
Panorama umieszczona 
jest na parkanie otaczającym  

zespół parkowo-pałacowy, za-
raz przy bramie głównej. Licząc 

sobie ponad 18 m długości  
i ok. 40 m2 powierzchni przed-
stawia – zgodnie z tytułem, 
który był zarazem tytułem pro-
jektu, w ramach którego po-
wstał – najważniejsze momenty 
i wątki historii Kozienic, od śred-
niowiecza aż po wiek XX.  Jest  
z jednej strony bogato ilustro-
wany (zawiera m.in. reprodukcje 
historycznych dokumentów, wy-
ciągnięte z archiwów specjalnie 
na potrzeby projektu), z drugiej 
zaś bogaty w informacje podane  
w formie tekstowej. 

Dla mieszkańców Kozienic  
i odwiedzających nasze mia-
sto turystów będzie z pew-
nością znakomitym, dostęp-
nym dla każdego źródłem 
skondensowanych informacji  
o jego historii!

Baner powstał z inicjatywy Sto-
warzyszenia Przystanek Inicjaty-
wa, w ramach projektu współfi-
nansowanego ze środków Gminy 
Kozienice. Za przygotowanie me-
rytoryczne, poprzedzone prowa-
dzoną przy pomocy mediów spo-
łecznościowych ankietą wśród 
mieszkańców, odpowiadał dr 
Maciej Kordas, za opracowanie 
graficzne zaś Daria Deptuła.

Warto wspomnieć, że Sto-
warzyszenie Przystanek Inicja-
tywa organizuje i współorgani-
zuje wycieczki oraz zajmuje się 
obsługą ruchu turystycznego, 
dla którego uczestników pa-
norama może być ciekawym 
punktem i atrakcją, pomagają-
cą zorganizować sobie wraże-
nia wyniesione ze zwiedzania  
Ziemi Kozienickiej.
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KOZIENICKA PANORAMA HISTORII

Tegoroczne kozienickie obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się  
w formule tradycyjnej – poranne spotkanie na cmentarzu przy kwaterach Legionistów, 

uroczysty przemarsz, przemówienia i składanie wieńców oraz zniczy pod pomnikiem 
na Placu Niepodległości – wzbogacone zostały jednak o swoistą niespodziankę: po 
zakończeniu części oficjalnej odbyło się odsłonięcie KOZIENICKIEJ PANORAMY HISTORII.

KASY FISKALNE ON-LINE
Tel. 503 057 533
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji
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NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

•  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 ciągnik Ursus C-330 
używany. Wiadomość - Brzeźnica 
29 k/Kozienic.
• 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 koparkę CASE obro-
towa 1991 r., koparkoładowarkę, 
stan dobry.  Tel. 668-803-997
• Sprzedam rozrusznik oraz si-
łownik tylny do koparki CASE, 
cena 2000 zł.  Tel. 784-783-757

Firma EOC BELGIUM O/ w Polsce w Łuczynowie 
poszukuje kandydatów na stanowisko: Pracow-
nik Produkcyjno-Magazynowy do działu produkcji  
wodnych klejów do papieru.

Wymagania: wykształcenie min. średnie, uprawnienia do 
obsługi wózków widłowych, dyspozycyjność i gotowość 
do pracy w systemie 2-zmianowym,

Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę  w pełnym 
wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie stałe oraz premię 
uznaniową, możliwości pracy stałej w stabilnej firmie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z firmą 
tel. 48 332 03 32, lub 502 329 474 lub 

na email: rekrutacja.eoc2015@gmail.com
EOC Belgium nv SA Oddział w Polsce 

Łuczynów 98 C, 26-900 Kozienice

• Do sprzedaży: wyposaże-
nie likwidowanego mieszkania,  
Tel. 505-143-724
• Sprzedam pianino do renowacji 
ponad 100-letnie, 630 zł. 
Tel. 501-566-168
• Sprzedam komputer stacjonarny 
marki DELL Windows 7 Professio-
nal z monitorem DELL. Procesor: 
Intel Pentium CPU G640 2.80 GHz 
Pamięć RAM 8.00GB. 64-bit. Tel. 
606-743-998
• Sprzedam wersalkę, stan 
bardzo dobry, cena 120 zł.  
Tel. 501-566-168
• Sprzedam fotele stan bar-
dzo dobry, cena za fotel 25 zł  
Tel. 501-566-168
• Sprzedam wagę do 500 kg, stan 
dobry, cena 90 zł 
Tel. 501-566-168
• Sprzedam drzwi drewnia-
ne stan dobry cena 180 zł.  
Tel.  501-566-168
• Sprzedam beczkę 600l ocynk. 
Szczelna z zaworem, używana do 
wody. Tel. 604 420 756
• Sprzedam 2 sedesy poznańskie. 
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam kompletną szaf-
kę łazienkową z umywalką.  
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam klimę stojącą. Tel. 
668-803- 997

• Sprzedam działkę budowlaną 
900m2 z pozwoleniem na budo-
wę, ogrodzoną. Tel. 668-803-997

• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy. Tel. 690-509-802

• Sprzedam działkę rekreacyjną 
nr 48 na ROD „USTRONIE” w Ko-
zienicach. Działka zabudowana – 
altanka murowana z poddaszem, 
podpiwniczeniem i własnym uję-
ciem wody. Tel: 501 478 780

• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okoli-
ce. Tel. 739-075-275

• Sprzedam gospodarstwo 
rolne, 15 ha, gm. Policzna.  
Tel. 784-783-757

• 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

• Przystojny i zadbany zamożny 
wdowiec pozna Panią w wieku 
50-60 lat na dalsze lata życia.  
Tel. 609-972-676

• Facet 48 lat pozna kobietę z 
Kozienic i okolic. Proszę o SMS-y. 
Tel. 508-615-325

PRACOWNICY Z UKRAINY
Agencja pracy dostarczy pracowników produkcyjnych 

liniowych/magazynowych do pracy przy uprawach  owoców, warzyw 
oraz do prostych procesów produkcyjnych z Ukrainy, Mołdawii.  

Indywidualne warunki współpracy 
Tel: 502-741-971

SPRZEDAM komplet opon 
letnich KLEBER 195/55/R15 
i jedną  oponę  MICHELIN  
195/55/R15.  Cena  do  uzgod-
nienia.  Tel. 604 420 756

KASY FISKALNE ON-LINE
1470 brutto LAN

1639 brutto  WI-FI
1720 brutto  GSM
Spółdzielnia Socjalna 

"PRZYSTANEK KOZIENICE"
Tel. 503 057 533

Punkt serwisowania kas mieści się 
przy ul. Konstytucji 3 Maja 3

(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)

Działki pod zabudowę rekreacyjną lub 
mieszkalną (od 800m2 do 1,84 ha), 

dom murowany z działką. 
SPRZEDAM stodołę drewnianą 10x7m, kryta 

blachą trapezówką. Rok budowy 2003
Ruda k/Kozienic. tel. 8812126601

Państwu Danucie i  Kazimierzowi Smykiewicz
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
dużo łask Bożych,

pociechy z dzieci i z wnucząt 
oraz wszystko co się szczęściem zwie

składa Kółko Różańcowe z Magnuszewa
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Dzień dobry!

Z redaktorem naczelnym doszliśmy ostatnio do wniosku, 
że czegoś w OKU brakuje, by następnie, po dłuższym tro-
pieniu tego czynnika X, zidentyfikować go jako brak... no 
właśnie: przywitania i wstępniaka. Tego zwyczajnego “dzień 
dobry”. Kącika, w którym moglibyśmy do Państwa po prostu 
mówić, zostawić kilka słów niezależnie od tworzenia i gro-
madzenia wypełniających numer różnorodnych materiałów. 
Tego wyraźnie zabrakło i za to składamy serdeczną samoo-
kokrytykę.

Powrót wstępniaka to nie jedyna zmiana: chcąc przepuś-
cić przez nasze kolumny trochę świeżej krwi, zapraszamy 
do współpracy felietonistów, którym docelowo oddamy 
całą stronę. W tym numerze nie wygląda to jeszcze wizual-
nie tak, jak sobie to planujemy, ale krok w dobrą stronę zo-
stał uczyniony: obok znajdziecie Państwo teksty Krzysztofa 
Reczka, Krzysztofa Tłoczka i Mateusza Mikulskiego. Nego-
cjujemy także z innymi ciekawymi personami, a teraz kie-
rujemy zaproszenie do Państwa: jeśli czujecie się w formie, 
by w formule krótkiego (do 2500 znaków) mini-felietonu 
podzielić się z nami i naszymi Czytelnikami jakąś refleksją, 
radością, obserwacją, bolączką... zapraszamy serdecznie do 
kontaktu pod adresem redakcja@tygodnikoko.pl. Jedyne 
ograniczenie, o jakiego respektowanie chcielibyśmy prosić 
w zakresie wyboru tematów, to kwestia unikania wątków  
stricte politycznych.

Stuknęło nam w te wakacje 20 lat. Cóż się przez ten czas 
w OKU wydarzyło, jacy ludzie się przez OKO przewinęli, 
gdzie teraz są? Było na ten temat trochę wspominkowych 
artykułów, w poniedziałek natomiast, w Kawiarni Kultural-
nej w Kozienicach, o godzinie 18:00 odbędzie się spotka-
nie, na które udało nam się zaprosić kilka bardzo ważnych 
dla historii naszego pisma postaci, toteż wieczór zapowiada 
się długi i ciekawy - serdecznie zapraszamy również Was! 
Powspominamy wspólnie, a może i - kto wie - wyznaczymy  
kierunek na przyszłość?

Tymczasem zapraszamy do lektury bieżącego numeru. 
Bardzo ciekawym jego punktem wydaje się pierwsza część 
publikacji dr. inż Bogusława Bluma, dotyczącej nie Kozie-
nic akurat, a Pionek, ich historii i historycznej pamięci. To 
też jeden z kierunków, w jakich chcemy  zmierzać: więcej 
ciekawostek i opracowań dotyczących regionu, a nie tylko 
miasta z którego OKO wyrosło. Na koniec pozdrawiamy ser-
decznie wszystkich Czytelników, ale także osoby prowadzą-
ce wszystkie sklepy, piekarnie, kioski, apteki, stacje benzy-
nowe, instytucje i inne przybytki, w których OKO na tychże 
Czytelników w co drugi czwartek czeka. Bez Was pisanie  
tych słów nie miałoby sensu :)

AlKo

Wspomnienie hospicyjnego festynu
To było parę tygodni temu, niedawno, choć trochę czasu już minęło od tych chwil, kiedy 

19 września spotkaliśmy się na terenie przyjaznej i gościnnej PSP nr 1 w Kozienicach, by 
wspólnie uczestniczyć w II Festynie Hospicyjnym z Eneą. 

Niczym jesienne liście spadło 
już nieco kartek z kalendarza  - 
wystarczająco dużo, by pokusić 
się o nieco refleksji, ponownie 
skosztować atmosfery tamte-
go dnia, ale i wybiec myślami w 
przyszłość. Pierwszą myśl, sko-
jarzenie, jakie przywodzi wspo-
mnienie festynu, można oddać 
słowem  jedność. Było tak, jak w 
znanej pięknej pieśni:

„Abyśmy byli jedno, podajmy 
sobie ręce. Abyśmy byli razem i 
jedno mieli serce”. Jeśli ktoś uzna 
to porównanie za nazbyt afekto-
wane – trudno, niech wybaczy 
piszącemu.

Tego dnia łączyło nas wszyst-
ko. Początkowo troska, czy z po-
wodu dojmującego zimna nasz 
festyn,  II Festyn Kozienickiego 
Hospicjum im. Sł. Bożej Matki 
Kazimiery Gruszczyńskiej, bę-
dziemy mogli uznać za udany, czy 
spełni nasze oczekiwania i przy-
niesie zamierzone efekty. Wszy-
scy z niepokojem zerkaliśmy w 
zachmurzone niebo. Gdy dzień 
miał się już ku końcowi, łączy-
ła nas radość, że pomimo tych 
trudności było super!, że, dzięki 
Bożej pomocy, wszystko wszyst-
ko się udało!

A w międzyczasie? Z trudem 
wstrzymując wybuchy entuzja-

zmu, spontanicznie, niczym dzie-
ci, cieszyliśmy się z pomyślnie 
zakończonej licytacji każdego 
daru, jaki na ten cel złożyli hoj-
ni dobrodzieje. Cieszyli się na-
bywcy przedmiotów, nierzadko z 
góry upatrzonych w licytacyjnym 
namiocie, cieszył się aukcjoner, 
cieszyło Hospicjum.

Dzieliliśmy się chlebem, grza-
liśmy dłonie ciepłem miseczek 
wypełnionych bigosem, pieroga-
mi,

pyszną zupą. I jeśli to prawda, 
że przez żołądek trafia się do ser-
ca, to serca nasze były niczym te 
piernikowe na miodzie. W do-
datku oblane czekoladą.

Jak zostało to skrupulatnie po-
liczone, na szkolnym podwórzu 
stanęły 32 barwne namioty zago-

spodarowane przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich, instytucje kultury, 
leśników, prywatne firmy, kozie-
nickich twórców. Wspólnym wy-
siłkiem zgromadziliśmy blisko 62 
tys. złotych, tak bardzo potrzeb-
ne dla kontynuowania naszej mi-
sji niesienia pomocy. To ważne, 
bardzo ważne.

Ale to nie wszystko. Powięk-
szyliśmy bowiem ten wymierny 
rezultat o, używając języka eko-
nomii, pewną wartość dodaną. 
Otóż, mówiąc o określonej spo-
łeczności, często nazywamy ją 
wspólnotą.  Tyle, że na co dzień 
jej członków wiele łączy, ale wie-
le też dzieli. Prawdziwa wspólno-
ta powstaje wtedy, gdy ludzie ze 
szczerego serca, bezinteresow-
nie, jednoczą się wokół pięknych 
i szczytnych celów.  I właśnie to 
udało nam się osiągnąć w ten 
pochmurny, lecz jakże piękny, 19 
dzień września, dzień II Festynu 
hospicyjnego z Eneą, który na 
długo jeszcze w nas pozostanie.

Bo byliśmy razem – dzieci i ich 
rodzice oraz dziadkowie, nasi 
duszpasterze, samorządowcy, 
młodzież szkolna i jej wycho-
wawcy. Trawestując nieco słowa 
przytaczanej już pieśni, dzielili-
śmy się chlebem, dzieliliśmy się 
niebem; odmieniało się oblicze 
ziemi, tej ziemi. Wtedy.

 Krzysztof Reczek

Każdy ma swoją historię
Każdy jest inny. Każdy ma inną, swoją historię – banał. Dawid ma 12 lat. Odkąd pamięta jego 

rodzice pili. Ma trzy młodsze siostry, które nigdy nie widziały trzeźwych rodziców. Kasia, 
Basia i Marysia - miłe, wesołe i z FAS – podręcznikowe przykłady alkoholowego zespołu pło-
dowego. Im młodsza, tym bardziej zaawansowane stadium. 

Pytanie dlaczego jest zbędne. 
Sprawa sądowa kończy się ode-
braniem dzieci. To wydarzenie 
zmienia również historię życia 
Pana Andrzeja. Andrzej to ten, 
który nie pije. Andrzej, to ten 
który przestał chodzić na ryby, 
spotykać się ze znajomymi, bo 
niby kiedy? Kawaler, nie mają-
cy potomstwa, który cztery lata 
temu musiał rzucić pracę, bo na 
nic nie ma czasu. Jak to możliwe? 
Andrzej stał się ojcem. Może nie 
w ciągu chwili, bo procedury są 
długie, ale czym jest kilka miesię-
cy w perspektywie  całego życia. 
Wujkiem już był od 12 lat. Tak, 
samotny facet, który stał się oj-
cem. I to przez wielkie, ogromne, 
„O”, bo jest ojcem czwórki cho-
rych dzieci. Na najprostsze, ale i 
najtrudniejsze, pytanie, zadane z 
pełnym podziwem: „Dlaczego?”  
odpowiedział prosto: „Żeby ich 
nie rozdzielili. To moja jedyna 
rodzina.” I serce zadrżało, moje, 
jego pewnie też, a dzieci dalej w 
ciepłym, czystym i bezpiecznym 
domu bawiły się resorakami. 
Pewnie zastanawiacie się dlacze-
go musiał rzucić pracę? Przecież 

ludzie mają dzieci i pracują – pew-
nie! Dwunastogodzinna zmiana, a 
w domu czwórka dzieci, w tym 
dwoje poniżej piątego roku życia. 
I ciągła spirala kataru. Jedno zdro-
wieje, drugie zaczyna chorować. 
Każdy pracodawca marzy, o takim 
pracowniku, każdy.

Dlaczego Wam o tym piszę? 
Głodni nie chodzą, bo Pan Andrzej 
dostaje wsparcie od państwa. 
Ubrać też mają się w co, chociaż 
w tym miesiącu na zimowe buty 
nie starczyło. „Bywają inni, którzy 
mają gorzej” powiedziała głowa 
rodziny. I w tym momencie zyskał 
w moich oczach jeszcze bardziej. 
To tylko niewielki fragment ich 

historii. Gdybym miał opowie-
dzieć całą to OKO by wam się 
przez całą noc nie zamknęło. Nie 
jestem fanem horrorów, drama-
tów tym bardziej. Za to jestem 
fanem doceniania postawy lu-
dzi, ludzi takich jak Pan Andrzej, 
których podziwiam. Ludzi, którzy 
nie pytali „Jak?” tylko zrobili to 
co mówiło im serce. Dlaczego o 
nich czytacie? Bo właśnie ruszyła 
Baza Rodzin, rodzin potrzebują-
cych pomocy, ubrań, żywności, 
ale i znaku wiary w nich, że są 
wartościowi. Że są ludzie, któ-
rzy ich doceniają i chcą pomóc 
w tym trudnym dla nich czasie. 
Każdy jest inny, każdy ma inną, 
swoją, historię – historia Dawida, 
Kasi, Basi, Marysi i Andrzeja to nie 
jest banał! Więcej takich historii 
znajdziecie na www.szlachetna-
paczka.pl. Zajrzyjcie tam nie po 
dreszcze i emocję, zajrzyjcie żeby 
ich poznać, a może i pomóc.

Szczegóły dotyczące rodziny zo-
stały zmienione w celu uniemożli-
wienia zidentyfikowania i dla bez-
pieczeństwa bohaterów historii.

Mateusz Mikulski

Znalazłem jakiegoś 
egzotycznego ptaka!

"Dzień dobry, znalazłem jakiegoś egzotycznego ptaka, czy 
mogę go przywieźć?"

Nie jest to naj-
bardziej nietypo-
wy telefon, jaki 
miałem okazję 
odebrać, ale z 
pewnością ten 
wywołał we mnie 
szczególne za-
interesowanie. 
Zdarza się prze-
cież, że ktoś hoduje jakiegoś egzo-
tycznego ptaka, a ten wydostawszy 
się na wolność, kiepsko sobie radzi 
w naszym polskim klimacie, zwłasz-
cza w listopadzie. Tym razem, po 
otwarciu pudełka-niespodzianki 
w środku swoimi uroczymi oczami 
patrzyła na mnie słonka. Choć jej 
obecność w Polsce nie jest niety-
powa, to wygląd, zwłaszcza czasz-
ki i wydłużonego dzioba budzi  
egzotyczne skojarzenia.

Ośrodek rehabilitacji dzikich zwie-
rząt jest miejscem, które ogląda za-
równo te rzadkie jak i pospolite ga-
tunki dzikich zwierząt, każde jednak 
znajduje tu swoją najlepszą, często 
jedyną szansę na powrót do zdrowia 
i życia na wolności.

Garbatka, która kojarzy się naj-
częściej z letnim wypoczynkiem  
i wyjątkowym mikroklimatem, po-
woli pojawia się w świadomości 

ludzi, którym 
bliska jest dzika 
fauna, jako ko-
lejne miejsce na 
mapie kraju, w 
którym przez cały 
rok każdy dzi-
ki ssak lub ptak 
może liczyć na 
specjalistyczne 

wsparcie. Jak dotąd na "liście gości" 
mamy blisko 90 pozycji, to bardzo 
wiele biorąc pod uwagę fakt, iż roz-
poczęliśmy działalność pod koniec 
czerwca. Nadchodząca zima to pew-
nie wzmożona ilość ofiar wypadków 
komunikacyjnych, ale także osłabio-
ne lub chore zwierzęta, które albo 
powinny spać snem zimowym albo 
być już dawno daleko stąd na połu-
dnie. Choć liczę, że liczba potrzebu-
jących pomocy będzie niewielka, bo 
życzymy sobie by jak najmniej zwie-
rząt wymagało naszego wsparcia, 
to jednocześnie mam nadzieję, że 
każde z tych potrzebujących spotka 
człowieka, może właśnie Ciebie, któ-
ry w krytycznym dla nich momencie 
wykręci nasz numer.

"ZOO-RATOWNICTWO Garbatka, 
w czym mogę pomóc?"

Krzysztof Tłoczek

Tel. alarmowy: 781 356 892
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Energię mamy we krwi! Kolejna 
akcja honorowego krwiodawstwa 
w Elektrowni Kozienice za nami

Wyjątkowa wystawa 
w wyjątkowym miejscu 

Aż 18 litrów krwi oddali w środę, 10 listopada w Elektrowni Kozienice honorowi krwio-
dawcy. Była to już piąta akcja zorganizowana na terenie spółki w tym roku w ramach 
programu „Energię mamy we krwi”, w który zaangażowana jest cała Grupa Enea.

Specjalny punkt medyczny 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa  
w Radomiu zorganizowany został 
w sali konferencyjnej budynku 
administracji. Na apel organiza-
torów odpowiedziało 43 chęt-
nych pracowników Elektrowni. 
Po badaniach do oddania krwi 
zakwalifikowano 40 osób. Ze-
brano łącznie 40 jednostek krwi, 
czyli aż 18 litrów życiodajnego 

płynu. Mimo panującej epidemii 
koronawirusa wydarzenie uda-
ło się zorganizować w sposób 
bezpieczny dla krwiodawców  
i personelu medycznego. Pro-
jekt nieustannie cieszy się du-
żym zainteresowaniem, co 
widać po liczbie osób chęt-
nych do oddania krwi podczas  
każdej akcji.

Wszystkie dotychczasowe ak-
cje były organizowane wspólnie  

z aktywnie działającym przy 
Enei Wytwarzanie Klubem Ho-
norowych Dawców Krwi. W tym 
roku w akcje włączyły się rów-
nież Związki Zawodowe działają-
ce przy Enei Wytwarzanie.

Była to ostatnia, zaplanowana 
w tym roku na terenie elektro-
wni akcja krwiodawstwa. Mamy 
nadzieję, że kolejne, wspólne 
inicjatywy przed nami, o czym 
będziemy informować.

 „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice” w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Radomiu  

Rzadkie storczyki i drzewa owocowe, owady zapylające  
i zwierzęta łowne, unikalne gatunki węży oraz wiele ga-

tunków ptaków. Takie bogactwo przyrody można spotkać na 
terenie… Elektrowni Kozienice. Można je tez zobaczyć na wy-
stawie  fotograficznej „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice”, 
która prezentowana jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Radomiu. 

Autorem zdjęć jest Jacek Tabor, 
prezes Mazowiecko – Świętokrzy-
skiego Towarzystwa  Ornitologicz-
nego, które od lat wspiera Eneę 
Wytwarzanie w proekologicznych 
wydarzeniach i edukacji przyrodni-
czej. W podobne działania zaanga-
żowana jest Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Radomiu, 
stad powstał pomysł,  by właśnie 
w jej siedzibie zaprezentowana 
została wystawa „Zielone Oblicze 
Elektrowni Kozienice”. 

Wernisaż odbył się we wtorek 
16 listopada 2021 roku, z udziałem 
m.in. dyrektora Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych  Andrzeja 
Matysiaka, wiceprezesów Enei 
Wytwarzanie Marcina Łukasiewicz 
i Jana Mazurkiewicza oraz wice-
prezesa Enei Nowa Energia Stefa-
na Traczyka. 

- Lasy Państwowe, w szczegól-
ności RDLP w Radomiu i  Nadleś-
nictwo Kozienice współpracują 
z Enea Wytwarzanie i MŚTO w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
zakresu ochrony przyrody, eduka-
cji i innych działań w obszarze spo-
łecznej odpowiedzialności Lasów 
Państwowych – mówił w swoim 
wystąpieniu Andrzej Matysiak.  

Marcin Łukasiewicz zwrócił uwa-
gę na wyjątkowość wystawy, gdyż 
pokazuje ona bogactwo przyrody 
na tak przemysłowym terenie.  

- Wszystkie fotografie zostały 
wykonane bezpośrednio na te-
renie Elektrowni Kozienice – po-
twierdzał autor wystawy, Jacek Ta-
bor - Szczególnie zależało mi, aby 
każde ujęcie w sposób oryginalny 
pokazywało w tle teren zakładu. 
Wskazuje to wiarygodnie na duże 
bogactwo przyrodnicze Elektro-
wni, wielość występujących tu 
chronionych gatunków, obfitość 
bazy pokarmowej dla pszczół czy 
bogactwo drzew i krzewów.

Jacek Tabor dodał, że wysta-
wę dedykuje swojemu tragiczne 
zmarłemu bratu, słynnemu foto-
grafowi przyrody Arturowi Tabo-
rowi.  

 Wystawa „Zielone oblicze Elek-
trowni Kozienice” prezentuje bo-
gactwo przyrodnicze w obrębie 
Elektrowni Kozienice. Zostało ono 
odkryte niedawno i wciąż jest 
obiektem obserwacji oraz badań, 
w jaki sposób duży obiekt prze-
mysłowy może koegzystować ze 
środowiskiem przyrodniczym, 

rzadkimi gatunkami – a to wszyst-
ko na skraju Puszczy Kozienickiej i 
w dolinie rzeki Wisły.

Wystawa podzielona jest na czte-
ry tematyczne moduły. W pierw-
szym z nich obrazuje to, co jest 
„bazą” dla bogactwa przyrodnicze-
go, czyli roślinność, różne typy sied-
lisk, naturalnych zakątków. 

W kolejnym rozdziale prezen-
towane są wybrane gatunki roślin 
i porostów znajdujących się pod 
prawną ochroną. Są to zarówno 
rzadkie storczyki, jak i mszaki peł-
niące funkcję glebochronną, ko-
canki piaskowe, porosty będące 
wskaźnikami jakości powietrza.

Podczas inwentaryzacji przyrod-
niczej terenu wykazanych zostało 
wiele gatunków drzew i krzewów 
ozdobnych, które pełnią jedno-
cześnie funkcję użytkową. Są to 
drzewa i krzewy owocowe - jabło-
nie, grusze, pigwowce, winorośl. 
Moduł trzeci przybliża na zdjęciach 
to nieznane dotychczas bogactwo 
przyrodnicze Elektrowni Kozienice.

W czwartej części pokazywane 
są charakterystyczne gatunki zwie-
rząt, jakie udało się sfotografować 
w różnych siedliskach - żerujące, 
odpoczywające, korzystające z 
bezpieczeństwa w obrębie Elek-
trowni. Są to głównie owady zapy-
lające, które współżyją z ogromną 
obfitością roślin miododajnych, 
ale na fotografiach udało się także 
uwiecznić wiele gatunków ptaków, 
zwierzęta łowne, rzadkie węże. 

Wystawę można oglądać w sie-
dzibie RDLP w Radomiu, ul. 25 
Czerwca 68 do 14 grudnia 2021 
roku w godzinach pracy tej insty-
tucji. Obowiązuje noszenie mase-
czek, przed zwiedzaniem należy 
także poddać się elektronicznemu 
pomiarowi temperatury ciała. 

Grupa Ratowników Przedmedycznych Enei Wytwarzanie 
rozwija swoje umiejętności podczas szkolenia i ćwiczeń 
z zakresu ratownictwa medycznego
Grupa Ratowników Przed-

medycznych Enei Wy-
twarzanie rozwija swoje 
umiejętności poprzez  udział 
w szkoleniu z ratownictwa 
medycznego oraz aktywne 
uczestnictwo w ćwiczeniach 
z zakresu ratownictwa tech-
nicznego i medycznego.

W środę, 27 października  
w siedzibie Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kozienicach zorganizowano 
szkolenie z zakresu ratownictwa 
medycznego. Podczas prelekcji 
przeprowadzona została cześć te-
oretyczna oraz nauka praktyczna, 
w której udział wzięli strażacy z 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 
w Kozienicach oraz pracownicy 
Enei Wytwarzanie należący do 
Grupy Ratowników Przedmedycz-
nych. Głównym celem zorgani-
zowanych zajęć było poszerzenie 
wiedzy w zakresie kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy oraz przy-
gotowanie zespołów do udziału  
w międzygminnych ćwiczeniach 
ratowniczych. Zapowiedziane 

ćwiczenia rozpoczęły się już na-
stępnego dnia. W czwartek, 28 
października w miejscowości Le-
żenice w gminie Głowaczów, z ini-
cjatywny  Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
zienicach oraz współudziale wójta 
Gminy Głowaczów zorganizowa-
no ćwiczenia z zakresu ratowni-
ctwa technicznego i medyczne-
go. W manewrach udział wzięła 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza 
Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
zienicach. Do udziału w akcji za-
proszeni zostali druhowie Ochot-
niczych Straży Pożarnych z gminy 
Kozienice - OSP Wola Chodkow-

ska oraz z gminy Głowaczów - OSP 
Brzóza i OSP Głowaczów, a także 
grupa ratowników przedmedycz-
nych z Enei Wytwarzanie. Ćwicze-
nia zorganizowane zostały w celu 
doskonalenia technik uwalniania 
osób poszkodowanych z pojaz-
dów oraz usprawnienia udzie-
lania kwalifikowanej pierwszej 
pomocy rannym. Podczas akcji, 
w ramach której przygotowano 
trzy bardzo realistyczne epizody, 
zrealizowano różne scenariusze 
polegające na przećwiczeniu spo-
sobów uwalniania z pojazdów 
osób poszkodowanych w wyni-
ku wypadków samochodowych 
oraz udzieleniu pierwszej pomo-
cy medycznej. Członkowie grupy 
ratowniczej z Enei Wytwarzanie 
mieli okazję wziąć udział w jed-
nym z epizodów, podczas które-
go mieli kontakt ze statystami, 
którzy odgrywali rolę poszkodo-
wanych. Akcja ratownicza prze-
prowadzona została w bardzo 
profesjonalny sposób, a powagi 
sytuacji dodawał tłum obserwa-
torów, który stanowili uczniowie  
z pobliskich szkół. 

Nabyta wiedza i nowe umiejęt-
ności praktyczne z pewnością po-
zwolą naszym ratownikom szybko 
i odpowiednio reagować w sytua-
cji zagrożenia życia.
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Obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 
Hołd poległym, msza za ojczyznę, koncerty patriotyczne. 

Kozienice w wyjątkowy sposób uczciły 103. rocznicę od-
zyskania przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli

Koncert Muzyki Polskiej
Obchody rozpoczęły się już w 

środowy wieczór 10 listopada w 
Centrum Kulturalno – Artystycz-
nym od koncertu Niepodległa 
Nuta. Podczas niego wystąpili 
uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Muzycznej oraz chóry Bel Canto 
i Fermata. Gościem wieczoru był 
uczestnik XVIII edycji Międzyna-
rodowego Konkursu Pianistyczne-
go im. Fryderyka Chopina Marcin 
Wieczorek.  W tym dniu w sali ka-
meralnej rozbrzmiewały najbar-
dziej znane utwory Chopina ale 
też innych polskich kompozyto-
rów m.in. Karola Szymanowskie-
go czy Witolda Lutosławskiego. 
Koncert poprowadzili  Edyta Za-
wadzka oraz Artur Miedziński. W 
gronie przybyłych  gości byli m.in. 
burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski, jego zastępca Miro-
sław Pułkowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej Rafał Sucherman 
oraz radni.

Hołd poległym
Dzień później w czwartek 11 li-

stopada odbyła się główna część 
uroczystości patriotycznych.  O 
godz.  8.15 na kozienickim cmen-
tarzu zostały złożone kwiaty i 
zapalone znicze zarówno w kwa-
terze Legionistów jak też na od-
nowionym grobie nieznanego 
żołnierza. W gronie składających 
były m.in. delegacje organiza-
torów kozienickich obchodów 
Święta Niepodległości czyli władz 
Gminy Kozienice na czele z bur-
mistrzem Piotrem Kozłowskim  
„i przewodniczącym Rady Miej-
skiej Rafałem Suchermanem oraz 
Powiatu Kozienickiego na czele ze 
starostą Krzysztofem Wolskim  i 
przewodniczącym Rady Powiatu 
Włodzimierzem Stysiakiem. Ogó-
łem na cmentarzu hołd poległym 
za wolna ojczyznę oddało kilkana-
ście delegacji. 

Msza w intencji ojczyzny
Kolejnym punktem uroczystości 

była Msza św. w intencji ojczyzny 
odprawiona w kościele pw. Św. 

Rodziny w Kozienicach. W mszy 
uczestniczyły liczne poczty sztan-
darowe, przedstawiciele władz 
samorządowych różnych szczebli 
oraz mieszkańcy ziemi kozieni-
ckiej. W liturgię słowa czynnie 
włączyli się organizatorzy bur-
mistrz i starosta. Oprawę muzycz-
ną mszy zapewniła m.in. Orkie-
stra Dęta OSP, a kazanie wygłosił 
ks. Robert Kowalczyk.

Apel poległych 
z salwą armatnią
Po mszy, licznie zebrani pro-

wadzeni przez kawalerzystów ze 
Szwadronu Ziemi Kozienickiej im. 
Majora Jerzego Sas Jaworskiego   
z Garbatki Letnisko oraz Orkiestrę 
Dęta OSP przemaszerowali ulica-
mi Głowaczowską i Sportową na 
plac  przy Pomniku Niepodległo-
ści. Tu po odśpiewaniu hymnu 
państwowego , wspólnie z ks. 
Dziekanem Władysławem Sarwą 
pomodlono się za tych, którzy od-
dali swe życie za wolna ojczyznę. 
Po czym głos zabrali organizatorzy 
uroczystości.

- Po latach niespełnionych 
marzeń, utraconych nadziei, po 
prawie wieku niebytu, wtedy w 
1918 roku Rzeczpospolita rodziła 
się na nowo. Wielkie wydarzenia 
historyczne, których bohaterom 
oddajemy dzisiaj cześć, skłaniają 
nas do wielu przemyśleń i zapew-
ne każdy z nas wysnuje własne 
wnioski. Jeśli jednak spytamy, co 
było charakterystyczne dla tam-
tego okresu co rzuca się nam  
w oczy to myślę, że zjednoczenie 
Polaków wokół wspólnych celów 
– podkreślił  burmistrz Piotr Ko-
złowski

W swej wypowiedzi zaznaczył 
też, że po odzyskaniu niepodle-
głości państwo nasze rozwijało 
się dzięki umiejętności współ-
pracy naszych przodków. I z ta-
kiego zachowania powinniśmy  
brać przykład.

- Mimo różnych poglądów, ocen 
- co w demokracji jest rzeczą na-
turalną - mimo często negatyw-
nych wzajemnych emocji musimy 

pamiętać , że tworzymy jeden 
naród, mamy tylko jedną ojczy-
znę, mamy jedną Polskę. Dlatego 
szanujmy się nawzajem, wspie-
rajmy się i dbajmy o tę Polskę. Ta 
wspólna dbałość o Polskę, będzie 
najlepszym hołdem jaki możemy 
oddać bohaterom 1918 roku, bez 
ofiary których nie byłoby Polski na 
mapie świata – dodał burmistrz

Do wspólnych działań pomimo 
różnic poglądowych nawiązała w 
swym wystąpieniu zastępca sta-
rosty powiatu kozienickiego Mał-
gorzata Bebelska.

- Wolność została nam dana, 
abyśmy budowali ją w ramach 
narodowej wspólnoty. Pamiętaj-
my, że wskrzeszona 103 lata temu 
ogień wolności, który przyniósł 
polskość to nie tylko wydarzenie 
historyczne, to postawy, to dzia-
łania to heroizm tych, którzy tę 
wolność wywalczyli czerpiąc z do-
świadczeń poprzednich pokoleń 
pamiętajmy też, że to my wszyscy 
mamy wpływ na otaczającą nas 
rzeczywistość.

Obecny na uroczystości po-
seł Andrzej Kosztowniak po-
dziękował mieszkańcom za  
tak liczny udział.

- Dzisiaj obchodzimy wyjątko-
wy dzień w historii Polski. Dzień 
radosny. Dziękuje Wam wszyst-
kim za Waszą obecność i Wasze 

świadectwo, za to że jesteście, 
za to że wspominacie, za to, 
że świętujecie. W Kozienicach 
to święto wygląda naprawdę  
pięknie – dodał poseł.

Kolejnym punktem obchodów 
było złożenie kwiatów i zapale-
nie zniczy przed pomnikiem przez 
przybyłe delegacje. W tym posła 
na sejm Andrzeja Kosztowniaka, 
władz samorządowych Gminy 
Kozienice, samorządu Powiatu 
Kozienickiego, radnego sejmiku 
województwa mazowieckiego, 
społecznego komitetu budowy 
pomnika, okolicznych samorzą-
dów,  organizacji kombatanckich, 
politycznych, organizacji i stowa-
rzyszeń pozarządowych, związ-
ków zawodowych, w tym Enei 
Wytwarzanie, harcerzy, służb 
mundurowych, zakładów pracy 
i placówek oświatowych. W su-
mie wiązanki i znicze złożyło oko-
ło 40. delegacji. Po czym odbył 
się Apel Pamięci poprowadzony 
przez Pawła Kibila ze Szwadro-
nu Ziemi Kozienickiej został on 
zwieńczony salwą honorową z 
repliki armaty hukowej. Uroczy-
stość pod pomnikiem zakończyło 
odegranie przez orkiestrę jednej 
z najbardziej znanych  pieśni le-
gionowych  „My pierwsza bryga-
da”. Wartę honorową zarówno na 
cmentarzu jak i przez Pomnikiem 
Niepodległości pełnili przedstawi-
ciele Wojsk Obrony Terytorialnej 
, Skauci Europy oraz członkowie 
Kozienickiego Stowarzyszenia  
Rekonstrukcji Historycznych.

Kozienicka Panorama Historii
Kolejnym punktem obchodów 

tego wyjątkowego święta było 
uroczyste odsłonięcie Kozienickiej 
Panoramy Historii. Jest to baner 
o powierzchni 40 m2 ukazujący 
dzieje naszego miasta od śred-
niowiecza po wiek XX. Można go 
oglądać przy wjeździe do Zespołu 
Pałacowo – Parkowego. Panora-
ma powstała w ramach projek-
tu realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Przystanek Inicjatywa  
i współfinansowanego przez Gmi-
nę Kozienice. Za konsultacje od-
powiedzialny był historyk Maciej 
Kordas, a oprawę graficzną wyko-
nała Daria Deptuła. Uroczystego 
otwarcia dokonali burmistrz Piotr 
Kozłowski i prezes Stowarzyszenia  
Edmund Kordas.

Wyjątkowy koncert 
Niepodległa 1918
Zwieńczeniem kozienickich ob-

chodów był koncert Niepodległa 
1918, który odbył się w niedzielny 
wieczór 14 listopada w kościele p.w. 
Św. Rodziny w Kozienicach. Podczas 
niego wystąpili Robert Grudzień 
wraz z solistami Reprezentacyjne-
go Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego: Paulina Gocałek (wo-
kal), Krzysztof Ciupiński - Świątek 
(wokal), Mateusz Gocałek (trąbka).  
W rolę narratora wcielił się wybitny 
polski aktor Jerzy Zelnik.

Głównymi organizatorami ob-
chodów Święta Niepodległości 
byli Gmina Kozienice i Powiat 
Kozienicki.
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Otwarcie Świetlicy w Słowikach

ŚMIERDZĄC Y PROBLEM

20 listopada 2021 r. (sobota) o godz. 13.00 odbędzie się 
uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Słowikach. In-

westorem nowo wybudowanego  budynku jest Stowarzysze-
nie Słowik, które otrzymało dofinansowanie  w ramach nabo-
ru Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka.

Dzięki reakcji mieszkańców, na Osiedlu Energetyki udało się 
zidentyfikować osoby, które podrzucały odpady pod alta-

ny śmietnikowe na ulicy M.C. Skłodowskiej oraz S.  Konarskie-
go. Fotografie osób oraz nr rejestracyjne aut sprawców proce-
deru zostały w bardzo dobrej jakości przekazane do Komendy 
Powiatowej Policji.

Wystawa „Leśnicy polscy w KL Auschwitz” 
„Leśnicy polscy w KL Auschwitz” – to tytuł interesującej wystawy, która została zaprezento-

wana w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Ekspozycja dostępna jest dla 
odwiedzających w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w dniach od 16 do 28 listopada.

– Wystawa to część przed-
sięwzięcia zorganizowanego w 
2020 roku, w 75. rocznicę wy-
zwolenia niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz. Do obozu 
trafiło wielu leśników regionu ra-
domskiego i świętokrzyskiego. To 
właśnie im poświęcona jest eks-
pozycja – tłumaczy Dyrektor Ko-
zienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska.
W listopadzie 2020 roku w 

Centrum Dialogu i Modlitwy w 
Oświęcimiu odbyły się uroczysto-
ści upamiętniające losy polskich 
leśników, deportowanych do nie-
mieckiego obozu Auschwitz w la-
tach 1940-1944. Wtedy to miała 
miejsce premiera wystawy. Od 
tego czasu ekspozycja wędruje i 
jest pokazywana w różnych miej-

scach kraju.
Treści pokazywane na wy-

stawie oparte są o informacje 
opracowane przez historyków 
na potrzeby publikacji pt. „Księ-
ga Pamięci leśników deportowa-
nych do KL Auschwitz w latach 
1940-1944”, która to opisuje tra-
giczną historię co najmniej 205 
polskich leśników.

– Na planszach umieszczono 
życiorysy oraz zdjęcia wywie-
zionych do obozu pracowników 
przedwojennych Lasów Państwo-
wych. To tak naprawdę zapis 
dramatów ludzi, którym przyszło 
trafić do obozu śmierci. Wielu  
z nich nigdy go już nie opuściło – 
dodaje Elwira Kozłowska.

Na wystawę zapraszają: Sto-
warzyszenie Leśników „Przy-
jaźń” im. Jana Gwalberta, 
Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Radomiu, Nadleśni-
ctwo Kozienice oraz Gmina Ko-
zienice i Kozienicki Dom Kultury  
im. Bogusława Klimczuka.

To były tygodnie pełne kulturalnych pomysłów!
Dobiegła końca realizacja pomysłów mieszkańców w ramach konkursu na inicjatywy lokal-

ne „Nasza kultura w Gminie Kozienice”, ogłoszonego przez Gminę Kozienice i Kozienicki 
Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. W okresie od 1 września do 10 listopada zrealizowano 
pięć kulturalnych projektów kozieniczan.

– Konkurs na inicjatywy lokalne 
ogłosiliśmy na przełomie maja i 
czerwca. Aby wziąć w nim udział, 
mieszkańcy Gminy Kozienice mu-
sieli wypełnić i złożyć wnioski, w 
których opisywali swoje pomysły 
na kulturalne działania, wraz z 
uwzględnieniem budżetu i har-
monogramu realizacji. Następnie 
wszystkie formularze przeszły do-
kładną weryfikację formalną i me-
rytoryczną, by finalnie otrzymać 
dofinasowanie - wyjaśnia Dyrek-
tor Kozienickiego Domu Kultury 
Elwira Kozłowska.

Każdy z wnioskodawców mógł 
ubiegać się o maksymalnie 7 tys. 
złotych na realizację 
kulturalnych działań. Fi-
nalnie środki otrzymało 
pięć inicjatyw, na łączną 
kwotę wynoszącą blisko 
33 tys. złotych! Za każ-
dym razem były to kwoty, 
o jakie prosili wniosko-
dawcy. Środki te pocho-
dziły z budżetu Gminy 
Kozienice,poprzez bu-
dżet Kozienickiego 
Domu Kultury im. Bogusława 
Klimczuka.

Przeróżne pomysły
Realizacja pomysłów, w zależno-

ści od charakteru projektu, trwała 
od 5 do 10 tygodni.

Jako pierwsze, swój pomysł 
ziściły Wiktoria i Weronika Kre-
kora. We wrześniu zorganizowały 
warsztaty makijażu z Sergiuszem 
Starskim zatytułowane „Make-up 
i charakteryzacja jako środki arty-
stycznego wyrazu”. W ich trakcie 
powstały ciekawe zdjęcia uczest-
niczek zajęć, które następnie za-
prezentowano na październikowej 
wystawie w Centrum Kulturalno-
-Artystycznym w Kozienicach.Ca-
łość została dofinansowana z bu-
dżetu Gminy Kozienice / KDK na 
kwotę 7000 zł.

Druga sobota października upły-
nęła natomiast pod znakiem kon-
certu muzyki alternatywnej pt. 
„Matka się dowie!”, dedykowane-
go pamięci Rafała „Zielonego” Le-

chańskiego. Koncert zorganizowa-
li Karol Kozak i Mateusz Pułkowski, 
a w sali kameralnej CKA wystąpiły 
zespoły: DIZEL, The Junks, Colors, 
xThe oraz Ronin (dofinansowanie 
6950 zł).

Od września do końca paździer-
nika trwała realizacja inicjatywy 
Franciszka Subocza i uczestników 
warsztatów pod nazwą„Kozienice 
w fotografii – retrospekcja (wspo-
mnienie tego co było … pokaza-
nie tego co jest)”. W ramach tego 
projektu zorganizowano konkurs 
fotograficzny, warsztaty plene-
rowe, wystawę oraz wyjątkową 
publikację. Głównym założeniem 

autorów było pokazanie tego, jak 
przez ostatnie 30 lat zmieniło się 
nasze miasto. Efekt ten osiągnięto 
przy użyciu zdjęć: archiwalnych 
i tegorocznych (dofinansowanie 
6000 zł).

Bardzo intensywne prace pro-
wadziła też Grupa Nieformalna z 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Czarnieckiego w Kozieni-
cach, której przewodziły Małgo-
rzata Kuśmierczyk-Balcerek i Joan-
na Kuźmińska. Panie opracowały 
scenariusz sztuki, przeprowadziły 
casting i kilkanaście prób z aktora-
mi, a finalnie 4 listopada mogliśmy 
być świadkami premiery przed-
stawienia pt. „Kim Jesteśmy?”. 
Dodatkowym elementem tych 
działań był konkurs plastyczny pt. 
„Wolność kocham i rozumiem” 
oraz wykład historyczny „Nasza 
Niepodległa”. Była to zatem swo-
ista lekcja historii, nawiązująca do 
103. rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę pod wspól-
nym hasłem „O wolności poprzez 

sztukę” (dofinansowanie 7000 zł).
Stawkę inicjatyw zamknęły 

„Kolorowe zagadki” Jeleny Jasek. 
Poetka z Grupy Poetyckiej „Era-
to” KDK zorganizowała warsztaty 
literacko-plastyczne w Publicz-
nym Przedszkolu nr 5 im. Wandy 
Chotomskiej w Kozienicach. W 
ich trakcie powstały ilustracje do 
jej wierszowanych łamigłówek. 
Następnie trafiły one do publi-
kacji pod tym samym tytułem, a 
dodatkowo zostały zaprezento-
wane na listopadowej wystawie w 
Centrum Kulturalno-Artystycznym 
(dofinansowanie 6000 zł).

Szykujcie pomysły 
na kolejny rok
Jak zapowiadają organi-

zatorzy, mieszkańcy mogą 
spodziewać się kolejnego, 
trzeciego już konkursu ini-
cjatyw lokalnych w przy-
szłym roku.

– Tak naprawdę roz-
poczęliśmy już prace nad 
kolejną edycją konkursu 
inicjatyw lokalnych. Anali-

zujemy różne aspekty, by jeszcze 
bardziej usprawnić te działania. 
Na pewno jednak zaoferujemy 
naszym mieszkańcom możliwość 
sprawdzenia się w roli animato-
rów kultury i życia kulturalnego 
Gminy Kozienice. W ten sposób 
zyskują zarówno uczestnicy pro-
jektu, jak i społeczność lokalna. 
Jedni zdobywają nowe doświad-
czenia, a wszyscy pozostali jesz-
cze szerszą, a zarazem bardziej 
precyzyjną, ofertę kulturalną ze 
strony Kozienickiego Domu Kultu-
ry. Aktywizacja społeczna w prze-
strzeni kultury jest dla nas bardzo 
ważna, dlatego już dziś serdecznie 
zachęcam do zastanowienia się 
nad własnymi projektami– mówi 
Elwira Kozłowska.

Szczegółowe informacje na 
temat realizacji poszczególnych 
inicjatyw można znaleźć na stro-
nie Kozienickiego Domu Kultury 
www.dkkozienice.pl oraz na pro-
filach domu kultury w mediach 
społecznościowych.

Podrzucanie śmieci jest plagą 
kozienickich osiedli, a także oko-
licznych lasów czy pól. O sytua-
cji informują nas zaniepokojeni 
mieszkańcy, a także zarządcy nie-
ruchomości.

Od dłuższego czasu różnego 
rodzaju odpady trafiają w pobliże 
altan śmietnikowych przynależą-
cych do budynków wielorodzin-
nych, szczególnie na Osiedlu Ener-
getyki ale także na Osiedlu Piaski.

Nielegalne wyrzucanie odpa-
dów do pojemników spotkać się 
może z różnymi karami od zasto-
sowania podwyższonej stawki po 
nałożenie kary grzywny za nie-
przestrzeganie przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach oraz  regulaminu 

utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Kozienice.

Osoby, które podrzucają śmieci 
myślą, że pozostaną anonimowe. 
Od pewnego czasu w okolicach 
altan śmietnikowych pojawiają 
się kamery. W oparciu o nagrania 
z monitoringu łatwiej jest rozpo-
znać osoby podrzucające odpady 
czy numer rejestracyjny pojazdu. 
Zarządcy w ten sposób chcą zi-
dentyfikować winnych sytuacji 
aby przekazać sprawę organom 
ścigania.

Ważne jest, abyśmy w takich 
sytuacjach reagowali. Nie wstydź-
my się zwrócić uwagi, nie bójmy 
się zabrać głos. W trosce o na-
sze środowisko, o nasze zdrowie  
i nasze finanse.

GMINA SIECIECHÓW

GMINA KOZIENICE
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Były czasy, kiedy to imieniny, oprócz Świąt, 
gromadziły najliczniejsze grono rodziny i zna-
jomych. Ostatnimi czasy  ten całkiem fajny 
zwyczaj zaczął tracić na rzecz urodzin. Być 
może ze względu na mnogość kalendarzy, 
które prześcigały się w powielaniu kolejnych 
dat solenizantów. Gdyby uwzględnić wszyst-
kie te daty, co poniektórzy mieli je kilkanaście 
razy w roku. Dlatego mamy propozycję dla 
naszych czytelników: po pierwsze imienino-
wa przypominajka (“przypomnimienniczek”) 
sprzed 50 laty, z roku 1971. Kalendarz jest do-

kładnie taki sam jak w roku 2021! Jeżeli w po-
danym kalendarzu na bieżące 3 tygodnie ob-
chodziliście swoje imieniny, albo nie odnaleźli 
Państwo swoich imion lub imion znajomych 
(z prezentowanego zakresu dat), wyślijcie je 
nam z podaniem daty. Uwzględnimy je w ka-
lendarzu przygotowanym wspólnie z Wami. 
W każdym numerze prezentować będziemy 
zestaw imieninowy, tak by zakończyć go za 
rok i po opracowaniu wydać kalendarz Czy-
telników OKA na rok 2023. 

Zapraszamy do zabawy!

ŚWIĘTOWANIE PIONEK
Za trzy lata przypadnie 70 rocznica nadania Pionkom praw miejskich. Poprzednia okrągła 60-ta rocznica, w 2014 r. minęła prawie bez echa, 

bowiem zbiegła się z wyborami samorządowymi. Jedyną imprezą była akademia w kasynie pionkowskim, tzw. Centrum Aktywności Lokalnej, 
13 listopada 2014 r., z występami młodzieży i projekcją filmu amatorskiego o zwaśnionych młynarzach Zagożdżonie i Pionce, 

których dzieci połączone małżeństwem  doprowadziły  do zgody. Prelekcja o uzyskaniu praw miejskich dla Pionek nie doszła do skutku, 
ponieważ burmistrz spieszył na zebranie przedwyborcze. Deszczowa i wietrzna listopadowa aura nie sprzyjała frekwencji. 

Akademia, opuszczona przez gospodarza i jego świtę, skończyła się przedwcześnie, resztka zebranych rozeszła się do domów.

Zastanówmy się więc, czy li-
stopad jest odpowiednią porą na 
świętowanie miasta Pionki? Czy 
nie byłoby sensownym przeniesie-
nie świętowania narodzin Pionek 
z ponurego listopada na przykład 
na słoneczny sierpień, wypro-
wadzić akademie ku czci miasta 
z zamkniętej, dusznej, sztucznie 
oświetlonej przestrzeni  sali MOK-u  
w otwartą przestrzeń  słoneczne-
go pleneru  nad Stawem Górnym 
Pionki czy na stadion sportowy  
KS „Proch” Pionki.

Wyjaśniam, że świętowalibyśmy  
wtedy 90 rocznicę narodzin miasta 
Pionki, bowiem  w dniu  9 sierpnia 
1932 r. osada miejska Zagożdżon 
została przemianowana na PION-
KI. Było to konsekwencją wcześ-
niejszego wydarzenia. Z dniem 
1-go października 1931 roku z 
gminy Jedlnia, powiat Kozienice, 
zostały wyłączone miejscowości: 
Zagożdżon   i Pionki, tworząc nową 
gminę Pionki, o uprawnieniach 
gminy miejskiej. Siedzibą Urzędu 
Gminnego był budynek drewniany 
po szkole powszechnej,  naprzeciw 
dworca kolejowego. W skład gmi-
ny Zagożdżon wchodziły  groma-
dy: Zagożdżon – wieś, Zagożdżon 
– osada fabryczna, Zagożdżon – 
stacja kolejowa, Zagożdżon- osada 
młyńska, Zagożdżon – Chemicz-
na,  Pionki – wieś, Pionki – osada 
gajowego. Inicjatorem zmiany 
nazwy była dyrekcja  Państwowej 
Wytwórni Prochu i Materiałów 

Kruszących w Zagożdżonie,  któ-
rej nazwę skrócono  i zamieniono  
na: Państwowa Wytwórnia Pro-
chu Pionki.

Pionki uzyskały prawa miejskie 
14 listopada 1954 r. za PRL-u, ale 
„miejskość” Pionek, gwałtowne 
przeobrażenia  przestrzenne na-
stąpiły w okresie Drugiej Rzeczy-
pospolitej, za  sanacji (lata 1926 
-1939  rządów piłsudczyków). Jed-
nym z nich był dyrektor PWP dr 
inż. Jan Prot. To dzięki niemu wieś 
Zagożdżon z 813 mieszkańcami w 
1921 roku w iście amerykańskim 
tempie, jak pisała ówczesna prasa, 
przekształciła się do 1939 roku w 
10-tysięczną  gminę miejską, zmie-
niając po drodze nazwę na Pionki.

Wg stanu na  1932 rok Pionki 
miały elektryczność z elektrowni 
wytwórnianej, dwie przychodnie 
zdrowia: zakładowe ambulato-
rium i Kasę Chorych na Podgórach 
(ob. ul. Mickiewicza), dwie szkoły: 
podstawową powszechną i za-
wodową (w gmachu przy ul. Ko-
lejowej, dziś Jana Pawła II), dwa 
kasyna: drewniane, robotnicze 
i murowane Kasyno Urzędnicze 
(ob. CAL) z salą kinowo-teatralno-
-balową, kościół rzym.–kat. św. 
Barbary, hotel „Lampart” (dziś 
Urząd Miasta), pocztę  i posteru-
nek Policji Państwowej. Przy tejże 
ulicy Kolejowej powstała zabudo-
wa mieszkaniowa, sklepy prywat-
ne i kooperatywy  PSS „Proch”, 
tworząc „miejskość” od Bramy 

Głównej (istniała do 1957 r.  u 
zbiegu dzisiejszych ulic Zakłado-
wej i Radomskiej) do dworca PKP. 
To dzięki Wytwórni przystanek Za-
gożdżon przebudowano na stację 
osobowo-towarową Pionki i 1,5 
km bocznicę do zakładu, a w nim   
10 km torów normalnych i 40 km 
wąskotorowych do poszczegól-

nych fabryk. Państwowa Wytwór-
nia Prochu budując kolonie miesz-
kaniowe: Robotniczą, Urzędniczą 
i Nowa Kolonię (teren od kościoła 
do wymienionej Bramy Głównej) 
zwodociągowała, skanalizowa-
ła i oświetliła zachodnie Pionki, 
począwszy od 1925 r, budując 
własne ujęcie wody na Stawie 
Górnym, zakładową oczyszczal-
nię ścieków, tzw doły Inhoffa przy 
ul. Fabrycznej i doprowadzając 
prąd z własnej elektrowni, Wy-
twórnia ucywilizowała zachodnią 
część Pionek. Życie mieszkańców 
Podgór, zabudowy przy ulicach 
Chemicznej i Kolejowej nadal to-
czyło się przy lampie naftowej, z 
wodą ze studni i przydomowych 
wychodkach. Elektryczność gmi-
na Pionki otrzymała po 1930 r. z 
ZEORK-u, tj Zjednoczenia Elektro-
wni Okręgu Radomsko-Kieleckie-
go, do którego największy wkład 
wniosła elektrownia PWP Pionki, 
a sam ZEORK objął elektryfikacją 
północną część woj. kieleckie-
go, sięgając do Nowego Miasta, 
Puław i Kazimierza Dolnego. Tu 
należy dodać, że inicjatorem po-
wstania ZEORK-u również był dyr. 
Prot, a zyski z udziału w spółce 
pomogły zatrzymać załogę PWP 
przed zwolnieniami w czasie kry-
zysu. Budowa domków na spłaty 
dla i przez robotników tu również 
jego inicjatywa.  W ten sposób, 
ale już po 1933 r.,  powstały dwie 
kolonie drewnianych domków: 
wokół ulicy Kozienickiej (80) i przy 
ulicy Zwoleńskiej (40) i dwie szko-
ły 7-klasowe dla dzieci mieszkań-
ców tych terenów, na Działkach za 
Torem i Działkach za Stawem. Do 
1939 r Pionki otrzymały  jeszcze 
od wytwórni: Szpital Wojskowy, 
łaźnię z basenem krytym, który 
do 1954 r., kiedy Pionki zostały 
miastem, był jedynym krytym 
basenem w woj. kieleckim, dalej 
hotel urzędniczy (przy Słowackie-
go), wreszcie upragnione  Koedu-
kacyjne Gimnazjum w gmachu 

przy ulicy Kolejowej. Do tej wyli-
czanki należałoby dodać kąpieli-
sko na Stawie Górnym, stadion KS 
”Proch”  z trybunami, także korty 
tenisowe i plac do gier, przy kasy-
nie, zamieniany zimą na lodowi-
sko. O sukcesach drużyn      spor-
towych (tenis, hokej na lodzie) 
z Pionek rozpisywała się prasa 
radomska. Tak więc „miejskość” 
Pionek zaistniała  przed wybu-
chem wojny. W 1939 roku Pionki 
liczyły ok. 9 tys. mieszkańców, w 
tym zameldowanych 7750, gmina 
Pionki zajmowała 951 ha, z czego 
PWP   z dwoma stawami – 615 ha 
(był jeszcze drugi, tzw Staw Dol-
ny, u zbiegu ulic Kolejowej i Zwo-
leńskiej, z którego wodę spuścił 
okupant niemiecki). W całości 
powierzchni gminy   grunty orne 
zajmowały 200 hektarów, co było, 
już po wojnie, przedmiotem afery 
przy staraniach władz gminy Pion-
ki o nadanie praw miejskich. Ale o 
tym później.

Ciąg dalszy artykułu w kolej-
nym numerze tygodnika OKO

Napisał: inż. architekt Bogusław 
Blum, dr nauk technicznych.

Architekt przedwojennych Pionek, inżynier Eu-
geniusz Czyż (1879-1953, fot. sprzed 1914 r .)

n Dr inż. Jan Prot, 1891 - 1957. 
Nacz. Dyrektor PWP Pionki 1927-1939.

n 

Zapomniany grób Eugeniusza 
Czyża na Starych Powązkach  
w Warszawie (zdjęcie własne 
autora).

n 

Przypomnimienniczek OKOlicznościowy...
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NORMOBARYCZNA TERAPIA TLENOWA
Jedyna Certyfikowana Komora Normoba-

ryczna w Regionie. Odnowa komórek ma-
cierzystych, leczenie po udarach, Covid-19, 
regeneracja skóry.

Oddychając czystym tlenem w podwyż-
szonym ciśnieniu korzystamy z naturalnej, 
nieinwazyjnej i w pełni bezpiecznej terapii, 
która pomaga w leczeniu wielu poważnych 
chorób, urazów oraz w profilaktyce zdrowia. 

Sesja w komorze biostymuluje organizm, 
likwiduje zakażenia oraz odżywia niedo-
tlenione komórki a w rezultacie wzmacnia 
układ immunologiczny i pomaga wrócić  
do zdrowia.

Kiermasze, muzyka ciekawi ludzie...
Kawiarnia Kulturalna w kozienickim CK-A kwitnie. Dzie-

je się wiele wydarzyć ma się jeszcze więcej. Cóż takiego 
mianowicie?

Najpierw muzyka: zgodnie z za-
powiedzią z poprzedniego nume-
ru 5 listopada Kawiarnia Kultu-
ralna gościła 6-osobowy jazzowy 
radomski ansambl o dźwiecznej 
nazwie Flying Jazz Band w skła-
dzie  Jakub Sak (klawisze), Grze-
gorz Olewiński (puzon),Damian 
Czarnecki (trąbka), Tomasz Grab-
ski (gitara), Artur Pacek (perku-
sja) i Dariusz Kmita (bas). Pano-
wie robię dla Radomia i jazzu 
mniej więcej to, co Stare Konie 
(przy okazji - 28.11 grają w sali 
kameralnej KDK!)  dla kozienic i 
rocka, czyli odgrywają standardy 
tak, że spadają buty. Przearanżo-
wane na skład elektryczny utwo-
ry Herbiego Hancocka (“Wa-
termelon Man”, "Cantaloupe 
Island"), Joe Zawinula (“Mercy, 
Mercy, Mercy”), Milesa Davisa 
(“All Blues”) i innych to kołysały 
delikatnie, to energicznie pulso-
wały tak, że w harmonii wibro-
wały ciała, ciastka i stoliki. Chło-
paki zebrali i doszlifowali skład w 
czasie pandemii, czyli podobnie 
jak prowadząca  Kawiarnie Kul-
turalną Spółdzielnia “Przystanek 
kozienice” przerobili minusy na 
plusy - a to się zawsze chwali. Je-
dyną wadą występu było - wedle 
okrzyku, jaki dobiegł zes trony 
jednego ze stolików – „za mało 
solówek basisty!”. Czekamy na 
kolejne spotkanie!

Już w najbliższą sobotę i nie-
dzielę rozpocznie się cykl orga-
nizowanych w KAŻDY WEEKEND 
(do świąt) kiermaszy rękodzieła 
i artykułów regionalnych. Obej-
rzeć i nabyć będzie można m.in. 
znane i cenione wyroby uczest-

ników WTZ w Przewozie, prze-
piękne makramy autorstwa Pani 
Magdaleny Jasiuk (zdjęcie jednej 
z nich wykorzystaliśmy na pla-
kacie) oraz smakowite wytwory 
członkiń Kół Gospodyń Wiej-
skich, m.in. słynną sójkę głowa-
czowską.

Do zobaczenia w sobotę i nie-
dzielę w Kawiarni Kulturalnej 
(Kozienice, ul. Warszawska 29) 
godzinach 10:00-14:00.

W poniedziałek 22 listopada, 
odbędzie się spotkanie, o którym 
wspominamy we wstępniaku  
a którego bohaterem zbioro-
wym będzie zespół ludzi, którzy 
przez lata przewinęli się przez 
Tygodnik OKO. Zapraszamy wier-
nych Czytelników i ogóle wszyst-
kich ciekawych historii naszego 
i Waszego - pisma!

W kolejny poniedziałek, 29 li-
stopada, odwiedzi nas i opowie 
o swojej pasji  Franciszek Subocz, 
fotograf, w którego przepastnym 
archiwum spoczywa - jak pisali-
śmy kiedyś - 40 000 kozienickich 
kadrów i który ostatnio zapropo-
nował i z ogromnym powodze-
niem przeprowadził opisywany 
przez nas w poprzednim nume-
rze projekt “Kozienice w fotogra-
fii -retrospekcja”.

W pierwszy poniedziałek 
grudnia (6.12)  spotkamy się na-
tomiast z Przemysławem Świer-
czem, kapitanem reprezentacji 
Polski w ampfutbolu i świeżo 
upieczonym mistrzem kraju w 
barwach Wisły Kraków. Ampfut-
bol to odmiana piłki nożnej, w 
której udział biorą zawodnicy z 
niepełnosprawnością kończyn, 
najczęściej po amputacjach. 
Reprezentacja Polski, z Przemy-
sławem Świerczem na czele, to 

brązowi medaliści mistrzostw 
Europy oraz półfinaliści mi-
strzostw świata. Podczas spot-
kania kapitan kadry narodowej 
opowie o historii tej dyscypliny 
sportu w Polsce, a także przed-

stawi książkę „Amp Futbol. Jedną 
nogą w finale”, zawierającą poru-
szające i inspirujące wydarzenia 
z życia zawodników reprezenta-
cji Polski. Spotkanie poprowadzi  
Emil Kopański.


