
Niezależnie od tego, na ile 
trafny wydaje nam się slogan 

o Kozienicach “idealnych na 
szczęście” i czy na zmiany w 

ICH wyglądzie patrzymy z en-
tuzjazmem, obojętnością czy 
niesmakiem, wszyscy chyba 
zgadzamy się, że jest to miasto 
z historią dość ciekawą, poło-
żone w okolicznościach przy-
rody całkiem malowniczych 
i oferujące swoim mieszkań-
com i gościom przynajmniej 
kilka atrakcji niecodziennych, 
zapadających w pamięć, cie-
szących oko i intrygujących. 
Odwołując się do doświad-
czeń własnych: gdy temat 
zejdzie na osobliwości lokal-
ne, ulubionym zagajenie niżej 
podpisanego jest napomnie-
nie “A wiecie, u nas mamy w 
parku pomnik mostu”.  Re-
akcją jest zazwyczaj “Jak to… 
mostu?”, co stanowi wspania-
ły punkt wyjściowy do opo-
wieści zaczynającej się np. tak: 
“No cóż, cofnijmy się do wieku 
XV. Otóż, gdy  król Władysław 
II Jagiełło…”.

Nie zawsze potrafimy trafić 
od razu w sedno i zaintrygo-
wać, zresztą perspektywa tu-
bylca zawsze będzie inna niż 
głodnego nowych doświad-
czeń turysty. Niedocenianie 
tego, co własne i dobrze zna-
ne, jest chyba naszą przypad-
łością narodową, toteż warto 
spróbować  czasem spojrzeć 
na to, co u siebie mamy, oczy-
ma tego drugiego. A może być 
przecież i tak, że to właśnie ty, 
drogi Czytelniku tego artykułu, 
jesteś tym przybyszem, który 
niedawno się u nas osiedlił, 
właśnie spędza tu urlop lub 
zawitał do kozienic z innego 
powodu. Masz może chwilkę 
czasu i ochotę na spacer?

Jeśli tak, naszą sugestią bę-
dzie, by zacząć od serca Kozie-
nic, czyli zespołu pałacowo-
-parkowego. Piękna ta nazwa 

rzadko jest przez lokalsów uży-
wana, lepiej zatem uczynisz, 
pytając o drogę do Urzędu 
Miejskiego - tę każdy wskaże Ci 
na pewno. Zbliżając się do celu 
miniesz kościół p.w.  Świętego 
Krzyża, którego teren sąsiadu-
je z terenem Ogródka Jorda-
nowskiego. Bardzo możliwe, 
że usłyszysz  w tym momencie 
pokrzykiwania i śmiech dzie-
ci, bo ogródek rzadko bywa 
pusty. Dzięki energii i pomy-
słom jego animatorów dzieje 
się tam bardzo dużo i bardzo 
często, jeśli więc masz szczęś-
cie zwiedzać miasto w towa-
rzystwie dzieci... przygotuj się 
na dłuższe posiedzenie, bo 
prawdopodobnie nie pozwolą 
Ci szybko odejść!

Tymczasem tuż obok, w 
sumie widoczna już z tere-
nu ogródka, czeka pierwsza 
atrakcja: rozległy, rozpostar-
ty na ogrodzeniu zespołu 
pałacowo-parkowego baner 
prezentujący bogatą historię 
naszego miasta. Ten przygo-
towany przez Stowarzyszenie 
Przystanek Inicjatywa i zawie-
szony jesienią zeszłego roku 
imponujący obiekt stanowi 
świetną okazję do zoriento-
wania się, jakich historycznych 
atrakcji można się na terenie 
miasta i przyległości spodzie-
wać. Syntetyczne ujęcie hi-
storii, ciekawe opracowanie 
wizualne i przede wszystkim 
fakt, że wiele ze wspomnia-
nych na banerze atrakcji znaj-
duje się w odległości krótkie-
go od niego spaceru czynią go 
- naszym zdaniem - świetnym 
punktem wyjścia do dalszych 
eksploracji. Baner doczeka 
się na jesieni kontynuacji, 
przygotowywane jest już jego 
drugie skrzydło, wspomniane 

zaś eksploracje zacząć war-
to od Muzeum Regionalnego 
im. prof. Tomasza Mikockiego, 
gdzie obejrzeć można ciekawe 
ekspozycje, zarówno czasowe 
jak i stałe, a kadra muzealni-
ków z przyjemnością odpowie 
na każde pytanie odwiedzają-
cych, zainteresowanych naby-
ciem lub pogłębieniem wiedzy 
o kulisach historii naszego 
śródpuszczańskiego miastecz-
ka.

A dalej… dalej  szczerze ży-
czymy sprzyjającej pogody, 
ponieważ doda ona z pew-
nością jakieś +50 pkt fajności 
doświadczeniu zwiedzania ze-
społu pałacowo-parkowego. 
Wśród dostępnych tam atrak-
cji wymienić trzeba wspomnia-
ny wcześniej pomnik mostu 
pontonowego zbudowanego 
w naszych okolicach przez 
mistrza Jarosława na użytek 
zmierzających pod Grunwald 
wojsk polsko-litewskich czy 
grobowiec Iwana Iwanowicza 
Dehna, rosyjskiego genera-
ła, którego postać i właściwa 
forma jej upamiętnienie były 
w Kozienicach swego czasu 
przedmiotem długiej i cieka-
wej publicznej dyskusji, której 
forum było wówczas - między 
innymi - nasze czasopismo. 
Wyżej przedrukowujemy cie-
kawą fotografię z archiwum T. 
Banaszczyka, którą wówczas 
znaleźć można było  na pierw-
szej stronie  numeru z 19 stycz-
nia 2006. Wygląda na to, że i 
OKO miało swego czasu swój 
mały udział w kształtowaniu 
świadomości historycznej ko-
zieniczan i pewien - pozwoli-
my sobie napisać górnolotnie 
- wkład kulturotwórczy!  

Dokończenie na str. 3
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ŚRÓDPUSZCZAŃSKA ARKADIA?
Mówi się, że piękno tkwi 

w oku patrzącego. Trud-
no polemizować z trafnością 
tego spostrzeżenia, a jednak 
w praktyce nie czujemy się z 
tego powodu na ogół - i na 
szczęście! - zwolnieni z tro-
ski o to, by nasze otoczenie 
stawało się dzięki nam co-
raz piękniejsze, ciekawsze i 
bardziej inspirujące. Pewne 
rzeczy i miejsca uznajemy za 
obiektywnie piękne, ciekawe 
i wartościowe, warto zatem 
je znać choćby po to, by móc 
dzielić się nim z innymi - a o cóż 
bardziej oczywistego móg-
łby ktoś nas w tym wymiarze 
zapytać, jeśli nie o miejsce,  
w którym mieszkamy?

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spa-
lania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych na mocy obowiązują-
cej od 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy z  21.11.2008 r. o wspieraniu termo-
modernizacji remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. Każdy 
właściciel nieruchomości oraz zarządca budynków i lokali ma obowiązek złożenia 
w/w deklaracji do 30 czerwca 2022 r.

Deklarację można składać drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub 
w wersji papierowej - formularz dostępny w urzędach gmin lub miast  lub   pod 
adresem: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie
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czerwca                   

NIERUCHOMOŚCI PRACA

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

MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl    PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

MOTORYZACJA

RÓŻNE

• SPRZEDAM opony zimowe 
Uniroyal 175x65x14 przebieg 
około 3 tys, km. Stan bardzo 
dobry. Cen a400 zł do uzgod-
nienia. Felgi 14 do Renault Me-
gane stalowe 4 szt, szt. 25 zł.  
Tel. 662-134-575 
lub 606-706-318
• SPRZEDAM komplet opon let-
nich KLEBER 195/55/R15 i jed-
ną  oponę  MICHELIN  195/55/
R15.  Cena  do  uzgodnienia.   
Tel. 604 420 756
• Sprzedam samochód osobowy 
CHEVROLET  AVEO silnik 1,2, rok 
produkcji 2004, stan dobry, cena 
2400. Tel. 694-193-904 (Kozienice)
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI 
PO NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, moto-
rowery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SA-
MOCHODY wsk, mz, simson, mo-
torynka itp FIAT, POLONEZ. Ciąg-
niki rolnicze. Tel. 721 029 688

• Sprzedam dom murowany, 
100m2 wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi 540m2. Działka 
2400m2, idealna na działalność 
gospodarczą. Cena do uzgod-
nienia.  Wilczkowice Dolne,  
Tel. 505-085-497
• Sprzedam działkę rolną nr 
109,227  o pow. 0.3029 ha cena 
13.000zł, Holendry Kozienickie 
nr 541/1 o pow. 0,5754 ha - cena 
35.000, rolną 106 270 425 pow 
3.0102 ha cena 146.000. Tel. 795 
169 522
• Sprzedam działkę - Jani-
ków 1200m2, wszystkie me-
dia - cena do uzgodnienia.  
Kontakt: 504-567-332
• Kupię działkę rolno-budow-
laną lub gospodarstwo w Ko-
zienicach lub okolicy, mój   
Tel. 690-509-802
• Sprzedam działkę budowlaną w 
Bogucinie. Tel. 668-803-997
• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy. 
Tel. 690-509-802

• Szukam pracy z grupą lekką. 
Posiadam duże doświadczenie w 
opiece nad starszą osobą. praco-
wałam 10 lat z ludźmi starszymi, 
którzy wymagali stałej opieki i 
różnymi schorzeniami. Posia-
dam referencję, prawo jazdy i 
duże chęci do pracy. Przyjmę też 
inną pracę w miarę możliwości.  
Tel. 729 548 809
• Szukam stałej pracy w pełnym 
wymiarze godzin najchętniej 
w Kozienicach lub okolicach, 
najchętniej jako dozorca stróż. 
Rozważę każdą propozycję. 
Posiadam prawo jazdy kat. B, 
doświadczenie w opiece and 
osoba starszą. Posiadam refe-
rencje, jestem dyspozycyjna.  
Tel. 604-532-096
• Poszukuję pracy, mam samo-
chód Opel Meriva z gazem. Je-
stem dyspozycyjny w dniach 
piątek-niedziela. Czekam na pro-
pozycje pod numerem Tel. 780-
020-757 w godz. 9.00-18.00

• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Korepetycje z matematyki 
(szkoła podstawowa i średnia) - 
dojeżdżam na terenie Kozienic, 
Radomia, Pionek… 
Tel. 798-851-194
• Przyjmę telewizor 32-40”, bez 
dekodera, lub odkupię za symbo-
liczną cenę. Odbiorę na terenie 
Kozienic. Tel. 797-457-965
• Wyciskarka wolnoobrotowa 
Zelmer ZJP1300B. Cena 300 zł. 
Więcej informacji pod numerem  
794-704-059
• Przyjmę psa na działkę, może 
być duży. Tel. 609-972-576
• Sprzedam cyfrowy aparat fo-
tograficzny Canon PowerShot 
A620, po przeglądzie technicz-
nym. Stan b.dobry. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 604-420-756
• Sprzedam kalkulatory z opro-
gramowaniem (matematyka, 
geodezja): Hewlett-Packard 
HP-25, Casio FX-4500P, Psion 
Organizer II (wraz z instruk-
cjami). Cena do uzgodnienia.  
Tel. 604-420-756

Zakłady Silikatowe 
Żytkowice SA

zatrudnią:

- pracowników do pracy przy paletowaniu cegieł

- pracowników do pracy na hali produkcyjnej

Tel. kontaktowy 
600 030 838

8-16

• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okoli-
ce. Tel. 739-075-275
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w 
bloku działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2,6 ha. Działka 
zabudowana, w pełni uzbrojona 
w media, położona 10 km od Ko-
zienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam hektar ziemi w 
Brzózie klasa 3 cena 40.000.  
Tel. 604-181-478
• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Tel. 604-181-
478 lub 503-124-381

• Mam do sprzedania przyczepę 
rolniczą D-47, śrutownik do zbo-
ża oraz parnik elektryczny 100l. 
Tel. 600 925 215.
• Sprzedam radiotelefony Mo-
torola z zasilaczami, zasięg do 
1000 m, cena 100 zł za komplet.  
Tel. 604-420-756
• Mam do sprzedania śrutow-
nik do zboża i parnik elektryczny 
100l. Tel. 600 925 215
• Sprzedam wersalkę, stan 
b.dobry (cena 120 zł), drzwi 
drewniane, stan dobry (200 zł), 
beczkę dębową 130 l. (200 zł) - 
Tel. 501-566-168
• Sprzedam 2 niwelatory geode-
zyjne Ni020 i Ni025 firmy Zeiss 
Jena. Łaty gratis. 
Tel. 604-420-756

Kierowca Kat. c+e 
w transporcie Krajowym

Oferujemy:
• ciągnik siodłowy + naczepa firanka
• powtarzalne miejsca załadunków 
   i rozładunków
• terminowa wypłata wynagrodzeń

tel. 603 887 197
gmina jedlińsk

REMONTY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ  
ADAPTACJE GIPSOWE | SUCHE TYNKI  

ZABUDOWY ŚCIAN | ŚCIANKI DZIAŁOWE  
SUFITY PODWIESZANE  

GŁADZIE | MALOWANIE

TEL. 504-937-715

Sprzedam działkę budowlano-rolną z domem 
i sadem, pow. 4800 m2, gmina Przysucha. 
Więcej informacji udzielę telefonicznie. 

Tel. 798-851-194

NATURALNIE ZADBAJ O 
SWOJE ZDROWIE

warsztaty z aromaterapii
Weź udział w wyjątkowych warsztatach, na któ-

rych dowiesz się jak naturalnie, bezpiecznie i efek-
tywnie wspierać swoje zdrowie i samopoczucie, 
tak by sobie nie szkodzić, a działać w pełni natu-
ralnie i skutecznie.

Na warsztatach podzielę się swoimi doświad-
czeniami i tym co najważniejsze, byś nie miała 
wątpliwości jak zacząć efektywnie wspierać siebie 
i swoich najbliższych medycyną roślin w najczyst-
szej postaci.

Zapraszam Cię serdecznie,
Emilia Wójcik
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Dokończenie ze str. 1

ŚRÓDPUSZCZAŃSKA ARKADIA?
No właśnie: przy okazji redak-

cyjnego remanentu otworzyliśmy 
ostatnio nasze archiwa, w któ-
rych - okazuje się - spoczywają w 
pewnym stopniu już zapomniane 
prawdziwe perełki, dokumenty 
swoich czasów, świadectwa tego, 
jak zmieniały się wówczas, na 
przestrzeni 20 lat, Kozienice i my-
ślenie o Kozienicach, naszej kultu-
rze, przyrodzie i historii. Chcemy 
przypomnieć najciekawsze z tych 
rzeczy, bo sądzimy, że mogą one 
zaoferować naszym Czytelnikom 

ciekawą perspektywę na to, co 
dzieje się u nas teraz. Swoich fa-
worytów, pewne szczególne na-
szym zdaniem teksty i zdjęcia, już 
mamy, czekamy jednak na suge-
stie z Państwa strony, ponieważ 
zawsze to Wy jesteście i będziecie 
ostateczną instancją oceniającą, 
czy czemuś sensownego ta nasza 
praca służy. Czekamy na Wasze 
maile (redakcja@tygodnikoko.pl), 
wiadomości na FB, wizyty w na-
szej redakcji…

AlKo

P.S. Jako, że po doświadczeniach ubogacających ducha o swo-
je lubi upomnieć się i ciało, nie możemy nie  przypomnieć w 
tym miejscu, że najbliższym fizycznie przybytkiem, sąsiadują-
cym niemal z opisywanymi dziś przez nas atrakcjami, jest ulo-
kowany na dawnym dworcu PKS Przystanek Pizza,  czyli bar, w 
którym zjecie Państwo pyszną pizzę, prawdziwie włoskie zapie-
kanki, pierwszorzędne naleśniki i skutecznie ugasicie pragnie-
nie tym, co w lecie gasi je najlepiej, a przy tym znajdziecie mapy, 
questy, lokalne wydawnictwa i informacje na temat innych  
atrakcji Ziemi Kozienickiej!

Energetycznie, rodzinnie i kreatywnie…
W dniu 1 czerwca na terenie Kozienickiego Centrum 

Rekreacji i Sportu odbył się Rodzinny Festyn Trój-
ki. Podczas festynu dokonano podsumowania projektu 
„Szkoła z Energią”, który przeprowadzono we współpracy 
Enea Wytwarzanie Sp. z. o. o. Elektrownia Kozienice. Pro-
jekt miał na celu propagowanie wśród uczniów wiedzy  
z zakresu energetyki  w Polsce.

Działania związane z konkur-
sem umożliwiły uczniom zapre-
zentowanie autorskich pomy-
słów oraz zainspirowanie do 
aktywności twórczej. Uczniowie  
mogli wykazać się pomysłowoś-
cią tworząc slogany reklamowe, 
wiersze, ilustracje do wiersza J. 
Tuwima pt: „Pstryk”, wykonać 
ciekawe zdjęcia oraz uczestni-
czyć w plenerze na terenie mia-
sta Kozienice, powstała również 
piosenka pt: „Szkoła z Energią”. 
Łącznie w konkursach związa-
nych z tym projektem uczestni-
czyło 105 osób. Festyn Trójki był 
doskonałą okazją, aby wśród licz-
nie zgromadzonej publiczności 
dokonać wręczenia nagród lau-
reatom i uczestnikom projektu.

Podczas imprezy rozstrzygnię-
to również dwa konkursy pod 
honorowym patronatem Burmi-
strza Gminy Kozienice „Master 
of English” oraz „Prawa dziecka”. 
Wręczenia nagród dokonał oczy-
wiście Burmistrz Gminy Kozie-
nice Pan Piotr Kozłowski, który 
zaszczycił swoją obecnością Fe-
styn Trójki wraz z Panią Dyrektor 
Agnieszką Woźniak.

Nie mogło zabraknąć również 
wielu innych atrakcji, swoje róż-
norakie talenty zaprezentowali 
uczniowie  w ciekawym konkur-
sie „Talent show”. Publiczność 
miała również okazję obejrzeć 
przedstawienie w języku an-
gielskim pt: „The Lazy Farmer”. 
Celem imprezy było zachęcenie 
całych rodzin do wspólnej za-
bawy na świeżym powietrzu, 
a także stworzenie  okazji do 

radości, śmiechu i dobrego na-
stroju zarówno dzieciom jak i 
dorosłym, gdyż jak mawiał A. de 
Saint Exupery „Wszyscy dorośli  
byli kiedyś dziećmi…..”
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2 mln 250 tys. zł dofinansowania dla biblioteki  w Kozienicach

Gmina Kozienice w składzie społecznej inicjatywy 
mieszkaniowej KZn mazowsze centrum

ponad 10 mln zł dotacji dla Gminy 
Kozienice na infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną

W poniedziałek 23 maja do Gminy Kozienice napłynęły bardzo dobre informacje. Bu-
dynek Biblioteki Publicznej w Kozienicach zostanie poddany całkowitej moderni-

zacji. Wszystko dzięki dotacji, jaką na ten cel gmina pozyskała w ramach Narodowego  
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

– Wyniki naboru w zakresie 
infrastruktury bibliotek ogło-
szone przez Instytut Książ-
ki bardzo nas ucieszyły. Był 
to program ogłoszony przez  
Ministra Kultury.

W jego ramach można było 
ubiegać się o środki finansowe 
na rozwój czytelnictwa. Zgłosili-
śmy swój projekt i otrzymaliśmy 
maksymalną, możliwą dotację 
w wysokości 2 mln 250 tys. zł., 
zajmując tym samym pierwsze 
miejsce w Polsce. Całość in-

westycji zamkniemy kwotą ok. 
3 mln 800 tys. zł. Radość jest 
podwójna, ponieważ z jednej 
strony inwestujemy w czytel-
nictwo, ale z drugiej również 
w zabytek, jakim jest budynek 
biblioteki. Zostanie on zmo-
dernizowany od podstaw. Będą 
nowe powierzchnie udostęp-
nione mieszkańcom. Zagospo-
darujemy górne kondygnacje i 
dostosujemy budynek do po-
trzeb osób niepełnosprawnych 
oraz dzieci. Zrealizujemy szereg 

działań, które na lata podniosą 
poziom świadczenia usług przez 
bibliotekę. Cieszę się, że będzie-
my mogli przedstawić miesz-
kańcom najlepszą, możliwą 
ofertę w tym zakresie – mówi 
Piotr Kozłowski, Burmistrz  
Gminy Kozienice.

Planowane działania mają 
na celu poprawę estetyki oraz 
funkcjonalności budynku biblio-
teki. Inwestycja ruszy jeszcze  
w tym roku, a jej zakończenie pla-
nowane jest pod koniec 2023 r.

W środę 18 maja w Wieliszewie podpisany został akt założycielski umowy spółki Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Mazowsze Centrum. W jej ramach jedenaście samorzą-

dów z terenu województwa mazowieckiego planuje wybudować łącznie ok. 1200 mieszkań. 
W Gminie Kozienice powstanie ok. 100 nowych lokali. W tym tygodniu do Gminy Kozienice napłynęły kolejne, 

bardzo dobre informacje o wielomilionowej dotacji. 
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiego nabo-
ru w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład. Gmina Kozienice otrzymała 10 mln 498 tys. zł na 
budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Gmina Kozienice otrzymała  
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa środki finansowe 
w wysokości 3 mln zł. Umowę 
podpisała Dorota Stępień, Za-
stępca Burmistrza Gminy Kozie-
nice ds. Społecznych.

– Pozyskane środki stanowią 
nasz wkład własny w realiza-
cję zadań spółki. Po podpisaniu 
umowy rozpocznie się procedu-
ra wyznaczania miejsc budowy 
i projektowania nowych miesz-
kań. Będą to lokale o stosun-
kowo umiarkowanej wysokości 
czynszu. Podejmowane przez nas 
działania są kontynuacją polityki 
zwiększania zasobu mieszkalni-
ctwa czynszowego na terenie 
gminy, na które jest bardzo duże 
zapotrzebowanie społeczne – 
mówi Dorota Stępień.

Udział Gminy Kozienice  
w Społecznej Inicjatywie Miesz-
kaniowej KZN Mazowsze Cen-
trum to kolejne działanie ko-
zienickiego samorządu służące 
poprawie polityki mieszkaniowej  
na terenie gminy.

Przypomnijmy, że do końca 
2023 r. na osiedlu Polesie w Ko-
zienicach powstanie nowy blok 
komunalny. 80 proc. kosztów 
wartej ok. 7 mln zł inwestycji bę-
dzie stanowiła dotacja z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Nowy 
blok będzie pierwszą od 30 lat 
tego typu inwestycją komunalną 
realizowaną w Gminie Kozienice.

– Myślę, że inwestycje zostaną 
zrealizowane w przyszłym roku. 
Wspólnie z radnymi ustalimy co 
i gdzie za tę kwotę wybuduje-
my. Mieszkańcy na pewno będą 
zadowoleni. To bardzo duży i 

niezwykle potrzebny zastrzyk go-
tówki, szczególnie w dzisiejszych 
czasach. Spożytkujemy go dla 
dobra naszych mieszkańców – 
powiedział Piotr Kozłowski, Bur-
mistrz Gminy Kozienice.



5 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 11(469) 9 czerwca 2022

TYGODNIK

Burmistrz piotr Kozłowski 
odznaczony za zasługi dla 
samorządu terytorialnego

piknik wojskowy w Kozienicach

piknik ekologiczny i finał zbiórki makulatury 

W poniedziałek 30 maja Piotr Kozłowski, Burmistrz Gmi-
ny Kozienice, wziął udział obchodach Dnia Samorządu 

Terytorialnego w Warszawie. W trakcie uroczystości w siedzi-
bie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odebrał z rąk Mariusza 
Kamińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
odznaczenie „za zasługi dla samorządu terytorialnego”.

– W tym roku mija 21 lat mojej 
pracy w samorządzie terytorial-
nym. Można rzec: „samorządo-
we oczko”. I chociaż na co dzień 
nie pracujemy dla odznaczeń, 
tylko dla naszych mieszkańców, 
to dziękuję Panu Ministrowi za 
przyznane wyróżnienie. Traktuję 
je jako wyraz uznania i szacun-
ku nie tylko dla mojej pracy, ale 
również dla pracy wszystkich sa-

morządowców z którymi współ-
pracowałem przez ponad dwie 
dekady – od stanowiska refe-
renta w Gminie Głowaczów do 
funkcji burmistrza w Gminie Ko-
zienice. Serdecznie im dziękuję 
za wszystkie, wspólne działania. 
Jest to dla mnie również zobo-
wiązanie do dalszej, wytężonej 
pracy w kolejnych latach – po-
wiedział Piotr Kozłowski.

Występ orkiestry wojskowej z Dęblina, pokazy musztry paradnej, prezentacja ciężkiego 
sprzętu  wojskowego i wiele innych atrakcji. Tak wyglądała sobota 21 maja nad Jeziorem 

Kozienickim. Tego dnia w całym kraju rozpoczął się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku 
– dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

W 32 miejscowościach w całej 
Polsce, w tym także w Kozieni-
cach, zorganizowano pikniki woj-
skowe z udziałem sił zbrojnych 
oraz związanych z nimi placówek 
i instytucji. Pikniki odbyły się pod 
hasłem „Wstąp do dobrowolnej 
zasadniczej służby wojskowej”.

Wydarzenie w Kozienicach ot-
worzyli podpułkownik Zbigniew 
Adamczyk, szef Wojskowego 
Centrum Rekrutacji w Radomiu 
oraz Piotr Kozłowski, Burmistrz 
Gminy Kozienice. Spośród pra-
wie 2,5 tysiąca gmin z całej Polski 
pikniki wojskowe  zorganizowano 
jedynie w 32 gminach, w tym w 
Gminie Kozienice. Jak podkreślił 
burmistrz Piotr Kozłowski było to 
duże wyróżnienie, a samo przed-
sięwzięcie jest niezwykle istotne.

– Spotkaliśmy się w Kozieni-
cach po to, żeby pokazać polskie 
wojsko od strony, której na co 
dzień nie widzimy. Możemy na-
ocznie zaobserwować jak skom-
plikowany i złożony jest to orga-
nizm i jak wiele ścieżek życiowych 
oferuje dla każdego, kto chce się 
z nim związać na stałe. Szacunek, 

wzajemne zaufanie oraz więź po-
między wojskiem, a społeczeń-
stwem buduje się właśnie w trak-
cie takich spotkań. Mieszkańcy 
mają okazję przekonać się na co 
idą ich pieniądze przekazywane 
w podatkach oraz zobaczyć jak 
rozwija się i do czego dąży nasza 
armia. Jest to sprzęt, ale przede 
wszystkim wykształceni, wyszko-
leni, świadomi swoich celów, 
obowiązków i możliwości żoł-
nierze, czujący wsparcie społe-
czeństwa – powiedział burmistrz  
Piotr Kozłowski.

Głównym celem pikniku była 
promocja dobrowolnej zasadni-
czej służby wojskowej. Kozienice 
nie były przypadkowym miej-
scem na mapie ich organizacji.

– Staraliśmy się tak dobierać 
miejsca prezentacji i promocji 
sił zbrojnych, żeby również tam, 
gdzie nie ma jednostek wojsko-
wych i na co dzień wojsko nie 
stacjonuje, mieszkańcy mieli 
możliwość zetknięcia się z żołnie-
rzami i zapoznania z możliwoś-
ciami służby. Stąd też pomysł na 
organizację pikniku w Kozieni-

cach – powiedział Wojciech Skur-
kiewicz, Wiceminister Obrony 
Narodowej.

Organizatorzy przedsięwzięcia 
zadbali o liczne atrakcje dla dzie-
ci i dorosłych. Zaprezentowano 
ciężki sprzęt wojskowy, w tym m. 
in. czołg Leopard, transporter Ro-
somak, moździerz Rak, wyrzutnię 
rakietową Langusta i wiele innych. 
Czas umilała orkiestra wojskowa  
z Dęblina. Uwagę zgromadzo-
nych przyciągały pokazy musztry 
oraz prezentacje żołnierzy. Nie 
zabrakło również prawdziwej,  
wojskowej grochówki.

Uczestnicy pikniku mogli rów-
nież zapoznać się z ofertą szkół 
wojskowych i instytucji związa-
nych z polską armią. Osoby za-
interesowane służbą w wojsku 
miały okazję uzyskać szczegó-
łowe informacje w specjalnym 
punkcie rekrutacyjnym.

Organizatorami pikniku woj-
skowego w Kozienicach były 
Ministerstwo Obrony Narodo-
wej i Wojskowe Centrum Rekru-
tacji w Radomiu, a partnerem  
Gmina Kozienice.

W sobotę 21 maja na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej zorganizowany został 
piknik ekologiczny połączony z gminnym finałem zbiórki makulatury. Zasady były jasne: 

po przywiezieniu makulatury i jej zważeniu, za każde 20 kg uczestnik konkursu otrzymywał 
jedną sadzonkę. Do wyboru były drzewa, krzewy ozdobne i kwiaty. Osoby, które dostarczyły 
ponad 100 kg otrzymywały torby do segregacji odpadów.

– Cieszę się, że konkurs organi-
zowany jest regularnie, ponieważ 
w ten sposób kształtujemy dobre 
praktyki wśród mieszkańców. Dzię-
kuję prezesowi i pracownikom Ko-
zienickiej Gospodarki Komunalnej 
za zaangażowanie, a mieszkańcom 
za liczny udział w konkursie – po-
wiedział burmistrz Piotr Kozłowski.

– Mimo niesprzyjającej aury fre-
kwencja wśród mieszkańców bar-
dzo dopisała.

Z pewnością pozytywnie wpłynie 
to na poziom recyklingu w Gminie 
Kozienice i świadomość mieszkań-
ców związaną z odbiorem odpa-
dów – dodał Robert Wojcieszek, 
prezes KGK.

Tego samego dnia udostępniona 
została do zwiedzania ścieżka eko-
logiczna zlokalizowana za głównym 
budynkiem Kozienickiej Gospodar-
ki Komunalnej. Zbiórce makulatury 
i otwarciu ścieżki towarzyszył pik-
nik ekologiczny. Na stoisku Nad-
leśnictwa Kozienice można było 
otrzymać sadzonki leśnych drzew 
iglastych. Było też stoisko Gminy 
Kozienice informujące o rządowym 
programie „Czyste powietrze”, a 
szczególną atrakcją okazała się… 
woda z sokiem z saturatora.

– W Gminie Kozienice prowa-
dzimy liczne działania na rzecz 

edukacji ekologicznej. Z inicjatywy 
prezesa KGK pozyskaliśmy środki fi-
nansowe z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Za kwotę ponad 70 
tys. zł powstała ścieżka edukacyjna 
pokazująca drogę, jaką pokonuje 
odpad komunalny od momentu 
segregacji do jego przetworzenia. 
W ten sposób dbamy o edukację 
ekologiczną już wśród najmłod-
szych mieszkańców Gminy Kozie-
nice – powiedział burmistrz Piotr 
Kozłowski.

W samo południe odbył się po-

kaz iluzjonisty, który cieszył się 
dużym zainteresowaniem wśród 
najmłodszych mieszkańców. Magik 
nie tylko pokazywał sztuczki, ale 
poprzez wspólną zabawę przekazy-
wał też ważne informacje dotyczą-
ce segregacji odpadów.

W trakcie podsumowania akcji 
z udziałem burmistrza Piotra Ko-
złowskiego wręczono upominki 
dla mieszkańców, którzy przywieźli 
najwięcej makulatury. Bezkonku-
rencyjny okazał się Michał Seredyn, 
który dostarczył prawie 1,5 tony 
odpadów. Na drugim miejscu upla-
sował się Mariusz Kowalczuk (1080 
kg), a na trzecim bracia Bartłomiej i 
Kacper Skiba, którzy wspólnie z tatą 
przywieźli prawie 900 kg. Przyzna-
no także 10 wyróżnień – w tym gro-
nie znalazły się osoby, które dostar-
czyły od 810 do 240 kg odpadów.

Burmistrz Piotr Kozłowski oraz 
prezes KGK Robert Wojcieszek za-
powiedzieli, że szykowane są ko-
lejne tego typu akcje i zachęcili do 
dalszego zbierania makulatury.

Organizatorami pikniku ekolo-
gicznego były Gmina Kozienice  
i Kozienicka Gospodarka Komunal-
na. Patronat honorowy nad wy-
darzeniem sprawował burmistrz  
Piotr Kozłowski.
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Program Czyste Powietrze 
Zapraszamy mieszkańców Gminy Kozienice do skorzystania z programu priorytetowe-

go „Czyste Powietrze”. Program umożliwia aplikowanie o dofinansowanie na wymianę 
źródła ciepła, termomodernizacje budynku oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. 
Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynków  
mieszkalnych jednorodzinnych. 

28 maja gmina Kozienice wraz z Kozienickim Centrum Re-
kreacji i Sportu, Jamaj Events oraz grupą kozienickich 

riderów zorganizowała zawody rowerowo – deskorolkowe  
Hunt Your Goat Kozienice Contest Vol. 7. Jak co roku, zawody 
na skateparku poprowadził Marcin Jamaj Kolasiński oraz ka-
dra doświadczona w organizacji tego typu wydarzeń.

Dzieli się na trzy grupy benefi-
cjentów:

1. Uprawnionych do podsta-
wowego poziomu dofinansowa-
nia – osoby których roczny do-
chód nie przekracza 100 000 zł 
– maksymalna dotacja do kwoty 
30 000 zł.

2. Uprawnionych do podwyż-
szonego poziomu dofinansowa-
nia – osoby których przeciętny 
miesięczny dochód na osobę 
w gospodarstwie domowy nie 
przekracza:

1564 zł w gospodarstwie do-
mowym wieloosobowym lub 
2189 zł w gospodarstwie do-
mowym jednoosobowy – mak-
symalna dotacja do kwoty  
37 000 zł.

3. Uprawnionych do najwyż-
szego poziomu dofinansowa-
nia – osoby których przeciętny 
miesięczny dochód na osobę 
w gospodarstwie domowy  
nie przekracza:

900 zł w gospodarstwie do-
mowym wieloosobowym lub 
1260 zł w gospodarstwie do-
mowym jednoosobowy – mak-
symalna dotacja do kwoty  
69 000 zł.

Dofinansowaniu podlegają 
przedsięwzięcia nie rozpoczę-
te oraz zakończone jednak pod 
warunkiem poniesienia pierw-
szego kosztu kwalifikowanego 

maksymalnie do 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku o 
dofinansowania. Czas na re-
alizacja przedsięwzięcia ob-
jętego wnioskiem wynosi: 30 
miesięcy w podstawowym i 
podwyższonym poziomie do-
finansowania oraz 36 miesię-
cy w najwyższym poziomie 
dofinansowania.

Szczegółowe informacje uzy-
skać można w Gminy Punkcie 
Konsultacyjno-Informacyjnym 

programu w Urzędzie Miejskim 
w Kozienicach, ul. Parkowa 5 lub 
pod następującym nr telefonu  
48 611 71 52.

Dodatkowe informacje oraz 
wzór wniosku dostępne są 
pod następującym adresami  
internetowymi:

www.portal.wfosigw.pl/
www.gov.pl/web/gov/skorzy-

staj-z-programu-czyste-powie-
trze.

VII zawody rowerowo 
deskorolkowe 

Zmagania przeprowadzone 
zostały w kategoriach: Desko-
rolka - amatorzy i profesjonali-
ści oraz Best Trick Skate. BMX 
– amatorzy. Niestety z powodu 
niesprzyjających warunków at-
mosferycznych niemożliwe było 
przeprowadzenie konkurencji 
BMX dla profesjonalistów.

Ekstremalne ewolucje, w stu 
procentach wykazane umiejęt-
ności i jazda naszpikowana tri-
kami z najwyższej półki sprawiły, 

że prezentowane kombinacje 
powalały na kolana. Wszystko 
to spowodowało, że na terenie 
skateparku panował niepowta-
rzalny klimat. Sportową część 
imprezy uatrakcyjniła dobra mu-
zyka nad którą czuwał DJ Nusz. 
W imprezie udział wzięło blisko 
100 zawodników z całej Polski.
ronat honorowy nad imprezą ob-
jął burmistrz gminy Kozienice – 
Piotr Kozłowski. Sponsorem była 
Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

opera Leśniczy w Kozienickiej puszczy i piknik Leśne echa puszczy Kozienickiej
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń, Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Kozienickiej, Gmina Kozienice i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu zapraszają 12 czerwca na operę „Leśniczy w Kozienickiej 
Puszczy” Karola Kurpińskiego, która zostanie wystawiona o godz. 17.00 i 19.00, Amfiteatr nad Jeziorem Kozienickim

oraz na Piknik „Leśne Echa Puszczy Kozienickiej” poprzedzający wydarzenie.
Ośrodek wypoczynkowy Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, Kozienice, 

ul. Bohaterów Studzianek 30, 12 czerwca 2022 r. (niedziela) w godz. 13-17.
W programie:
• Wystawy i warsztaty leśników oraz instytucji 
   i organizacji współpracujących
• Występy Zespołu Sygnalistów Myśliwskich
• Leśnicy z pasją
• Pokazy sokolnicze, pasja łowiecka, psy myśliwskie
• Pszczoły wracają do lasu: pszczelarstwo, bartnictwo, łąki kwietne
• Dary lasu: zioła, miód leśny, owoce leśne i grzyby, dziczyzna, 
   Dobre z lasu
• Pokazy Kół Gospodyń Wiejskich

• Drewno jest z lasu
• Szkoły leśne i drzewne
• Turystyka, sport i rekreacja w lesie
• Leśny surwiwal: program Zanocuj w lesie
• Po zdrowie do lasu
• Ochrona lasów: samochody ppoż., straży leśnej, 
  monitoring lasów
• Historia ukryta w lasach
• Gry i zabawy dla najmłodszych
• Projekt „Las Energii”

Informacja Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozie-
nickiej o dziele muzyczno-wokalnym, operze „Leś-
niczy w Kozienickiej Puszczy”:

Po raz pierwszy w Kozienicach rozbrzmi wy-
jątkowe dzieło, którego miejsce odbywa się na 
tym terenie, czyli komedioopera w jednym akcie  
pt. „Leśniczy w Kozienickiej Puszczy”.

Opera „Leśniczy w Kozienickiej Puszczy” skompo-
nowana została przez jednego z najwybitniejszych 
polskich kompozytorów - Karola Kurpińskiego, zaś 
pierwsze wystawienie sztuki odbyło się w 1821 r., a 
więc dwieście lat temu. Dzieło to było już wystawiane 
w czasach współczesnych na różnych scenach pol-
skich, jednak nie doczekało się odpowiedniego zapre-
zentowania w sercu Puszczy Kozienickiej – królewskim  
mieście Kozienicach.

Nad doborem artystów oraz ich przygotowaniem 
scenicznym czuwa dr Roma Ambroziewicz-Owsińska, 
urodzona w Kozienicach i związana z naszym miastem, 
należąca do grona wybitnych polskich śpiewaczek ope-
rowych o międzynarodowej renomie. Obok działalności 
operowej znana z wykonań muzyki symfonicznej, orato-
ryjnej, kameralnej, a także operetkowej. Podczas opery 
wystąpią wykonawcy następujących ról: Sylwan Poręba 
– leśniczy; Ludwika – bratanica Poręby; Zośka – służąca; 
Walczyński – porucznik; Zacniewski; Kurdesz – służący 
Zacniewskiego; Jakubek –pomocnik leśniczego.

Kilka słów o operze: „Leśniczy w Kozienickiej Puszczy” 
to jednoaktowa komedioopera skomponowana przez 
Karola Kurpińskiego w 1821 roku do libretta Józefa 
Wawrzyńca Krasińskiego. Akcja komedioopery rozgry-
wa się w domu leśniczego Poręby. Jego bratanica Lu-
dwika kocha porucznika ułanów Walczyńskiego, lecz 
wuj chce ją wydać za leśniczego. Pojawia się wiadomość 
o grasujących w okolicy rozbójnikach, a przygodni po-
dróżni – Zacniewski ze służącym Kurdeszem - zostają 
wzięci właśnie za nich. Zosia, służąca Ludwiki wymy-
śla intrygę, polegającą na fikcyjnym porwaniu Ludwiki 
przez przyjezdnych. Wyratowana przez Walczyńskiego 
mogłaby mu być oddana za żonę w nagrodę. Fortel się 
nie udaje, ale całość kończy się happy endem – Walczyń-
ski otrzymuje nominację na nadleśniczego.

Premiera opery miała miejsce na Scenie Narodo-
wej w Warszawie 28 października 1821 roku pod 
batutą kompozytora, a dzieło wykonano wówczas  
zaledwie dwukrotnie.

W Kozienicach opera Karola Kurpińskiego wykonana 
zostanie w transkrypcji dyrygenta - Agnieszki Nagórki 
(opracowanie na mały zespół instrumentalny) i reżyserii 
Romy Ambroziewicz-Owsińskiej.

Przypomnienie, tak mocno osadzonej w lokalnych 
realiach sztuki, będącej jednocześnie jednym z dzieł 
wybitnego polskiego kompozytora (twórcy m.in. pieśni 
„Warszawianki”) z pewnością znajdzie pozytywny od-

dźwięk w całym regionie.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej od kilku 

lat czyniło starania, by to wyjątkowe dzieło zagościło w 
Kozienicach. Dzięki pozytywnemu odzewowi kozieni-
ckich władz z Burmistrzem Piotrem Kozłowskim na cze-
le, a także leśnikom – Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu Andrzejowi Matysiako-
wi i Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kozienice Tomaszowi 
Sotowi oraz innym partnerom wreszcie „Leśniczy w Ko-
zienickiej Puszczy” dwukrotnie rozbrzmi w Kozienicach.

Trzeba podkreślić, że wystawienie opery 12 czerwca 
o godz. 17.00 i 19.00 będzie zwieńczeniem pikniku na 
terenie Ośrodka Wypoczynkowego KCRiS nad Jeziorem 
Kozienickim. Festyn będzie miał charakter promujący 
zasoby i piękno lasów państwowych i Puszczy Kozieni-
ckiej, a prezentować się będą na nim leśnicy, różnego 
rodzaju wystawcy i twórcy regionalni.

Organizatorami i Partnerami wydarzenia są: Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Kozienickiej, Gmina Kozienice, 
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, Regionalna Dy-
rekcja Rasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo 
Kozienice, ENEA Wytwarzanie, Laktomar, Dental Quality 
– Klinika Stomatologiczna, Wojtpol sp. c., Lactalis. Przed-
sięwzięcie współfinansowane m.in. ze środków Gminy 
Kozienice w ramach otwartego konkursu ofert na reali-
zację zadań publicznych.
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ul .warszawska 4, lok. 7
dawny dworzec PKS,
obok stanowiska nr 1

tel. 666-664-401
Godziny otwarcia:

12:00 - 19:00
DOBRA WIADOMOŚĆ DLA WSZYSTKICH:  

pizzę i zapiekanki włoskie z PRZYSTANKU PIZZA zamawiać można także
w Kawiarni Kulturalnej (Kozienice, ul. Warszawska 29)!

Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice" 
Obsługa ruchu turystycznego: - wyjazdy jednodniowe, wycieczki 

kilkudniowe, obozy pobytowe - organizacja i obsługa grup przyjaz-
dowych (program, transport, catering, zlecenia indywidualne)

tel. 882 126 601
mail: biuro@przystanek-kozienice.pl;  osoba kontaktowa: Edmund Kordas

Podróże pana Jerzego
Wakacje to czas, który sprzyja wyjazdom i odkrywaniu świata. Pamiątki z tych podróży 

– fotografie – przez całe lata potrafią „spoczywać niepokojone” w albumach lub na dy-
skach twardych komputerów. Czasem jednak są pokazywane światu, tak jak to będzie mieć 
miejsce w przypadku zdjęć Jerzego Wojtkowskiego. Jego prace zostaną zaprezentowane  
w Muzeum Regionalnym w Kozienicach 24 czerwca.

Jerzy Wojtkowski poświęcił 
wiele czasu na selekcję materia-
łu. Jak sam przyznaje: W sumie 
wybrałem z tysięcy zdjęć ponad 
70. Trudny wybór, które odrzucić? 
Miały być to zdjęcia z wycieczek 
po Europie i Azji , ale ograniczy-
łem się do tych kilku regionów. 
Głównie zdecydowałem się po-
kazać Gruzję oraz Krym, jeszcze 
ukraiński (2010 r.), kilka migawek 
z Chin, pojedyncze z Litwy, Łotwy, 
Chorwacji.

Kulisy powstania wystawy ko-
mentuje kurator Ewa Jaźwińska: 
Pierwotnie pan Jerzy chciał po-
kazać tylko zdjęcia z Ukrainy, z 
miejsc, do których dzisiaj nie mo-
żemy dotrzeć. Potem pomysł ewo-
luował i „poszerzał się” o kolejne 
rejony. Zależało nam, aby były to 
zdjęcia, które mają szczególne 
znaczenie dla autora i zostały wy-
konane ad hoc… Nie są to jednak 
ujęcia przypadkowe. Pan Jerzy 
patrzy na świat oczami fotografa i 
dokładnie wie, jaki efekt chce uzy-
skać. Dzięki jego reporterskiemu 
spojrzeniu widzowie będą mogli 
przenieść się na teren Ukrainy, 
Gruzji, Chin…

Jerzy Wojtkowski – ur. w 1948 r., 

absolwent Politechniki Warszaw-
skiej, wieloletni pracownik Elek-
trowni Kozienice. Robieniem zdjęć 
zainteresował się w szkole śred-
niej. Wtedy to otrzymał pierwszy 
aparat (Werra) oraz brał udział w 
organizowanych w liceum zaję-
ciach fotograficznych. Swoją pasję 
kontynuował w trakcie studiów, 
a także po podjęciu zatrudnienia 
w Elektrowni (której rozbudowę 
i funkcjonowanie sumienie do-
kumentował). Jego prace zostały 

opublikowane na łamach szeregu 
branżowych czasopism. Fotogra-
fie były eksponowane na licznych 
wystawach zbiorowych oraz na 
wystawie indywidualnej, zorgani-
zowanej z okazji 40-lecia Elektro-
wni (2008 r.).

Wernisaż wystawy prac Jerzego 
Wojtkowskiego został zaplano-
wany na 24 czerwca w siedzibie 
Muzeum. Zdjęcia będzie można 
zobaczyć do końca wakacji. Wię-
cej szczegółów wkrótce.

n Panorama rezerwatu Koktabel, w tle wzgórze 
Uzun-Syrt (Krym, Ukraina). Popularne miejsce 
turystyczne, pełne kawiarni, restauracji i stra-
ganów. Centrum lotów szybowcowych. Na 
wschodnim końcu zatoki znajdowała się dzika 
plaża nudystów.

n Plac Tianamen (Pekin, Chiny) – najważniejszy plac 
Państwa Środka. W tle Mauzoleum Mao Zedonga. W 
1989 r. odbywały się tu masowe protesty przeciwko 
władzom Chińskiej Republiki Ludowej.

n Jaskółcze Gniazdo (Krym, Ukraina – neogotycki zamek na szczycie  
klifu w miejscowości Gaspra koło Jałty.


