
Popularna, kozienicka „Trójka” to 
największa placówka oświatowa w 
gminie. Uczy się w niej ponad 650 
uczniów, dlatego niezwykle ważne 
jest stworzenie im odpowiednich 
warunków do wszechstronnego 
rozwoju. Kozienicki samorząd wy-
szedł naprzeciw oczekiwaniom 
rodziców i nauczycieli i w 2019 r. 
wyłonił wykonawcę tej inwestycji 
oraz podpisał umowę na jej re-
alizację. W efekcie we wrześniu 
tego roku ukończono budowę 
nowoczesnego, wielofunkcyjnego 
obiektu o powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 1700 metrów 
kwadratowych.

Nowy budynek to sala gimna-
styczna wraz z zapleczem sporto-
wym i sanitarnym. Do dyspozycji 
uczniów są boiska do siatkówki, 
koszykówki, piłki ręcznej, halowej 
piłki nożnej, a także ścianka wspi-
naczkowa i sala fitness. Zmagania 

sportowe z trybun może oglądać 
120 osób. Cały budynek został za-
projektowany w ten sposób, żeby 
umożliwić nieograniczony dostęp 
do zajęć także osobom niepełno-
sprawnych. Wewnątrz znajduje 
się również sala konferencyjna, 
pełniąca funkcję dwóch, dodat-
kowych sal lekcyjnych. W ramach 

inwestycji zmodernizowano też 
kompleks zewnętrznych boisk.

Dzięki nowemu obiektowi ucz-
niowie mają możliwość uczestni-
czenia w zajęciach wychowania 
fizycznego oraz licznych, pozalek-
cyjnych zajęciach sportowych w 
nowoczesnych i komfortowych 
warunkach. Obecnie na terenie 
szkoły działają szkolne ośrodki 
siatkarskie skupiające dziewczęta 
w wieku 10-12 lat, szkolne kluby 
sportowe rozwijające gry zespo-
łowe (m.in. halową piłkę nożną i 
siatkówkę), a także Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy „JO-
KER” oraz Nadwiślański Klub Spor-
tów Walki „Wulkan”.

Nowa sala gimnastyczna bę-
dzie służyła zarówno społeczności 
szkolnej, jak i mieszkańcom Gmi-
ny Kozienice, rozszerzając ofertę 
możliwości aktywnego spędzania 
wolnego czasu.

W trakcie uroczystego otwar-
cia obiektu głos zabrał burmistrz  
Piotr Kozłowski.

– To historyczny moment dla 
szkolnej społeczności i mieszkań-
ców naszej gminy. Jestem dumny, 
ponieważ na ten obiekt czekało 
prawie pięćdziesiąt roczników ko-
zieniczan. Dotychczas funkcjonują-
ca, mała sala już dawno przestała 
spełniać oczekiwania i zaspokajać 
potrzeby mieszkańców. Sam się 
zastanawiałem, jak to możliwe, 
że gmina z takim potencjałem, jak 
nasza, przez 30 lat nie potrafiła 
rozwiązać tego problemu? Jedną z 
pierwszych decyzji po objęciu prze-
ze mnie funkcji burmistrza była 
więc decyzja o rozpoczęciu budo-
wy nowej, dużej sali dla „Trójki”. 
Wcześniej, przez 28 lat samorząd 
nie podjął odpowiednich kroków 
w tej sprawie. Dopiero w wybor-
czym 2018 r. pojawiła się koncep-
cja budowy sali. Po objęciu funkcji 
burmistrza postanowiłem spraw-

dzić, na ile te obietnice są realne. 
Okazało się, że projekt budżetu 
przyjętego w 2019 r. przeznaczał 
na ten cel zaledwie 1,5 mln zł. Sala 
została wyceniona na 9 mln zł, a 
zatem jej budowa była skazana 
na niepowodzenie. Po prostu – po 
unieważnionym przetargu spra-
wa zostałaby odłożona na półkę. 
Takich swego rodzaju „półkow-
ników” przejęliśmy po naszych 
poprzednikach ponad setkę. Dla-
tego obejmując mój urząd zmie-
niłem projekt budżetu. Dziękuję 
radnym, którzy tę zmianę poparli. 
Dzięki tej decyzji już w 2019 r. uzy-
skaliśmy pozwolenie na budowę, 
ogłosiliśmy przetarg, wybraliśmy 
wykonawcę i rozpoczęliśmy prace. 
Mogliśmy też rozpocząć starania 
o dotację z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Pomimo pandemii oraz 
wojny za naszą wschodnią grani-
cą, również negatywnie wpływa-
jących na działania inwestycyjne, 
nasza konsekwencja w działaniu 
zaowocowała powstaniem tego 
imponującego obiektu – powie-

dział burmistrz Piotr Kozłowski.
Gościem specjalnym uroczy-

stego otwarcia sali był Edward 
Skorek, siatkarski mistrz olimpijski 
oraz mistrz świata, który pogratu-
lował Gminie Kozienice inwestycji.

– Powstanie tego obiektu świad-
czy o tym, że zarówno władze sa-
morządowe, jak i szkolne myślą 
nie tylko o intelektualnym, ale 
również i fizycznym rozwoju ucz-
niów. To przecież młodzi ludzie są 
przyszłością naszego narodu – za-
znaczył Edward Skorek.

Zadowolenia z powstania no-
wego obiektu nie kryli również 
posłowie Anna Kwiecień i Andrzej 
Kosztowniak.

W trakcie uroczystości bur-
mistrz Piotr Kozłowski wraz z 
zastępcą Dorotą Stępień oraz 
poseł Agnieszką Górską przeka-
zali życzenia i nagrody z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Uho-
norowani zostali dyrektorzy szkół 
i placówek oświatowych oraz 
wyróżniający się nauczyciele  
z terenu Gminy Kozienice.
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Zapraszamy do sklepu firmowego
Kozienice ul. Konarskiego 9
Czynne poniedziałek-piątek 

w godzinach 8.00-18.00
Sobota 8.00-14.00

Miniony czwartek 13 
października był 
bardzo ważnym 

dniem dla całej społeczno-
ści Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Kozienicach.  
W placówce uroczyście ot-
warto nową, pełnowymiaro-
wą salę gimnastyczną. Koszt 
jej budowy wyniósł ponad 8 
mln zł, a Ministerstwo Sportu 
i Turystyki wsparło inwesty-
cję kwotą prawie 2 mln zł.

Otwarcie nowej sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach
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UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES 

MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl    PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

NIERUCHOMOŚCI TOWARZYSKIE

PRACA

MOTORYZACJA

RÓŻNE

• Sprzedam koła-alufelgi 
do Golfa 3 ‘14, koła do Sea-
ta 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 uzgod-
nienia. Felgi 14 do Renault Me-
gane stalowe 4 szt, szt. 25 zł.  
Tel. 662-134-575 lub 606-706-
318
• Sprzedam samochód osobowy 
CHEVROLET  AVEO silnik 1,2, rok 
produkcji 2004, stan dobry, cena 
2400. Tel. 694-193-904 (Kozieni-
ce)
KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A TAK-
ŻE 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 kombajn zbożowy 
zachodni, stan dobry. Cena do 
uzgodnienia. Wiadomość: Brzeź-
nica 29 k/Kozienic.
• Kupię wałek przekaźnika 
mocy”Hesi”, kombajnu ziemnia-
czanego. Tel. 883-240-075.

• Sprzedam stemple, dł. 2.90 m, 
po 5 zł za sztukę. Stanisławice, 
tel. 609-972-576
• Sprzedam wózek dziecięcy-zie-
lony, 3-częściowy, prawie nowy 
- 400 zł. Kasety magnetofonowe 
(1300 sztuk), magnetofony ka-
setowe, płyty DVD (ponad 1000 
sztuk), książki i inne. Garbatka, 
tel. 506-272-159

• Sprzedam kawalerkę o po-
wierzchni 23 m2 w Kozienicach 
na Osiedlu Pokoju. Zlokalizowa-
na jest na parterze w czteropię-
trowym bloku. Dobra lokalizacja 
w centrum Kozienic. Do miesz-
kania przynależy piwnica. Wy-
mienione okna. Mieszkanie do 
remontu. Dzwonić po godz. 16. 
Tel. 516 952 530
• Sprzedam działkę o powierzch-
ni do wyboru 1000 m2, 2000 
m2, 3000 m2, 4000m2. Możliwe 
podłączenie się do wody, prądu. 
Cena 30-40 zł m2, w miejscowo-
ści Lipa, G. Głowaczów. Tel. 534-
005-813
• Sprzedam działkę rolno-leśną 
w Kociołkach o powierzchni 0, 
45 ha. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 510 937 430
• Sprzedam kawalerkę o po-
wierzchni 23 m2 w Kozienicach 
na Osiedlu Pokoju. Zlokalizowa-
na jest na parterze w czteropię-
trowym bloku. Dobra lokalizacja 
w centrum Kozienic. Do miesz-
kania przynależy piwnica. Wy-
mienione okna. Mieszkanie do 
remontu. Dzwonić po godz. 16.  
Tel. 516 962 530a

• Samotny 72-latek po uda-
rze oczekuje pomocy. Bardzo 
dobre wiadomości  dla senior-
ki i jej rodziny pod numerem  
503-570-467
• Mężczyzna 55 lat, finansowo 
nizależny. Poznam Pania w sto-
sownym wieku, bez nałogów. 
Tel. 535-635-331

• Zatrudnię osobę z wykształce-
niem minimum średnim, wymaga-
ne prawo jazdy i podstawowa ob-
sługa komputera. Tel. 604-189-984

• Szukam pracy z grupą lekką. 
Posiadam duże doświadczenie w 
opiece nad starszą osobą. praco-
wałam 10 lat z ludźmi starszymi, 
którzy wymagali stałej opieki i róż-

• Mieszkanie 3-pokojowe, 58m2, 
piętro III na Os. Energetyki sprze-
dam lub zamienię na kawalerkę z 
dopłatą. Wiadomośc pod nr tel. 
605-496-473
• Sprzedam działkę rolno-budow-
laną o powierzchni 1,12 ha, (szer. 
25 mb), przeznaczoną na zabudo-
wę jednorodzinną i zagrodową, 
poł. w miejsc. Brzóza przy ul. Par-
cela. 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 pra-
cowników. Tel. 513-526-453
• Sprzedam dom murowany, 
100m2 wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi 540m2. Działka 
2400m2, idealna na działalność 
gospodarczą. Cena do uzgod-
nienia.  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 miej-
scowości Majdany lub okolice.  
Tel. 739-075-275

Sprzedam rower BMX. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 602 102 401

Sprzedam tanio działkę 
rekreacyjną nr 48 na ROD 
“USTRONIE” w Kozienicach. 
Działka zabudowana - altanka 
murowana z poddaszem, pod-
piwniczeniem i własnym uję-
ciem wody. Tel. 604-420-756

Korepetycje z matematyki (szkoła 
podstawowa i średnia) - dojeż-
dżam na terenie Kozienic, Rado-
mia, Pionek… Tel. 798-851-194

Zakłady Silikatowe 
Żytkowice SA

zatrudnią:

- pracowników do pracy na kotłowni
- pracowników do pracy na hali produkcyjnej

Tel. kontaktowy 
600 030 838

…a gdybyście przypadkiem szukali Państwo OKA w okolicach kozienickiego Parku Handlo-
wego (teren przy ul. Warszawskej, obok Lidla), mamy dla was małą podpowiedź,...

• Mam do sprzedania przyczepę 
rolniczą D-47, śrutownik do zbo-
ża oraz parnik elektryczny 100l. 
Tel. 600 925 215.
• Mam do sprzedania śrutow-
nik do zboża i parnik elektryczny 
100l. Tel. 600 925 215
• Sprzedam 2 niwelatory geo-
dezyjne Ni020 i Ni025 fir-
my Zeiss Jena. Łaty gratis.  
Tel. 604-420-756

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie 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 uzgod-
nienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam działki budowlane w Ja-
nikowie 1200m². Tel. 604-181-478  
lub 503-124-381

nymi schorzeniami. Posiadam re-
ferencję, 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, najchęt-
niej jako dozorca stróż. Rozważę 
każdą propozycję. Posiadam prawo 
jazdy kat. B, doświadczenie w opie-
ce and osoba starszą. Posiadam 
referencje, jestem dyspozycyjna.  
Tel. 604-532-096
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DOM W 3 DNI?!
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, stało się ...:)

W poniedziałek 17 października, w południe  rozpoczął się montaż, w środę 19.10br. po po-
łudniu dach na domu VERDE 1P, był w połowie przykryty. Niestety,  pogoda opóźniła nieco 
prace, głownie te dekarskie. Najważniejsza informacja to taka, że można już umawiać się 

na wizyty. Właściciel tego domu na pewno udzieli wielu praktycznych rad związanych 
i z pracami przygotowawczymi jak i z wykończeniowymi. Tel. kontaktowy to: 512 495 193.

Poniedziałek, 17.10.2022, 
godz. 10.00

Środa, 19.10.2022, 
godz. 16:00
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W wernisażu uczestniczyli między innymi  
uczniowie Szkoły Podstawowej w Zwoleniu.

n 

Jackowi Taborowi dziękowali Anna Wiecze-
rzyńska, dyrektorka Domu Kultury w Zwoleniu 
oraz Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.

n Wystawę obejrzeli między innymi Arkadiusz Sulima, bur-
mistrz Zwolenia (z lewej) i Jan Mazurkiewicz, wiceprezes 
Enei Wytwarzanie do spraw korporacyjnych.

n 

50 lat minęło!

Wystawa „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice” z Lotem Trzmiela

18 października 2022 roku mija 50 lat, od kiedy to do sieci państwowej popłynął po raz 
pierwszy prąd z Elektrowni „Kozienice”. Pierwszy blok elektrowni o mocy 200 MW (tzw. 

„dwusetka”) został przekazany oficjalnie do eksploatacji 6 listopada 1972 roku. 

Wystawa „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice” zagościła 
tym razem w Domu Kultury w Zwoleniu. W czasie wer-

nisażu oprowadzał po niej jej autor Jacek Tabor, były też inne, 
niezapowiedziane wcześniej atrakcje.

Od tego dnia elektrownia roz-
poczęła systematyczne umac-
nianie swej pozycji jako najważ-
niejszego dostawcy energii dla 
centralnej i wschodniej Polski. 
Wytwarzany tutaj prąd zaczął być 
przesyłany liniami napowietrzny-
mi w kierunku Warszawy, Sied-
lec, Puław i Radomia. Proces 
wznoszenia kolejnych bloków 
realizowano planowo, a ostatnia 
(ósma) z planowanych „dwu-
setek”, została oddana do użytku 
18 stycznia 1975 roku. Oznaczało 
to zakończenie pierwszego etapu 
budowy przedsiębiorstwa i przy-
stąpienie do wznoszenia dwóch 
ostatnich, supernowoczesnych 
bloków energetycznych o mocy 
500 MW każdy. Również one zo-
stały oddane do użytku w termi-
nie, rozpoczynając pracę 20 lute-
go i 19 grudnia 1979 roku.

 W 50. rocznicę uruchomienia 
pierwszego bloku energetycz-
nego Elektrowni „Kozienice” 
przedstawiamy kilka archiwal-
nych zdjęć z budowy przedsię-
biorstwa.

Wystawa „Zielone oblicze Elek-
trowni Kozienice” prezentująca 
bogactwo przyrodnicze w ob-
rębie Enei Wytwarzanie - Elek-
trowni Kozienice gościła już w 
kilku miejscach. Od czwartku, 13 
października jest także obecna w 
oddanym właśnie po termomo-
dernizacji Domu Kultury w Zwo-
leniu. Zaaranżował ją pracownik 
tej placówki Waldemar Gołdziń-
ski, wśród oglądających byli: 
burmistrz Zwolenia Arkadiusz 
Sulima, jego zastępca Grzegorz 
Molendowski oraz wiceprezes 
Enei Wytwarzanie do spraw kor-
poracyjnych Jan Mazurkiewicz. 
Obecni byli także przedstawiciele 
placówek oświatowych, kultury, 
starostwa, Nadleśnictwa Zwoleń 
i uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Zwoleniu. Zanim jednak Ja-
cek Tabor, prezes Mazowiecko 
– Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Ornitologicznego i  jednocześnie 
autor wystawy zaczął „prowa-
dzić” pełną barwnych opowieści 
i ilustrowaną fotografiami wę-
drówkę po świecie przyrody, taką 
muzyczną „wędrówkę” poprowa-
dził 16-letni akordeonista Krzysz-
tof Paduch – uczeń Zespołu Szkół 
Muzycznych w Radomiu i Liceum 
Ogólnokształcącego w Zwoleniu, 
laureat wielu prestiżowych, ogól-
nopolskich i międzynarodowych  
konkursów akordeonowych oraz 
konkursu Enea Akademia Talen-
tów. Jego wirtuozerska interpre-
tacja  utworów „Lot Trzmiela” i 
„Wietrzyk” wykonana na akor-

deonie Pigini wzbudziła podziw 
oraz zachwyt i została nagrodzo-
na ogromnymi brawami. Brawa 
otrzymał także Jacek Tabor, który 
z pasją oprowadzał po wysta-
wie, okraszając swoją opowieść 
wieloma ciekawostkami. Równie 
ciekawa była jego prezentacja 
dotycząca bocianów z obrazami 
zarejestrowanymi dzięki kame-
rze zainstalowanej w gnieździe 
w miejscowości Molendy w gmi-
nie Garbatka-Letnisko. Jeszcze 
jedną atrakcją wernisażu była 
możliwość otrzymania publikacji 
Mazowiecko – Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego 
wydanych przy wsparciu Enei 
Wytwarzanie.

Wystawa w Domu Kultury  
w Zwoleniu będzie czynna do 14 
listopada 2022 roku, w godzinach 
pracy placówki. Wstęp wolny.

Fot. Waldemar Gołdziński

Krzysztof Paduch zaprezentował 
„Lot trzmiela” oraz „Wietrzyk”.

n 
O bogactwie przyrodniczym Elektrowni Kozie-
nice barwnie opowiadał Jacek Tabor, autor  
wystawy.

n 
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Odznaczenia w imieniu Pre-
zydenta wręczył Minister Piotr 
Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii 
Prezydenta RP.

– Medal ten przyznawany jest 
jako dowód wdzięczności oraz 
wyraz szacunku dla osób zasłużo-
nych w służbie Państwu i społe-
czeństwu, a w naszym przypadku 
za osiągnięcia w dziedzinie usług 
społecznych, w szczególności za 

realizację pionierskiego w skali 
kraju projektu Centrum Usług 
Społecznych w Kozienicach. Trak-
tuję go jako wyraz szacunku dla 
wszystkich pracowników pionu 
społecznego Gminy Kozienice. 
Dziękuję za ich profesjonalizm i 
zaangażowanie. Dziękuję rów-
nież radnym, którzy poprali 
utworzenie CUS w Kozienicach 
oraz przede wszystkim mojemu 

Zastępcy ds. Społecznych, Pani 
Dorocie Stępień. To ona wyszła 
ze stosowną inicjatywą i wzięła 
na swoje barki trud wdrożenia i 
koordynacji działań z tego zakre-
su – powiedział burmistrz Piotr 
Kozłowski.

W uroczystości wzięli udział 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Marcin Wiącek oraz Minister Ro-
dziny i Polityki Społecznej Marle-

na Maląg, która w swoim wystą-
pieniu podkreśliła rolę centrów 
usług społecznych jako jednostek 
samorządu wspierających miesz-
kańców o różnorodnych potrze-
bach.

W części merytorycznej kon-
gresu odbyły się dwa panele dys-
kusyjne. Ich tematami były stra-
tegia i kierunki rozwoju polityki 
społecznej oraz centrów usług 
społecznych w Polsce.

Usługi społeczne traktowane 
są obecnie jako element infra-
struktury państw dobrobytu 
stanowiący o społecznym dobro-
stanie i jakości życia obywateli 

we wszystkich fazach życia. Or-
ganizacja usług społecznych sta-
je się trzecim – obok regulacji 
rynku pracy i redystrybucji do-
chodów – kluczowym zadaniem 
współczesnych państw dobro-
bytu. Inwestycje w rozwój usług 
społecznych jako usług świad-
czonych w interesie ogólnym w 
ramach systemu publicznego jest 
też priorytetem w agendzie unij-
nej w okresie programowania  
2021–2027.

Źródło: Prezydent.pl,
fot. Przemysław Keler/KPRP, 

oprac. Gmina Kozienice

Sejmowa podkomisja ds. wykorzystania środków z UE odwiedziła Kozienice

Odznaczenia Prezydenta RP dla Burmistrza Gminy Kozienice 
i dyrektor CUS w Kozienicach

W środę 12 października w Kozienicach gościła sejmowa podkomisja stała do spraw wy-
korzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Celem wizyty była prezen-
tacja projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminę z funduszy UE oraz pro-

gramów rządowych. W latach 2019-2022 Gmina Kozienice i jej jednostki pozyskały 160 mln zł 
środków zewnętrznych, a wartość prowadzonych w tym czasie inwestycji wyniosła 250 ml zł.

W miniony piątek 14 października w Belwederze odbyły się obrady trzeciego dnia Kon-
gresu Usług Społecznych. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele władz cen-
tralnych, samorządowcy i dyrektorzy centrów usług społecznych. Kongres rozpoczęło 

wręczenie odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę osobom szczególnie zasłu-
żonym w tworzenie centrów usług społecznych i wdrażanie strategii rozwoju i integracji usług 
społecznych. Medale odebrali m.in. Piotr Kozłowski, Burmistrz Gminy Kozienice oraz Ewa Wy-
socka, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

W Kozienicach pojawili się 
przewodniczący komisji Kazi-
mierz Gołojuch z podkarpacia, 
a także Jacek Czerniak z ziemi 
lubuskiej oraz reprezentująca 
ziemię radomską poseł Anna 
Kwiecień.

W trakcie spotkania w urzę-
dzie miejskim burmistrz Piotr 
Kozłowski zaprezentował reali-
zowane w Gminie Kozienice in-
westycje. Podziękował również 
parlamentarzystom za współ-
pracę.

– Cieszę się, że goszcząca po 
raz pierwszy w Kozienicach ko-
misja miała okazję poznać nasze 
plany i potrzeby oraz zobaczyć, 
jak wykorzystujemy pozyski-
wane środki finansowe. Bardzo 
cenię sobie dobrą współpracę 
naszego samorządu z parlamen-
tarzystami oraz płynące z ich 
strony wsparcie. Korzystają na 
tym przede wszystkim mieszkań-
cy Gminy Kozienice – powiedział 
burmistrz Piotr Kozłowski.

– Naszym celem było zapo-
znanie się z potrzebami kozie-
nickiego samorządu w obsza-
rze realizowanych projektów 
i pozyskiwanych środków fi-
nansowych. W razie potrzeby 
omawiamy je na poziomie po-
szczególnych ministerstw oraz 
Komisji Europejskiej. Z samym 

wykorzystaniem tych środków 
samorządy nie mają problemów, 
czego Gmina Kozienice jest naj-
lepszym przykładem – powie-
dział Kazimierz Gołojuch, prze-
wodniczący komisji.

Zadowolenia z poziomu pozy-
skiwanych i wykorzystywanych 
przez Gminę Kozienice środków 
zewnętrznych nie kryła także po-

seł Anna Kwiecień.
– Chylę czoła przed tym, co 

robicie w Kozienicach i cieszę 
się, że efekty tej pracy możemy 
pokazać osobom z zewnątrz. Ko-
zienice mają się czym pochwa-
lić. Sukces Waszego samorządu 
lokalnego jest możliwy dzięki 
słuchaniu potrzeb mieszkańców 
oraz umiejętnej współpracy bur-

mistrza z radą miejską i parla-
mentarzystami – zaznaczyła po-
seł Anna Kwiecień.

W spotkaniu wzięli udział rów-
nież zastępcy burmistrza Gminy 
Kozienice Dorota Stępień oraz 
Mirosław Pułkowski, a także rad-
ni rady miejskiej wraz z przewod-
niczącym Rafałem Sucherma-
nem. Po spotkaniu, podróżując 

elektrycznym metrobusem, po-
słowie zapoznali się z realizowa-
nymi inwestycjami. Odwiedzili 
m.in. Centrum Usług Społecz-
nych, nowo wybudowaną  salę 
gimnastyczną przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 3 oraz 
teren u zbiegu ulic Warszawskiej 
i Legionów w Kozienicach, gdzie 
trwa budowa parku wodnego.
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SKL-ki, WSK-i, MZ-tki i szereg 
innych klasycznych pojazdów 
zagościły w murach muzeum 
w połowie października. Mimo 
upływu lat jednoślady dalej 
wzbudzają emocje i pobudzają 
wyobraźnię, o czym świadczy 
tłumne przybycie pasjonatów 
motoryzacji na otwarcie wysta-
wy. Niektórzy z nich pojawili się 
wraz ze swoimi „cacuszkami” – 
starymi motocyklami. Przed wej-
ściem do placówki zaparkował 
także 60-letni Opel.

Przybyłych gości przywitali 

– dyrektor MRK Maciej Kordas 
oraz Grzegorz Kocyk pełniący 
funkcję kuratora. Przybliżyli oni 
zgromadzonym kulisy powstania 
wystawy, a także opowiedzieli 
kilka ciekawostek nt. zgromadzo-
nych konstrukcji.

„Motocykle PRL” to pierwsza 
tego typu inicjatywa w blisko 
50-letniej historii kozienickiego 
muzeum. Bazuje ona na senty-
mencie do pojazdów, które przez 
wiele lat stanowiły obiekt pożą-
dania miłośników motoryzacji. 
Ukazuje ona także kunszt oraz 
rozwiązania techniczne, jakie 
wprowadzali do produkcji kon-
struktorzy z Polski i innych kra-
jów bloku wschodniego.

Prezentowane obiekty pocho-
dzą ze zbiorów Moto Strefy Wu-
eSKi w Świdniku, Zespołu Szkół 
Samochodowych w Radomiu 
oraz z kolekcji prywatnych.

Patronat medialny nad 
przedsięwzięciem objęły re-
dakcje Kroniki Kozienickiej  
oraz Tygodnika OKO.

Halloween w Bibliotece Narodowy Artysta Ukrainy 
odwiedził MRK15 października odbyło się kolejne spotkanie Klubu 

Koziołka. Tym razem tematem przewodnim był 
Halloween.

A jeżeli Halloween to dynie. 
O zastosowaniu dyni wie każde 
dziecko, dlatego... dzieci wraz z 
rodzicami “patroszyli” i wycinali 
dynie. Nasi młodzi klubowicze 
pod opieką rodzica posługiwali 
się ostrymi narzędziami. Zazna-
czamy, że żadnemu dziecku nie 
stała się krzywda.

Celem naszych comiesięcz-
nych spotkań jest dobra zabawa 
w dobrym towarzystwie. Rodzice 
mają sposobność podzielenia się 
swoimi doświadczeniami oraz 
pozyskać bądź udzielić rady in-
nym rodzicom. Przypominamy, 
że Klub Koziołka w Bibliotece 
Publicznej w Kozienicach istnie-
je od 2020 roku. Każde spotka-
nie poświęcone jest aktualnej 
tematyce jak np. zbliżającemu  
się Halloween.

Następne spotkanie KKM od-
będzie się w listopadzie a tema-
tem spotkania będzie kalendarz

adwentowy.
Eliza I. Sygocka

Biblioteka Publiczna Gminy 
Kozienice

Oddział dla Dzieci

Motocykle PRL

14 października w kozienickim muzeum miał miejsce 
wernisaż wystawy „Motocykle PRL”. W murach pla-

cówki zgromadzono 18 konstrukcji pochodzących z lat 60., 
70. i 80. XX w., jak również szereg pamiątek związanych  
z dawną motoryzacją. Inicjatywa spotkała się z dużym za-
interesowaniem publiczności. Ekspozycja będzie dostępna  
dla zwiedzających do 14 grudnia 2022 r.

15 i 16 października Muzeum Regionalne w Kozienicach gościło jednego z czołowych ma-
larzy ukraińskich – Valerija Franchuka. W sobotę zakończona została uroczystym finisa-

żem wystawa „Daleko od domu”. Następnego dnia odbyły się rodzinne warsztaty plastyczne, 
prowadzone przez znakomitego artystę.

Pejzaże prezentowane pub-
liczności kozienickiego Muze-
um, jak powiedział Valerii Fran-
chuk, powstały na emigracji. 
W obliczu wojny malarz wraz z 
rodziną opuścił Kijów. Przystań 
znalazł Krośnie. Podziękował 
także Polakom za wsparcie jakie 
udzielili Ukraińcom. Podkreślił, 
że to dzięki ich pomocy i zaan-
gażowaniu uzyskał w naszym 
kraju schronienie oraz szansę 
dalszego tworzenia.

Niedzielne warsztaty spot-
kały się z dużym zaintereso-
waniem. Wzięły w nich udział 
dzieci i młodzież szkolna, choć 
przy sztalugach stanęli także 
dorośli. Wszyscy mogli liczyć na 
wskazówki ze strony mistrza, 
który dzielił się z uczestnikami 
nie tylko swoją wiedzą, ale i po-
godnym usposobieniem.

Po zakończeniu warsztatów ar-
tysta podarował kozienickiemu 
Muzeum swoje obraz. Dzięki cze-
mu placówka powiększyła swoje 
zbiory.

Valerii Franchuk, ur. w 1950 r. 
Ukończył Kijowski Instytut Sztu-
ki. Tematyka jego prac to: pejzaż, 
martwą naturę, obrazy historycz-
ne. Uczestniczył w kilkuset wy-
stawach. Prace artysty znajdują 
się w zbiorach m.in. Narodowego 
Muzeum Historii Ukrainy i Mu-
zeum Wielkiego Głodu w Kijo-
wie. Za swoje osiągnięcia został 
uhonorowany m.in. Orderem 
św. Michała, Orderem Zasługi III 
stopnia oraz Nagrodą Narodową 
Ukrainy im. Tarasa Szewczenki.

Lelum Polelum, cóż to za gratka!
Zdarza się ponoć w rzadkich wypadkach
że tam, gdzie gmina w puszczy ukryta
coś ciekawego zawita…
I gdzie zawita, Lelum Polelum?
Gadają, że do muzum!
Galeria jakichś barwnych maziajów
opowie o świecie dwóch zacnych wojów,
lecz nie dla czczego śmiechu te cuda,
bo rzecz w tym, by sprawdzić, czy może się uda
znaleźć w sceneriach przygód ich licznych
ślady znalezisk archeologicznych
takich prawdziwych, stąd, spoza kadrów.
Dobry to pomysł? Cóż, sprawdzić warto!

Zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się
20 października o 17:00 w siedzibie muzeum

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 29 stycznia 2023 r.

Najnowsza propo-
zycja wystawiennicza 
kozienickiego Muze-
um łączy archeologię z 
komiksem. Porównuje 
dwa światy: znalezisk 
archeologicznych oraz 
podobnych zabytków 
wykorzystanych na ka-
drach komiksów Janu-
sza Christy, jednego z 
największych polskich 
twórców gatunku.

Na wystawie prezen-
towanych będzie blisko 
60 zabytków archeolo-
gicznych pochodzących 
ze zbiorów Muzeum 
Archeologicznego w 
Gdańsku. Fragmenty 

komiksów zostały wy-
korzystane za zgodą 
Fundacji „Kreska” im. 
Janusza Christy.

Zwiedzający będą 
mogli zapoznać się ze 
światem słowiańskich 
wojów, poznać wierze-
nia, zwyczaje, ubiór. 
Plansze z przygodami 
Kajka i Kokosza wzniosą 
zaś dużo humoru.

Gościem na czwart-
kowym wernisażu bę-
dzie Paweł Pogodziński 
– jeden ze współtwór-
ców wystawy, na co 
dzień pracownik Skan-
senu Archeologicznego 
– Grodzisko w Sopocie.
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SKOŃCZYLI MARSZ WOKÓŁ POLSKI

Trasa: Gdańsk-Gdańsk zgod-
nie z ruchem wskazówek ze-
gara
Dystans: 3322 km
Czas: 126 dni
Przewyższenie: 28 030 m
Po drodze zorganizowaliśmy: 
42 spotkania autorskie
Przyłączyło się do nas: 144 
osoby (w tym 3 bose) i 11 
psów
Najmłodsza osoba: 1,5-mie-
sięczny Franek
Najstarsza osoba: 75-letni 
pan Henryk
Rekord psi: Kali - 21,5 km

Noclegi:
44 - noce pod namiotem
15 - hotele/schroniska
41 - zaproszenia do domów
26 - zaproszenia od instytucji 
kultury

Wydaliśmy: 9228 zł, w tym:
Jedzenie - 6427 zł
Noclegi - 1991 zł
Inne - 810 zł

Odwiedziliśmy:
- 12 województw
- 4 punkty skrajne Polski 
(wschód, południe, zachód, 
północ)
- 8 parków narodowych + 2 
projektowane
- 4 szczyty do Korony Gór Pol-
ski
Czy można było przejść bliżej 
granic? Zrobić więcej kilo-
metrów? Iść wolniej, dokład-
niej zaglądając w każdy kąt? 
Oczywiście! Ale ta podróż jak 
żadna inna była szkołą od-
puszczania i radzenia sobie z 
niedosytem. Poczuciem pomi-
jania. I odnajdywaniem speł-
nienia w tych małych, pozor-
nie nieistotnych elementach 
Polski przydrożnej.
W pewnych aspektach była 
to podróż ważniejsza od mar-
szu z Panamy do Kanady. Była 
bowiem wędrówką nie tyle w 
przestrzeni, co w Czasie. Co 
krok przynoszącą odpowiedzi 
na pytania o naszą tożsamość 
i pochodzenie. O to, co znaczy 

być Polakiem, co spaja nas w 
jedną tkankę mimo całej swo-
jej różnorodności. Potykając 
się o wystającą na każdym 
kroku historię, wsłuchując się 
w często niełatwe opowieści, 
którymi rezonują podwórka 
wiejskich domów i wielkopły-
towe mieszkania, podróżo-
waliśmy w głąb nas samych. 
Łączyliśmy kropki. Rozumieli-
śmy, co sprawia, że jesteśmy, 
kim jesteśmy.
Obrazem Polski Roku Pań-
skiego 2022 z całą pewnością 
będziemy się z Wami chcieli 
podzielić. Być może w formie 
slajdowisk, być może w for-
mie papierowej. O tym, co zo-
baczyliśmy na poboczu Polski, 
jeszcze usłyszycie. Obiecuje-
my 🙂

Cały tekst kursywą pochodzi 
z postu opublikowanego 15 
października 2022 na stronie 
FB Stones on Travel (facebo-
ok.com/StonesOnTravel), do 
której odwiedzania gorąco 
zachęcamy!

Udało im się! Czy zresztą ktoś z Państwa w to wątpił? Z pochodzącą z Kozienic Olą 
Synowiec i Arkadiuszem Winiarskim rozmawialiśmy ostatnio na początku lipca, 

zastając ich wówczas w Hrubieszowie, tematem zaś rozmowy była ich rozpoczęta z 
końcem maja piesza wędrówka wokół Polski, podczas której… ale po cóż będziemy się 
rozwodzić, gdy oni sami relacjonują swoje podróże najlepiej (o jednej z nich napisali w 
końcu książkę, nasza recenzja w numerze 15/2022), więc i tę konkretną bardzo zgrab-
nie podsumowali na swojej stronie!
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SMAKI TRZECIEJ GENERACJI I PIERWSZEGO GATUNKU
Narażając się niechybnie 

na zarzut propagandy 
sukcesu, oznajmiamy: kuli-
narne nowości w Kulturalnej 
okazały się strzałem w dzie-
siątkę! Powodzenie piero-
gów, kartaczy, kopytek i po-
krewnych, równie swojskich 
dań, które doszlusowały do 
naszej tradycyjnej oferty piz-
zowo-zapiekankowej, zain-
spirowało nas do pójścia da-
lej i wprowadzenia do oferty 
kolejnych dań, niejako trze-
ciej generacji, choć niezmien-
nie pierwszego gatunku!

Placek po zbójnicku, gołąbki  
z mięsem, schabowy z puree, 
ryba po grecku… to tylko niektó-
re z dań, które od wczoraj można 
w Kulturalnej zarówno zjeść na 
miejscu, jak i - nowość - kupić  
w wygodnym opakowaniu i za-
brać do odgrzania w domu!

24 PAŹDZIERNIKA GODZ. 18:00
JOGA DLA ZDROWIA W KULTURALNEJ!
Jak zawsze w poniedziałek, w ramach cyklu “Lubimy poniedziałki”, jak zawsze bezpłatnie  

i w swobodnej atmosferze - kawiarnia Kulturalna zaprasza na spotkanie, z którego wyj-
dziemy jeśli nawet nie od razu zdrowsi, to wyposażeni w wiedzę o tym, jak pracować  
z naszym ciałem, by poprawić kondycję zarówno jego, jak i naszej psyche!

Spotkanie ma celu zwiększe-
nie świadomości uczestników 
w zakresie profilaktyki zdrowia 
poprzez techniki ćwiczeń zwa-
nych asanami które praktyko-
wane są w Jodze. Uczestnicy 
zapoznają się z teoretycznym 
nurtem metody ćwiczeń Jogi 
wg. Yiengara, a także dowiedzą 
się jak codzienne nawyki mogą 
wpływać na kondycję fizyczną 
i psychiczną człowieka. Poroz-
mawiamy o tym jak stres może 
stać się przyczyną problemów z 
kręgosłupem i jaką profilaktykę  
stosować na co dzień.

Podczas spotkania nauczymy 
się także prostych technik od-
dechowych i relaksacyjnych któ-
re są pomocne w rozluźnieniu 
napięć w ciele poprzez umysł. 
Zostaną zaprezentowane proste 
ćwiczenia w pozycjach siedzą-
cych i stojących które można 
wykonać w domu lub w pracy.

Spotkanie poprowadzi Kinga 
Witczak - instruktorka Jogi me-
todą B.K.S. Yiengara i relaksa-

cji, pasjonatka pracy z ciałem 
poprzez głęboką relaksację i 
dźwięk. Entuzjastka z aroma-
terapii uzależniona od olejków 
eterycznych. Masażystka - pra-

cuje z ciałem i umysłem pa-
cjentów metodą RAINDROOP. 
Twórczyni Uroczyska Goryń, 
miejsca rozwoju świadomości  
ciała i ducha.

Znów w kulturalnej… 
kto mógł przewidzieć?
Kto był, kto słyszał, kto tańczył -  ten wie, że o ile pod wie-

loma względami nazwa Nieprzewidywalni do młodych 
muzyków, którzy po raz pierwszy wystąpili w Kulturalnej 23 
września, pasuje jak ulał, przewidzieć na ich temat z całą pew-
nością można jedno: o ile prądu nie zabraknie, lipy nie bę-
dzie… choć w gruncie rzeczy wierzymy,  że i akustycznie spo-
kojnie daliby sobie wtedy radę.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA JUTRZEJSZY 
21 PAŹDZIERNIKA 

KONCERT TANECZNY W KAWIARNI KULTURALNA! 

ZABIERZCIE WYGODNE BUTY, 

GRAMY OD 18:00 DO 22:00


