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Wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz przekazał jednostkom OSP nowy sprzęt ratowniczy

WOŚP. Kozienice - rekordowy 27. Finał

 13 stycznia 2019 r. upłynął 
pod znakiem ogromnego czer-
wonego serca 27 Finału WOŚP. 
Tegoroczne hasło brzmiało „po-
maganie jest dziecinnie proste, 
gramy dla dzieci małych i bez fo-

cha”. Pieniądze były zbierane na 
zakup sprzętu dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych

Miłą i naprawdę niespodzie-
waną niespodzianką okazało 

się pobicie kozienickiego rekor-
du z 2012 roku (52794 zł 09 gr). 
Łącznie w kozienickim 27. Finale 
WOŚP zebrano 59709 zł 32 gr. 

Salon Optyczny WOKULSKI
GALERIA GAMA ( obok LIDLA)
Kozienice, ul. Warszawska 59 D
Tel. 447 123 569



2 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl2(390) 24 stycznia 2019

TYGODNIK

Wydawca:
Firma Kordas E. Kordas
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
Biuro redakcji:
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
tel./fax. 48 614 22 52
redakcja@tygodnikoko.pl

Redaguje zespół:
Redaktor naczelny: Edmund Kordas 
Skład i łamanie: SK@
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i redagowania nadesłanych tekstów, nie 
zwraca materiałów niezamówionych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Rekla-
modawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, a w szczególności za poprawność  
i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia  
w reklamie/ogłoszeniu. Pełny tekst regulaminu na stronie tygodnika: www.tygodnikoko.pl.

Biuro ogłoszeń i reklamy: 512 495 193, 
reklama@tygodnikoko.pl

Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucjiwww.tygodnikoko.pl

TYGODNIK www.tygodnikoko.pl Kolejne 
wydanie

24
stycznia                   

OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kozienice wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2018 r., poz. 1945) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 
1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2081), 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Kozienicach Uchwały 
Nr XLII/398/2018  z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia „częściowej zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kozienice”,  w granicach  
określonych na załączniku graficznym  nr 1, 2, 3  do 
uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące 
zmiany ww. Studium oraz prognozy oddziaływania na 
środowisko. 

Wnioski do zmiany Studium i/lub prognozy 
oddziaływania na środowisko należy składać   na piśmie 
do dnia 21 lutego 2019 r. w Urzędzie Miejskim w 
Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26 – 900 Kozienice.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - 
mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym 
terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony 
środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kozienice dostępna jest na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kozienicach  
http://www.kozienice.pl.

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie 
wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i 
udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Kozienice, 21 stycznia 2019 r.

RATUJMY SZPITAL W KOZIENICACH
Apel do mieszkańców Ziemi Kozienickiej

W imieniu pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach gorąco APELUJEMY do wszystkich mieszkańców Kozienic i całego powiatu ko-
zienickiego o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu ratowania kozienickiego szpitala. 

Sytuacja finansowa szpitala jest dramatyczna. Ważą się jego losy. Z wielkim niepokojem 
obserwujemy działania, jakie w chwili obecnej podejmują władze naszego powiatu, a które 
nieuchronnie zmierzają do oddania szpitala w ręce prywatnej spółki. 

W dniu 7 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Po-
wiatu Kozienickiego, na którym została zaprezentowana Grupa Nowy Szpital Holding S.A. W ramach 
proponowanych rozwiązań spółka ta ma wydzierżawić szpital na okres 30 lat i przejąć pełną kontrolę 
nad jego funkcjonowaniem. Z pieniędzy pozyskanych z dzierżawy powiat, jako organ założycielski, 
będzie mógł spłacać dług szpitala, ale jednocześnie utraci możliwość nadzoru nad tym co się będzie 
działo w szpitalu. Nowy zarządca szpitala będzie bowiem sam negocjował kwestie kontraktu z NFZ, 
i co za tym idzie, będzie też mógł zamknąć nierentowne dla niego oddziały. W praktyce oznacza to 
całkowitą utratę przez władze samorządowe możliwości decydowania o tym jak przez okres najbliż-
szych 30 lat będzie wyglądać służba zdrowia w powiecie kozienickim. Trudno wyobrazić sobie pra-
widłowe zabezpieczanie przez władze powiatu dostępu do publicznej służby zdrowia mieszkańcom 
regionu, w sytuacji gdzie zarządcą szpitala jest prywatna spółka, której głównym celem  jest wypra-
cowanie jak największego zysku, a nie jak do tej pory było dobro pacjentów. 

Jesteśmy mocno zaniepokojeni informacjami na temat sposobu funkcjonowania szpitala w ra-
mach Grupy Nowy Szpital Holding S.A. Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli spółki 
wynika, że w strukturach szpitala nie będzie już laboratorium analitycznego i apteki szpitalnej. La-
boratorium ma zostać przejęte przez firmę zewnętrzną Diagnostyka, która świadczy usługi dla po-
zostałych szpitali w grupie. 

Z chwilą przejęcia szpitala przez spółkę likwidacji ulegnie: Dział Kadr i Płac, Dział Księgowości, 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Dział Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych, Służba 
Techniczna, Dział Informatyczny, Dział Higieny. Szpitale działające w ramach grupy mają bowiem 
wspólną obsługę kadrowo-płacową, wspólny system zamówień i zakupów, wspólny system infor-
matyczny. Około 200 pracowników kozienickiego szpitala może z dnia na dzień stracić pracę. Taki 
stan rzeczy rodzi daleko idący niepokój wśród personelu szpitala, czyniąc jego sytuację niepewną  
i pozbawioną wszelkich perspektyw.

Zdajemy sobie sprawę, że nasz szpital, tak jak większość szpitali w Polsce, jest w bardzo trudnej 
sytuacji finansowej i konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań, które uchronią go przed osta-
teczną likwidacją. Niemniej jednak stanowczo protestujemy przeciwko działaniom władz powiatu, 
mającym na celu wydzierżawienie szpitala prywatnej spółce.  Jednym z obowiązków spoczywają-
cych na władzy samorządowej jest zapewnienie obywatelom dostępu do publicznej służby zdrowia, 
a tym samym troska o osoby niezamożne, niepełnosprawne, ciężko chore oraz w podeszłym wieku. 
Pragniemy przypomnieć wszystkim przedstawicielom władz samorządowych, że składając uroczy-
ste ślubowanie przysięgali m. in. czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządo-
wej powiatu i dobra obywateli. 

Dlatego jeszcze raz gorąco apelujemy do Starosty Kozienickiego, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu 
o porozumienie w celu szukania innego sposobu na ratowanie szpitala. Ze swojej strony deklaru-
jemy gotowość do współpracy. Prosimy jednocześnie wszystkich ludzi dobrej woli, którym dobro 
kozienickiego szpitala leży na sercu, o wsparcie nas w tych działaniach.

Od ponad 100 lat szpital w Kozienicach ratuje nieprzerwanie zdrowie i życie mieszkańców powia-
tu. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby robił to jak najdłużej. 

List podpisali:
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa 

przy SPZZOZ w Kozienicach
Komisja Zakładowa przy SPZZOZ w Kozienicach Krajowego Związku Zawodowego Pracowników 

Ratownictwa Medycznego
Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w Kozienicach
Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawo-

dowego Lekarzy w SPZZOZ w Kozienicach

LIST DO REDAKCJI

W wyniku rozmów prowadzonych od 14 stycznia 2019 r. przez zarządy związków zawodo-

wych działających w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozie-

nicach, podjęto decyzję o wystosowaniu listu otwartego do mieszkańców powiatu kozienickiego,  

w celu ratowania szpitala. Treść listu poniżej.
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OKO, Edmund Kordas: Gratu-
luję nominacji przez Kapitułę Re-
dakcji „Echa Dnia” na człowieka 
Roku 2018 

Marian Śledź: Dziękuję bardzo, 
praktycznie o tym nie myślałem, 
ani nigdy o to nie zabiegałem. 

EK: Znamy się od lat więc 
wiem, że jesteś od lat zaangażo-
wany w działalność społeczną na 
terenie Kozienic.

M.Ś.  Taką już mam naturę. 
Zawsze jednak uważałem, i na-
dal uważam, że najważniejsza 
jest rodzina. Moje córki pozakła-
dały już swoje rodziny. Uważam 
jednak, że każdy z nas powinien 
też coś robić dla społeczno-
ści, w której żyje. Tak zostałem 
już wychowany. Podobnie my-
śli, moja małżonka Genowefa, 
która jednak mimo wszystko  
uwielbia malarstwo.  

 
EK: Znamy się już od roku 

1989, kiedy to razem wspólnie z 
kolegami zakładaliśmy Komitet 
Obywatelski w Kozienicach. 

M.Ś.  Były to burzliwe czasy 
dotyczące zmian ustrojowych 
Polski, a jednocześnie zmian 
w Kozienicach. Byłem wtedy 
Przewodniczącym Komitetu 
Obywatelskiego, Ty natomiast 
Przewodniczącym Komisji ds. 
Ekonomicznych. Wspólnie prze-
cież wprowadziliśmy do samorzą-
du terytorialnego, większość rad-
nych, burmistrzem został wtedy 
nasz kandydat. W latach 90-tych 
założyłem niezależne pismo lo-
kalne, „Głos Ziemi Kozienickiej”, 
którego jako właściciel firmy 
„Centropraw” byłem wydaw-
cą. Głównymi redaktorami pis-
ma byli Mieczysław Kupiszewski  
i Zofia Wójcik. 

EK: Wiem, że byłeś jednym z 
inicjatorów budowy Pomnika 
Jana Pawła II?

M.Ś. Powołanie Karola Woj-
tyły na Papieża było dla Polski 
wydarzeniem niespotykanym w 
dziejach naszej historii. Niemoż-
na było przejść obojętnie wobec 
takiego wydarzenia. Dlatego zai-
nicjowaliśmy jego budowę w ra-
mach powołanego „Społecznego 
Komitetu”, było to w latach 2004-
2007. Wtedy też w 2005 r. powo-
łaliśmy Stowarzyszenie Pamięć i 
Przyszłość, które działa do dnia 
dzisiejszego. 

EK: Napisałeś też książkę: „Do 
socjalizmu przez więzienie”. Jaki 
miałeś w tym cel. Dotyczyło to 
przecież lat dość odległych.

M.Ś. Dziwił mnie fakt, że spo-
łeczeństwo Kozienic nie zna praw-
dziwej historii swojego miasta. A 
jeżeli już zna, to wybiórczo, są w 
niej białe plamy, dlaczego? Pod-
jęliśmy się tego zadania z nieżyją-
cym już kolegą Stanisławem Pra-
skiem. Książka dotyczyła przede 
wszystkim okresu lat 1945-1956. 
Jak się okazało w Kozienicach był 
Powiatowy Urząd Bezpieczeń-

stwa Publicznego, gdzie ludzi tuż 
po wojnie przetrzymywano, bito, 
mordowano... Informacji szukali-
śmy w zasobach archiwalnych In-
stytutu Pamięci Narodowej. Roz-
mawialiśmy też z ludźmi zarówno 
prześladowanymi jak i pracow-
nikami Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego. W jednej z rozmów 
jeden z byłych funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa powie-
dział, że należy do Towarzystwa 
Ziemi Kozienickiej, twierdząc 
jednocześnie, ze wielu ich tam 
należało. To by tłumaczyło braku 
zainteresowania podjętym przez  
nas tematem. 

Na ziemi kozienickiej istniały 
wtedy silne struktury Armii Krajo-
wej, Batalionów Chłopskich oraz 
powojennego podziemia niepod-
ległościowego. 1 marca organizu-
jemy dla nich Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”.

 
EK: Czy budowa Pomnika Nie-

podległości to był dobry pomysł, 
mając na uwadze ówczesne wła-
dze.

M. Ś. Nie można było przejść 
obojętnie wobec tak ważnej rocz-
nicy, jaką była 100-tna rocznica 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Proszę zwrócić uwagę, 
że w Kozienicach pobudowano 
basen, stadion, Dom Kultury itp. 
a zapomniano o tym, ze dużo 
zawdzięczamy ludziom, którzy 
walczyli o naszą wolność. Pomnik 
– właściwie „pomniczek” – znaj-

dujący się parku obok Urzędu 
Miasta nie oddawał im właściwe-
go honoru. Dlatego zainicjowali-
śmy budowę „Pomnika Niepodle-
głości”.

Pierwsza konkretna rozmowa z 
burmistrzem odbyła się 2,5 roku 
wcześniej od jego budowy tj. w 
2016 r., podczas uroczystości w 
Kępeczkach. Wtedy zapropono-
wałem budowę Pomnika z okazji 
100-tnej rocznicy uzyskania przez 
Polskę niepodległości. Burmistrz 
ku mojemu zaskoczeniu się zgo-
dził. Postawiłem wtedy twarde 
warunki, że Pomnik budowany 
będzie przez społeczeństwo Ko-
zienic, z poszanowaniem strony 
społecznej.

EK: Mając wieloletnie do-
świadczenie w traktowania ini-
cjatyw społecznych przez ów-
czesnego Burmistrza podjąłeś 
duże ryzyko.

M.Ś. Jak już wcześniej wspo-
mniałem, najważniejszy był cel, 
dlatego nie bacząc na nic powo-
łaliśmy Społeczny Komitet Bu-
dowy Pomnika Niepodległości w 
Kozienicach, którego zostałem 
Przewodniczącym. Głównymi 
współorganizatorami byli: Jerzy 
Drągowski, Marek Gozdera, i 
Krzysztof Reczek. Komitet został 
powołany przez niezależne od 
władzy organizacje: Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 
Stowarzyszenie Pamięć i Przy-
szłość, NSZZ „Solidarność Ziemia 

Radowska, Związek Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 
osób niezrzeszonych. Powołany 
Komitet reprezentował stronę 
społeczną. Głównym inwestorem 
była gmina Kozienice, przy wspar-
ciu środków zebranych w ramach 
zbiórek publicznych przez „Spo-
łeczny Komitet”. Współpraca na 
ogół przebiegała dobrze, oprócz 
niezrozumiałego incydentu zwią-
zanego z napisem na płycie czo-
łowej pomnika. Kiedy odmówio-
no nam wymienienia zaborców, 
którzy dokonali rozbiorów Polski: 
„Niemcy, Austrię i Rosję” mimo 
posiadanej prawomocnej opinii 
Instytutu Pamięci Narodowej w 
Warszawie. Argument jaki padł 
to: posiadamy podpisaną umo-
wę współpracy z niemiecką gmi-
ną Göllheim, i nie chcemy sobie 
zaszkodzić. Mimo wielu innych 
problemów widać było, że Bur-
mistrzowi Tomaszowi Śmietance, 
też zależało na jego budowie, tak 
więc wspólnymi siłami pomnik 
powstał. 

EK:  Na zakończenie…. 

M.Ś. …chciałbym podzięko-
wać. Za otrzymaną Nominację, 
która sprawiła mi, muszę przy-
znać, miłą satysfakcję, dzięku-
ję wszystkim, którzy w różnej 
formie pomagali w budowę 
„Pomnika Niepodległości”,  
a szczególnie Harcerzom Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Zapraszam do 
odwiedzenia strony internetowej 
www.pomnik1918kozienice.pl, 
gdzie można się dowiedzieć ze 
szczegółami pracy Społeczne-
go Komitetu Budowy Pomnika  
w Kozienicach.

Dziękuję również, tym z który-
mi przez ponad 20. lat pracowa-
liśmy razem społecznie, wykonu-
jąc wiele pożytecznych inicjatyw 
dla społeczeństwa Kozienic.

Człowiek Roku 2018. 
Marian Śledź - nominowany w kategorii Samorządność i Społeczność Lokalna

LIST DO REDAKCJI

Kto chciałby wesprzeć moją kandydaturę Człowieka 
Roku 2018 może oddać głos:

SMS numer: 72355 o treści ERS.3  (koszt - 2,46 z VAT)
Redakcja: Marian Śledź otrzymał w 2015 r. odznaczenie 

Państwowe przyznawane przez Prezydenta RP - Krzyż 
„Wolności i Solidarności”.

Prosektorium w Kozienicach
Kilka dni temu zmarła bliska nam osoba. Zgon nastąpił w domu. 

Po znalezieniu zwłok przystąpiliśmy do czynności związanych z po-
chowaniem zmarłego.  Zadzwoniliśmy do Zakładu Pogrzebowego 
przy KGK z prośbą o odebranie ciała z domu oraz o  kompleksowe 
przygotowanie pogrzebu. Pracownicy KGK zasługują na wielkie po-
dziękowanie za profesjonalizm i szacunek dla osoby zmarłej oraz 
rodziny w tych trudnych chwilach.

Niestety po około 30 minutach od zabrania ciała, otrzymaliśmy 
telefon, że Prosektorium przy Powiatowym Szpitalu w Kozienicach 
odmówiło przyjęcia zwłok.  Poinformował nas o tym pracownik  
KGK. Na moje pytanie, czy Prosektorium może odmówić przyjęcia 
zwłok, z jakiego powodu i co dalej otrzymałem odpowiedź, że nie 
jest to pierwszy przypadek, kiedy kozienicka kostnica nie przyj-
muje zwłok i będą szukać w pobliżu Prosektorium, które przyjmie 
zwłoki. Niedługo się zastanawiając zadzwoniłem do prosektorium 
i od pracownika usłyszałem, że brudnych i śmierdzących to oni nie 
przyjmą.  -„ Przyjmują tylko czyste i ze szpitala w Kozienicach, bo ze 
szpitalem mają podpisaną umowę a gdyby przyjęli te zwłoki, to by 
mieli Prokuratora na głowie”.  Następnie zostałem poinformowany 
przez osobę z kostnicy w Kozienicach ,, jedźcie do Zwolenia, Adam 
przyjmuje wszystko”.

I tak zakończyła się nasza krótka historia z Prosektorium w Ko-
zienicach. Na szczęście w Prosektorium w Zwoleniu pracują Ludzie, 
którzy potrafią uszanować powagę sytuacji i nie odmawiają pomo-
cy w tych trudnych chwilach.

Czy Prosektorium ma prawo odmówić przyjęcia zwłok, bo nie są 
czyste i pachnące!?

Jak można tak traktować zwłoki!? – wg prawa jest to zbezczesz-
czenie zwłok wg KK.

Jak można tak potraktować rodzinę osoby zmarłej – gdzie współ-
czucie, szacunek w chwili tragedii….

Dane autora w dyspozycji redakcji

Edukacja. Kozienickie szkoły średnie: wypadły… średnio 
W najnowszym rankingu 

Perspektyw opublikowanym 
10 stycznia 2019r zarówno II 
LO jak i Technikum w Zespole 
Szkół nr 1 im. Legionów Polskich 
uzyskały tytuł Srebrnej Szkoły. 
Oznacza to, że II Liceum Ogól-
nokształcące w Zespole Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w 
Kozienicach znajduje się wśród 

500 najlepszych Liceów w Pol-
sce a Technikum wśród 300 naj-
lepszych Techników w Polsce. 
Technikum zajęło również 251 
miejsce w rankingu maturalnym  
Techników.

II Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół nr 1 im. Legionów 
Polskich zajęło 427 miejsce w 
Polsce, 90 na Mazowszu i 8 w 

delegaturze radomskiej. 
Technikum w Zespole Szkół Nr 

1 zajęło 186 miejsce w Polsce, 
27 miejsce na Mazowszu i 4 w 
delegaturze radomskiej. 

I Liceum Ogólnokształcące im. 
Stefana Czarnieckiego („Zielo-
ne”) znalazło się na 720 miejscu 
w kraju, 132 na Mazowszu.

NA MARGINESIE
Lecz się obywatelu sam, to hasło zaczyna być coraz bardziej realne. Widmo za-

mknięcia szpitala powiatowego jest coraz bardziej realne. Władze starostwa widzą 
jedyną szanse na uratowanie lecznicy poprzez jej prywatyzację, Sa już pierwsi chętni: 
spółka Nowy Szpital oraz właściciel szpitala w Pułtusku. Ten ostatni ma się pojawić w 
Kozienicach w najbliższy poniedziałek. Zaniepokojeni pracownicy piszą list otwarty 
(publikujemy go obok), radni PiSu złożyli wczoraj wniosek o sesję nadzwyczajną Rady 
Powiatu. Tyle tylko, że to poprawy sytuacji i to natychmiast, nie spowoduje. Zapaść 
szpitala to efekt nieudolnych rządów Samorządowego Forum i ich koalicjantów. Ta 
prawda nie dociera jednak do „forumowiczów”, również w gminie generalnie radni 
z Forum kontestują poczynania nowych władz. Celuja w tym głównie były wicebur-
mistrz i były przewodniczący Rady. Co ciekawe radny Mariusz Prawda tak w krytyce 
obecnego przewodniczącego Suchermana się zapędził, że… zapomniał zapisać się 
do jakiejkolwiek komisji Rady! To ewenement w skali kraju. Może to jednak nie jest 
wcale lekceważenie nas, wyborców tylko po prostu SKS? Taka jednostka chorobowa.

Edmund Kordas
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Występ kabaretu w Kozienicach 
był ich pierwszym w tym sezonie. 
To właśnie u nas komicy wrócili na 
scenę po zasłużonym, miesięcz-
nym urlopie. Wbrew pozorom nie 
był to dla nich powód do stresu.

– Bardzo lubimy grać na świeżo, 
po dłuższej przerwie, bo wtedy ni-
gdy do końca nie wiadomo co się 
wydarzy – stwierdził w rozmowie z 
nami lider „Smile” Andrzej Mierze-
jewski. - Jest kontrolowana impro-
wizacja, bo skecze i swoje postacie 
dobrze znamy, czujemy się w nich 
pewnie, ale po takiej przerwie za-
skakujemy się na scenie nie raz i to 
jest bardzo fajne – dodał.

Widownia dopisała i nikt nie ża-

łował swojej obecności, bo „Smile” 
wiedział jak zadbać o dobry humor 
kozieniczan. Spektakl rozpoczął się 
piosenką, w której kabaret śpiewa-
jąco opowiedział o tym, jakie py-
tania słyszą najczęściej od swoich 
fanów. Nie zabrakło też odpowie-
dzi na nie. Wszystko to na melodię 
„Przybyli Ułani”, w odpowiednio 
dobranych do niej strojach. 

Były też oczywiście skecze odno-
szące się do codziennych sytuacji 
i ponadczasowych tematów, np. 
relacji rodzic – dziecko zarówno 
we współczesnym świecie, jak i w 
średniowieczu. Równie ciekawe 
co relacje między pokoleniami, 
okazały się stosunki między mał-

żonkami. Była więc szukająca ro-
mantycznych uniesień żona i nie 
do końca radzący sobie z prozą 
codziennego życia mąż.

– W tym programie pojawiają 
się zupełnie nowe postacie, ale są 
też klasyki, których nie było u nas 
przez jakiś czas, np. pan Stanisław, 
Bożenka i jej mąż Merlin – powie-
dział nam Andrzej Mierzejewski. – 
Każdy spektakl jest inny, a dzisiaj to 
już w ogóle szczególny jest – dodał.

W czasie występów komi-
cy wchodzili też w interakcje z 
publicznością tworząc niezwy-
kłą atmosferę. Swój program za-
kończyli zupełnie na poważnie, 
przesłaniem, że warto być dobrym 

i warto pomagać. Po występie 
była niepowtarzalna okazja, aby 
zrobić sobie zdjęcie ze „Smilem”  
i zdobyć autografy.

Przypomnijmy, że nie był to 
pierwszy występ tego kabaretu 
w Kozienicach. Mieszkańcy mia-
sta mieli okazję spotkać się z nimi 
już kilkukrotnie. Pierwszy raz od-
wiedzili Kozienice, kiedy nie byli 
jeszcze znani szerokiej publiczno-

ści. Wystąpili wtedy jako support 
przed „Ani Mru Mru”. 

 Organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”, a 
partnerem Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka. Przed 
kabaretem długa trasa, na której 
znalazło się kilkadziesiąt miast 
m.in. Kraków, Wrocław, Rzeszów, 
Kielce, Gdańsk, Lublin i Warszawa. 

GARBATKA-LETNISKO

Gminne lokale socjalne są już gotowe

10 lat owocnej współpracy pomiędzy Gmi-
ną Garbatka-Letnisko, a Stowarzyszeniem  
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

Budowę mola czas zacząć !
Pod koniec roku 2018 zakończyły się prace budowlane związane z adaptacją 

pomieszczeń pierwszego piętra w byłej Publicznej Szkole Podstawowej  
w Bąkowcu.  W ramach inwestycji powstały 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni 
użytkowej 204,33 m², tj. 4 odrębne pomieszczenia z podstawowym wyposażeniem  
kuchennym i sanitarnym.

Śnieżna zima i temperatury poniżej 0°C to nie najlepszy 
czas na rozpoczęcie inwestycji? Nic bardziej mylnego! 

Na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego 
Polanka prace trwają w najlepsze. Firma BUDREM-1 z 
Radomia, która wygrała przetarg na budowę pomostu 
rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania 
przystąpiła już do pracy.

- W ramach modernizacji bu-
dynku odnowiona została klatka 
schodowa oraz teren wokół bu-
dynku. Na zewnątrz wykonano 
nowy chodnik, miejsca posto-
jowe, w tym 2 dla osób niepeł-
nosprawnych oraz nowe ogro-
dzenie. Koszt inwestycji wyniósł 
ponad 600 tyś zł, z czego blisko 
140 tyś zł dołoży Bank Gospodar-
stwa Krajowego ze środków Fun-
duszu Dopłat – informuje Urząd 
Gminy Garbatka-Letnisko

Są to pierwsze lokale socjalne 
znajdujące się w zasobach miesz-
kaniowych gminy. Konieczność 
ich posiadania jest jednym z pod-
stawowych zadań każdej gminy 
polegających na zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb lokalowych 
osób zamieszkujących na jej te-
renie.

Często samorządy nie mają 

jednak pieniędzy na budowę no-
wych mieszkań dlatego też moż-
liwość pozyskania dodatkowych 
środków z zewnętrznych źródeł 

jest jedyną szansą na realizacje 
fundamentalnych celów byto-
wych lokalnej społeczności.

Olga Jasek-Siwecka

W ramach inwestycji, a w za-
sadzie jej pierwszego etapu, po-
wstanie drewniane molo o po-
wierzchni 232 m²,  zlokalizowane 
na czaszy zbiornika z wejściem 
od strony prawobrzeżnej plaż. Po 
prawej stronie zlokalizowany bę-
dzie pomost pływający stanowią-
cy zatokę do cumowania małych 
jednostek pływających. Inwesty-
cja ma zostać zrealizowana do 
połowy maja 2019 r. Koszt inwe-

stycji wyniesie blisko 580 000,00 
zł, z czego  154 490,00 zł Gmina 
Garbatka-Letnisko pozyskała ze 
środków zewnętrznych za po-
średnictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Puszcza Kozienicka”.

Początek 2019 roku zaczął się 
bardzo pracowicie, a to dopiero 
początek inwestycji jakie zostały 
zaplanowane na ten rok.

Olga Jasek-Siwecka
Efektowne podsumowanie 10 lat współpracy, integracji i dialogu, w ramach 

uroczystości przygotowanych z niezwykłą oprawą.  Tak w wielkim skrócie opisać 
można Jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza 
Kozienicka”, zorganizowany w miniony piątek 18 stycznia br. w Ośrodku Szkoleniowo-
Wypoczynkowym Siedlisko Gnysiówka. 

Jest nam niezmiernie  miło, iż 
gospodarzem tak zacnego Jubi-
leuszu był nikt innych jak właś-
nie Gmina Garbatka-Letnisko. 
Konferencję z udziałem ponad 
150 gości z sektora publicznego, 
społecznego, gospodarczego i 
prywatnego poprowadziły Prezes 
Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka” 
Irena Bielawska oraz Wójt Gmi-
ny Garbatka-Letnisko i zarazem 
Wiceprezes Zarządu LGD Teresa 
Fryszkiewicz. 

Lokalna Grupa Działania „Pusz-
cza Kozienicka” jest jednym z 
prężniej działających tego typu 
stowarzyszeń na Mazowszu i w 
Polsce. Przez okres 10 lat swo-
jej działalności rozdysponowała 
ponad 23 mln. zł w ramach 210 
projektów oraz 80 nowo utworzo-
nych miejsc pracy. W tym miejscu 
należy podkreślić, iż dla Gminy 
Garbatka-Letnisko również nie był 

to czas stracony. Przez minione 10 
lat zrealizowaliśmy 22 projekty, 
współfinansowane ze środków 
PROW, pozyskane za pośredni-
ctwem LGD „Puszcza Kozienicka”. 
To dzięki tym właśnie środkom 
turyści mogą oglądać w Garbat-
ce „Szlak Garbackich Willi”, nasze 
stowarzyszenia mogą spotykać 
się w Centrum Aktywności Lo-
kalnej, a nasi Mieszkańcy kupują 
produkty na zmodernizowanym 
targowisku. To te właśnie środki 
uświetniły nasze lokalne imprezy, 
wspomogły budowę niejednego 
placu zabaw, boiska  i wspomaga-
ją obecnie modernizację ”serca” 
Garbatki – Gminnego Ośrodka 
Wypoczynku „POLANKA”. 

Cieszy również fakt, iż Gmina 
Garbatka-Letnisko podczas Jubile-
uszu została ukazana jako dosko-
nały przykład „dobrych praktyk”, 
mogąc na konferencji ukazać zre-

alizowane przez minione 10-lecie 
projekty. Ważnym momentem 
uroczystości  było wręczenie Za-
rządowi LGD „Puszcza Kozienicka” 
wyjątkowego tytułu – Medalu 
„Pro Masovia”. 

Rozmowom w kuluarach nie 
było końca! No cóż w końcu po 
10 latach jest o czym opowiadać! 
Konferencje uświetniła wykwin-
tna kolacja oraz wspaniały kon-
cert trzech tenorów. 

My ze swojej strony Zarządowi 
LGD „Puszcza Kozienicka”, Radzie 
oraz wszystkim pracownikom 
biura gratulujemy tak imponują-
cych wyników pracy, dziękujemy 
za trud, wysiłek i niejednokrotną 
walkę o Beneficjenta oraz życzy-
my kolejnych 10 lat współpracy i  
dialogu na rzecz budowania po-
tencjału Ziemi Kozienickiej. 

Magdalena Marszałek
Fot. Mariusz Grotkowski

Kozienice. To się nadaje do kabaretu, czyli Smile w KDK
W Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wystąpił pochodzący z Lublina 

Kabaret „Smile”. Mieszkańcy Kozienic i okolic w czwartek, 17 stycznia, mieli okazję 
zobaczyć aż dwa spektakle. Grupa w składzie: Andrzej Mierzejewski, Paweł Szwajgier i Michał 
Kincel, pokazała w KDK swój najnowszy program „To się nadaje do kabaretu!”. 
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Przygotowanie terenu.

Budowę mola czas zacząć !

W marcu 2018 roku kilkuna-
stu wolontariuszy z Enei Wy-
twarzanie wraz z wolontariu-
szami z młodzieżowego klubu 
„Skrzydła” działającego przy 
Kozienickim Domu Kultury, a 
także reprezentantami wolonta-
riatu z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Kozienicach odwiedzi-
ło podopiecznych Domu Pomo-
cy Społecznej w Kozienicach.  
W ramach przedświątecznej ak-
cji wielkanocnej udekorowana 
została wielkanocnymi ozdo-
bami świetlica. Wolontariusze 
wraz z pensjonariuszami DPS-u 
przygotowywali również ozdoby  
i kartki świąteczne.

- Cieszę się, że po raz kolejny 
mieliśmy okazję uwolnić swoją 
energię i dać siebie innym. Poka-
zaliśmy, że mamy otwarte serca, 
również na osoby chore i w po-
deszłym wieku - mówiła Justyna 
Tkaczyk-Kurek, koordynator wo-
lontariatu w Enei Wytwarzanie.

Rewitalizacja ogrodu 

15 maja odbyła się rewitaliza-
cja ogrodu w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kozienicach. Wolonta-
riusze z Enei Wytwarzanie wraz z 
mieszkańcami DPS-u uporządko-
wali istniejący ogród i dokonali 
wielu nasadzeń. 

- Chcieliśmy nadać ogrodowi 
trochę świeżości, a także pomóc 
podopiecznym placówki, spędzić 
z nimi czas i porozmawiać. Dzięki 
naszemu zaangażowaniu traw-
nik zmienił się nie do poznania. 
Do pracy przyłączyli się także 
podopieczni placówki. Na nowo 
zasadzonej rabacie pojawiły się 
drzewka oraz krzewy ozdobne. 
Całość została zabezpieczona 
przed chwastami i udekorowana 
korą. Wolontariuszom dopisała 
pogoda i humory. Akcja przebie-
gła bardzo sprawnie. - powie-
działa Justyna Tkaczyk-Kurek.

Wszystkim zaangażowanym w 
organizację akcji podziękowała 
Elżbieta Czapla, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Kozieni-
cach. Zwieńczeniem akcji był 
wspólny posiłek na świeżym po-

wietrzu, który był kolejną oka-
zją do integracji wolontariuszy  
i mieszkańców DPS-u. 

W grudniu spotkaliśmy się po-
nownie w Domu Pomocy Spo-
łecznej, tym razem z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. W ramach 
przedświątecznej akcji zorgani-
zowane zostały warsztaty zdo-
bienia pierników. 

Ratownictwo 
przedmedyczne 

W kwietniu wolontariusze  
z Enei Wytwarzanie zainicjowali 
cykl szkoleń z ratownictwa przed-
medycznego. Pomagali im Pra-
cownicy Biura Ochrony Przeciw-
pożarowej oraz wykwalifikowani 
ratownicy medyczni z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach. 

- Celem akcji było przybliżenie 
naszym Pracownikom idei ratow-
nictwa medycznego. Przeszkolili-
śmy kilkadziesiąt osób, które na 
koniec cyklu otrzymają stosowne 
certyfikaty – mówiła Justyna Tka-
czyk-Kurek, koordynator ds. wo-
lontariatu w Enei Wytwarzanie.

Sadzenie drzew 

„Wszystkie drzewa nasze są” 
to akcja proekologiczno-eduka-
cyjna zorganizowana w ramach 
programu grantowego Potęga 
Pomocy Fundacji Enea, do któ-
rej zostały zaproszone dzieci z 
Publicznego Przedszkola nr 4 
z Kozienic i uczniowie Szkoły 
Podstawowej z Brzózy, a inicja-
torami byli pracownicy Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Enei 
Wytwarzanie oraz wolontariat  
pracowniczy. 

W akcji wzięło udział w sumie 
kilkadziesiąt osób, w tym 30 
przedszkolaków i 35 uczniów,  
a także ich opiekunowie oraz ro-
dzice dzieci. 

Realizację projektu rozłożo-
no na trzy dni w maju, pod-
czas których sadzono drzewa 
i krzewy i przeprowadzono  
warsztaty edukacyjno-ekolo-
giczne.

Tornister pełen uśmiechów 

W sierpniu wolontariusze  za-
inicjowali akcję „Tornister pełen 
uśmiechów”, która polegała na 
zbieraniu przyborów szkolnych 
i artykułów papierniczych dla 
dzieci z Domu Dziecka w Paca-
nowie oraz z Placówki Socjaliza-
cyjnej „PANDA” w Kozienicach. 
To była bardzo wyjątkowa inicja-
tywa, bo zbiórka była prowadzo-
na wspólnie z Eneą Elektrownią 
Połaniec oraz Eneą Trading.

Szkolne plecaki trafiły do dzie-
ci z Domu Dziecka w Pacanowie 
25 sierpnia, czyli w Dzień Ener-
getyka w Połańcu. Natomiast  
1 września - w Dzień Energetyka 
w Kozienicach rozdane zosta-
ły wyprawki przygotowane dla 
dzieci z kozienickiej „PANDY”. 

Dla zdrowia 

W ramach akcji Enea dla zdro-
wia przeprowadzono dwie duże 
akcje. Pierwsza z nich to wspar-
cie kampanii społeczno-charyta-
tywnej „Ida Czerwcowa. Stop ra-
kowi piersi”. Setki przebadanych 
kobiet, warsztaty samobadania 
piersi, wykłady, maraton mate-

matyczny, parada motocyklowa 
i ponad 10 tys. zł zebrane pod-
czas zbiórki ulicznej. 

- Jesteśmy firmą odpowie-
dzialną społecznie, dbamy o 
zdrowie lokalnej społeczności. 
Od początku wspieramy kampa-
nię i jesteśmy dumni, że również 
dzięki naszemu zaangażowaniu 
przynosi ona spodziewane efek-
ty – mówił Grzegorz Mierzejew-
ski, wiceprezes Enei Wytwarza-
nie ds. pracowniczych podczas  
tegorocznego finału akcji.

Kolejna akcja Enei Wytwa-
rzanie promująca działania 
prozdrowotne i profilaktyczne 
to „Bezpłatne badania cytolo-
giczne w ramach programu pro-
filaktyki raka szyjki macicy”.

Enea Wytwarzanie oraz Od-
dział Ginekologiczno–Położniczy 
SPZZOZ w Kozienicach zaprosili 
wszystkie Panie pracujące w na-
szej spółce do wzięcia udziału 
w bezpłatnych badaniach cyto-
logicznych w ramach programu 
profilaktyki raka szyjki macicy. 

Badania odbyły się w sobotę 
27 października w kozienickim 
szpitalu, z możliwości przeba-
dania skorzystało kilkadziesiąt 
kobiet. 

Akcja mikołajkowa 

6 grudnia wolontariusze z Enei 
Wytwarzanie wraz z Komendą 
Powiatową Policji w Kozienicach 
oraz przedstawicielami lokalne-
go samorządu przeprowadzili 
wspólną akcję mikołajkową na 
oddziale dziecięcym kozieni-

ckiego szpitala. Był przebrany za 
Świętego Mikołaja dzielnicowy, 
moc prezentów oraz wspólne 
czytanie bajek.

- Na twarzach wszystkich dzie-
ci można było zobaczyć uśmiech. 
To bardzo ważne, ponieważ nie-
sienie radości i uśmiechu jest 
najlepszym lekarstwem w każ-
dej chorobie – mówiła Justyna 
Tkaczyk-Kurek. 

Była to kolejna, z pewnoś-
cią nie ostatnia akcja naszych 
wolontariuszy w szpitalu  
w Kozienicach. 

W 2018 roku wolontariusze 
uczestniczyli także w  trzech 
edycjach programu  Grupy Enea 
pod nazwą „Energię mamy we 
krwi”. Dzięki zaangażowaniu 
pracowników Enei Wytwarza-
nie, ludzi o dobrych sercach 
udało się dotychczas zebrać 20 
litrów krwi.

Podziękowania 

Okazją do podsumowań, a 
także do podziękowań było 
spotkanie członków Zarządu 
Enei Wytarzanie z wolontariu-
szami.

– Jesteście twarzą i sercem 
Enei Wytwarzanie. Dzięki Wa-
szemu zaangażowaniu pokazu-
jecie pełne wrażliwości oblicze 
naszej firmy. Pragnę zapewnić, 
że zawsze możecie liczyć na 
wsparcie Zarządu – podkreślił  
Prezes Antoni Józwowicz.

Na koniec wszyscy wolonta-
riusze otrzymali listy gratulacyj-
ne oraz drobne upominki.

18 stycznia 2019 r. ponad 30 wolontariuszy  
z Enei Wytwarzanie wzięło udział w spotkaniu 

z Zarządem, podczas którego podsumowano 
dotychczasowe działania z obszaru zaangażowania 
społecznego w Spółce. Były podziękowania i zapowiedź 
wspierania takich działań w tym roku.

Twarz i serce Elektrowni Kozienice
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Nasi laureaci Enei Akademii Talentów
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Opactwie i Iga Smolarczyk z Kozienic 

laureatami drugiej edycji Enei Akademii Talentów. Przyznane stypendia pozwolą 
im na dalszy rozwój pasji artystycznych oraz realizację dodatkowych, pozalekcyjnych 
projektów edukacyjnych.

Enea Akademia Talentów to 
inicjatywa Enei i Fundacji Enea, 
której celem jest wspieranie roz-
woju młodych talentów. Działa-
nia kierowane są równocześnie 
do dzieci i młodzieży oraz szkół, 
które chcą rozwijać talenty i pa-
sje swoich uczniów.

Laureatami pierwszej edy-
cji byli między innymi Krzysztof 
Paduch, utalentowany, młody 
akordeonista ze Zwolenia oraz  
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wy-
chowawczy w Opactwie.

Ośrodek z Opactwa został wy-
różniony także w drugiej edycji 
Enei Akademii Talentów w ka-
tegorii Sztuka za program „I ty 
też możesz być aktorem”. Zało-
żeniem projektu jest wspoma-
ganie rozwoju uczniów z nie-

pełnosprawnością intelektualną 
w zakresie uspołeczniania, jako 
odbiorców i twórców sztuki i 
kultury, kształtowanie osobowo-
ści oraz rozwijanie uzdolnień i 
talentów artystycznych. Na po-
czątku projekt zakłada przepro-
wadzenie cyklu zajęć mających 
na celu przybliżenie zagadnień 
związanych ze sztuką teatral-
ną, następnie wzięcie udziału w 
spektaklu teatralnym w prawdzi-
wym teatrze. Głównym punktem 
projektu będzie przygotowanie 
własnego przedstawienia przez 
uczniów. Wcielenie się w rolę 
prawdziwego aktora, pozwoli 
uczniom na wyzwolenie krea-
tywności, uzdolnień i talentów 
artystycznych. Przygotowanie 
przedstawienia i pokazanie go 

szerszej widowni da możliwość 
pokazania talentów osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną 
jako pełnoprawnych członków 
społeczeństwa. Idei przyświeca 
chęć, by każdy uczeń mógł być 
prawdziwym aktorem.

Nagrodą za zwycięstwo jest 
grant w wysokości 10 tysięcy zło-
tych.

  
Laureatką II edycji Enei Akade-

mii Talentów w kategorii Sztuka 
została także Iga Smolarczyk, 
uczennica III klasy Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana 
Pawła II w Kozienicach, 

Jej pasje to muzyka i rysunek. 
Gra na instrumentach perkusyj-
nych, waltorni. Uczy się w szkole 
muzycznej i od kilku lat należy 
do Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
FURIOSO, gra i śpiewa w zespo-
le folkowym. Interesuje się rów-
nież fantastyką i popkulturą. Jej 
osiągniecia to m.in.: I miejsce 

w konkursie zorganizowanym 
przez portal Gildia.pl i wydawni-
ctwo Decomade z okazji ukaza-
nia się kolorowanki stworzonej 
na bazie ilustracji z komiksowej 
serii Locke & Key, II miejsce w 
konkursie plastycznym „Wisła – 
naturalnie”, zdobycie Nagrody 
Instytutu Muzyki i Tańca na III 
Turnieju Muzyków Prawdziwych 
w Szczecinie z zespołem folko-
wym Dzikie Harce oraz liczne na-
grody z orkiestrą FURIOSO.

Iga Smolarczyk otrzyma grant 
w wysokości 3 tysięcy złotych.

Koncert Kolęd i Pastorałek
20 stycznia br., w Kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach odbył się wyjątkowy koncert 

kolęd i pastorałek, w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Kozienicach.  W repertuarze znalazły się tradycyjne polskie kolędy, które od lat stoją na 
straży tradycji i budują bożonarodzeniowy klimat w polskich domach i kościołach. Artyści 
zaprezentowali również świąteczne pieśni w wersjach hiszpańskiej  i białoruskiej. 

W Koncercie licznie udział 
wzięli mieszkańcy gminy Kozie-
nice, obecni byli również Bur-
mistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski, wiceburmistrz ds. 
Społecznych Dorota Stępień 
oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kozienicach Rafał 
Sucherman.

- Wokaliści, chóry i orkiestra, 
którą dyrygował Dyrektor Szko-
ły Muzycznej Zdzisław Włodar-
ski, zaprezentowali niezwykłe 

umiejętności, utrwalając w nas 
podniosły, świąteczny klimat 
– podkreslił Burmistrz Piotr 
Kozłowski. - Z dumą uczestni-
czę w wydarzeniach, które są 
lokalnymi inicjatywami i poka-
zują najmocniejsze i najlepsze 
strony naszej gminy. Dzięku-
ję serdecznie organizatorom 
koncertu, tj. księdzu dzieka-
nowi Władysławowi Sarwie, 
Parafii pw. Świętej Rodziny w 
Kozienicach, Szkole Muzycz-

nej I stopnia w Kozienicach 
oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Szkoły Muzycznej Kanon, za 
przygotowanie i realizację wy-
darzenia. Wyrażam nadzieję -  
i będę czynił takie starania - aby 
kozienicki koncert kolęd, który 
tak wiernie oddaje myśl, iż mu-
zyka łączy pokolenia, na stałe 
wpisał się w kalendarz  muzycz-
nych spotkań dostępnych dla 
szerokiej publiczności, dodał  
Burmistrz Kozłowski.

Rehabilitacja za nakrętki

Pomału dobiega końca akcja 
zbierania plastikowych nakrętek 
z przeznaczeniem na rehabilita-
cję Marcela Króla z Nowej Wsi. 
Nakrętki są przyjmowane w Cen-
trum Kulturalno-Artystycznym w 
Kozienicach codziennie w godz. 
9.00-21.00 do 31 stycznia 2019 
r. Szczegóły na stronie: https://
www.dkkozienice.pl/?id=8827

Natomiast już od 1 lute-
go (do 30 kwietnia 2019 br.) 
zbierane będą nakrętki z prze-
znaczeniem na rehabilitację  
Oliwiera Popisa z Kozienic. 

Akcji patronują wolontariusze 
z Klubu Młodzieżowego Wolon-
tariatu „Skrzydła” działającego 
w Kozienickim Domu Kultury 
im. Bogusława Klimczuka. Na-
krętki przekazane rodzinie zo-
staną przeznaczone do sprze-
daży, a zgromadzone w ten 
sposób środki umożliwią dalszą  
rehabilitację chłopca. 

Oliwier urodził się z przepu-
kliną oponowo-rdzeniową krę-
gosłupa, deformacją kręgosłu-
pa, wodogłowiem, pęcherzem  

neurogennym, zespołem Arnol-
da-Chiariego oraz niedowładem 
kończyn dolnych. Zaraz po uro-
dzeniu przeszedł bardzo poważ-
ne operacje, ale niestety czeka-
ją go kolejne. Lekarze nie dają 
dużych nadziei na to, że kiedyś 
stanie na własnych nogach, jed-
nak wraz z rodzicami walczą o 
jego lepsze życie. Szybki rozwój 
nauki i sam Oliwier, który każ-
dego dnia udowadnia, że jest 
bardzo silny i wbrew wszystkie-
mu osiągnie to co niemożliwe, 
dodają im sił i nadziei. Leczenie 
jest bardzo kosztowne, a NFZ fi-
nansuje tylko małą część. Dlate-
go zwracamy się, do wszystkich 
ludzi dobrych serc, z ogromną 
prośbą o pomoc i wsparcie w 
zbiórce plastikowych nakrętek. 
Dochód ze sprzedaży zebranych 
korków zostanie przeznaczony 
na dodatkową rehabilitację dla 
Olinka, a każda dodatkowa go-
dzina ćwiczeń to większe szanse  
na jego samodzielność.

Liczymy, że Państwa po-
moc przyczyni się do poprawy  
zdrowia chłopca.
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Kozienicki sztab nr 663 znaj-
dował się w Ognisku Pracy Poza-
szkolnej „Ogród Jordanowski”. 
11 stycznia 2019 r. odbyła się 
odprawa  60 wolontariuszy do-
puszczonych do kwesty w dniu 
finału. Podczas spotkania, dy-
rektor „Ogrodu Jordanowskie-
go”, Urszula Strzelczyk, pełniąca 
funkcję szefa kozienickiego szta-
bu wraz z przedstawicielami Ko-
mendy Powiatowej Policji w  Ko-
zienicach udzielili niezbędnych 
informacji dotyczących zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących 
podczas kwesty ulicznej. Zwró-
cono uwagę m.in. na zachowa-
nie wolontariuszy, miejsca zbie-
rania datków, widoczność na 
drodze i sposoby kontaktowania 

się ze sztabem. Wolontariusze 
zostali zaopatrzeni w atrybuty 
dostarczone przez sztab główny: 
identyfikatory, smycze, wielo-
funkcyjne kominy, worko-pleca-
ki, puszki, oraz naklejki–serdusz-
ka. Dodatkowo funkcjonariusze 
KPP podarowali wolontariuszom  
opaski odblaskowe. 

W dniu finału wolontariusze 
z naszego sztabu wraz z opieku-
nami i osobami towarzyszący-
mi w godz. 8:00-15:00 zbierali 
datki  w Kozienicach, Świerżach 
Górnych, Brzózie, Janikowie, 
Głowaczowie i Magnuszewie. 
Wolontariusze mogli skorzystać 
z gościny w Ogrodzie Jordanow-
skim oraz poczęstunku od spon-

sorów w postaci przepysznej 
zupy ogórkowej przygotowanej 
przez panie Anię i Basię, ciepłej 
herbaty oraz słodkiego rożka ze  
"Słodkiego Leniucha". 

Po zakończonej kweście wo-
lontariusze przynosili puszki do 
sztabu, gdzie były komisyjnie 
otwierane i przeliczane na spe-
cjalnych stanowiskach.

W tym roku podczas  kwesty 

ulicznej wolontariusze zebrali 
łącznie 48704,76 zł oraz walutę 
obcą i precjoza.

Tym razem największe kwoty 
zebrały Sara Smargol (2747,42 zł)  
i Anna Grządziela (2247,75 zł).

 
Ponadto pomiędzy 15 grud-

nia 2018 r. a 13 stycznia 2019 
r. zostały udostępnione dwie 
puszki stacjonarne. Jedna w 
budynku CKA, druga w OPP  

"Ogród Jordanowski". W pierw-
szej zebrano 9355,30 zł. W dru-
giej 1649,26 zł.

Miłą i naprawdę niespodzie-
waną niespodzianką okazało się 
pobicie kozienickiego rekordu 
z 2012 roku (52794 zł 09 gr). 
Łącznie w kozienickim 27. Finale 
WOŚP zebrano 59709 zł 32 gr.

Każdy wolontariusz otrzymał 
specjalne zaświadczenie do-
tyczące zebranej przez niego 
kwoty. Zaś ich pomocnicy i opie-
kunowie oraz zaangażowane 
placówki podziękowania.

Około godziny 16:30 pienią-
dze, posegregowane w bezpiecz-
ne koperty, zostały przewiezio-
ne w asyście wolontariuszy do 
sztabu głównego, który na czas 
finału został przeniesiony pod 
Pałac Kultury i Nauki w Warsza-
wie. Transport zapewniła firma 
"Raf-Trans" Rafał Śmietanka.

W godz. 18:30-20:00 odbył 
się koncert charytatywny które-
go organizatorami był KDK wraz 
ze Szkołą Muzyczną I Stopnia. 
Impreza zakończyła się świateł-
kiem do nieba.

KOZIENICE

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
13 stycznia 2019 r. upłynął pod znakiem ogromnego 

czerwonego serca 27 Finału WOŚP. Tegoroczne hasło 
brzmiało "pomaganie jest dziecinnie proste, gramy dla dzieci 
małych i bez focha". Pieniądze były zbierane na zakup sprzętu 
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

15 stycznia Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rafał Sucherman przekazali serdeczne podziękowania 
wszystkim mieszkańcom, którzy swoją szlachetną darowizną, gestem 
płynącym prosto z serca, wsparli kozienickie działania realizowane na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podziękowali także organizatorom i 
wolontariuszom kozienickiego Finału.

   Pełny tekst na  www.kozienice.pl  oraz www.tygodnikoko.pl

MĄDRZY CYFROWI… 
tylko w ferie w naszej Mediatece!
Jeśli Twoje dziecko lubi najnowsze technologie 
i chce się rozwijać!?!

TE ZAJĘCIA SĄ DLA NIEGO/NIEJ!

Podczas zajęć warsztatowych młodzież, w wieku 12 – 14 lat, 
zostanie wprowadzona w świat wartości, takich jak: szacunek, 
uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Uczniowie w krea-
tywny sposób będą poznawać wartości, dyskutować o nich, a 
także uczyć się podczas ćwiczeń praktycznych ich rozpozna-
wania i nazywania, tak by w codziennym życiu umiejętnie je 
okazywać i nimi się kierować. Jednocześnie podczas zajęć ich 
uczestnicy będą rozwijać umiejętności cyfrowe, ucząc się two-
rzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć, podstaw montażu trójwy-
miarowego wideo, narzędzi do pracy w chmurze, czy zasad 
bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Innowacyjność, kreatywność i najnowsze technologie! 
Liczba miejsc ograniczona – zapisy w placówce Mediateki lub 

pod numer telefonu (48)366-25-36!

Orszak Trzech Króli
6 stycznia br. na ulicach Kozienic pojawił się barwny Orszak – tak mieszkańcy gminy obchodzili 

święto Objawienia Pańskiego, potocznie nazywane Świętem Trzech Króli.

„Orszak Trzech Króli” jest cy-
klicznym wydarzeniem organi-
zowanym w Kozienicach przez 
Kozienicką Radę Rycerzy Kolum-
ba. Ta oddolna inicjatywa bez-
pośrednio nawiązuje do głęboko 
zakorzenionych w polskiej kultu-
rze tradycji kolędowania oraz wy-
stawiania jasełek. Bardzo dobra 
organizacja przedsięwzięcia, do 
której poza Radą Rycerzy Kolum-
ba włączyli się Gmina Kozienice, 
parafia pw. Św. Rodziny w Kozieni-
cach i Parafia pw. Świętego Krzy-
ża, mieszkańcy 

i przedsiębiorcy, ubarwiona ele-
mentami jasełek, przemówień, 
modlitw i pieśni, przyniosła zado-
wolenie setkom jej uczestników.

 Orszak Trzech Króli, jest wyda-
rzeniem o charakterze chrześci-
jańskim, dla Kozieniczan jest rów-
nież dowodem na powodzenie 
wspólnych działań i wzmacnianie 
lokalnej wspólnoty.
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GMINA JEDLIŃSK

Kolejny sprzęt dla OSP Futbolowy weekend

14 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku wójt Kamil Dziewierz 
przekazał wszystkim jednostkom OSP z terenu gminy nowo zakupione 
wyposażenie i sprzęt ratowniczy.

19 i 20 stycznia na hali sportowej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Ludwikowie GKS Drogowiec 

Jedlińsk zorganizował trzy turnieje piłkarskie. Przez dwa dni 
rozgrywane były turnieje eliminacyjne Halowej Ligi Dziecięcej 
dla dzieci z roczników 2009–2011.

W rozgrywkach, poza gospoda-
rzami, wzięły udział drużyny m.in. 
z Radomia, Orońska i Wierzbicy. 
Przez dwa dni zawodów rozegra-
nych zostało 45 meczów, w któ-

rych zagrało ok. 150 zawodników.
Jedna z drużyn Drogowca – z 

rocznika 2010 – wygrała eli-
minacje i zakwalifikowała się  
do półfinału.

Na to zadanie udało się pozy-
skać dofinansowanie ze środków 
Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego w wysokości 50% 
kosztów. Całkowita wartość za-
dania wyniosła 33.278,88 zł.

OSP z terenu gminy Jedlińsk 
dzięki temu zostały wyposażone 
w 6 agregatów prądotwórczych, 
8 pił spalinowych na wysięgniku 
oraz 2 pilarki do drewna:

• OSP Wsola – agregat prądo-
twórczy, piła spalinowa na wy-
sięgniku,

• OSP Bierwce – agregat prą-
dotwórczy, dwie piły spalinowe 
na wysięgniku oraz pilarka do 
drewna,

• OSP Ludwików – agregat prą-
dotwórczy, piła spalinowa na wy-
sięgniku,

• OSP Nowe Zawady – piła spa-
linowa na wysięgniku,

• OSP Jankowice – agregat 
prądotwórczy, piła spalinowa na 
wysięgniku,

• OSP Wielogóra – agregat 
prądotwórczy, piła spalinowa na 
wysięgniku,

• OSP Jedlińsk – agregat prą-
dotwórczy, piła spalinowa na wy-
sięgniku, pilarka do drewna.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam Opel Astra 1.6 
2005r. , 140000 km , srebrny me-
talic Tel. 600-135-767
• Sprzedam ciągnik rolniczy 
C-360 cena do uzgodnienia  
Tel. 510-9374-30
• Sprzedam felgi stalowe z opo-
nami zimowymi 4szt. 165/80 
R13 Stan bardzo dobry c. 200zł 
kpl. Tel. 500-787-904
• Sprzedam cinquecento r. prod. 
1995, stan dobry, kolor srebrny 
Tel. 692-213-606

TOWARZYSKIERÓŻNE

• Wynajmę mieszkanie 63m2 na 
ul. Głowaczowskiej 29 parter 
Tel. 572-568-757
• Sprzedam mieszkanie w Ko-
zienicach przy ul. Kopernika, 
44m2 cena 155tyś. zł do uzg. Tel 
602-292-834
• Sprzedam mieszkanie 59m2, 3 
pokoje na parterze, os. Energe-
tyki Kozienice cena do negocja-
cji Tel. 515-081-777
• Sprzedam plac 516m2 ul. Przy-
tulna 5 tel. 608-790-207
• Wynajmę kawalerkę w Kozie-
nicach przy ulicy Żeromskiego. 
Tel kontaktowy 729239103 
• Sprzedam ziemię rolną 1,5ha 
Garbatka Długa Tel. 515-619-
043
• Sprzedam piękną działke w 
Kozienicach ul. Polna. Blisko 
centrum, powierzchnia działki 
2693m2 -szerokosc 26m2. Przy-
łącza gaz-woda-prąd. Cena za 
1 m2=70zl Tel.798-484-539 lub 
694-441-025 
• Sprzedam kawalerkę 17m2 

w Warszawie na Bielanach.
Tel.782265964
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w bloku, do II p. 
działkę budowlaną zabudowa-
ną, w pełni uzbrojona w media. 
Tel 500-787-904
• Wynajmę mieszkanie 63m2 na 
ul. Głowaczowskiej 29 parter 
Tel. 572-568-757
S • przedam mieszkanie w Ko-
zienicach przy ul. Kopernika, 
44m2 cena 155tyś. zł do uzg.  
tel 602-292-834
• Sprzedam mieszkanie 59m2,  
3 pokoje na parterze, os. ener-
getyki Kozienice cena do nego-
cjacji Tel. 515-081-777
• Sprzedam plac 516m2 ul. Przy-
tulna 5 Tel. 608-790-207

• Sprzedam duży garaż muro-
wany 25m2 w Kozienicach przy 
ul. Głowaczowskiej notarialnie. 
Tel. 603-161-128
• Sprzedam analogowe apara-
ty fotograficzne, lustrzankę 6x6 
rok prod. 1959, oraz „FED” -2 w 
bardzo dobrym stanie. Cena od 
100zł Tel. 795-437-866
• Sprzedam duży garaż muro-
wany 25m2 w Kozienicach przy 
ul. Głowaczowskiej notarialnie. 
Tel. 603-161-128 
• Sprzedam analogowe apara-
ty fotograficzne, lustrzankę 6x6 
rok prod. 1959, oraz „FED” -2 w 
bardzo dobrym stanie. Cena od 
100zł tel 795-437-866

PRACA
• Zatrudnię mężczyzn z grupą 
inwalidzką do pracy w ochronie. 
Praca na terenie Kozienic Tel. 
571-486-347 lub 505-039-589
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E NA WYWROTKĘ! 
TEL. 798 598 107
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Zatrudnię przy produkcji 
szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Kawaler lat 50, zam.3 km od 
Kozienic szuka pani, znam 3 ję-
zyki obce. Tel. 503-627-912

BIURO TURYSTYKI

Kozienice tel. 512 495 193

ZIELONE SZKOŁY 
EVENTY 

WYCIECZKI KRAJOWE 
I NA UKRAINĘ 

OGŁOSZENIA DROBNE
SMS o treści TC.OKO. + treść ogłoszenia na nr 72068 . Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: www.tygodnikoko.pl

Sprzedam atrakcyjną działkę budowlana nad Morzem 
w samym centrum miejscowości Dźwirzyno 

Na działcejest prąd,woda,kanaliza,przy działce gaz.  
W planie przestrzennego zagospodarowania jako usługowe, 
handlowa, gastronomiczna, pensjonatowa, usług zdrowia 
i fizjoterapi, z wydzieleniem mieszkania właściciela. 65% 
powierzona zabudowy i 9.5 wysokości. Ogrodzona gotowa 
do budowy. Duży potencjał że względu na lokalizacje blisko 
morza na przeciwko hotelu w sąsiedztwie polo market. 

Cena 550.000 zł do negocjacji.

W sprawie pytań proszę dzwonić 
pod nr tel. 603762223

Sprzedam: DZIAŁKA 61 arów- RUDA k/Kozienic,  
z możliwością podziału na 2 mniejsze, szer. 50m. 
możliwość zabudowy mieszkaniowej, lub/i pro-
dukcja/usługi nieuciążliwe. Bezpośrednio przy 

drodze asfaltowej. Wszystkie media w ulicy. 
Tel.518 056 436

Przewóz osób w kraju i za granicą
8 - 50 osób

Pionki tel. 604 388 282

KOZIENICE
Ul. RADOMSKA 57
tel. 781 162 425
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Wyróżnienia dla młodych sportowców
Podczas  IV sesji Rady Gminy Głowaczów odbyło się 

uroczyste podsumowanie w dziedzinie sportu oraz 
wręczenie listów gratulacyjnych. 

Otrzymali je: trampkarze 
UKS-u Jastrząb Głowaczów 
(rocznik 2005) , którzy zapewnili 
sobie awans do I Ligi Mazowie-
ckiej w następującym składzie 
: Maciej Słowikowski, Oliwier 
Giza, Bartłomiej Woźniak , Igor 
Głogowski, Jakub Świątkowski, 
Wiktor Cieślak, Antek Stępień, 
Jakub Przerwa, Paweł Ćwiek, Ka-
rol Olczak, Sebastian Durajczyk, 
Oliwer Wojas, Grzegorz Borow-
ski, Błażej Gudkiewicz, Karol Tro-
ciński, Dawid Boryczka z trene-
rem Piotrem Bolkiem.

KS Legion Głowaczów (rocz-
nik  2007) awansował do I Ligi 
Radomskiej w następującym 
składzie: Piotr Prątnicki, Kacper 
Rybak, Cezary Bratos, Przemy-
sław Bratos, Piotr Polowczyk, 
Igor Wojciechowski, Dominik 
Węsek, Jakub Opasek, Łukasz Za-
krzewski, Kamil Śpiewak, Bartosz 
Siczek, Patryk Marchewka, Oskar 
Kwaśniewski, Oskar Baran, Błażej 
Włodarczyk, Kacper Krawczyk, 
Tomasz Majewski, Dawid Wid-
liński, Szymon Zakrzewski, Jan 
Kilianek z trenerem Krzysztofem 
Wolskim.

Jakub Strzelczyk – Mistrz Pol-
ski w biegach górskich w stylu 

anglosaskim, Mistrz Polski w bie-
gach górskich na krótkim dystan-
sie , Mistrz Mazowsza w biegach 
przełajowych młodzików oraz 
Aleksandra Strzelczyk – Wice-
mistrzyni Polski w biegach gór-
skich w stylu anglosaskim na dy-
stansie 1900 m. Jej rewelacyjny 
czas na 1000 m - 3.14,86 jest w 
jej roczniku najlepszym czasem  
w Polsce w 2018 roku 

Rodzeństwo trenuje Robert 
Wiśniewski.

Wójt Gminy Głowaczów Hu-
bert Czubaj pogratulował spor-
towcom, trenerom i rodzicom  

wspaniałych wyników, które są 
świadectwem pracowitości, wy-
trwałości sportowej oraz umie-
jętności łączenia edukacji ze 
sportem. Tak wybitne osiągnię-
cia w sporcie są dużą promocją  

szkoły, klubu  oraz gminy w całym 
województwie mazowieckim  
i nie tylko. 

UG Głowaczów
foto: Iwona Bolek

Ja w Internecie. Program szkoleniowy

W ramach projektu zostaną 
przeprowadzone bezpłatne 
szkolenia  dla 264 uczestników 
mające na celu zwiększenie 
grupy świadomych i kompe-
tentnych użytkowników in-
ternetu i e-usług publicznych, 
zdolnych realizować potrzeby 
informacyjne, kulturalne, bi-
znesowe, administracyjne   i 
społeczne w bezpieczny i le-
galny sposób przy użyciu no-
woczesnych narzędzi cyfro-
wych. Celem programu jest 
stworzenie trwałych mecha-
nizmów podnoszenia kompe-
tencji cyfrowych na poziomie 

lokalnym, poprzez zwiększenie 
kompetencji lokalnych instruk-
torów w zakresie uczenia osób 
dorosłych powyżej 25 roku bez 
górnej granicy wieku, zarówno 
kobiety jak i mężczyźni, pracu-
jący   i bezrobotni, a także oso-
by z niepełnosprawnościami.

W ramach bezpłatnego szko-
lenia zorganizowane zostaną 
następujące bloki tematyczne:

• Rodzic w internecie
• Mój biznes w sieci
• Moje finanse i transakcje 

w sieci
• Działanie w sieciach spo-

łecznościowych

• Tworzę własną stronę in-
ternetową (blog)

• Rolnik w sieci
• Kultura w sieci
Nabór uczestników szkoleń 

prowadzimy przez cały czas 
trwania projektu aż do wy-
czerpania wolnych miejsc. Aby 
wziąć udział w szkoleniu, nale-
ży zgłosić się   do Urzędu Gmi-
ny Głowaczów tel.48 623 10 
76. Planowany termin szkoleń  
styczeń - lipiec 2019r

 Projekt jest finansowany 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020, Działanie 

3.1 „Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompeten-
cji cyfrowych”. Operatorem 
Programu jest Fundacja Le-
galna Kultura, która ogłasza 

konkursy grantowe i wspo-
maga realizację projektów 
pod kątem merytorycznym  
i rozliczeniowym.

Projekt  jest  współfinansowany  w  ramach  Programu   Operacyjnego  Polska  Cyfrowa  
z  Europejskiego   Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  i  budżetu  państwa.

Gmina Głowaczów otrzy-
mała grant na projekt pn. 
„Ja w Internecie. Program 

szkoleniowy w zakresie rozwoju 
kompetencji cyfrowych” w ramach 
działania 3.1 Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 w wysokości 147 810,00 zł.

BAL CHARYTATYWNY
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy lubią dobrą 

zabawę, a przy okazji chcą wesprzeć młodych sportow-
ców  na bal charytatywny , który odbędzie 9 lutego 
2019 roku  w Domu Weselnym ,,Pod Dębami” w Nowej 
Woli. Bawił nas będzie zespół ,,Hot Base” ze Stromca.

Koszt balu to 250 zł od pary. Zapewniamy trzy dania 
gorące, przekąski, owoce, ciasto a także kawę, herbatę 
i  napoje ( alkohol we własnym zakresie). 

 Całkowity dochód z balu zostanie przeznaczony na 
letni obóz sportowy młodych piłkarzy. Po więcej szcze-
gółów zapraszamy pod numery telefonów:

Piotr Bolek 692-312-581, Izabela Cieślak 500-203-
892, Monika Świątkowska 793-477-074.
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DIETETYK RADZI

WOKULSKI to nowoczes-
na sieć salonów optycznych. 
Nawiązujemy do ideałów  
i wzorów polskiej przedsiębior-
czości oraz atrakcyjności dla 
klientów. „Wokulski” jest synte-
zą doświadczenia, kreatywności  
i solidności. Priorytetem jest 
pewność bezpłatnych badań 
wzroku, sieci pierwszego wy-
boru dla klientów. „Wokulski”  
to rękojmia jakości.

Obecnie aż 70% Polaków ma 
wadę wzroku - często nie je-
steśmy tego nawet świadomi, 
przyzwyczajamy się bowiem do 
gorszego widzenia. 

Styl życia, pracy i stan śro-

dowiska sprawiają, że coraz 
więcej osób potrzebuje od-
powiednich okularów. U „Wo-
kulskiego” łatwo sprawdzić 
jakie mają perspektywy nasze 
oczy. Wizyta w salonie op-
tycznym ma być nawykiem,  
a nie ucieczką przed konsekwen-
cjami wad wzroku. Specjaliści 
„Wokulskiego” mają rozszerzać 
horyzont zapatrywań naszych 
klientów, by nic nie ograniczało 
ich pola widzenia.

Soczewki okularowe u „Wo-
kulskiego” to najwyższa jakość, 
wytrzymałe materiały, a prze-
de wszystkim efekt prac ba-
dawczo-naukowych. Czerpiemy  

z doświadczeń najlepszych firm.
Podobnie jak soczewki i opra-

wy, badania wzroku naszych 
klientów przeprowadzane są na 
urządzeniach najnowszej gene-
racji japońskiego koncernu NI-
DEK. Badania i diagnoza pozwa-
lają dostosować innowacyjne 
rozwiązania dla wymagających 
odbiorców – od badań po anty-
refleksyjne powłoki soczewek.

Szczególną uwagę zwracamy 
na dobór profesjonalnej kadry, 
dbając przy tym o ciągły roz-
wój oraz dostęp do najnowszej  
technologii.

„Wokulski”  doradzi, zbada  
i zainspiruje. Dla śledzących 
trendy, zmiany i tych, dla któ-
rych okulary to styl życia ofe-
rujemy dzieła marek GUESS, 

EMPORIO ARMANI, TOUS, RAY 
BAN czy polska prężnie rozwija-
jąca się i wojująca rynek marka 
TONNY. Dla tych, którzy cenią 
unikatowe okulary mamy opra-
wy ULTRA - włoskiej marki, która 
produkuje tylko jeden egzem-
plarz produktu w danej stylisty-
ce. Nasz partner wywodzi się z 
kraju największego producenta i 
eksportera okularów na świecie. 

Wizyta u „Wokulskiego” po-
zostawia wyraźne wspomnie-
nia. To  wizyta, która zachęca 
do zmian, inspiruje i zostaje  
w pamięci. Tu odwiedza się spe-
cjalistów, którzy dbają o najważ-
niejszy ze zmysłów. „Wokulski” 
zawsze wskazuje co warto nosić, 
by widzieć i być zauważonym. 
Bo warto widzieć, by wiedzieć  
i dostrzec więcej. 

Warka. Koncert noworoczny na jazzowo
Patrycja Zarychta Quartet 

Na rozpoczęcie 2019 roku Mu-
zeum im. Kazimierza Pułaskiego 
w Warce zaprasza na wyjątkowy 
koncert w ramach cyklu Muzze-
um Jazz. Usłyszą Państwo znane 
polskie kolędy, m.in. Cicha Noc, 
Oj Maluśki, Przybieżeli do Bet-
lejem, Mizerna Cicha oraz pio-
senki o tematyce świątecznej, 

wykonywane przez cenionych 
amerykańskich wokalistów, ta-
kich jak: Frank Sinatra, Ella Jane 
Fitzgerald, George Michael, Ma-
riah Carey i wielu innych. Wszyst-
kie utwory wykonane będą  
w stylistyce muzyki jazzowej czy 
smooth jazzowej, których znane 
tematy przeplotą się z wirtuo-

zowskimi, nastrojowymi instru-
mentalnymi solówkami. W skład 
zespołu wykonawców wchodzą 
znani polscy artyści jazzowi: Pa-
trycja Zarychta – wokal, Zdzisław 
Kalinowski - instrumenty klawi-
szowe, Wojciech Pulcyn – kon-
trabas oraz Gniewomir Tomczyk 
– perkusja / sample.

20 stycznia, godz. 17.00. Sala Centrum  
Edukacyjno-Muzealnego Muzeum  

im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
Wstęp wolny! Ilość miejsc ograniczona.
Bezpłatne wejściówki na koncert można zarezerwować pod numerem telefonu: 
48 667 22 67 lub pod adresem e-mail: rezerwacja@muzeumpulaski.pl

Głowaczów. Z małej szkoły 
do wielkiego świata sportu
Jakub Strzelczyk, uczeń III klasy gimnazjum Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie jest 
kolejnym przykładem, że nie od miejsca zamieszkania, ale od 
talentu, pracy i wytrwałości zależy sukces sportowy. Chłopak 
idzie w ślady absolwentów szkoły w Głowaczowie,  Rafała 
Wolskiego (piłkarz nożny Lechii Gdańsk) oraz Kornelii Czubaj 
(szczypiornistka Korony Kielce).

Gimnazjalista  od kilku lat od-
nosi sukcesy w lekkiej atletyce.  
Do najważniejszych osiągnięć 
2018 roku zaliczyć należy uzy-
skanie tytułu mistrza Polski w 
biegach górskich stylem anglo-
saskim w Ustrzykach Dolnych,  
mistrza Mazowsza w biegach 
przełajowych młodzików w War-
szawie oraz wicemistrza makro-
regionu młodzików w biegu na 
2000 metrów w Ciechanowie. 

Jakub na co dzień trenuje w 
Uczniowskim Klubie Sportowym 
Olimp pod kierunkiem  Janusza 
Misztala i nauczyciela PSP im. T. 
Kościuszki w Głowaczowie Ro-
berta Wiśniewskiego. To właś-
nie on dostrzegł talent  swojego 
ucznia i zaraził pasją do biegania.  
A nie jest to łatwy sport, jak za-
znacza Jakub. Wymaga dyscy-
pliny, wytrwałości, systematycz-
ności. Chłopiec trenuje sześć 
razy w tygodniu. Z ogromnym 
zaangażowaniem wspierają go 
rodzice, często rezygnując z 
własnych przyjemności. Swoje 
zamiłowanie do sportu potra-

fi umiejętnie połączyć z nauką, 
gdyż w tej dziedzinie również 
odnosi sukcesy. Jest bardzo 
dobrym uczniem, rokrocznie  
zdaje z wyróżnieniem.

Mimo że Jakub kończy naukę 
w PSP  w Głowaczowie w bieżą-
cym roku szkolnym, nie odchodzi 
ze sportu. Wprost przeciwnie, 
stawia przed sobą kolejne cele. 
Chciałaby poprawić swoje wy-
niki i zdobywać kolejne czołowe 
miejsca w biegach. 

Niech te ambitne plany się 
spełnią! Trzymamy kciuki! Po-
wodzenia!

ObOK LIDLA
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Studniówka w ZS nr 1 w Kozienicach

12 ZS-1 klasa IV TG wychowawca. Małgorzata Suchecka.n 

12 ZS-3 klasa IV TL. Wychowawca Anna Spyra.n 

12 ZS-4 klasa III BLO. Wychowawca Hanna Boryczka.n 

12 ZS-2 klasa D. Wychowawca Agnieszka Maciąg.n 


