787 904

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998

• Sprzedam hektar ziemi w 
Brzózie klasa 3 cena 40.000.  
Tel. 604-181-478

• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Tel. 604-181-
478 lub 503-124-381

• Pani wolnego stanu lat 60, szu-
ka pana w wieku 55-65 lat w celu 
spędzania wspólnego czasu z Ko-
zienic i okolic. Tel. 506 315 800.

• Wolny 48-latek pozna kobietę z 
Kozienic i okolic. Proszę o SMS-y. 
Tel. 508-615-325

Indywidualne warunki współpracy 
Tel: 500-490-259
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Na pewną są pośród naszych 
Czytelników osoby, którym zda-
rzyło się na leśnej ścieżce, łące, 
polu czy nawet na własnej posesji 
napotkać ranne lub chore dzikie 
zwierzę i poszukiwać dla niego 
pomocy. Łatwo wówczas przeko-
nać się o smutnej prawdzie, że 
dotarcie do osób czy instytucji po-
trafiących i chcących takiej pomo-
cy udzielić wcale nie jest łatwe...

Co właściwie stowarzysze-
nie Zoo-Ratownictwo Garbatka 
robi?

Lukę tę starają się wypełnić 
Ośrodki Rehabilitacji Zwierząt, 
których według rządowej listy 
działa w całym kraju około 100, 
przy czym niektóre są wyspecjali-
zowane, tzn. zajmują się np. tylko 
ptakami lub wręcz jednym kon-
kretnym gatunkiem, podczas gdy 
inne świadczą pomoc na rzecz 
szerokiego wachlarza gatunków - 
i tak właśnie, na nasze i zwierza-
ków z naszego terenu szczęście, 
rzecz ma się z ośrodkiem w Gar-
batce, dzięki czemu niewielkie 
wprawdzie, ale żywo zaintereso-
wane grono uczestników spotka-
nia miało okazję obejrzeć okazały 
zbiór zdjęć uratowanych zwierza-
ków oraz wysłuchać ich historii, 
z których każda nie tylko czegoś 
uczyła, ale także okraszona była 
niewymuszonym humorem.

Ten ostatni aspekt łagodził nie-
co smutne wrażenie, że w zdecy-
dowanie zbyt wielu przypadkach 
doświadczane przez zwierzęta 
krzywdy wiążą się bezpośrednio z 
ludzką ignorancją, bezmyślnością 
czy po prostu okrucieństwem, tu-
dzież prowadzeniem gospodarki 
leśnej bez oglądania się na miesz-
kańców lasu. Trzeba w tym miej-
scu przypomnieć, że rehabilitacja 
dzikich zwierząt jest tylko jednym 
z aspektów działalności stowarzy-
szenia na rzecz zwierząt, ponie-
waż zajmuje się ono także pomo-
cą zwierzętom gospodarskim oraz 
towarzyszącym, czyli głównie 
kotom i psom. Porzuconym i bez-
domnym, ale także posiadającym 
właścicieli, którym zabrakło wie-
dzy, poczucia odpowiedzialności 
czy po prostu serca, by zapewnić 
swoim podopiecznym odpowied-
nie warunki. Warto wiedzieć, że 
w uzasadnionych przypadkach 
zwierzę takie może być właścicie-

lowi odebrane i przekazane pod 
opiekę stowarzyszenia.

Jak pomagać?
Dużo uwagi Krzysztof Tłoczek 

poświęcił wyjaśnianiu jak roz-
poznać zwierzę faktycznie wy-
magające pomocy i jak się do jej 
udzielania zabrać. Upraszczając 
nadmiernie (za co obwinić należy 
nas, nie prelegenta): nie jest na 
ogół dobrym pomysłem samo-
dzielne chwytanie, pakowanie 
do auta i zawożenie do Garbatki 
każdego zwierzaka, który wzbu-
dzi nasze współczucie. W wielu 
wypadkach zwierzęta, zwłaszcza 
młode, mogą wydawać się porzu-
cone i zagubione w sytuacji, gdy 
w rzeczywistości znajdują się pod 
czujną kuratelą rodzica, którego 
nie widzimy, a który nie zbliży się 
do swojego potomstwa właśnie z 
powodu naszej obecności. Także 
w oczywisty sposób ranne zwie-
rzę może zranić się jeszcze bar-
dziej, gdy będzie próbowało ucie-
kać przed osoba szczerze chcąc 
mu pomóc, dlatego najlepszym 
wyjściem będzie zazwyczaj za-
dzwonienie pod podawany przez 
stowarzyszenie alarmowy numer 
telefonu 781 356 892. Rozmowa 
z Państwem pozwoli ratownikom 
ustalić, czy pomoc jest koniecz-
na oraz czy właściwsze będzie 
umówienie się na dostarczenie 
zwierzęcia przez osobę zgłasza-
jącą problem, czy raczej przyjazd 
członków stowarzyszenia specjal-
nym ambulansem…

Niedobór ludzi i środków
...który jeździ niestety tyleż na 

paliwie, co na modlitwach, po-
nieważ, jako że finansowanie ra-
towania zwierząt dzikich nie jest 
zadaniem gmin, stowarzyszenie 
i Ośrodek muszą w swej działal-
ności opierać się na darowiznach 
dobrych ludzi i pracy wolonta-
riuszy. Kosztuje wszystko: karma 
dla zwierząt, wyposażenie po-
mieszczeń, w których mieszkają, 
środki opatrunkowe i leki, paliwo. 
Jeszcze bardziej palącą kwestią 
jest trudność, jaką przedstawia 

opiekowanie się mnóstwem pa-
cjentów, którzy często wymagają 
np. karmienia co 2 godziny - przez 
całą dobę - jak jest w wypadku 
małych wiewiórek czy jeży. Pomoc 
materialna w postaci potrzebnych 
materiałów, czy karmy jest cenna,  
potrzebne są też zawsze fundu-
sze (pod artykułem publikujemy 
numer konta stowarzyszenia) 
najbardziej jednak, wedle słów 
Krzysztofa, potrzebni są wolon-
tariusze, którym stowarzyszenie 
zaoferować może przeszkolenie, 
pomoc behawiorysty z ich włas-
nymi zwierzętami, nieprzespane 
noce… oraz nieziemską satysfak-
cję! Numer alarmowy, który po-
dajemy poniżej, jest też tym, na 
który mogą dzwonić chętni do 
pomocy i gotowi na poświęcenie 
odrobiny swojego czasu i komfor-
tu dla dobra zwierząt.

...a czego stowarzyszenie 
Zoo-Ratownictwo Garbatka  
NIE robi?

Świadcząc nieodpłatną po-
moc nie sposób nie znaleźć się 
od czasu do czasu w sytuacji, 
gdy ktoś źle zrozumie jej zakres, 
stąd akapit wyjaśniający w kilku 
punktach czym stowarzyszenie  

i Ośrodek nie są:
• Ośrodek Rehabilitacji Dzikich 

Zwierząt nie jest ogrodem zoolo-
gicznym. Nie można go odwiedzić 
celem oglądania przebywającej w 
nim akurat menażerii, nie upraw-
nia do tego nawet dostarczenie 
chorego zwierzęcia. Pobyt osób 
postronnych na terenie Ośrodka 
wykluczają po prostu przepisy, 
zgodnie z którymi on działa.

• Ośrodek nie zastępuje wete-
rynarza, nie świadczy darmowych 
usług związanych z leczeniem 
zwierząt domowych i gospodar-
skich

• w kwestii porzuconych zwie-
rząt domowych stowarzyszenie 
zajmuje się zasadniczo jedynie 
obszarem Gminy Garbatka-
-Letnisko. Bezdomne zwierzęta, 
w tym te potrzebujące pomo-
cy medycznej, zgłaszać można 
i należy dzwoniąc do schronisk 

oraz pod funkcjonujące w po-
szczególnych gminach telefony 
alarmowe, których zestawienie  
publikujemy poniżej.

Konkludując...
To na pewno nie ostatni raz, 

gdy czytacie Państwo na naszych 
łamach  o stowarzyszeniu Zoo-Ra-
townictwo Garbatka. Jego repre-
zentacji złożyliśmy po spotkaniu 
pewną propozycję, której owoce 
zobaczycie Państwo być może już 
w następnym numerze, tymcza-
sem zaś gorąco zachęcamy do od-
wiedzenia strony stowarzyszenia 
(zoo-ratownictwo.org) i fanpage 
na FB (kod QR poniżej), wspie-
rania stowarzyszenia finansowo 
oraz przede wszystkim skontak-
towania się z Ośrodkiem celem 
zaoferowania swojego wsparcia 
w ramach wolontariatu!

AlKo

ZOO-RATOWNICTWO... JAK TO DZIAŁA?
Zające i sarny, wiewiórki i popielice, jeże i nietoperze, łabędzie i bociany, pustułki i gołębie… 

to tylko niektórzy z pacjentów, jacy przewinęli się dotąd przez Ośrodek Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt, działający od czerwca tego roku przy stowarzyszeniu Zoo-Ratownictwo Garbatka. 
O tym, czym jeszcze i w jaki sposób ośrodek się zajmuje, zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego 
numeru opowiadał w poniedziałek 4 października w Kawiarni Kulturalnej w Kozienicach, na 
spotkaniu zorganizowanym przez Spółdzielnię Socjalną “Przystanek Kozienice”, reprezentują-
cy stowarzyszenie Krzysztof Tłoczek.

Gmina Bezdomne psy i koty Całodobowa pomoc w przypad-
kachpotrąconych psów lub kotów

Kozienice Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
48 614 24 03

Przychodnia 4 Łapy 
787 203 160

Garbatka-Letnisko Referat Gospodarki Komunalnej
48 62 10 103 lub 608 599 922

 Gabinet BoliŁapka
500 310 051

Głowaczów Ochrona środowiska i rolnictwo
48 623-10-75 wew. 35

Gabinet Weterynaryjny Leszek Gaca 
606-234-272; 48 623-12-07

Gniewoszów Urząd Gminy 48 62 15 003 Gabinet BoliŁapka 
500 310 051

Grabów nad Pilicą Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Komunalnej 48  662-70-14 wew. 28

Gabinet weterynaryjny. Lek. wet. 
Roman Grzęda,  603 592 828

Magnuszew Urząd Gminy 
664 499 608

Lecznica Aleksander Fikus
48 614 89 20

Sieciechów Gospodarka Komunalna 
48 621 60 23 w. 24

lek. wet. Artur Gugała
602 73 44 61

NUMER ALARMOWY:
781 356 892

Darowizny można wpłacać
na konto stowarzyszenia:

44 1140 2004 0000 3102 8057 7745
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OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ W PSP STANISŁAWICE

W dniu 22 września 2021 roku oficjalnie i uroczyście 
oddano do użytku salę gimnastyczną przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Stanisławicach.

Wydarzenie zapoczątkowała 
msza święta odprawiona w koś-
ciele pw. św. Stanisława Biskupa 
w Stanisławicach. Nabożeństwo 
koncelebrował biskup senior die-
cezji radomskiej Henryk Tomasik, 
który wkrótce potem dokonał 
również poświęcenia nowopo-
wstałego obiektu.

Po mszy uczestnicy przeszli 
na teren PSP w Stanisławicach, 
gdzie odbywała się dalsza część 
uroczystości. Licznie zgroma-
dzonych gości powitał dyrektor 
placówki w Stanisławicach, a 
jednocześnie radny Rady Powia-
tu Kozienickiego Marek Kuchar-
ski. W swym przemówieniu za-
uważył, iż sala jest spełnieniem 
marzeń nie tylko społeczności 
szkolnej, ale i całej lokalnej, gdyż 
oprócz lekcji wychowania fizycz-
nego, to także jej potrzebom w 
różnoraki sposób będzie służyć.

Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski w swoim wystą-
pieniu zauważył natomiast, iż 
decyzja o budowie sali gimna-
stycznej podjęta została w roku 
2018, jeszcze za władz poprzed-
niej kadencji i była realizowana 
w kolejnych latach. W nowej 
kadencji pozyskano dodatkowe 
środki finansowe z Ministerstwa 
Sportu. Zgodnie ze słowami 
burmistrza, obiekt jest ważną i 
długo oczekiwaną przez lokalną 
społeczność inwestycją. Podkre-
ślając aktywność i wspólnotę 
mieszkańców Stanisławic, życzył 
im owocnego i wielowymiaro-
wego korzystania z niego.

Po przemówieniach obu go-
spodarzy uroczyście oddano 
salę do użytku, co odbyło się po-
przez symboliczne rozwiązanie 
kokardy zawiązanej na szarfie w 
barwach narodowych.

Wśród goszczących w tym 
dniu w Stanisławicach znaleźli 
się poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzej Kosztow-
niak, Dyrektor Delegatury w Ra-
domiu Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie 
Krzysztof Murawski, Zastępca 

Dyrektora Delegatury w Rado-
miu Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty w Warszawie Wojciech 
Nalberski, Wiceprezes Zarządu 
Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki Tomasz Majewski, Starosta 
Powiatu Kozienickiego Krzysz-
tof Wolski, Burmistrz Gmi-
ny Kozienice Piotr Kozłowski, 
Zastępcy Burmistrza: Dorota 
Stępień i Mirosław Pułkowski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kozienicach Rafał Sucherman 
oraz sołtys Sołectwa Stanisła-
wice Joanna Kwaśnik. Obecni 
byli też dyrektorzy placówek 
oświatowych z terenu Gminy 
Kozienice, przedstawiciele or-
ganizacji współpracujących z 
szkołą w Stanisławicach, nie 
zabrakło wielu mieszkańców  
miejscowości.

Starosta Powiatu Kozienickie-
go Krzysztof Wolski zauważył, 
że nasz powiat wzbogacił się o 
kolejny obiekt do organizacji du-
żych imprez sportowych. Dla po-
myślnego korzystania z sali prze-
kazał również zestaw piłek.

Poseł Andrzej Kosztowniak 
– były siatkarz WKS Czarnych 
Radom – w swoim wystąpie-
niu podkreślał rolę sportu w 
życiu człowieka, a Tomasz Ma-
jewski – dwukrotny złoty me-
dalista igrzysk olimpijskich w 
pchnięciu kulą – życzył uczniom, 
aby wśród ćwiczących w no-
wej sali gimnastycznej znaleźli  
się jego następcy.

Po przemowach nastąpiła 
część artystyczna wydarzenia. 
W ramach projektu „Szkoła z 
Pasją” zaprezentował swoje ka-
skaderskie możliwości Krystian 
Herba, specjalizujący się w trialu 
rowerowym, wykonując akroba-
cje na rowerze. Swoje sztuczki 
sportowe pokazał także Paweł 
Kidoń – mistrz świata w freesty-
le basketball. Publiczność miała 
możliwość oglądać występy sa-
mych uczniów szkoły, którzy za-
prezentowali swoje umiejętności 
artystyczne i sportowe.

Na zakończenie goście zostali 

zaproszeni do zwiedzenia nowe-
go obiektu.

Sala wybudowana została 
kosztem ok. 3,1 mln złotych,  
z czego ponad 900 tysięcy zło-
tych pochodziło ze środków Mi-
nisterstwa Sportu. Nowy obiekt 
to nie tylko sama sala gimna-
styczna, ale również zaplecze, 
sale dydaktyczne. To prawie 
675 metrów kwadratowych po-
wierzchni użytkowej, dla wygody 
korzystania połączonej łącznikiem  
z budynkiem szkoły.
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KOZIENICKI MURAL Z III MIEJSCEM W KONKURSIE MURAL ROKU 2020

Gmina Kozienice jest organem prowadzącym dla 11 publicznych szkół podstawo-
wych, 6 publicznych przedszkoli, Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach oraz 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”. Wśród 19 placówek, trzy posiadają 
oddziały integracyjne. Wychowanie przedszkolne  w Gminie Kozienice cieszy się wyso-
kim zainteresowaniem, średni poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród 
dzieci w wieku 3-6 lat wynosi 90,7%. Wpływa na to z pewnością fakt, że rodzice dzieci 
uczęszczających do każdego z przedszkoli ponoszą jedynie koszt wyżywienia, pobyt 
dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

DOTACJE
Podstawowe wydatki związane 

z oświatą, tak jak w przypadku 
większości samorządów, w zna-
czący sposób obciążają budżet 
gminy, dlatego aby zapewnić jak 
najwyższy poziom kształcenia 
i jak najlepsze warunki nauki i 
pracy, kozienicki samorząd kon-
sekwentnie sięga po zewnętrzne 
środki finansowe. Źródła dotacji 
są różne. Ze środków pozyska-
nych z rezerwy subwencji oświa-
towej w szkołach doposażane 
są pracownie matematyczne, 
geograficzne, chemiczne i fizycz-
ne -w bieżącym roku zakupiono 
nowoczesny sprzęt i materiały 
do pracy z uczniami dla PSP w 
Brzeźnicy i Woli Chodkowskiej (o 
wartości 126 592,00 zł).

Gmina pozyskała także do-
finansowanie w wysokości 30 
000,00 zł w ramach programu 
grantowego GAZ SYSTEM S.A. 
Otrzymane środki zostały prze-
znaczone na zakup sprzętu IT 
oraz wsparcie psychologiczno-
-pedagogiczne uczniów z PSP nr 
2 w Kozienicach.

Kozienice, z powodzeniem, 
aplikowały również o środki 
unijne z RPO WM. Tu w ramach 
projektu, PSP nr 4 w Kozienicach 

doposażona zostanie w sprzęt 
i oprogramowanie, m.in. kom-
putery stacjonarne, monitory 
interaktywne, drukarki, laptopy, 
oprogramowanie interaktywne 
3D, oprogramowanie umożli-
wiające naukę zdalną czy e-
-podręczniki (wartość wsparcia  
około 150 000,00 zł).

Kolejnym bardzo ciekawym 
i nowatorskim projektem jest 
zwycięski wniosek Gminy Ko-
zienice „Szkoły dobrego klima-
tu” na którego realizację udało 
się pozyskać dofinansowanie  
w wysokości prawie 

2,7 mln zł. Środki pochodzą  
z funduszy norweskich, a pro-
jekt Kozienic jest jednym z 6 w 
Polsce, które otrzymały dofinan-
sowanie. Działaniami projekto-
wymi zostaną objęte kozienickie 
szkoły podstawowe nr 1 i 4. Re-
alizacja projektu przyczyni się do 
zrealizowania 5 różnych działań 
adaptacyjnych i mitygacyjnych: 
wprowadzenie małej retencji 
wodnej i zagospodarowaniem 
wód opadowych; zakładanie 
zielonych ścian; tworzenie tere-
nów zielonych, wprowadzanie 
elementów zazieleniających, sa-
dzenie drzew owocowych; budo-
wanie ścieżki edukacyjne, ścieżki 

korekcyjne/sensoryczne, ogródki 
dydaktyczne; wspieranie bio-
różnorodności - tworzenie eko-
ogródków, budowanie domków 
dla zwierząt. W ramach projektu 
będą prowadzone działania edu-
kacyjno-informacyjne powiązane 
tematycznie z w/w działaniami.

W roku 2021 kontynuowa-
no również realizację projek-
tu „Dobry start w przyszłość”, 
dofinansowanego z RPO WM,  
w ramach którego prowadzo-
ne są zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów  w zakresie: kształce-
nia kompetencji kluczowych, 
umiejętności informatycznych 
(warsztaty robotyczne i warszta-
ty eksperymentalnych DaVinci), 
rozwoju umiejętności niezbęd-
nych na rynku pracy (warsztaty 
interpersonalne wyrównujące 
deficyty w umiejętnościach nie-
zbędnych na rynku pracy, takich 
jak: kreatywność, innowacyj-
ność, praca zespołowa, krytycz-
ne myślenie, rozwiązywanie 
problemów). Poniesione w I pół-
roczu środki opiewają na kwotę 
blisko 70 000,00 zł.

SPORT I ZDROWIE
Wychodząc naprzeciw potrze-

bom rozwoju kultury fizycznej, 

szczególnie ważnej w czasie 
naznaczonym edukacją zdalną,  
w roku 2021 oddane zostaną 
do użytkowania dwie nowe sale 
gimnastyczne w PSP nr 3 z Od-
działami Integracyjnymi im. Jana 
Kochanowskiego w Kozienicach 

oraz w PSP w Stanisławicach. 
Całkowita wartość zdań opie-
wa na około 10,5 mln zł, z kolei 
pozyskane dofinansowanie ze 
środków Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu wynosi blisko 3 mln zł.

W kwestii profilaktyki zdro-
wotnej i promocji sportu warto 
podkreślić również, że uczniowie 
wszystkich szkół prowadzonych 
przez Gminę Kozienice w ramach 
zajęć wychowania fizycznego 
nieodpłatnie korzystają z Pływal-
ni „Delfin”. Gmina zapewnia do-
wóz uczniów na basen.

WSPARCIE NIE TYLKO 
W CZASIE ROKU SZKOLNEGO
W okresie wakacyjnym ucznio-

wie oraz ich rodzice skorzystali ze 
wsparcia w ramach organizowa-

nych w 5 placówkach półkolonii 
letnich. W trakcie zajęć półkolo-
nijnych oferowany był szeroki za-
kres atrakcyjnych form spędzania 
czasu - uczniowie uczestniczyli  
w warsztatach artystycznych, ku-
linarnych, rozgrywkach sporto-
wych, zajęciach basenowych czy 
wycieczkach po Mazowszu.

ZDALNA EDUKACJA
Biorąc pod uwagę podnosze-

nie jakości działań samorządu 
w sferze lokalnej polityki eduka-
cyjnej oraz znaczenie sprawnego 
kontaktu z rodzicami, w każdej 
szkole, dla której organem pro-
wadzącym jest Gmina Kozienice, 
wprowadzony został e-dziennik. 
Było to niewątpliwie ułatwie-
niem w trakcie prowadzenia na-
uki zdalnej, stanowiło wsparcie 
bieżącej edukacji w każdej szko-
le. Ponadto, Gmina Kozienice 
wdrożyła  model nauki zdalnej, 
mając na uwadze wprowadzenie 
ujednoliconych rozwiązań tech-
nicznych i organizacyjnych dla tej 
wymagającej formy kształcenia.

NOWA INWESTYCJA
We wrześniu br. rozpoczęły się prace związane z budową nowej 

siedziby przedszkola integracyjnego. 5-oddziałowy obiekt przy-
stosowany będzie dla dzieci z różnymi dysfunkcjami, znajdą się 
w nim, m.in. sale rehabilitacyjne i sensoryczne. Wartość zadania 
opiewa na kwotę około 7,2 mln zł, w tym 1 mln zł zostanie sfinan-
sowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Zadanie charakteryzuje się bardzo wysokim poparciem społecz-
nym - kozienicka społeczność jest zgodna co do zasadności i bez-
względnej potrzeby realizacji tej inwestycji.

Gmina Kozienice wzięła udział 
w tegorocznej edycji konkursu i 
zgłosiła „Historyczny Mural 1920 
polskie zwycięstwo dla wolności 
Europy”.

Krajowa Izba Gospodarki Nie-
ruchomościami – organizator 
konkursu wybrała spośród zgło-
szeń z całej Polski, te najlepsze i 
najciekawsze inwestycje.

I kozienicki mural został doce-
niony. W kategorii MURAL ROKU 

2020 Gmina Kozienice zdobyła III 
MIEJSCE w kraju.

To duży sukces, który komen-
tuje Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski:

- Ogromnie cieszy mnie ta na-
groda. Potwierdziła się teza, iż 
mural znakomicie sprawdza się 
jako element promocji miasta. 
Zwiększa również atrakcyjność i 
estetykę przestrzeni miejskiej.

Dodatkowo buduje więzi mię-
dzyludzkie, tożsamość i wspól-
notę zarówno na poziomie lokal-
nym jak i ogólnopolskim, gdyż 
odnosi się do historii Ziemi Ko-
zienickiej będącej częścią historii  
naszego kraju.

Serdecznie dziękuję za współ-
pracę naszym Partnerom: Mi-
nisterstwu Obrony Narodowej, 
Towarzystwu Miłośników Ziemi 
Kozienickiej oraz Panu Seweryno-
wi Borochowi.

30 września w hotelu 
Marriott w Warszawie 

miała miejsce gala finałowa 
V edycji konkursu: „Inwesty-
cja Roku 2020”.
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XII MARSZ SZLAKIEM 31 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH
Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, w dniach 18-19 września br. 

udało się zrealizować kolejny już, tym razem XII Marsz Szlakiem Bojowym 31 
Pułku Strzelców Kaniowskich w Powiecie Kozienickim.

Ruszyliśmy w godzinach poran-
nych spod Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Woli Chodkowskiej 
obierając kierunek na północ po-
wiatu kozienickiego, by dotrzeć 
pod Publiczną Szkołę Podstawo-
wą im. 76 Pułku Piechoty w Augu-
stowie. Tam podjęliśmy decyzję, 
by pierwszą część trasy przebyć, 
wspierając się zmechanizowa-
nymi pojazdami historycznymi, 
które dotarły na marsz: półcięża-
rówka Chevrolet 158 VD i samo-
chód pancerny wz. 34. Pokonując 
w strugach deszczu niełatwe leś-
ne ostępy Puszczy Stromieckiej 
– zamienione kilkudniowymi opa-
dami w błotne odcinki – dotar-
liśmy do dwóch leśnych mogił w 
okolicach Matyldzina. To miejsca, 
gdzie znajdziemy pomniki upa-
miętniające walczących i pole-
głych żołnierzy 76 Lidzkiego Pułku 
Piechoty im. Ludwika Narbutta z 
Grodna, którzy 12 września 1939 
r. stoczyli w okolicy zacięta bitwę 
z Wehrmachtem. Tradycyjnie przy 
obu mogiłach wystawiliśmy war-
tę i złożyliśmy kwiaty oraz zapa-
liliśmy znicz. Podobnie czyniliśmy 
przy wszystkich mogiłach i pomni-
kach na trasie całego marszu.

Następnie skierowaliśmy się 
do Cecylówki Głowaczowskiej, 
gdzie znajduje się okazały po-
mnik, upamiętniający polskie 
ofiary bestialskiego czynu wojsk 
niemieckich. 13 września 1939 r. 
Wehrmacht spędził do jednej ze 
stodół 54 okolicznych mieszkań-
ców, po czym żołnierze niemieccy 
wrzucili do stodoły granaty, a póź-
niej dodatkowo oblali ją benzyną i 
podpalili. Z tejże egzekucji cudem 
przetrwało 3 lub 4 osoby.

Po chwili zadumy pojechaliśmy 
do Studzianek Pancernych, gdzie 
dołączyła do nas przeszło 70-oso-
bowa grupa uczniów wraz z opie-
kunami z następujących szkół: 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Jana Kochanowskiego 
w Kozienicach, Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła 
II w Kozienicach, Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Czarnie-
ckiego w Woli Chodkowskiej, Pub-
licznej Szkoły Podstawowej im. 76 
Pułku Piechoty w Augustowie oraz 
Zespołu Szkół w Grabowie nad Pi-
licą. Grupy szkole przywiozły ze 
sobą dużo entuzjazmu, energii 
oraz lepszą pogodę Na szczęście 
przestało padać, więc dalszą część 
mogliśmy pokonać na własnych 
nogach. Razem przemaszerowa-
liśmy końcowy odcinek sobotniej 
trasy, czyli ze Studzianek Pancer-
nych do Woli Chodkowskiej. Po 
drodze odwiedziliśmy Mauzole-
um w Studziankach Pancernych, 
leśny pomnik-mogiłę w okolicach 
Basinowa (las Ostrzeń) (miejsce 
walk 31 pSK 14 września 1939 r.), 
pomnik w Chodkowie upamięt-
niający potyczkę Oddziału Wy-

dzielonego Wojska polskiego mjr. 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
1 października 1939 r. Wszędzie 
tam nasi członkowie opowiadali  
o historii związanej z poszczegól-
nymi miejscami.

Na zakończenie pierwszego 
dnia marszu grupy szkolne wraz 
z opiekunami mogły zregene-
rować swoje siły racząc się cie-
płym posiłkiem i gorącą herba-
tą. Tradycyjnie przed wyjazdem 
do domu, każdy z uczestników 
otrzymał od Kozienickiego SRH 
podarunek w postaci publikacji. 
Tym razem uczniowie i opieku-
nowie otrzymali niespodziankę 
w postaci komiksu historycz-
nego „Krew Puszczy” – wyda-
ny przez nasze Stowarzyszenie  
kilka lat temu.

Dzień drugi naszego przedsię-
wzięcia rozpoczęliśmy od zło-
żenia kwiatów pod pomnikiem 
w Ryczywole, upamiętniającym 
żołnierzy Wojska Polskiego Ar-
mii „Prusy” broniących przepra-
wy mostowej na Wiśle na tzw. 
„przedmościu maciejowickim” 
oraz czołgistów 1 batalionu czoł-
gów lekkich poległych pod Ry-
czywołem 11 września 1939 r. Po 
tym skierowaliśmy się marszem 
do lasów Puszczy Kozienickiej, 
gdzie w Łaszówce odnaleźliśmy 
leśną mogiłę w której pocho-
wano dwóch żołnierzy z oddzia-
łu mjr. Henryka Dobrzańskiego 

„Hubala” poległych w potyczce 
pod Wolą Chodkowską. Następ-
nie leśnymi ostępami dotarliśmy 
na teren leśnictwa Cztery Kopce. 
Tam znajduje się mogiła i pomnik 
w miejscu, gdzie 16 września 
1939 r. pochowano poległych 
żołnierzy 31 pułku Strzelców Ka-
niowskich. Po tym, „Królewskim 
Szlakiem” skierowaliśmy się do 
miejsca ostatecznego boju bo-
haterskiego pułku. Na tej trasie 
znaleźliśmy również miejsce  
w którym 31 pSK stoczył jeden 
z ostatnich bojów z okupantem, 
w lesie w okolicy tzw. „drogi ma-
riańskiej”. W tym miejscu 82 lata 
temu Niemcy atakowali z kie-
runku Ursynów-Marianów, ataki 
piechoty, artylerii wspierało lot-
nictwo. Przez cały 17 września 
1939 r. pułk bronił się, kontrata-
kując, wypierał wdzierających się 
Niemców.

W niedzielę 19 września, około 
godz. 15.00 dotarliśmy w miejsce, 
gdzie poszczególne oddziały 31 
pSK dotarły 18 września 1939 r., 
czyli do szosy Kozienice-Radom 
przy miejscowości Augustów. 
Tamtego historycznego dnia oka-
zało, się, że droga jest zablokowa-
na przez kolumny pancerne, 13. 
zmotoryzowanej dywizji piechoty. 
Pułk był okrążony i pod ciągłym 
ostrzałem. Dowódca ppłk Wnuk 
nakazał przebijać się małymi gru-
pami przez szosę. Ostatecznie 
jednak udało się to nielicznym. 
Do niewoli dostało się przeszło 
350 żołnierzy, z których część zo-
stała puszczona wolno. Kilku gru-
pom żołnierzy w tym: czołowym 
oddziałom kpt. Sitnego, kpt. Czy-
ża, 60 żołnierzom z 8 oficerami i 
dowódcą pułku, ppłk. W. Wnu-
kiem, udało się przedrzeć i zebrać 
w okolicach obecnego rezerwatu 
„Źródło Królewskie”. Dodatkowo 
grupa kpt. A. Ogrodnika z 4 żoł-
nierzami przeprawiła się przez 
szosę i uległa rozproszeniu.

W miejscu, gdzie 31 pułk Strzel-
ców Kaniowskich został rozbity, 
mieszkańcy Augustowa i Stani-
sławic w 2009 r. ustawili okazały 
pomnik, gdzie corocznie kończy-
my również swój marsz podczas 
kameralnych uroczystości patrio-

tycznych. Tak stało się i w tym 
roku. W uroczystościach wzięli 
udział m.in. przedstawiciele Rady 
Gminy Pionki z Przewodniczącym 
Rady Dariuszem Gonciarzem na 
czele, Nadleśnictwa Kozienice  
z Zastępcą Nadleśniczego Artu-
rem Mazurem na czele, miesz-
kańcy sołectwa Augustów z soł-
tysem Konradem Filą, poczet 
sztandarowy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Stanisławicach. W 
ceremonii uczestniczył również 
Jarosław Malinowski, wnuk sze-
regowego Chruściela - jednego 
z żołnierzy 31 Pułku Strzelców 
Kaniowskich, który walczył na ca-
łym szlaku 31 pSK od Sieradza po 
Augustów. Zgromadzeni uczest-
nicy wygłosili kilka okolicznoś-
ciowych przemówień, po czym 
złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod pomnikiem. Całości dopełnił 
krótki występ muzyczny w wyko-
naniu Aleksandra Fili.

Wszystkim, którzy towarzy-
szyli nam w marszowych tru-
dach serdecznie dziękujemy!! 
Mamy nadzieję na wspólne  
uczestnictwo za rok!

Organizatorami i Partnerami 
wydarzenia byli: Kozienickie Sto-
warzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznych, Powiat Kozienicki, 
Gmina Kozienice, Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. Stefana Czar-
nieckiego w Woli Chodkowskiej, 
Nadleśnictwo Kozienice, Nad-
leśnictwo Dobieszyn, Sołectwo 
Augustów, ENEA Wytwarzanie. 
Patronat objął Starosta Powiatu 
Kozienickiego Krzysztof Wolski.

Przedsięwzięcie dofinanso-
wane zostało ze środków Gminy 
Kozienice w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację za-
dań publicznych, oraz ENEA Wy-
twarzanie w ramach działania 
partnerstwa społecznego "histo-
ryczne podróże z ENEĄ".

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim naszym Partnerom i Współ-
organizatorom. Dzięki Państwa 
wsparciu możliwej jest upa-
miętnianie bohaterskich postaw 
przeszłych pokoleń oraz popula-
ryzowanie pozytywnych postaw 
wśród pokoleń obecnych. 

Dziękujemy!
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KDK zaprasza na jubileusz 100. rocznicy 
urodzin Bogusława Klimczuka!

Tegoroczny Dzień Patrona 
odbędzie się 21 października  
w Centrum Kulturalno-Arty-
stycznym w Kozienicach.

– Hasło przewodnie Dnia 
Patrona to „Świat Bogusława 
Klimczuka”. Chcemy zaprosić 
mieszkańców do świata muzy-
ki naszego kompozytora, przy-
bliżyć im jeszcze bardziej jego 
twórczość oraz sylwetkę – za-
znacza Elwira Kozłowska.

Program wydarzenia jest po-
dzielony na dwa bloki. Pierw-
szy, poranny skierowany jest 
do najmłodszych. O godz. 10.00 
w sali koncertowo-kinowej 
odbędzie się koncert „Dzie-
ci dzieciom” w wykonaniu 
przedszkolaków z Publicznego 
Przedszkola nr 1 „Pod Topolą” 
w Kozienicach i Publicznego 
Przedszkola nr 4 w Kozienicach.

W godz. 10.30-12.00 w patio, 
w sali na rogu oraz w sali wy-
stawowej będą czekały zabawy 
i konkursy dla dzieci, a także 
karaoke. Ponadto, w programie 
przewidziano wręczenie nagród 
laureatom konkursu plastycz-

nego „Rysujemy piosenki Bo-
gusława Klimczuka” oraz tort 
urodzinowy.

W godz. 10.00-12.00 ma-
luchy będą miały okazję 
odwiedzić stoisko eduka-
cyjne „Czarna Płyta”, przy-
gotowane dzięki życzliwości 
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Pionkach, gdzie zobaczą 
m.in. płyty winylowe i dawny  
sprzęt grający.

Wyjątkowa gala
Część główna wydarzenia od-

będzie się w sali koncertowo-
-kinowej CKA i rozpocznie się o 
godz. 18.00. Galę poprowadzi 
Paweł Sztompke z Programu 1 
Polskiego Radia.

Na początek wysłuchamy 
krótkiego koncertu „Śpiewamy 
Bogusława Klimczuka” w wyko-
naniu solistek z Młodzieżowej 
Estrady Piosenki Kozienickiego 
Domu Kultury.

Następnie przewidziano uro-
czyste wręczenie nagród lau-
reatom konkursu literackiego 
„Cytujemy Klimczuka” oraz zwy-
cięzcom plebiscytu „Wybieramy 

najpopularniejsze piosenki Bo-
gusława Klimczuka”.

Jedną z dwóch głównych atrak-
cji gali będzie spektakl baleto-
wo-pantomimiczny pt. „Słowik”  
w wykonaniu tancerzy Baletu 
Opery Śląskiej w Bytomiu.

Na finał zobaczymy widowisko 
multimedialne, składające się 
z animacji i laserowego pokazu 
przestrzennego.

– Animacja została stworzona 
specjalnie na potrzeby obcho-
dzonego w tym roku jubileuszu. 
To nasz ukłon w stronę patrona. 
Do stworzenia autorskiego sce-
nariusza wykorzystaliśmy fakty 
z życiorysu kompozytora, archi-
walne fotografie oraz informa-
cje na temat Festiwalu Muzyki 
Rozrywkowej im. Bogusława 
Klimczuka, a do współpracy za-
prosiliśmy zawodowych akto-
rów, grafików i dźwiękowców – 
podkreśla Elwira Kozłowska.

Pobierz zaproszenie
Wstęp na jubileusz jest wolny, 

ale na wydarzenia zaplanowane 
na godz. 18.00 obowiązują nie-
odpłatne wejściówki. Te będą 
wydawane w kasach KDK w Cen-
trum Kulturalno-Artystycznym:

• od 16 października, od godz. 
13.00 do 18 października, do 
godz. 21.00 posiadaczom „Ko-
zienickiej Karty Mieszkańca”’

• od 19 października, od godz. 

13.00 (do 2 sztuk dla jednej 
osoby) przez pozostałych miesz-
kańców, o ile pula nie zostanie 
wcześniej wyczerpana.

Na wydarzenie zapraszają 
Gmina Kozienice i Kozienicki 
Dom Kultury im. Bogusława  
Klimczuka.

ENEA 
ENERGETYCZNA DYCHA 

KOZIENICE 2021
ENEA Wytwarzanie, 

Stowarzyszenie STREET RUN RADOM 
i  Kozienickie CentrumRekreacji i Sportu 
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału 

w imprezie biegowej 
ENEA ENERGETYCZNA DYCHA KOZIENICE 2021, 
która odbędzie się 23.10.2021 r. w Kozienicach 

na dystansie 10 km.
Intencją imprezy jest propagowanie 

aktywnego wypoczynku poprzez jedną z naj-
prostszych i ogólnie dostępnych form, 

jaką jest bieganie.
Osoba odpowiedzialną za koordynację impre-

zy jest Karol Kaczmarzyk - organizator 
i Sędzia Główny Biegu, tel. 507 647 977.

Regulamin Biegu oraz zapisy 
na stronie internetowej streetrunradom.pl

Wśród uczestników, którzy ukończą bieg, 
zostaną rozlosowane nagrody 
ufundowane przez sponsorów.

TAJEMNICE STAREJ DZIUPLI
W bieżącym roku Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickie-

go Parku Krajobrazowego organizuje XXXI edycję konkursu przyrodniczego „Moje 
spotkania z Puszczą” pod tytułem „Tajemnice starej dziupli”.

Współorganizatorami konkur-
su są Miejski Ośrodek Kultury w 
Pionkach oraz  Nadleśnictwa: Ko-
zienice, Radom, Zwoleń.

Adresatami konkursu są ucz-
niowie szkół podstawowych oraz 
średnich leżących w granicach 
Kozienickiego Parku Krajobrazo-
wego i jego okolicy. Prace konkur-
sowe oraz protokół z przeprowa-
dzenia eliminacji szkolnych należy 
składać do dnia 22 października 
2021 r. w sekretariacie Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Pionkach (ul. 
Radomska 1; 26 – 670 Pionki).

Stare, dziuplaste drzewa są wy-
jątkowo ważne dla lasu. To dom 
dla wielu cennych organizmów 
takich jak ptaki, ssaki, owady, 
grzyby, porosty.

Dzisiaj nikogo nie trzeba prze-
konywać, że pozostawianie drzew 

dziuplastych poprawia warun-
ki bytowania wielu gatunkom 
zwierząt, co pozytywnie wpływa 
na wzrost leśnej różnorodności  
biologicznej.

Dziuple zapewniają bezpie-
czeństwo ptakom w trakcie wy-
siadywania jaj, a ich młodym 
dają schronienie przed opadami 
i upałami. Drzewa dziuplaste są 
także kryjówkami dla nietope-
rzy, wiewiórek, popielic, a dla 
pachnicy dębowej (rzadkiego 
chrząszcza) stanowią jedyne  
środowisko życia.

Zachęcamy uczniów do stwo-
rzenia prac pokazujących jak 
ważną rolę odgrywają stare dziu-
plaste drzewa w życiu wielu or-
ganizmów bytujących na terenie 
Puszczy Kozienickiej.

Szczegółowe warunki uczestni-
ctwa w konkursie dostępne są po 
kliknięciu w kod QR:

h t t p : / / p a r k i o t w o c k . p l /
aktualnosci-kpk/item/1525-
-zapraszamy-do-udzialu-w-xxxi-
-edycji-konkursu-moje-spotka-
nia-z-puszcza

Wyjątkowy spektakl, premiera animacji i pokaz laserowy, 
rozstrzygnięcie konkursów jubileuszowych czy atrakcje 

dla dzieci… Już 21 października w Kozienickim Domu Kultury im. 
Bogusława Klimczuka obchodzony będzie Dzień Patrona. W tym 
roku będzie miał on wyjątkową formę, a to ze względu na setną 
rocznicę urodzin kozienickiego kompozytora.

Szczegóły dostępne pod linkiem 
1918pamietamy.enea.pl
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KOZIENICKI DZIEŃ EKONOMII SPOŁECZNEJ (Z PRZYTUPEM)
Zapowiadany w poprzednim numerze Tygodnika OKO, zorganizowany przez 

stowarzyszenie “Przystanek Inicjatywa” Kozienicki Dzień Ekonomii Społecznej udał się 
znakomicie... ze zdecydowanie większym luzem, czadem i przytupem, niż sugerowałaby 
jego cokolwiek oficjalna nazwa!

O ekonomii społecznej pisali-
śmy już na naszych łamach kilka-
krotnie (polecamy tu szczegól-
nie nr 16/2020 i 18/2020), toteż 
jako nasi czytelnicy wiecie Pań-
stwo zapewne, że chodzi o te 
bardziej ludzką, nastawioną nie 
na zysk, a na pomoc i zwiększe-
nie szans osób z różnych powo-
dów wykluczonych na rynku pra-
cy. Od roku działa w Kozienicach 
podmiot ekonomii społęcznje, 
Spółdzielnie Socjalna “Przysta-
nek Kozienice” - i to właśnie w 
prowadzonej przez nią Kawiarni 
Kulturalnej odbyło się  23 wrześ-
nia całe wydarzenie, w którym 
udział wzięli m.in. członkowie 
stowarzyszenia, reprezentacja 
Mazowieckiego Ośrodka Wspie-
rania Ekonomii Społecznej z 
Radomia oraz przedstawiciele 
gmin Kozienice, Gniewoszów i 
Głowaczów.

Spotkanie miało charakter 
niekonwencjonalny, ponieważ 
zamiast wbijać się w formułę 
sztywnej konferencji czy wy-
kładu ex cathedra, organiza-
torzy i uczestnicy postawili na 
dające możliwosc lepszej inte-
gracji  i swobodniejszej wypo-
wiedzi rozmowy kuluarowe, 
a wszystko to w znakomitej  
oprawie muzycznej.

Najpierw Joanna Kościug za-
prezentowała kilka podanych 
w kameralnej aranżacji na głos 
i gitarę akustyczną starannie 
wybranych, wysmakowanych 

utworów  - usłyszeliśmy m.in. 
poruszające “W domach z be-
tonu nie ma wolnej miłości” z 
repertuaru Martyny Jakubo-
wicz, rozsławionego przez Stare 
Dobre Małżeństwo “Czarnego 
bluesa o czwartej nad ranem” 
czy wreszcie nieśmiertelne 
“Bieszczadzkie anioły”. Kameral-
ność koncertu nie oznaczała, że 
przynajmniej część uczestników 
nie udało się porwać: uważny 
(i obdarzony dobrym słuchem) 
obserwator wychwyciłby kilka 
osób, które cokoliwi,e nieśmiało 
podśpiewywały wraz z solistką.

Koncert Starych Koni to już 
inna historia - i zdecydowanie 
więcej decybeli. Ekipa muzycz-
nych weteranów podbiła serca 
publiki rasowym brzmieniem 

rockowych gitar obsługiwanych 
przez Dariusza Szewca i Aleksan-
dra Fikusa, pulsem basu Marka 
Kostrzewskiego i tyleż mocno 
osadzoną, co finezyjną grą na 
perkusji, za którą zasiadał Stani-
sław Łuczkowski. Byliśmy obecni 
rok temu podczas pierwszego 
koncertu Starych Koni w tym sa-
mym miejscu, recenzowaliśmy 
go wówczas bardzo entuzja-
stycznie…  a teraz możemy po-
wiedzieć z czystym sumieniem: 
za drugim razem było jeszcze 
lepiej! Repertuar złożony z nie-
śmiertelnych utworów m.in. Ta-
deusza Nalepy, Hendrixa, TSA, 
Deep Purple i Ðżemu idealnie 
trafił w gusta publiczności, a 
fenomenalnie poprowadzona 
konferansjerka obdarzonego 
gawędziarskim darem wokali-

sty pozwoliła złapać zespołowi 
i publice ten rodzaj kontaktu, 
które elektryzuje i podrywa z 
krzeseł. Miłym akcentem gdzieś 
pośrodku koncertu było obda-
rowanie przez zespół prezesa 
stowarzyszenia “Przystanek Ini-
cjatywa”, Edmunda Kordasa, 
dyplomem poświadczającym, 
że od tej chwili może oficjalnie 

legitymować się statusem hono-
rowego Starego Konia. Ci, któ-
rzy brali udział w wydarzeniu, 
wiedzą, że były takie momen-
ty, gdy spontanicznie udzielał 
się w chórkach. Może podczas 
kolejnego występu Stare Ko-
nie uwzględnią jego partie przy 
przygotowywaniu aranżacji?

AlKo

Kozienice

Policjant przyjął poród
Podczas wykonywanych czynności służbowych pod szpitalem zauważyłem samochód, 

który zatrzymał się na parkingu, a następnie mężczyznę, który z niego wybiegł i krzyczał 
“Pomocy, moja żona rodzi!”. 

- Natychmiast założyłem ręka-
wiczki lateksowe, a następnie po-
biegłem do samochodu i pytam 
się pani, czy może wysiąść, czy 
może opuścić pojazd. Odpowie-
działa, że nie, ponieważ zaczyna 
rodzić. Natychmiast poprawiłem 
siedzenie, na którym siedzia-
ła, na pozycję bardziej leżącą. 
Następnie zauważyłem główkę 
dziecka i po chwili… dziecko było 
już w moich rękach. Zaczęło się 
krztusić,  więc przełożyłem je do 

lewej ręki, następnie delikatnie 
opukałem plecy i usłyszeliśmy 
ten piękny płacz dziecka. Następ-
nie przekazałem mamie dziecko 
- szczęśliwej i bardzo dzielnej 
mamie - a po chwili przybiegł 
personel medyczny i udzielił ko-
biecie pomocy. Wszystko skoń-
czyło się naprawdę szczęśliwie.

Dla mnie to był szok. Działałem 
pod impulsem, nie wiem ile to 
trwało, dla mnie były to napraw-

dę sekundy. Podczas porodu 
działałem impulsywnie, na bazie 
tego, czego po prostu się nauczy-
łem, bo sam niedługo będę spo-
dziewał się dziecka. 

Moja żona jest  w szóstym mie-
siącu ciąży, więc książki, które 
czytałem pomogły mi odebrać 
poród. Całe emocje przyszły już 
po porodzie, ponieważ już po 
wszystkim z emocji aż musiałem 
sobie kucnąć.

Kawiarnia kulturalna zaprasza 
w poniedziałki o godz. 18.00:

11.10 z cyklu jak żyć: PIOTR CIESZEWSKI
18.10  Lubię poniedziałki: Tomasz Sot – 
nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice

oraz
22 października – piątek- na : MUZYCZNA CAFE, 

w wykonaniu  uczniów i nauczycieli Szkoły 
Muzycznej w Kozienicach


