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NOWE SPOJRZENIE NA HISTORIĘ

M

apa, którą Muzeum Regionalne w Kozienicach pozyskało
ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie, daje nam wyobrażenie na temat naszego
miasta w XVIII wieku. Prezentowany materiał pochodzi
z roku 1755 i zatytułowany jest Mapp fundi controversi inter
Janików et Kozienice. Przedstawione są na nim wszystkie
istotne dla życia miejscowości obiekty, w tym kościół,
drewniany dworek i młyny.

Drewniany kościół w Kozienicach, poprzednik murowanego
kościoła pw. św. Krzyża, znajdował się na terenie dzisiejszego
parku miejskiego – 30 kroków
od Kolumny Zygmunta Starego.
Był wznoszony w latach 175354 dzięki wsparciu Marii Józefy,
żony Króla Augusta III Sasa. Konsekracja odbyła się 28 czerwca

1763 roku. Dokonał ją bp. kijowski Andrzej Załuski. Ksiądz proboszcz Błażej Kościański czuwał
nad pracami. Konsekracji jednak
nie doczekał – zmarł w 1760
roku. Jako zasłużony pochowany został w samym kościele. Jak
wyglądał kościół? Na mapie jest
widoczny.
W historiografii Kozienic czę-

więcej na str. 3

sto pojawiają się informacje
o młynach na Zagożdżonce.
To właśnie spiętrzenia wody
i młyny spowodowały to, że
u nas w Kozienicach powstała
hamernia, czyli walcownia blachy miedzianej oraz rusznikarnia produkująca broń skałkową. Rusznikarze zamieszkiwali
w Kozienicach, choć większość z
nich zajmowała kwatery na Starej Wsi. Na Zagożdżonce znajdowały się wówczas trzy młyny.
Zanim powstał pałac wybudowany przez króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, jego
poprzednik na tronie Rzeczpospolitej, wybudował drewniany
dworek myśliwski. Wiemy, że
od czasów średniowiecza w Kozienicach znajdowały się tego
typu obiekty, a ostatni to dzieło
Augusta III Sasa. Jego budowa
przebiegała w dwóch etapach.
Pierwszą część wzniesiono w
1745 roku, zaś drugą w 1752
roku. Zarówno po prawej jak i

po lewej stronie przewidziano
po cztery pokoje. Wiemy, że był
to kryty gontem parterowy budynek na planie wydłużonego
prostokąta, posiadający izdebkę
na poddaszu o jednym oknie.
Aby ogrzać pomieszczenia wewnątrz znajdowały się cztery
piece oraz kominki. Na mapie

oprócz rysunku kościoła naniesiony jest inny parterowy budynek – zapewne jest to drewniany dwór króla Augusta III Sasa.
Mapa powstała w 1755 roku
więc rysunek przedstawia ostateczny jego kształt.
Cdn.
G. Kocyk, M. Wdzięczny

PRZESYPOWNIA

SKŁAD KRUSZYW – JANIKÓW (k.Kozienic)

rozbiórki budynków, wykopy

ziemia ogrodowa * piasek zasypowy, fundamentowy
piasek sortowany * kruszywa betonowe 0,64

wylewki – miksokret

Tel. 536 454 343
lub 796 616 912
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• OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES
MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

MOTORYZACJA
• SPRZEDAM komplet opon letnich KLEBER 195/55/R15 i jedną oponę MICHELIN 195/55/
R15. Cena do uzgodnienia.
Tel. 604 420 756
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI
PO NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, motorowery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SAMOCHODY wsk, mz, simson, motorynka itp FIAT, POLONEZ. Ciągniki rolnicze. Tel. 721 029 688
• Sprzedam niemiecki 7 biegowy
rower Pegasus. Cena 930 zl.
Tel 506 601 492
• Sprzedam rozrusznik oraz siłownik tylny do koparki CASE,
cena 2000 zł. Tel. 784-783-757
• Sprzedam koparkę kołową Case
688P, rok 1991, cena 44 000.
Tel. 784-783-757
• Sprzedam rozrusznik i siłownik
do koparki CASE Tel. 784-783-757

NIERUCHOMOŚCI
• SPRZEDAM dom wolnostojący na Oś. Głowaczowska 1,
pow. 170m2, działka 600 m2.
Tel. 601 092 377
• Sprzedam działkę rekreacyjną” (400m2) na terenie
R.O.D ,,Dolinka” w Kozienicach Al.Truskawkowa nr.73
Tel. 516-361-731
• Sprzedam działkę rekreacyjną
nr 48 na ROD „USTRONIE” w Kozienicach. Działka zabudowana –
altanka murowana z poddaszem,
podpiwniczeniem i własnym ujęciem wody. Tel: 501 478 780

• Kupię działkę budowlaną w
miejscowości Majdany lub okolice. Tel. 739-075-275
• Kupię mieszkanie 2-3 pok. w
Kozienicach. Może być do remontu. Tel. 517-829-087
•
Sprzedam
gospodarstwo
rolne, 15 ha, gm. Policzna.
Tel. 784-783-757
• Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie dwupokojowe w
bloku działkę rekreacyjno-budowlaną o pow. 2,6 ha. Działka
zabudowana, w pełni uzbrojona
w media, położona 10 km od Kozienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę rolną znajduje się na niej las oraz łąka działka,
ma powierzchnię 5000, znajduje
się w miejscowości Aleksandrów
gmina Magnuszew. Cena za 1m²
to 29 zł oczywiście cena podlega
negocjacji. Telefon 692 604 059
(Sławomir)
• Sprzedam działkę budowlaną
w Chinowie, 2000m². Cena do
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam działkę budowlaną,
900m². Bogucin, z pozwoleniem
na budowę, wszystkie media.
Tel. 668-803-997
• Działka 2,65ha wraz z domem
w stanie surowym w rudzie, na
działce woda i kanalizacja, prąd
w domu, gaz w ulicy. Całość lub
sam dom z dowolną wielkością
działki. Tel. 608-225-736
• Sprzedam hektar ziemi w Brzózie klasa 3 cena 30.000. Telefon
kontaktowy 604-181-478
• Sprzedam działki budowlane w Janikowie 1200m². Telefon kontaktowy 604-181-478
lub 503-124-381

------------------------------------------Zakłady Silikatowe Żytkowice SA
zatrudnią: PRACOWNIKÓW

KASY FISKALNE ON-LINE
OD 1099 ZŁ. NETTO
Spółdzielnia Socjalna

RÓŻNE
• Sprzedam ościeżnicę z drzwiami 80. Stan bardzo dobry. Cena
220 zł. Do uzgodnienia. Miejscowość: Janów k/Kozienic
Tel. 501-566-168
• Sprzedam wagę 500 kg. Cena
120 zł. Miejscowość: Janów
k/Kozienic Tel. 501-566-168
• Sprzedam pianino austriackie
stuletnie do remontu. Cena 650
zł Do uzgodnienia. Miejscowość:
Janów k/Kozienic
Tel. 501-566-168
• Sprzedam betoniarkę 150 l.
Stan idealny. Mało używana.
Cena 1200 zł. Miejscowość: Janów k/Kozienic Tel. 501-566-168
• Sprzedam różne starocie dla
kolekcjonera. Miejscowość: Janów k/Kozienic Tel. 501-566-168
• SPRZEDAM rury ocynkowane 1 1/4 cala, 6 szt. po 5 mb.
Tel. 601 092 377
• SPRZEDAM beczkę 600l ocynk.
Szczelna z zaworem, używana do
wody. Tel. 604 420 756
• PRZYJMĘ stary lub zepsuty
sprzęt komputerowy - kompletny ( stacjonarne, laptopy), części
(dyski, napędy, karty rozszerzeń),
tablety. Kontakt: 579-665-969
• Sprzedam matę masującą Salute. Więcej informacji pod numerem telefonu 508-146-288
• Sprzedam klimę stojącą.
Tel. 784-783-757
• Sprzedam klimatyzację pokojową stojącą, cena 500 zł
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam 2 sedesy poznańskie,
cena 200 zł. Tel. 668-803- 997
• Sprzedam stoisko w DH Casino
w Pionkach z towarem bielizna
upominki srebro wraz z wyposażeniem i kontaktami handlowymi. Więcej informacji pod nr
telefonu 602-579-045

"PRZYSTANEK KOZIENICE"

Tel. 503 057 533

Punkt serwisowania kas mieści się
przy ul. Konstytucji 3 Maja 3
(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)

Kierowcy wózka z SANEPID
operatorzy maszyn - Kozienice

Zatrudnimy kierowców wózków widłowych z UDT i SANEPID
oraz operatorów maszyn produkcyjnych.
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w systemie
3- zmianowym, atrakcyjne warunki zatrudnienia,
możliwość nawiązania dłuższej współpracy.

Zadzwoń 501 310 762 ; 48 679 48 03
Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47

BEZ DOŚWIADCZENIA
DO PALETOWANIA CEGIEŁ
tel. kontaktowy 600 030 838
-----------------------------------------------------------------------------------FIRMA ZATRUDNI:
PRACOWNIKA Z DOŚWIADCZENIEM
MECHANICZNYM - WARSZTATOWYM
ATRAKCYJNE WARUNKI ZATRUDNIENIA.
tel. kontaktowy 600 030 838
-----------------------------------------
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TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Bąk w spadku, 26-900 Kozienice, ul. Piaskowa 59; tel. 602 118 466, Biuro ul. Kochanowskiego 16

ROZKŁAD JAZDY ważny od 01.09.2021

Kozienice-Radom przez Pionki

Pionki Zach - Radom

Kozienice – Świerże Górne

Dni robocze:
5:00 5:50 7:10 7:45 8:20 9:10 10:05
11:3012:30 13:50 16:15
Sobota
7:45 10:05 12:45 16:15

Dni robocze
5:24 6:14 7:34 8:09 8:44 9:34 10:29
11:54 12:54 14:14 16:39
Sobota:
8:09 10:29 13:09 16:39

Dni robocze:
7:00 8:10 9:34 10:50 12:40 13:45
14:30 15:20

Radom –Kozienice

Pionki Zach - Kozienice

Dni robocze:
7:25 8:30 9:50 11:10
14:50 15:40

Dni robocze:
6:00 6:50 8:30 9:00 9:40 10:35 11:25
12:50 14:10 15:15 17:25
Sobota:
9:00 11:25 14:10 17:25

Dni robocze
6:34 7:24 9:04 9:34 10:14 11:09 11:59
13:24 14:44 15:49 17:49
Sobota:
9:34 11:59 14:44 17:59

Świerże Górne- Kozienice
13:00 14:05

BUS nie kursuje :25, 26 XII, Nowy Rok, Święta Wielkanocne,1 i 3-go maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia WNMP,
11 Listopada, 6 Stycznia (Trzech Króli), 1 listopada kursuje jak w niedzielę. W dniach :24, 31 XII, Wielką Sobotę ,
1-go listopada kursuje do godz. 16.00

Kolejne pomysły otrzymają dofinansowanie.
KDK ogłosił wyniki konkursu!

N

a łamach 14 numeru Tygodnika OKO informowaliśmy o naborze uzupełniającym do
konkursu „Nasza kultura w Gminie Kozienice”. W poniedziałek, 23 sierpnia, Kozienicki
Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłosił jego wyniki. W sumie, w ramach konkursu,
zrealizowanych będzie pięć pomysłów kozieniczan, którzy do dyspozycji będą mieli blisko
33 tysiące złotych!
Po raz pierwszy wyniki tegorocznego konkursu na inicjatywy lokalne zostały ogłoszone we
wtorek, 3 sierpnia. Do Kozienickiego Domu Kultury wpłynęły
w sumie dwa wnioski - Grupa
Nieformalna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach przedstawili projekt „O wolności poprzez
sztukę”, zaś Franciszek Subocz
i Członkowie Warsztatów Fotograficznych UTW zaproponowali
inicjatywę “Kozienice w fotografii – retrospekcja (wspomnienie
tego co było … pokazanie tego co
jest)”. Obydwa spełniały regulaminowe kryteria i otrzymały dofinansowanie, kolejno w wysokości 7 i 6 tysięcy złotych. Zaraz
po zakończeniu części właściwej
konkursu, Kozienicki Dom Kultury ogłosił nabór uzupełniający.
– Nabór uzupełniający okazał
się bardzo potrzebny, a przy tym
niezwykle owocny. Do Kozieni-

ckiego Domu Kultury wpłynęły
trzy bardzo interesujące propozycje od naszych mieszkańców.
Wszystkie spełniały wymagania
formalne i merytoryczne, spotkały się też z zainteresowaniem
kozieniczan podczas głosowania
internautów – podkreśla Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury
Elwira Kozłowska i dodaje: – W
trakcie oceniania wniosków,
członkowie komisji konkursowej
zgodnie stwierdzili, że zasługują
na dofinansowanie. Po raz kolejny kozieniczanie pokazali, że
tworzą bardzo kreatywną społeczność i chcą działać na rzecz
rozwoju lokalnej kultury.
Na realizację wniosków z naboru uzupełniającego przeznaczonych zostanie blisko 20 tys.
zł, a w ramach całego konkursu
niemal 33 tysiące złotych!
W naborze uzupełniającym
najwyżej oceniony został wniosek Weroniki i Wiktorii Krekory.

Kozieniczanki chcą zorganizować warsztaty make-upu z popularnym
charakteryzatorem
Sergiuszem Starskim. W trakcie
warsztatów powstaną fotografie,
które posłużą do przygotowania
wystawy fotografii.
Kolejny wniosek został złożony
przez Karola Kozaka i Mateusza
Pułaskiego. Panowie zamierzają zorganizować koncert muzyki
alternatywnej dedykowany pamięci Rafała „Zielonego” Lechańskiego pt. „Matka się dowie”.
W ramach projektu, w Centrum
Kulturalno-Artystycznym wystąpi pięć zespołów muzycznych,
związanych z Kozienicami, Lublinem, Warszawą, Krakowem, Puławami i Otwockiem. Na naszych
łamach wkrótce będziecie mogli
Państwo przeczytać co nieco na
temat tego projektu, ponieważ
jesteśmy umówieni na rozmowę
jego twórcami!
Ciekawy projekt przedstawi-

Ludzkie szczątki w Kozienicach

W

czoraj, tj. w środę 25 sierpnia pojawiła się zaskakująca informacja, że na terenie
remontowanego targowiska przy ul. Bohaterów Getta w Kozienicach natrafiono
najprawdopodobniej na ludzkie szczątki.

Odsłonił je operator koparki
podczas prac remontowych.
Na łamach “Gazety Wyborczej”
pojawiła się wczoraj anonimowa relacja mająca pochodzić
od jednego z pracowników,
który twierdził, że “nie mamy
wątpliwości, że to szczątki ludzi, jest kilka czaszek i inne kości, których nie można pomylić
ze zwierzęcymi”.
Od strony czynników oficjalnych, którym przekazana została sprawa (na teren znaleziska
została skierowana grupa operacyjno-dochodzeniowa poli-

cji, a postępowanie nadzoruje
Prokuratura Rejonowa w Kozienicach), mamy wypowiedź Beaty Galas, rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Radomiu, która
na antenie Radia Dla Ciebie
wyjaśniła, że - Śledczy przeprowadzili już oględziny tego
miejsca. Wszystkie fragmenty
kostne zostały zabezpieczone do dalszych badań. W tym
celu zostanie powołany biegły, który pozwoli nam ustalić,
z jakiego okresu te szczątki
pochodzą. [...] Śledczy biorą
pod uwagę okoliczności historyczne. Na terenie tego tar-

gowiska w okresie II wojny
światowej było zorganizowane
getto żydowskie i być może są
to pochodzące z tego okresu
szczątki ludzkie. Natomiast w
tym momencie takiego konkretu nie możemy podać, bo
to zostanie dopiero ustalone
w toku śledztwa.
Ze
swej
strony
również skierowaliśmy do pani
rzecznik mailowo kilka pytań, na które odpowiedzi
mamy nadzieję wkrótce Państwu przedstawić na naszej
stronie www.tygodnikoko.pl

ła również Jelena Jasek, poetka
związana z Grupą Poetycką „Erato” Kozienickiego Domu Kultury.
Zamierza ona przeprowadzić cykl
warsztatów literacko-plastycznych w Publicznym Przedszkolu
Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w
Kozienicach. Efektem zajęć będzie publikacja oraz wystawa
prac maluchów.
– Każdy ze zgłoszonych wniosków dotyczy innych sfer kultury,
łączy je jednak miejsce pochodzenia. To świetne, kozienickie
pomysły. Nasi mieszkańcy pozytywnie zaskakują nas kreatyw-

nością, a teraz będą mieli okazję wykazać się jako animatorzy
kultury, organizatorzy wydarzeń.
Oczywiście na każdym etapie
realizacji swoich inicjatyw będą
mogli liczyć na wsparcie ze strony naszej kadry – podkreśla dyrektor Elwira Kozłowska.
Na realizację swoich projektów
mieszkańcy będą mieli czas od 1
września do 10 listopada 2021
roku. Organizatorami konkursu
na inicjatywy lokalne są Gmina
Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
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Kozienickie obchody Święta Wojska Polskiego
Od złożenia kwiatów przed Pomnikiem Niepodległości rozpoczęto w Kozienicach, w dniu 15 sierpnia,
obchody Święta Wojska Polskiego. Kwiaty przed pomnikiem złożyli: Związek Rezerwistów i Weteranów Wojska Polskiego
oddział Kozienice, delegacje: Gminy Kozienice, Powiatu Kozienickiego i Związek Piłsudczyków RP oddział Kozienice.

W obchody te wpisało się również uroczyste odsłonięcie kolejnego, już czwartego, kozienickiego muralu. Nowy mural zdobi
blok Kopernika 12 na osiedlu
Energetyki. W jego uroczystym
odsłonięciu, które rozpoczęto od
odegrania hymnu państwowego
przez Orkiestrę Dętą OSP Kozienice, uczestniczyli mieszkańcy,
przedstawiciele gminy i powiatu
kozienickiego, zaproszeni goście: posłowie ziemi radomskiej,
przedstawiciele służb mundurowych, rekonstruktorzy, przedstawiciele różnych ugrupowań
i stowarzyszeń.
Mural pod nazwą „Muralem
przypominamy , muralem utrwalamy - Kozienice świadkiem ważnych wydarzeń historycznych”
jest wspólnym projektem Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych i Gminy Kozienice, dofinansowanym
przez Ministra Obrony Narodowej, a wykonanym i zaprojektowanym przez firmę Estimejt Seweryn Boroch. Mural wykonano
w technologii 3D, a przedstawiona w nim grafika nawiązuje do
historycznych wydarzeń sprzed
365 lat, kiedy to wojska Stefana
Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego stoczyły pod Kozienicami
zwycięski bój z wojskami Fryde-

ryka Badeńskiego - sojusznika
Szwedów. O intencji wykonania
właśnie takiej grafiki, opowiedział witając zgromadzonych na
uroczystości gości i mieszkańców, Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski: - Kozienice i Ziemia Kozienicka to obszar o bogatej i wielokulturowej historii. To
miejsce znanych w historiografii
bitew i walk czasów I Rzeczypospolitej, powstań narodowo-wyzwoleńczych czasów zaborów,
czy też bitew I i II wojny światowej. My, współcześnie żyjący,
jesteśmy winni naszym przodkom, bohaterom - żołnierzom
i cywilom - pamięć. To my, jesteśmy odpowiedzialni za pielęgnowanie historii o nich, o ich życiu
i czynach, które nierozerwalnie
związane są z historią naszego
państwa, z historią naszej gminy.
Mural, który dziś odsłaniamy jest
symbolicznym odniesieniem do
historii oręża polskiego, ciągłości
łańcucha żołnierskich pokoleń,
patriotycznych postaw Polaków i
Ich bohaterskiej walki o wolność.

KSRH Krzysztof Zając.
W trakcie uroczystości rozbrzmiała Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego wykonana
przez Orkiestrę 42. Bazy Lotni-

ctwa Szkolnego z Radomia. Po
niej symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali burmistrz Piotr
Kozłowski, minister Wojciech
Skurkiewicz, posłowie Marek

Podczas uroczystości odsłonięcia muralu głos zabrali także
zaproszeni goście minister Wojciech Skurkiewicz oraz posłowie
Marek Suski i Andrzej Kosztowniak. O znaczeniu bitwy pod Kozienicami powiedział też prezes

Suski i Andrzej Kosztowniak,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach Rafał Sucherman,
Starosta Krzysztof Wolski i prezes
KSRH - Krzysztof Zając. Moment
ten utrwalono na wspólnej fotografii. Na pamiątkę tego wydarzenia przygotowano też specjalne okolicznościowe upominki
dla zgromadzonych. Następnie
w pochodzie prowadzonym
przez orkiestrę dętą OSP i grupy rekonstruktorów uczestnicy
uroczystości przeszli nad Jezioro
Kozienickie. Tu na deskach amfiteatru wystąpili soliści, chór i
orkiestra Państwowego Zespołu
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Dyrygentem i dyrektorem zespołu był maestro Jacek
Boniecki. Koncert poprowadził
Zbigniew Kułagowski.
Tego wieczoru rozbrzmiały pieśni patriotyczne takie jak
„Wojenko, Wojenko”, „Czerwone Maki na Monte Casino” czy
„Modlitwa Obozowa”. „Mazowsze” wykonało tez najbardziej
znane i lubiane przez wszystkich
piosenki powstania warszawskiego. Występ Zespołu kozienicka
publiczność nagrodziła gromkimi
brawami, artyści odwdzięczyli
się bisem. Były też kwiaty i podziękowania przekazane przez
burmistrza i przewodniczącego
Rady Miejskiej w Kozienicach
oraz prezesa KSRH.
Organizatorem koncertu Mazowsza była Gmina Kozienice. Mural
powstał w ramach konkursu MON
"MUR, ALE HISTORIA WOJSKA
POLSKIEGO", a finansującymi to
przedsięwzięcie byli: Ministerstwo
Obrony Narodowej, Gmina Kozienice i Kozienickie Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznych.

Mieszkasz w Kozienicach lub okolicy? Czujesz, że to jest Twoje miejsce na ziemi?
A może łączą Cię z tym miastem miłe wspomnienia?
Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, to znak,
że TWÓJ GŁOS JEST DLA NAS BARDZO WAŻNY!
Weź czynny udział w promocji naszego miasta i zagłosuj na Finalistę Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja
Roku & Budowa XXI w”.
W ramach konkursu do finału zakwalifikowano inwestycję Gminy Kozienice
pn. „Modernizacja Skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach”.
Nazwa brzmi tajemniczo? Mowa o tzw. „skwerku przy samolocie”, położonym
w rejonie Osiedla Energetyk, który po modernizacji został wzbogacony m.in. o tężnię solankową i fontannę.
Jeśli jesteś ciekawy rozstrzygnięcia konkursu, wejdź na stronę:
https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/2262/plebiscite/stage-2?field_city_value=kozienice&title=
i skorzystaj z szansy na zdobycie zaproszenia na Galę Finałową, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie
w 2022 roku (jest to jedna z nagród przewidzianych dla osób głosujących w plebiscycie).
Głosowanie trwa do dnia 22 września 2021 roku.
Regulamin głosowania internetowego jest dostępny pod linkiem:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/sites/default/files/attachments/2021/REGULAMIN%20
DZIĘKUJĘ ZA TWÓJ GŁOS!
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Dożynki z chlebem oraz grantem od Enei Wytwarzanie
T
łumy mieszkańców gminy Kozienice i przyjezdnych gości
wzięły udział w XXI Dożynkach Gminy Kozienice, które odbyły się w Świerżach Górnych. Były tradycyjne obrzędy, konkurs wieńca dożynkowego, swojskie jadło, ludowe występy
oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Gwiazdą wieczoru
był radomski zespół Playboys.

Dożynki Gminy Kozienice rozpoczęły się dziękczynną mszą
świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Świerżach Górnych.
Organizatorem dożynek była
Gmina Kozienice, zaś partnerami wydarzenia Kozienicki
Dom Kultury im. Bogusława
Klimczuka oraz Kozienicka Gospodarka Komunalna i Enea
Wytwarzanie. Tradycyjnie, jak
co roku kapłan odprawiający
mszę święta poświęcił wieńce
dożynkowe. W tym roku był to
biskup pomocniczy diecezji radomskiej Henryk Tomasik. Następnie defiladowym krokiem
wszyscy zebrani przemaszerowali spod kościoła na boisko
w Świerżach Górnych, gdzie
odbyła się dalsza część dożynkowych atrakcji. Orkiestra
Dęta OSP Kozienice stanowiła akompaniament dla przemarszu
korowodu
dożynkowego, w którym pojawiły
się również cheerleaderki z

Ogniska Pracy Pozaszkolnej
„Ogród Jordanowski”.
Gospodarzami
wydarzenia
byli burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski wraz z zastępcami - Dorotą Stępień i
Mirosławem Pułkowskim oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach Rafał Sucherman. Wspólnie z mieszkańcami gminy świętowali również
starosta kozienicki Krzysztof
Wolski. Podczas dożynek obecni byli przedstawiciele innych
gmin z terenu powiatu kozienickiego, służb mundurowych,
a także jednostek organizacyjnych powiatu kozienickiego i
gminy Kozienice. Eneę Wytwarzanie reprezentował Marcin
Łukasiewicz, wiceprezes do
spraw pracowniczych, który
przekazał grant w wysokości
60 tysięcy złotych na wsparcie
inicjatyw społecznych w Świerżach Górnych. (…)
Więcej
na: www.tygodnikoko.pl

Enea Wytwarzanie włączyła się w świętowanie 20-lecia szkoły w Świerżach Górnych

F

estyn rodzinny zorganizowany 21 sierpnia 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych towarzyszył świętowaniu
jubileuszu 20-lecia szkoły. Wydarzenie, którego partnerem była Enea Wytwarzanie wpisało się też w uroczyste obchody jubileuszu IX wieków Świerży Górnych.

Świętowanie rozpoczęło się od
biegu wokół tej miejscowości. Spośród 40 uczestników nagrodzono
20 biegaczy, dokonując wyboru
drogą losową. Pomysłodawcą biegu był Marcin Ogórek, a fundatorem nagród Enea Wytwarzanie.
Uroczystego otwarcia festynu
dokonała dyrektor szkoły, Małgorzata Wolszczak, witając wszystkich
zgromadzonych. Całej społeczności szkolnej życzenia przekazał
Burmistrz Gminy Kozienice, Piotr
Kozłowski wraz z zastępcą - Dorotą
Stępień i przewodniczącym Rady
Miejskiej - Rafałem Suchermanem.
Przedstawicielem Enei Wytwarzanie był Marcin Łukasiewicz,
wiceprezes zarządu ds. pracowniczych, który życzył długich lat funk-

cjonowania szkole i wraz z dyrektor
szkoły wręczył nagrody uczestnikom konkursu na opracowanie
logo szkoły. Autorką zwycięskiego
projektu graficznego okazała się
absolwentka – Amelia Bilska. Nowe
logo stało się inspiracją do powstania maskotki szkolnej – Świerżyka,
który był dużą atrakcją festynu.
W części oficjalnej na scenie zaprezentowały się w pięknym programie artystycznym przedszkolaki
z Przedszkola Nr 6 w Świerżach
Górnych. Atrakcją festynu był iluzjonista Kacper Kulik, który jako
Kid Performer najbardziej zachwycił najmłodszych uczestników
wydarzenia.
(…) więcej
na: www.tygodnikoko.pl
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Enea Kozienice Triathlon za nami
B
lisko 200 osób wzięło udział w tegorocznym triathlonie
Enea Kozienice Triathlon 2021. Enea Wytwarzanie była
sponsorem tytularnym tego wydarzenia.

Triathlon to rodzaj wieloboju,
będący kombinacją pływania, jazdy na rowerze i biegania. Od roku
2000 znajduje się wśród dyscyplin
olimpijskich. Zmagania na dystan-

sie olimpijskim są rozgrywane na
dystansie 1,5 km/40 km/10 km.
Na takim dystansie były też rozgrywane tegoroczne zawody w
Kozienicach. Wzięło w nich udział

SP ZZOZ w Kozienicach: Oddział Ginekologiczno-Położniczy znów działa, szczepienia
podczas Dożynek Powiatu Kozienickiego

N

awiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji
w SP ZZOZ w Kozienicach z wielką przyjemnością informujemy, że zakończono wcześniej niż planowano dezynfekcję
Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.
Z dniem 27 sierpnia 2021 roku
wznawiamy działalność Oddziału
Ginekologiczno – Położniczego,
Traktu Porodowego oraz Oddziału Neonatologicznego. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z
naszych świeżo wydezynfekowanych i posprzątanych pomieszczeń. Zapewniamy doskonałe
warunki pobytu i leczenia zarówno dla kobiet rodzących jak i nowonarodzonych dzieci.
Jednocześnie przypominamy
o możliwości zaszczepienia się
przeciwko COVID-19 podczas
Dożynek Powiatu Kozienickiego,
które odbędą się w najbliższą
niedzielę (29 sierpnia 2021 roku)
w Gniewoszowie.
Wychodząc naprzeciw miesz-

kańcom
naszego
powiatu
i wszystkim przyjezdnym Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
podjęła decyzję, iż w ramach
Punktu Szczepień Powszechnych
przeprowadzi akcję szczepień
przeciwko COVID-19 podczas
Dożynek Powiatu Kozienickiego, które odbędą się w Gniewoszowie 29 sierpnia 2021 roku.
Będzie możliwość zaszczepienia
się szczepionką jednodawkową JOHNSON&JOHNSON, albo
szczepionką dwudawkową PFIZER. Zapraszamy wszystkich
chętnych do zaszczepienia.
Dyrekcja SP ZZOZ
w Kozienicach

150 uczestników, w tym wielu
utytułowanych sportowców, między innymi Sebastian Chmara i
Anna Jesień. Uczestnikami było
też kilkunastu pracowników Enei

Wytwarzanie, w sztafetach oraz
indywidualnie, kończąc sportowe
zmagania na wysokim podium.
Rywalizację prowadzono także w
kategorii wiekowej 10-15 lat w

aquathlonie – pływanie 150 metrów, bieg – 1 kilometr, gdzie wystartowało ponad 40 osób.
Więcej
na: www.tygodnikoko.pl

14. edycja Uniwersytetu
Trzeciego Wieku KDK
I

nteresujące wykłady specjalistów, pasjonujące zajęcia fakultatywne, miło i twórczo spędzony czas… To wszystko czeka na seniorów, którzy zdecydują się na „studiowanie” na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. W środę, 22
września wystartuje jego 14. edycja.
Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
to społeczny fenomen, który
od wielu lat jest dostrzegany i
doceniany na arenie Mazowsza, a coraz częściej również i
całego kraju.
Bogata oferta
W pierwszym semestrze
wykłady wygłoszą m.in. dr
Sebastian Bielak – fotograf,
pisarz, podróżnik i wykładowca akademicki, Andrzej
Pasławski – fotograf, podróżnik, Igor Pogorzelski – reżyser
dźwięku, konsultant muzyczny i operator dźwięku, wykładowca akademicki czy Kamila Wieczorek – absolwentka
geografii i turystyki, pilot
wycieczek i podróżniczka.
Ofertę uzupełnią specjalne
seanse pt. „Kino dla seniora”
w Kinie KDK.

Seniorze, zapisz się!
Zapisy na 14. edycję będą
prowadzone w dniach 9-17
września, w kasach KDK zlokalizowanych na parterze
Centrum
Kulturalno-Artystycznego. Warto podkreślić,
że będą one połączone z zapisami na zajęcia fakultatywne
oraz do grup wykładowych.
Uwaga: zapisanie się do danej grupy wykładowej będzie
równoznaczne z tym, że dana
osoba będzie co tydzień korzystać z wykładu tylko o wybranej porze.
Deklaracje
członkostwa
można pobrać w punkcie informacji KDK lub ze strony
internetowej jednostki www.
dkkozienice.pl. Tam też znajdziemy harmonogram wykładów na I semestr oraz regulaminy.

Inauguracja z atrakcjami
Inaugurację 14. edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku
KDK zaplanowano na środę,
22 września. Odbędzie się
ona, podobnie jak rok temu,
w amfiteatrze na terenie
Ośrodka Rekreacji i Turystyki
Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu (ul. Bohaterów Studzianek 30). Początek
wyjątkowo o godz. 14.00.
W programie wydarzenia
znalazły się: przemówienia
okolicznościowe, wykład inauguracyjny Nadleśniczego
Nadleśnictwa Kozienice Tomasza Sota oraz koncert zespołu VOŁOSI.
Jak zapowiadają organizatorzy wydarzenia, inauguracja będzie transmitowana na
żywo na portalu Facebook, w
oficjalnej grupie pn. „Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury”.
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