
MATURA ‘2013MATURA ‘2013

Numer „Ziemi Kozienickiej” z tekstem autora, dostępny  
w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice

n 

TYGODNIK
BEZPŁATNY  TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ OD 2001 r.               Nr 437/03          4 lutego 2021 r.           redakcja@tygodnikoko.pl           www.tygodnikoko.pl           (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. 

Dokończenie na str.6-7

Tam, gdzie zmieniano buty...

Eugeniusz Strawiński, ur. 
w roku 1948 w Kozieni-

cach, obecnie mieszkający 
w Pionkach, od lat dzieli się 
swoimi wspomnieniami z 
minionych dziejów Kozienic, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem ulicy Borki, na której 
się wychował.  W roku 2019 
Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Kozienickiej opubliko-
wało XXXVI zeszyt periodyku 
“Ziemia Kozienicka,” który w 
całości wypełnił jego bogato 
ilustrowany tekst pt. “Borki, 
których już nie ma”. Serdecz-
nie zachęcamy do sięgnię-
cia po tę pozycję, publikując 
tymczasem delikatnie, by 
zachować styl, zredagowany 
przedruk krótszego tekstu 
na ten sam temat, jaki pan 
Eugeniusz opublikował pier-
wotnie na swojej stronie na 
Facebooku.

P.H.U”MIX” Pionki

EUGENIUSZ STRAWIŃSKI O HISTORII BOREK I KOZIENIC

SERWIS 
I SPRZEDAŻ 

KAS FISKALNCH  
882-126-601

PODCZAS 29. FINAŁU WOŚP ZEBRANO: 55 974, 43 PLN !!!         fot. Arkadiusz Knyt

KOZIENICKI SZTAB MELDUJE: 
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• Kupię STARE MOTOCY-
KLE I SAMOCHODY wsk, mz, 
simson, motorynka itp FIAT, 
POLONEZ. Ciągniki rolnicze.  
Tel. 721 029 688

• PRZYJMĘ stary lub zepsuty 
sprzęt komputerowy
-kompletny (stacjonarne, lap-
topy)
-części ( dyski, napędy, karty 
rozszerzeń)
-tablety
Kontakt 579-665-969
• Profile różne II gatunek 2 zł 
/kg Tel. 48 614 50 69

• Profil 40x30x1,5 - 3 zł/mb 
Tel 888 302 303
• Rura fi 14 1 zł/mb Tel. 48 
614 50 69 lub 888 302 303
• Rura fi 114 x2,3 mm 15 zł /
mb Tel. 48 614 50 69

• Działka 2,65ha wraz z do-
mem w stanie surowym w 
rudzie, na działce woda i ka-
nalizacja, prąd w domu, gaz 
w ulicy. Całość lub sam dom 
z dowolną wielkością działki. 
Tel. 608-225-736
• Sprzedam 200 kg ekolo-
gicznych orzechów wło-
skich w łupinie i 1,5 tony 
pszenicy konsumpcyjnej.  
Tel. 603-682-978
• Sprzedam hektar ziemi w 
Brzózie klasa 3 cena 30.000. 
Telefon 604-181-478
• Sprzedam działki budow-
lane w Janikowie 1200m2.  
Telefon 604-181-478 
lub 503-124-381

• Mężczyzna 50 lat, finanso-
wo niezależny. Poznam panią 
bez nałogów w stosownym 
wieku. Tel. 535-635-331.
• Seniorko, masz uczciwą ro-
dzinę z wnukami – zadzwoń 
do samotnego emeryta. Tel. 
503 970 467. Naprawdę war-
to.
• Facet 47 lat pozna kobiete 
z Kozienic i ok. Proszę o sms. 
Tel 508 615 325
• Wdowiec 73 l. Pozna sym-
patyczną i miłą  Panią od 65 
do 70 lat z okolic Kozienic. 
Tel. 537-430-830
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

18
lutego                   

KUPIĘ STARE MOTO-
CYKLE A TAKŻE CZĘŚCI  

I POZOSTAŁOŚCI PO 
NICH. TEL. 795-529-520

Kupię stare motocy-
kle, motorowery, części. 

Tel. 663-999-631

Kupię stare meble, 
kredensy, maselnice, 
dzieże, beczki, wozy 
drabiniaste, niecki, 

kołowrotki, stoły stolar-
skie. Opróżniamy stare 
posesje, szopy, stodoły. 

Tel. 511-088-148

Kupię stare szkło - wa-
zony, talerze, sztućce, 
szklanki, podstawki, 

wszelakie stare ozdoby 
i wyposażenie wnętrz, 
także kanki i bańki na 

mleko. Tel. 517-218-148

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •

MOTORYZACJA

RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE
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Mimo mrozu Jastrzębie z Głowaczowa szybują wysoko!
Osiem drużyn uczestniczyło w turnieju rocznika 2011 zorganizowanego przez UKS Jastrząb 

Głowaczów.  Gospodarze nie byli zbyt   gościnni, pierwsza drużyna - „Biali” zostali zwycięz-
cami turnieju. „Czerwonym” czyli drugiemu zespołowi zabrakło trochę szczęścia i ostatecznie 
uplasował się na miejscu piątym.

Pani Marianna urodziła się 19 stycznia 1921 r. w Sakinówce (parafia Goryń). Obecnie 
mieszka wraz z córką w Płaskowie.

100 lat Pani Marianny Miedzak
GMINA JEDLIŃSK

Władza świecka i duchow-
na z serdecznymi życzeniami 
wszelkiej pomyślności i ko-
lejnych długich lat w zdrowiu  

u Marianny Miedzak.  
Z okazji swoich urodzin Ju-

bilatka otrzymała listy gratula-
cyjne od wójta i przewodniczą-

cego rady, a także od Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Mo-
rawieckiego oraz od Biskupa  
Radomskiego.

Święto piłki nożnej w Brzózie

Emocji nie brakowało, gospo-
darze po raz kolejny udowodnili, 
że potrafią organizować  takie 
imprezy.  Dopisali sponsorzy więc 
i nagrody były atrakcyjne, a naj-
bardziej zadowoleni wyjeżdżali z 
hali zawodnicy … Plonu Garbatka, 
wygrywając w losowaniu kilka par 
sportowych butów.

Królem strzelców został Grze-
gorz Figlewicz (UKS Jastrząb), w 
pozostałych kategoriach nagrody 
indywidualne otrzymali: najlepszy 
zawodnik - Maksymilian Stępień - 
Puławiak Puławy, najlepszy bram-

karz -Bartek Strzelczyk - KS Warka,
Wyróżnienia: Alan Abramczyk - 

Plon Garbatka, Krystian Wiak - Pe-
rełki Puławy, Bartosz Sobania - AS 
Radomiak, Ignacy Durajczyk - UKS 
Jastrząb Głowaczów "Czerwoni", 
Kornel Urban - Energia Kozienice, 
Jan Romanowski - KS Warka, Szy-
mon Tomasik - Puławiak Puławy, 
Olek Gębczyński - UKS Jastrząb 
Głowaczów "Biali".

Skład "Białych":
12 Kacper Czaplarski, 10 Jan 

Grzybowski, 7 Łukasz Badowicz, 

17 Olek Gębczyński, 18 Grzesiek 
Figlewicz, 3 Mikołaj Łozowski, 25 
Piotr Czarnecki, 15 Oskar Szostak, 
11 Nikola Łozowska.

Skład "Czerwonych"
24 Julka Bratos, 8 Maja Przerwa, 

4 Dominik Bratos, 11 Ignacy Du-
rajczyk, 22 Mikołaj Molenda, 21 
Bartek Tarczyński, 5 Wojtek Kowal-
ski, 19 Adam Kordas, 9 Jakub Misz-
czak, 2 Mateusz Walencik.

Trenerem obu zespołów jest 
Piotr Bolek.

Ek, fot. Piotr Figlewicz
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Rozpoczynają się prace projektowe przy budowie mostu na rzece Wiśle

Pomoc dla przedsiębiorców 
z terenu Gminy Kozienice

Spotkanie przedstawicieli Czarnych 
Radom z burmistrzem Gminy Kozienice

W spotkaniu stronę samo-
rządową reprezentowali Sta-
rosta Garwoliński Mirosław 
Walicki, Burmistrz Gminy Kozie-
nice Piotr Kozłowski, Starosta 
Powiatu Kozienickiego Andrzej 
Jung,  Wójt Gminy Maciejowi-
ce Tomasz Kwiatkowski oraz 
podpisujący umowę dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg 
w Garwolinie Marek Jonczak. 
Podczas spotkania obecna była  
również senator Maria Koc.

Wykonawcą dokumentacji 
jest Most-Projekt Sp. z o.o., s.k. 
z siedzibą w Poznaniu. Nad-
zór nad inwestycją prowadzić  
będą Mosty – Gdańsk.

Zgodnie z założeniami pro-
ces projektowy będzie trwał do 

2024 roku. Łączna wartość do-
kumentacji opiewa na kwotę 
5.264.289,30 zł. Koszty niekwa-
lifikowane, ponoszone przez po-
szczególne samorządy, to koszty 
związane z budową niezbędnych 
dróg dojazdowych, 

w tym przygotowaniem stu-
dium korytarzowego i techniczno-
-ekonomiczno-środowiskowego 
wraz z projektem budowlanym, 
koncepcją programową oraz 
decyzją środowiskową. Do pro-
jektu należy doliczyć koszty 
nadzoru oraz wykupu gruntów. 
Wszelkie płatności będą doko-
nywane sukcesywnie, wg umow-
nych postanowień – średnio 
każdy z samorządów wydatkuje  
na ten cel 1.310.449,00 zł.  

- Dwa lata temu cztery samo-
rządy zdecydowały się na współ-
pracę i podpisały stosowne po-
rozumienie, widząc szansę jaką 
daje rządowy program Mosty 
dla Regionów. Postanowiliśmy 
ją wykorzystać. Było wielu scep-
tyków, wiele niepewności, ale 
my nie odpuściliśmy. I właśnie 
dziś została podpisana umowa 
na projekt - mówi burmistrz Ko-
zienic Piotr Kozłowski – Wierzę, 

że nasza determinacja i odważ-
ne decyzje przyniosą wiele do-
brego dla Gminy Kozienice, gmin 
i powiatów partnerskich, dla 
regionu, dla  całego Mazowsza 
i kraju. Jednocześnie mam na-
dzieję, iż Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego, zgodnie 
ze wstępną deklaracją, włączy 
się w tę inwestycję na etapie  
robót budowlanych.   

Przypominamy, że dzisiejsze 

wydarzenie jest częścią bar-
dzo dużego zadania inwesty-
cyjnego, pn.  „Budowa mostu 
na rzece Wiśle pomiędzy m. 
Antoniówka Świerżowska a m. 
Świerże Górne wraz z drogami 
dojazdowymi”, realizowane-
go w ramach rządowego pro-
gramu „Mosty dla Regionów”,   
w którym koszty kwalifikowa-
ne w 80 % są dofinansowane  
z budżetu państwa.

25 stycznia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Gar-
wolinie miało miejsce niezwykle ważne dla nasze-

go regionu spotkanie, podczas którego podpisana zosta-
ła umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, 
na budowę mostu na rzece Wiśle wraz z niezbędnymi 
drogami dojazdowymi.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kozienicach (20.01.)  
z inicjatywy Burmistrza Piotra Kozłowskiego radni 

podjęli uchwałę, która wesprze przedsiębiorców pod-
czas nadal trwającej pandemii koronawirusa.

27 stycznia br. Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego odwiedzili 
przedstawiciele siatkarskiego klubu Cerrad Enea Czarni Radom - Prezes Wojciech 

Stępień i dyrektor zarządzający Stowarzyszeniem Czarni Radom - Marcin Tomczyk.

Zgodnie z uchwałą przed-
siębiorcy i organizacje poza-
rządowe, których płynność fi-
nansowa uległa pogorszeniu z 
powodu COVID-19, mogą ubie-
gać się o odroczenie płatności  
rat podatkowych.

Na mocy uchwały raty podatku 
od nieruchomości, które należy 
opłacić w styczniu, lutym, marcu, 
kwietniu, maju i czerwcu 2021 

roku, będzie można zapłacić póź-
niej, bo do 12 listopada br.

Podmioty, które chcą sko-
rzystać z tej formy pomo-
cy muszą jedynie złożyć  
stosowne oświadczenie.

Wzór oświadczenia do-
stępny będzie na stronie   
http://www.kozienice.pl/stro-
na-351-podatki_i_oplaty.html 
w marcu br.

Okazją do spotkania było za-
kończenie kolejnego sezonu 
partnerskiej, sportowej współ-
pracy Gminy Kozienice z "Czar-
nymi" Radom, która odbywa się 
w ramach projektu „Partnerstwo 
Regionalne Czarni”, a także prze-
kazanie meczowej koszulki z au-
tografami zawodników radom-
skiej drużyny. Mecz, o którym 
mowa odbył się 13 stycznia br., 
kiedy to drużyna Cerrad Enea 
Czarni Radom podejmowała siat-
karzy ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. 
Partnerem tego spotkania była 
Gmina Kozienice.

Koszulkę przekazano w gabine-
cie burmistrza z uwagi na fakt, iż 
wciąż nie ma możliwości uczest-
nictwa w rozgrywanych meczach 
i odbywają się one bez udziału 
publiczności.

- Klub i Gmina Kozienice współ-
pracują ze sobą od kilku lat. 
Wspólnie zabiegamy o wsparcie 
i popularyzację tej pięknej dyscy-
pliny sportu. Dziękujemy Czar-
nym za grę, za partnerskie działa-
nia. Z optymizmem spoglądamy 
w przyszłość i mamy nadzieję, 
że już niedługo spotkamy się po 
raz kolejny - tym razem na płycie 
boiska – podsumował spotkanie 
Burmistrz Piotr Kozłowski
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KONKURS DLA LOKALNYCH POETÓW

Wyśpiewaj pierwszy krok do kariery!

29. Finał WOŚP - inny niż wszystkie, tak samo piękny!

Już po raz piąty Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłosił Regionalny Konkurs 
Poetycki. Jego uczestnikami mogą być pełnoletni poeci mieszkających w powiatach: 

kozienickim oraz radomskim. Na autorów najlepszych zgłoszeń czekają nagrody finansowe.

Kozienicki Dom Kultury ogłosił właśnie kolejną, osiemnastą już edycję Konkursu Piosenki  
o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. To prestiżowy konkurs muzyczny, który przyciąga do 

Kozienic talenty wokalne z całego kraju, stające przed szansą występu dla dużej publiczności  
i wygrania atrakcyjnych nagród pieniężnych. Zgłoszenia do konkursu będą prowadzone w marcu.

Regionalny Konkurs Poetycki to 
już tradycja w Kozienickim Domu 
Kultury.

– Sam fakt, że w tym roku orga-
nizujemy piątą edycję tego kon-
kursu, może świadczyć o tym, jak 
bardzo jest on potrzebny. Głów-
nym jego celem jest promocja 
rodzimej twórczości poetyckiej. 
Dla wielu osób piszących poezję 
to świetna okazja, aby przełamać 
się i podzielić swoją twórczością 
z innymi. Chętnych do udziału nie 
brakuje – tłumaczy Dyrektor Ko-
zienickiego Domu Kultury Elwira 
Kozłowska.

Kto może wziąć udział?
Konkurs skierowany jest do 

pełnoletnich (powyżej 18. roku 
życia) mieszkańców powiatów: 

kozienickiego i radomskiego,  
którzy piszą poezję.

Do konkursu zgłaszane są trzy 
wiersze, a utwory (wydruk, 3 
egzemplarze) muszą być opa-
trzone godłem (jednowyrazowy 
pseudonim artystyczny). Nie na-
leży zgłaszać tekstów wcześniej 
publikowanych i nagradzanych  
w innych konkursach.

Prace należy przysyłać do 2 
marca (włącznie) na adres or-
ganizatora: Kozienicki Dom Kul-
tury im. Bogusława Klimczuka, 
ul. Warszawska 29, 26-900 Ko-
zienice, z dopiskiem „Konkurs 
Poetycki”. Po ponownym otwar-
ciu Centrum Kulturalno-Arty-
stycznego będzie je można także  
dostarczyć osobiście.

Nagrody dla najlepszych
Oceną nadesłanych prac zaj-

mie się specjalnie powołane jury, 
które wyłoni laureatów konkur-
su. Na autorów najlepszych zgło-
szeń czekają nagrody finansowe: 
za I miejsce – 500 zł, II – 400 zł, 
III – 300 zł. Regulamin dopusz-
cza także przyznanie 3 wyróżnień  
po 100 zł każde.

Rozstrzygniecie konkursu plano-
wane jest na 20 marca. O dokład-
nej formie podsumowania i wrę-
czenia nagród laureaci zostaną 
poinformowani drogą mailową.

– Zazwyczaj konkurs jest także 
okazją do nawiązywania kon-
taktów i wymiany doświadczeń 
literackich między jego uczest-

nikami, a jego rozstrzygnięciom 
towarzyszą wydarzenia kultu-
ralne. To czas, aby się spotkać, 
porozmawiać, wspólnie cieszyć 
się pięknem poezji. Mam nadzie-
ję, że tak będzie również i w tym 
roku, a w marcu spotkamy się  
w Centrum Kulturalno-Artystycz-
nym na uroczystym podsumowa-
niu – dodaje Elwira Kozłowska.

Szczegółowe informacje na 
temat konkursu można znaleźć  
w regulaminie, dostępnym na 
stronie internetowej www.dkko-
zienice.pl. Dodatkowych informa-
cji udziela również instruktor KDK 
Halina Koryńska, pod numerem 
telefonu 48 611 07 50 wew. 125 
lub adresem e-mail: halina.ko-
rynska@dkkozienice.pl.

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kozienicach wyglądał  
z konieczności inaczej niż wszystkie dotychczas. Nie było koncertów, czy światełka 

do nieba, słowem wszystkich tych elementów, które wymagałyby gromadzenia się, co 
z oczywistych względów było niemożliwe. Czy jednak oznacza to, że Orkiestra zagrała  
w tym roku słabiej? Absolutnie nie!

Ze zbiórki ulicznej i rozmiesz-
czonych strategicznie skarbon 
udało się w tym roku zebrać w 
Kozienicach 48 070, 92 zł, zade-
klarowana kwota wpłat z aukcji 
to 2831, 51 zł, na do skarbon 
elektronicznych wpłynęło 5072 
zł. Łącznie jest to kwota 55 974, 
43 zł, która co prawda nie prze-
bija zeszłorocznego rekordu po-
nad 74 000 zł, ale i tak wynik jest 
imponujący! Ostateczni i co naj-
ważniejsze: nie o rekordy tu cho-
dzi, ale o niesienie pomocy tym, 
którzy najbardziej jej potrzebują. 
Tegoroczna zbiórka przeznaczo-

na była na laryngologię, otola-
ryngologię dziecięcą i diagnosty-
kę głowy.

Kozienicki sztab WOŚP po raz 
kolejny mieścił się na terenie w 
Ogródka Jordanowskiego, zaś 
jego działania objął swoim ho-
norowym patronatem Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. 
Wypowiadając się dla Kroniki 
Kozienickiej burmistrz podkre-
ślił, że niezależnym od kwestii 
zakupu sprzętu medycznego 
zyskiem społecznym dla miast i 
miejscowości, w których zbiórka 
jest prowadzona, jest budowanie 

wspólnoty i gromadzenie dobrej 
energii, tak bardzo potrzebnej na 
początku roku.

Kwestia uliczna na każdym 
etapie prowadzona była z za-
chowaniem reżimu sanitarnego. 
Miejmy nadzieję, że takiej ko-
nieczności nie będzie już następ-
nym razem, gdy przyjdzie nam 
uczestniczyć w jubileuszowym, 
30. finale!

Wszystkie zdjęcia z WOŚP udo-
stępnione zostały przez Kronikę 
Kozienicką i pochodzą  z jej Fa-
cebooka - www.facebook.com/
TVKronikaKozienicka.

Konkurs odbędzie się w ramach 
Festiwalu Muzyki Rozrywkowej 
im. Bogusława Klimczuka, za-
planowanego na 27-28 sierpnia. 
Przesłuchania finałowe poprze-
dzą kwalifikacje wstępne, których 
termin ustalono na 30 maja.

Pamięci wybitnego artysty
Konkurs piosenki oraz festi-

wal odbywają się w Kozienicach 
od 2002 roku i nieprzerwanie 
noszą imię Bogusława Klimczu-
ka. Kompozytor urodził się 19 
października 1921 roku w Kozie-
nicach. Po studiach całe swoje 
dorosłe życie związał z Warszawą  
i z Polskim Radiem.

– Bogusław Klimczuk skupiał 
wokół siebie młodych, zdolnych 
muzyków, zarówno profesjonali-
stów, jak i amatorów. Kozienicki 
Dom Kultury nosząc imię Bogu-
sława Klimczuka kontynuuje pra-
ce na rzecz młodych talentów. 
Konkurs Piosenki o Nagrodę im. 
Bogusława Klimczuka, odbywa-
jący się w ramach festiwalu, jest 
ukłonem w kierunku patrona. 
Na deskach kozienickich scen 
młodzież z terenu całego kraju 
ma okazję prezentacji utworów 
z nurtu polskiej muzyki rozryw-

kowej, która Klimczukowi była 
najbliższa – podkreśla Elwira Ko-
złowska, dyrektor Kozienickiego 
Domu Kultury.

Kto może wziąć udział?
Organizatorzy zapraszają do 

udziału w konkursie solistów 
(wraz z ew. chórkami), duety 
oraz małe zespoły wokalne – do 
6 osób. Wykonawcy muszą mieć 
ukończone 15 lat.

Warunkiem uczestnictwa jest 
przesłanie zgłoszenia za pomocą 
interaktywnego formularza zgło-
szeniowego. Ten będzie dostępny 
na stronie www.dkkozienice.pl  
w dniach 1-31 marca. Należy tak-
że wpłacić zabezpieczenie udziału 
w konkursie w wysokości 100 zł.

Uczestnicy muszą przygotować 
po dwa utwory, wybrane z list 
piosenek, opublikowanych przez 
organizatorów konkursu. W trak-
cie przesłuchać obowiązkowo 
będą prezentowali utwór z listy 
nr 1, a na wyraźne życzenie jury 
– również z listy nr 2.

Kilka etapów do sławy
Konkurs podzielony jest na 

trzy etapy. Kwalifikacje wstępne 
odbędą się 30 maja w sali ka-
meralnej Centrum Kulturalno-

-Artystycznego w Kozienicach. 
Najlepsi zakwalifikują się do kon-
certu finałowego. Ten również 
odbędzie się w CKA, a jego ter-
min zaplanowano na 27 sierpnia, 
na godz. 16.00.

Laureaci zaprezentują się na 
koncercie galowym, 28 sierpnia, 
w Amfiteatrze nad Jeziorem Ko-
zienickim. To wtedy oficjalnie 
poznamy zdobywcę Grand Prix 
XVIII Konkursu Piosenki o Na-
grodę im. Bogusława Klimczuka. 
Jak co roku, tego dnia dla ko-
zienickiej publiczności wystąpią 
również gwiazdy muzyki rozryw-
kowej. Na razie organizatorzy 
nie mogą zdradzić kto to będzie, 
ale można się spodziewać du-
żego zainteresowania widzów  
i wysokiej frekwencji.

Warto dodać, że na zdobywcę 
Grand Prix czeka nagroda finan-
sowa w wysokości 6 tys. zł. I miej-
sce premiowane jest kwotą 3,5 
tys. zł, II – 2,5 tys. zł, a III – 1,5 tys. 
zł. Z kolei za wyróżnienie można 
otrzymać 1,2 tys. zł.

Organizatorami festiwalu są 
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom 
Kultury im. Bogusława Klimczuka.
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Tam, gdzie zmieniano buty...
dokończenie ze str. 1

Moja świadomość koja-
rzenia obrazów z Kozienic  
i z okolicy zaczyna się od 1950 
roku. Miałem wtedy około 
dwa lata. Oczywiście naj-
wcześniejsze są obrazy, jakie  
pamiętam z Borek.

Pamiętam, jakby we mgle, 
pożar Fabryki Kalafonii, który 
był w końcu 1949 roku. Pożar 
był w nocy. Byłem wtedy w 
lesie sosnowym na rękach u 
Matki. Pamiętam trzask po-
żaru, dochodziły okrzyki ludzi 
biegający po terenie fabryki. 
Tam gdzieś biegał między in-
nymi i mój Ojciec, pomagał 
w czynności gaszenia poża-
ru. Przecież to była jedyna i 
prawdziwa praca Ojca, a dla 
nas jedyne środki do życia.

O Kozienicach mówiło się 
swojsko „miasto”. Ludzie nie 
używali nazwy Kozienice, ale 
podkreślali nazwę miejsca, 
gdzie mieszkali. Mówili więc 
po swojemu - jestem z Bo-
rek, jestem z Piasek, jestem 
ze Starej Wsi, czy ze Zdzi-
czowa lub Chartowej - albo 
dokładniej mówiono: miesz-
kam przy ulicy Lubelskiej tuż 
obok miejsca, gdzie leje się 
„sama woda”. Tak samo mó-
wili ludzie z okolicy Starej Wsi 
(“mieszkam za stawami na 
Kolejowej”). Czasami okre-
ślano miejsce, wykorzystując 
nazwiska ludzi znanych, jak 
Sitkowskich czy Kościugów. 
Wtedy mówiono “jestem są-
siadem …”.

Na Borki mówiono „dzielni-
ca”, jednak były one tylko uli-

cą o tej samej nazwie. To była 
dziwaczna ulica, bowiem nie 
wyglądała jak ulica, raczej ty-
powa wieś, podobna do Bu-
dów, Błotów i innych miejsc, 
gdzie żyli kozieniczanie.

Na Borkach stały wyłącznie 
drewniane domki, obok wie-
le mniejszych obiektów, też 
drewnianych i wyglądających 
jak komórki, ale i one udawa-
ły domy, bowiem i tam miesz-
kano. Domy i udające je niby 
domy, w tym komórki, były 
prawie wszystkie ogrodzone 
byle jakimi płotami.

Na Borkach rósł las sos-
nowy, a wokół były wielkie 
piachy. Tam, mimo jednej 
ulicy Borki, istniało kilka 
większych ulic i kilka malut-
kich uliczek, niektóre wręcz 
ślepe, jak ta uliczka, gdzie 
mieszkali Ceglarze. Borki wy-
budowano bez planu, stąd 
wyglądały one dziwacznie, 
trochę jakby ze zwartych do-
mostw, trochę ze stojących tu  
i tam pojedynczo.

Poza tym na Borkach ni-
czego nie było interesują-
cego, ale w tych chałupach 
i domkach z komórek żyło 
wielu mieszkańców. Jeszcze 
więcej było tam zwierząt 
gospodarskich, w kierunku 
Stanisławic i Błotów były 
małe pola rolne o najgorszej 
klasie. Tam siano wyłącznie 
żyto, czasami proso, tatarkę 
i sadzono kartofle. Tylko wo-
kół domostw były ogródki, 
gdzie ludzie uprawiali swe 
warzywa.

Wszyscy mieszkańcy Borek 
mówili identycznie - „idę do 
miasta”. Nie używano nazwy 
Kozienice, bowiem wszy-
scy wiedzieli, że chodziło  
o Kozienice.

Kozienice po okresie dru-
giej wojnie światowej były za-
cofanym miasteczkiem, moc-
no zaniedbanym. W centrum 
Kozienic były duże place po 
likwidacji getta w 1942 roku. 
Wszystkich Żydów wywiezio-
no do obozu by ich zlikwido-
wać. Ludność Kozienic uległa 
z tego powodu zmniejszeniu 
o przynajmniej 50%, ale tak-
że z powodu ubytku samych 
polskich mieszkańców, bo-
wiem wielu kozieniczan wy-
wiezionych zostało na przy-
musowe roboty do Niemiec. 
Tuż po wojnie niektórzy wy-
jeżdżali na tak zwany „Dziki 
Zachód”, szukając nowego ży-
cia. Z tym wyjeżdżaniem było 
różnie. Jedni jechali, by tam 
się schować przed prawem, 
inni by tam żyć, a inni zajmo-
wali się handlem „zagranicz-
nym”, jak nazywano kradzież 
mienia po Niemcach.

Czytając publikacje na te-
mat Kozienic, podkreślano 
te kwestie i o nich rozmawia-
no. Wiele razy siedząc pod 
stołem u dziadka słyszałem  
takie wyrażenia.

Kozienice były tak małym 
miasteczkiem, że ktoś spoza 
Kozienic opisał je tak:

„Jechałem od strony Pu-
ław, zobaczyłem ulicę Lu-

belską, potem skrzyżowanie 
ulic, i dalej pojechałem w 
kierunku Warszawy. Tak ja-
dąc nie zauważyłem Kozie-
nic, które nagle się skończy-
ły. Zobaczyłem znowu gęste  
laski sosnowe.”

Od dawna mówiono w Ko-
zienicach o ulicach Warszaw-
skiej, Radomskiej, Lubelskiej, 
czy Głowaczowskiej. Uniwer-
salność tych nazw oparła się 
każdej ideologii, a szczegól-
nie z powodu tak zwanego  
peerelu i oczywiście z po-
wodu obecnej ideologii, 
jaka nam zapanowała po 
2015 roku, którą nazywam 
„prawdą i sprawiedliwością 
chrześcijańską”. Tym zagad-
nieniem nie będę się zaj-
mować, bowiem moje opisy 
ograniczam do okresu po 
wojnie i w czasie peerelu, 
zresztą do czasu, kiedy byłem  
jeszcze Kozieniczaninem.

Potem, gdy rozpoczęły 
się słynne wypadki Solidar-
ności, ja się zdecydowa-
łem pójść w świat szukając  
innego życia.

Kozienice były miastecz-
kiem, które można nazwać 
„typowym”. A więc obowiąz-
kowo na środku miasta stał 
kościół, od którego odchodzi-
ły ulice i uliczki zbudowane z 
„kocich łbów”. Główne ulice 
tworzyły, patrząc z góry, swo-
isty krzyż chrześcijański, ale 
po zbudowaniu ulicy Głowa-
czowskiej, biegnącej bardziej 
w poprzek do ulicy Radom-
skiej, krzyż stał się podobny 
do prawosławnego. Jeszcze 
po wojnie wiele ulic i uliczek 
była piaszczysta. Tylko za ro-
gatkami miasta, gdzie ulice 
przechodziły w drogi do in-
nych miejscowości, były one 
zbudowane z tak zwanego 
tłucznia drogowego, a miesz-
kańcy Kozienic nazywali je 
„drogami austriackimi”. Cha-
rakterystyczną cechą tych 
dróg był wielki hałas, gdy 
jechało auto, albo furmanka 
na kołach metalowych (czyli 
drewniancyh i zabezpieczo-
nych bednarką metalową), 
dających dudnienie. W okre-
sie większej suszy, gdy jechał 
samochód pojawiał się wiel-
ki kurz, a ponieważ na tych 
drogach było wiele dziur, to 
po większych opadach desz-
czu panowało błoto i kałuże 
brudzące wszystko, co było 
blisko, a więc chodniki, ścia-
ny budynków i okna domów, 
które były tuż przy ulicy. Takie 
budynki były wiecznie brud-
ne. Bywało, że przechodzący 
mieszkańcy byli ochlapywani.

W Kozienicach niektóre 
ulice, jak na Borkach, nie 
były zaplanowane. Raczej to 
sami mieszkańcy zbudowali 
ciągi komunikacyjne, prosto 
i krzywo. W samym centrum 
miasta ulice były jednak za-
planowane i zbudowane, 

oczywiście z „kocich łbów”. 
Tak samo było wokół kościoła 
Świętego Krzyża i wokół pla-
cu nazywanego „skwerkiem”, 
który był ułożony oczywiście 
z kocich łbów wraz ze słynną 
trybuną na jednorazową oka-
zję manifestacji politycznych. 

Trybuna zatem musiała też 
służyć z konieczności za swoi-
stą ubikację, bowiem podob-
nych obiektów w Kozienicach 
jeszcze nie było. Na ulicach, 
poza głównymi, bywał bruk, 
ale przede wszystkim ulice 
były utwardzone czymś, co 
powodowało wielki kurz, 
jakby uzupełniając ówczesną 
politykę. Z tego okresu zapa-
miętałem wybrukowane uli-
ce Sienkiewicza, Kochanow-
skiego (ale nie całą), ulicę 
Batalionów Chłopskich, ulicę 
Warszawską (też nie całą), 
Świerczewskiego i Nowy 
Świat oraz ulicę Radomska, 
która w kierunku do parku 
nie była wybrukowana do 
końca. Podobnie było na in-
nych ulicach, bo i tam były 
fragmenty bruku, ale były i 
piaszczyste. Ulica Ogrodowa 
biegnąca w kierunku do Je-
ziora Kozienickiego od ulicy 
Warszawskiej i do ośrodka 
wodnego była zbudowana z 
kocich łbów, ale to ten bruk 
był o szerokości nie więcej 
niż 3 m i z poboczem piasz-
czystym z dwóch stron.

Tam, gdzie był bruk, by-
wały (ale nie wszędzie) uło-
żone płyty chodnikowe, 
jednak to nie była zasada. 
Tak samo dotyczyło krawęż-
ników na ulicach, które ma-
lowano na biało raz w roku 
przed 1 Maja, albo czasami  
i na dzień 22 Lipca.

Wówczas najpiękniejszą 
ulicą w Kozienicach była 
„Piękna”, zresztą i obecnie 
tak nazywana, i tak samo lu-
dziom się kojarząca.

Pierwszą „inwestycją”, jaką 
zapamiętałem, była kanali-
zacja deszczowa. To był bar-
dzo głęboki rów podobny do 
stożka wklęsłego. Ten rów 
biegł od skrzyżowania ulicy 
Kochanowskiego, a potem 
wzdłuż ogrodzenia kościoła 
i Ogródka Jordanowskiego, 
by dalej biec ulicą Parkową 
w dół do rzeczki Zagożdżon-
ki. Miał za zadanie zbieranie 
wody z ulic, która się groma-
dziła szczególnie w okolic ulic 
Warszawskiej i Kochanow-
skiego. Wodę zbierano też 
z ulicy Radomskiej. Rów był 
wybrukowany kocimi łbami 
i do tego głęboki, stwarza-
jąc wielkie niebezpieczeń-
stwo dla jadących tam po-
jazdów i ludzi. Były z tego  
powodu wypadki.

Taki wypadek miał mój 
dziadek Stefan Wójcik, gdy 
jechał konnym powozem z 
PGR w czasie padającego 

Willa „Zacisze” przy ul. Kochanowskiego, od kilkudziesięciu lat siedlisko Państwa Kucharskich. 
Zdjęcie z roku 2000, archiwum prywatne.

n 

EUGENIUSZ STRAWIŃSKI O HISTORII BOREK I KOZIENIC

Eugeniusz Strawiński, ur. w roku 1948 w Kozienicach, obecnie mieszkający w Pionkach, 
od lat dzieli się swoimi wspomnieniami z minionych dziejów Kozienic, ze szczególnym 
uwzględnieniem ulicy Borki, na której się wychował. (...)
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deszczu i gdy przy nagłym 
grzmocie pioruna na terenie 
parku obok kościoła, konie 
się wystraszyły i wywróci-
ły furę, która wraz z ładun-
kiem i dziadkiem wpadły do 
rowu. Od tej pory dziadek 
był inwalidą, do końca swe-
go życia chodził za pomocą 
kuli. Dopiero po wielu la-
tach, chyba były to lata 60., 
ten rów nakryto płytami 
betonowymi, poprawiając 
bezpieczeństwo i tworząc  
na tym rowie niby-
-chodnik w kierunku  
do parku.

Do kościoła i na co dzień 

kobiety ze wsi maszerowa-
ły obowiązkowo na bosaka, 
niosąc swe buty w ręku. Od 
strony Borek szły kobiety ze 
Stanisławic, Budów i Błotów. 
Dopiero w okolicy ulicy Ko-
chanowskiego, na wysokości 
„Zacisza”, kobiety czyściły 
swe stopy i wkładały buty. 
Oczywiście były kobiety, któ-
re miały zmienne buty, a nie-
które szły w butach, ale nie 
wszystkie, kobiet bosych było 
zdecydowanie więcej.

Na samych Borkach wiele 
kobiet chodziło na bosaka, 
tak samo dzieci od wiosny do 
jesieni. Z mężczyzn na bosaka 

chodził tylko Andrzej Wójcik 
(vel Wójcicki, który tak sam 
na siebie kazał mówić twier-
dząc , że był szlachcicem, miał 
nazwisko szlacheckie Wój-
cicki, tylko jakiś niedouczo-
ny urzędas jego szlacheckie 
nazwisko przekręcił na po-
spolitego Wójcika). Andrzej 
mimo swego „szlachectwa” 
chodził na bosaka. Tak samo 
chodził Pan Jan Woś z Borek, 
ale on nosił onuce na gołych 
stopach i bez butów, bowiem 
miał chorobę stóp. W Kozie-
nicach były zatem miejsca 
( wymyślone) specjalne do  
„wymiany” obuwia.

Wymiana obuwia odbywa-
ły się zawsze na rogatkach 
miasta, a więc tam, gdzie 
drogi stawały się ulicami. Tak 
było przy ulicy Głowaczow-
skiej, Radomskiej, Warszaw-
skiej, czy Ogrodowej, ale i od 
strony Powiśla , które szły z 
Cudowa zakładając buty przy 
Katoliku, a idące z drugiej 
strony parku wymianę butów 
odbywały na początku ulicy 
Radomskiej. Kobiety idące z 
tamtej strony nazywano ko-
biety z Powiśla.

Kozienice w roku 1949 li-
czyły 5303 mieszkańców.

Fragmenty Kozienic, jakie 
zapamiętałem, opisuję wy-
łącznie moimi oczami i moim 
rozumem, oczywiście dzie-
cinnym, bowiem wówczas 
takich notatek nie umiałem 
robić, ani nie rozumiałem po 
co, zatem tylko moja pamięć 
w mojej głowie i w oczach są 
świadkami tamtych czasów.

Mimo tej formy opisu moje 
informacje są, tak uważam, 
historią Kozienic, głównie lu-
dzi zwykłych, prostych i wielu 
raczej należących do bied-
nych niż bogatych.

Eugeniusz Strawiński

(…) Stoimy na brzegu rzeki 
w miejscowości Białobrzegi, 
przed meczem naszego Dęba 
z miejscowymi. Wygraliśmy. 
Od strony prawej , patrząc 
na zdjęcie stoją; Zbyszek 
Kotliński, Szewczyk, Sta-
nisław Więckowski, Ma-
rian Flak, Marian Pakuła,  
Eugeniusz Strawiń-
ski, Władysław Dębiec  
i Ambroziewicz.

n 

PS. W kolejnych wyda-
niach nie tylko historia 
kozienickich ulic ale także 
wspomnienia z czasów gry 
w kozienickim Dębie.



8 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl03(437) 4 lutego 2021

TYGODNIK

n Można u nas znaleźć m.in. świeże i pyszne produkty  
z Ekologicznego Gospodarstwa Mlecznego „Pod Kasztanem”.

n A gdy już będzie Wam słodko i dostarczycie organizmowi 
wszystkich niezbędnych witamin…  Lubicie niesztampowe zabawki 
dla dzieci? Co powiecie na tą wyjątkową, ręcznie wykonaną 
ośmiorniczkę? Jest nie tylko ładna, ale można ją również bez 
obawy prać w pralce w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych.
Takie rzeczy tylko w sklepie PRZYSTANEK NATURA!

n Najnowszym naszym nabytkiem są świeże, 
zdrowe soki tłoczone na zimno, przygotowa-
ne metodą paskalizacji. Paskalizacja polega 
na zastępowaniu oddziaływania temperaturą 
oddziaływaniem wysokim ciśnieniem, co pozwala 
zachować wszystkie witaminy wartości odżywcze,  
a jednocześnie przedłuża czas przechowywania soku.

n Z Manufaktury Słodyczy Karmelowa Pokusa 
mamy dla Was w 100% naturalne łakocie dla 
ZAKOCHANYCH  - bo chyba nie zapominacie 
Państwo, że już wkrótce Walentyki?

Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTANEK KOZIENICE”
zaprasza do korzystania 

z usług komputerowych, serwisu… i nie tylko!!!
W czasie,  gdy tak wiele sfer życia przenosimy częściowo do Internetu, ważne jest, by zawsze 

korzystać z najlepszych usług oraz poprawnie skonfigurowanego i dobrze konserwowanego sprzętu 
– to kwestia wygody, bezpieczeństwa i powodzenia wszystkich przedsięwzięć, w których komputer 
nam pomaga. Praca, komunikacja i rozrywka będą łatwiejsze, gdy nasz doświadczony zespół specja-
listów pomoże Ci zadbać o prawie wszystko, co wiąże się z cyfrowymi technologiami w Twoim życiu!

• Kupiłeś nowy sprzęt? Pomożemy Ci go skonfigurować, by wszystko działało najlepiej, jak to 
możliwe! Drukarki, routery, kamery… oferujemy wizyty domowe i porady.

• Twój sprzęt  - komputer, laptop, telefon, nawigacja - odmawia posłuszeństwa? Pomożemy Ci 
przywrócić go do działania, odzyskamy pozornie utracone dane!

• Potrzebujesz strony internetowej? Stworzymy ją dla Ciebie szybko i sprawnie, pokażemy jak nią 
administrować, będziemy zawsze gotowi do pomocy. Dotyczy to także sklepów internetowych – 
przekonaj się, że i Ty możesz prowadzić własny, to nic trudnego!

• Chcesz zareklamować swój biznes, organizujesz jakieś wydarzenie? Nasi graficy przygotują dla 
ciebie projekty materiałów reklamowych, ulotek, broszur, plakatów itp. Składamy również książki, 
czasopisma i wydawnictwa okolicznościowe.

• Nie masz czasu obsługiwać social mediów swojej firmy? Zrobimy to za Ciebie – profesjonalnie  
i efektywnie!

Nasz punkt przyjmowania zgłoszeń (naprawy, konfiguracje, zlecenia) mieści 
się w Kozienicach, przy ulicy Warszawskiej 4/7 (obok poczekalni PKS).

email: serwis@przystanek-kozienice
Tel: 882 126 601

UWAGA: OD 1 LUTEGO PROWADZIMY TAKŻE SERWIS 
I SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH

ORAZ PUNKT WYRABIANIA PIECZĄTEK
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Spółdzielnia socjalna “PRZYSTANEK KOZIENICE” zaprasza serdecznie do sklepu PRZY-
STANEK NATURA - Kozienice, ul. Warszawska 4/7 (obok dawnej poczekalni PKS). 

PRZYSTANEK NATURA to wyjątkowe miejsce na mapie naszej gminy, gdzie sąsiadują 
ze sobą piękne rękodzieło wytworzone rękami lokalnych twórców, starannie wyselek-
cjonowane zdrowe produkty z okolic bliższych i dalszych, miody jadalne i pitne, wyro-
by browarów rzemieślniczych, obrazy, pamiątki i piękne wielkoformatowe fotografie   
z Kozienic… zapomnieliśmy o czymś? Na pewno, bo na małej powierzchni zgromadzili-
śmy zbyt wiele atrakcyjnych artykułów, by przytoczyć wszystkie z pamięci, trzeba więc 
do nas po prostu przyjść i przekonać się samemu!


