
- Jak zawsze, my jako Enea 
Wytwarzanie razem z Komen-
dą Powiatową Policji w Kozie-
nicach zorganizowaliśmy akcję 
mikołajkową. Dziś rano jadąc 

do pracy widzieliśmy Mikołaja, 
więc spotykamy się tutaj, żeby 
umilić dzieciom pobyt w tej 
placówce. Enea Wytwarzanie 
zawsze wspierała, wspiera i bę-

dzie wspierać takie akcje. - wy-
jaśniał Krzysztof Bomba, repre-
zentujący Eneę.

- Świętego Mikołaja spotkali-
śmy na ulicy, zabraliśmy go w ra-
diowóz i po raz szósty jesteśmy 
z nim w szpitalu w Kozienicach, 
na oddziale pediatrycznym. 
To jest niezwykłe wydarzenie, 
co roku obserwujemy bardzo 
wielki uśmiech i szczęście na 
twarzach najmłodszych dzieci, 
które w tym czasie przebywa-
ją  w szpitalu. My tym wszyst-
kim dzieciom życzymy przede 
wszystkim szybkiego powrotu 
do zdrowia. W worze świętego 
Mikołaja natomiast znajdziemy 
wszelkiego rodzaju prezenty, 

zabawki, kolorowanki, kredki, 
wymarzone lalki i samochodziki 
- również policyjne! - uzupełniła 
podkom. Ilona Tarczyńska, ofi-
cer prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Kozienicach.

Zapytany o to, ile dzieci czeka 
obecnie na Mikołaja na Oddzia-
le Pediatrycznym, z jakimi prob-
lemami i czy wizyta Mikołaja 
może im pomóc, ordynator Cze-
sław Czechyra odpowiedział:

- Dziś jest to 25 dzieci. Dzie-
ciaki trafiają do nas najczęściej z 
infekcjami wirusowymi - oskrze-
li, płuc, przewodu pokarmowe-
go… krótko mówiąc: dużo zapa-
leń płuc czy oskrzeli i nieżytów 
żołądkowych. Czasami nadka-
żenia bakteryjne, wtedy trzeba 
zastosować antybiotyk. Jestem 
przekonany, że dzisiejsza wizyta 
bardzo pomoże, bo ten święty 
Mikołaj odwiedza nas już od kil-
ku lat, jest zawsze niezawodny, 
dzieci poprawiają się potem do-
słownie z dnia na dzień i szybko 
będziemy je dzięki temu wypi-
sywać do domu.

I rzeczywiście: z naszej OKO-
wej perspektywy Mikołaj, 

wspierany przez umundurowa-
ne elfy, sprawdził się pierwszo-
rzędnie, sumiennie egzekwu-
jąc od małych pacjentów a to 
wierszyk, a to piosenkę, a to (u 
nieco starszych) przeprowadze-
nie działania matematycznego, 
ale też nagradzając wszystkich 
sprawiedliwie. Ba! Gdy okazało 
się, że jeden z pacjentów po-
chodzi z Ukrainy, Mikołaj udo-
wodnił także, że - jak zresztą na 
personę pełniącą tak odpowie-
dzialną funkcję przystało - jest 
też poliglotą.

Uśmiech - nie tylko zresztą 
dzieci, ale i rodziców - towa-
rzyszył wizycie od pierwszej 
do ostatniej chwili. Nawet z 
dziećmi nieco mniej śmiały-
mi Mikołaj szybko znajdował 
wspólny język, co zresztą - jak 
sądzimy - widać znakomicie na 
fotografiach. Akcja piękna i po-
trzebna, więc choć najlepiej by 
było rzecz jasna, by nie musia-
ła się odbywać, cieszmy się, że 
ma miejsce i że są ludzie, któ-
rzy poświęcają swój czas, by 
nieść radość tam, gdzie jest ona  
szczególnie wyczekiwana.
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Zapraszamy do sklepu firmowego
Kozienice ul. Konarskiego 9
Czynne poniedziałek-piątek 

w godzinach 8.00-18.00
Sobota 8.00-14.00

M ikołajki to dzień radosny i wyczekiwany przez dzieci - także te, którym 
niefortunnie zdarzyło się spędzać ten czas na Oddziale Pediatrycznym ko-
zienickiego szpitala. Na szczęście troska i wspólny wysiłek kozienickich 

policjantów, Enei Wytwarzanie i personelu szpitala pozwolił (już po raz szósty!) 
zorganizować dla nich spotkanie z samym Świętym Mikołajem w miejscu, gdzie 
akurat przyszło im przebywać. Jak do tego doszło?

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ DZIECI W KOZIENICKIM SZPITALU

KOZIENICKI SZTUCER
POWRÓCIŁ DO KOZIENIC!

str. 3
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

grudnia                   

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

MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl    PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

PRACA

MOTORYZACJA

RÓŻNE

• Sprzedam samochód osobowy 
Opel Astra 1.6. Rok prod. 2015.
Przebieg 45000. Stan bardzo do-
bry. Kolor brąz metalik. Pierwszy-
właściciel. Cena do uzgodnienia, 
tel. 607 048 913
• Sprzedam koła-alufelgi do Gol-
fa 3 ‘14, koła do Seata Leona, 
felgi stalowe ‘15, opony letnie do 
Golfa III. Tel. 506-272-159
• 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 kombajn zbożowy 
zachodni, stan dobry. Cena do 
uzgodnienia. Wiadomość: Brzeź-
nica 29 k/Kozienic.
• Kupię wałek przekaźnika 
mocy”Hesi”, kombajnu ziemnia-
czanego. Tel. 883-240-075.

• Sprzedam wózek dziecięcy-zie-
lony, 3-częściowy, prawie nowy 
- 400 zł. Kasety magnetofonowe 
(1300 sztuk), magnetofony ka-
setowe, płyty DVD (ponad 1000 
sztuk), książki i inne. Garbatka, 
tel. 506-272-159
• Sprzedam bale z rozbiór-
ki / zmywarkę wolnostojącą 
Bosch / stolik rozkładany / lo-
dówkę. Cena do uzgodnienia,  
Tel. 795 - 169 - 522
• Sprzedam 2 niwelatory geo-
dezyjne Ni020 i Ni025 fir-
my Zeiss Jena. Łaty gratis.  
Tel. 604-420-756

• Sprzedam ziemię rolną. Dział-
ka 233, obszar 4600 m², przy 
szosie Brzeźnica-Mozolice.  
Tel. 511-070-504
• Sprzedam kawalerkę o po-
wierzchni 23 m2 w Kozienicach 
na Osiedlu Pokoju. Zlokalizowa-
na jest na parterze w czteropię-
trowym bloku. Dobra lokalizacja 
w centrum Kozienic. Do miesz-
kania przynależy piwnica. Wy-
mienione okna. Mieszkanie do 
remontu. Dzwonić po godz. 16. 
Tel. 516 952 530
• Sprzedam działkę o powierzch-
ni do wyboru 1000 m2, 2000 
m2, 3000 m2, 4000m2. Możliwe 
podłączenie się do wody, prą-
du. Cena 30-40 zł m2, w miej-
scowości Lipa, G. Głowaczów.  
Tel. 534-005-813
• Sprzedam działkę rolno-leśną 
w Kociołkach o powierzchni 0, 
45 ha. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 510 937 430
• Sprzedam kawalerkę o po-
wierzchni 23 m2 w Kozienicach 
na Osiedlu Pokoju. Zlokalizowa-
na jest na parterze w czteropię-
trowym bloku. Dobra lokalizacja 
w centrum Kozienic. Do miesz-
kania przynależy piwnica. Wy-
mienione okna. Mieszkanie do 
remontu. Dzwonić po godz. 16. 
Tel. 516 962 530
• Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną o powierzchni 1,12 ha, 
(szer. 25 mb), przeznaczoną na 
zabudowę jednorodzinną i za-
grodową, poł. w miejsc. Brzóza 
przy ul. Parcela. Media - wodo-
ciąg i światło - w działce. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 697-001-702

• Samotny 72-latek po uda-
rze oczekuje pomocy. Bardzo 
dobre wiadomości  dla senior-
ki i jej rodziny pod numerem  
503-570-467
• Mężczyzna 55 lat, finansowo 
nizależny. Poznam Pania w sto-
sownym wieku, bez nałogów. 
Tel. 535-635-331
• Facet 49 lat pozna kobietę z 
Kozienic i okolic. Proszę o SMS-y.  
Tel. 508-615-325

• Zatrudnię osobę z wykształce-
niem minimum średnim, wymaga-
ne prawo jazdy i podstawowa ob-
sługa komputera. Tel. 604-189-984

• 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 róż-
nymi schorzeniami. Posiadam re-
ferencję, 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 Ko-
zienicach lub okolicach, najchęt-
niej jako dozorca stróż. Rozważę 
każdą propozycję. Posiadam prawo 
jazdy kat. B, doświadczenie w opie-
ce and osoba starszą. Posiadam 
referencje, jestem dyspozycyjna.  
Tel. 604-532-096

• Sprzedam działkę - Jani-
ków 1200m2, wszystkie me-
dia - cena do uzgodnienia.  
Kontakt: 504-567-332
• Sprzedam działkę budowlaną w 
Bogucinie. Tel. 668-803-997
• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Tel. 604-181-
478 lub 503-124-381

Sprzedam rower BMX. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 602 102 401

Sprzedam tanio działkę 
rekreacyjną nr 48 na ROD 
“USTRONIE” w Kozienicach. 
Działka zabudowana - altanka 
murowana z poddaszem, pod-
piwniczeniem i własnym uję-
ciem wody. Tel. 604-420-756

Korepetycje z matematyki (szkoła 
podstawowa i średnia) - dojeż-
dżam na terenie Kozienic, Rado-
mia, Pionek… Tel. 798-851-194

W domu, którego historię śledzimy na naszych łamach 
(zbudowanym przez firmę Golbalux) już jest sufit :)

n 
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Przybyłych gości powitał dyrek-
tor MRK Maciej Kordas. Następ-
nie głos zabrał burmistrz gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski. Zwró-
cił on uwagę, że wytwarzany w 
mieście na przełomie lat 80. i 90. 
XVIII w. sztucer był pierwszym 
seryjnie produkowanym karabi-
nem w kraju i po 200 latach – za 
sprawą pracowników Muzeum 
– powrócił do Kozienic. Po tych 
słowach włodarz gminy wręczył 
dyrektorowi Maciejowi Korda-
sowi, asystentowi Grzegorzowi 
Kocykowi oraz asystentowi kon-
serwatorskiemu Alexandre’owi 
Koulikovowi listy gratulacyjne 
za trud włożony w powstanie 
modelu. Należy podkreślić, że 
burmistrz nie od dziś aktywnie 
lobbuje na rzecz odtworzenia 
sztucera kozienickiego. Podczas 
uroczystości głos zabrał także Se-
weryn Figurski – członek zarządu 
Fabryki Broni „Łucznik” w Rado-
miu. Przedstawiciel przemysłu 
zbrojeniowego nie krył swojego 
podziwu dla kunsztu z jakim od-
tworzono broń.

Wprowadzenia do właściwej 
prezentacji modelu dokonał Ma-
ciej Kordas. Odniósł się on do 
licznych inwestycji królewskich w 

mieście za panowania Stanisława 
Augusta. Jedną z nich była budo-
wa rusznikarni. O tym dlaczego 
sztucer kozienicki był wyjątko-
wy opowiedział Grzegorz Kocyk, 
odpowiedzialny za nadzór me-
rytoryczny nad wiernością kopi  
z oryginałem. Przedstawił on 
m.in. specyfikację techniczną ka-
rabinu oraz sposób jego użycia na 
polu walki. Z kolei Alexandre Ko-
ulikov, który własnoręcznie wy-
konał model, przybliżył kulisy po-
wstawania XVIII-wiecznej broni,  
a także współczesnej rekonstruk-
cji. Wyliczył np. ilu rzemieślników 

musiało pracować nad powsta-
waniem poszczególnych elemen-
tów konstrukcji.

Oprawę artystyczną inicjatywy 
stanowił koncert Adama Jarząb-
ka, który przedstawił popularne i 
mniej znane utwory Jacka Kacz-
marskiego inspirowane historią 
Polski. Nie zabrakło zatem odnie-
sień do epoki stanisławowskiej, 
czyli takich pieśni jak „Sen Kata-
rzyny II” czy „Rejtan, czyli raport 
ambasadora”. Należy podkreślić, 
że artysta nie starał się naślado-
wać samego Kaczmarskiego, lecz 
przedstawił autorską interpreta-

cję jego twórczości. W przerwach 
pomiędzy kolejnymi kompozy-
cjami opowiadał zgromadzonym  
o kulisach powstawania poszcze-
gólnych utworów.

Data inicjatywy nie była przy-
padkowa. 25 listopada przy-
pada bowiem rocznica koro-
nacji i abdykacji Stanisława 
Augusta. Oba te wydarzenia 
miały miejsce w imieniny carycy  
Katarzyny Wielkiej.

Przygotowanie modelu było 

możliwe dzięki życzliwości Pawła 
Żurkowskiego – dyrektora Muze-
um Wojska Polskiego w Warsza-
wie (gdzie znajduje się jedyny 
zachowany egzemplarz sztuce-
ra kozienickiego) oraz wspar-
ciu kustosza MWP – Romana  
Matuszewskiego.

Model sztucera kozienickiego 
będzie dostępny dla zwiedzają-
cych w holu Muzeum.

Tekst i fot. MRK Kozienice

REKLAMA

"Wieczór z historią", czyli kozienicki sztucer znów w Kozienicach
25 listopada w Muzeum Regionalnym w Kozienicach odbył się "Wieczór z historią", 

czyli uroczysta prezentacja modelu sztucera kozienickiego połączona z koncertem 
Adama Jarząbka „Lekcja historii z Jackiem Kaczmarskim”. Na wydarzeniu pojawili się licz-
nie mieszkańcy Kozienic, przedstawiciele władz samorządowych, a także reprezentanci  
polskiego przemysłu zbrojeniowego.
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Organizatorzy wydarzenia przy-
gotowali dla jego uczestników wie-
le atrakcji.

W trakcie kiermaszu nastąpi 
uroczyste odpalenie świątecznej 
choinki. Krakowski Teatr Uliczny 
„Scena Kalejdoskop” przedstawi 
happening „ElfOrd”, czyli Wyższa 
Szkoła Elfów. Każdy, kto w przy-
szłości chciałby zostać elfem, bę-
dzie miał okazję dołączyć do grona 
adeptów elfickiej szkoły, uczyć się i 
zdobywać umiejętności, dzięki któ-
rym skutecznie pomoże Świętemu 
Mikołajowi podczas rozwożenia 
prezentów.

Z kolei pokazy kulinarne z gwiaz-
dami to punkt obowiązkowy dla 
wszystkich miłośników dobre-
go smaku. W menu znajdzie się 
m.in. gulasz z indyka z zielonym 
groszkiem w sosie a la bechamel 
z mini-grzankami. Dla wszystkich 
obecnych ugotuje go Charles Da-
igneault, uczestnik polskiej edycji 
programu MasterChef.

Podczas kiermaszu zaprezento-
wany zostanie również program 
artystyczny nawiązujący do trady-
cji świątecznych, a na przybyłych 
gości czekać będą inne, liczne 
atrakcje, m.in. karuzela wenecka, 
pokazy iluzjonistyczne, stoisko ze 
Świętym Mikołajem, warsztaty rę-
kodzieła, a także stoiska z bożona-
rodzeniowymi dekoracjami i pro-
duktami kulinarnym. Zapraszamy 
do udziału i wspólnej zabawy!

Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Kozienice 

Gmina Kozienice wyróżniona! 

W ubiegłym tygodniu 
w Gminie Kozienice 

odebrano dwie, nowe dro-
gi – w Chinowie i Łaszów-
ce. Obecnie kozienicki sa-
morząd realizuje ponad 30 
tego typu inwestycji. Nowe 
drogi powstają zarówno  
na terenach wiejskich,  
jak i w mieście.

W poniedziałek 5 grudnia podczas konferencji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim  
w Warszawie, Gmina Kozienice otrzymała wyróżnienie za szczególne zaangażowanie sa-

morządów w budowanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. W imieniu burmistrza 
Piotra Kozłowskiego, podziękowania oraz okolicznościową statuetkę odebrała Ewa Wysocka, 
dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

Dzięki sprzyjającej pogodzie 
prace budowlane trwały cały li-
stopad i są kontynuowane rów-
nież w grudniu. Gmina Kozienice 
pozyskała na nie 15 mln zł dofi-
nansowania w ramach programu 
„Polski Ład”. Źródeł dofinanso-
wania jest więcej – inwestycje 
drogowe na naszym terenie reali-
zowane są również dzięki wspar-
ciu z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg, Programu Rozwoju  

Obszarów Wiejskich oraz z budże-
tu gminy.

– W Chinowie wykonaliśmy po-
nad 300 metrów drogi za prawie 
700 tys. zł. W ten sposób połączyli-
śmy Nową Wieś z Chinowem oraz 
z drogą krajową nr 79.

- W Łaszówce powstał nowy od-
cinek drogi o długości 700 metrów. 

Koszt tej inwestycji wyniósł 1,3 
mln zł. Była to droga wyczekiwana 
przez mieszkańców od lat, dlatego 
cieszę się, że komunikacja w Gmi-
nie Kozienice ciągle się usprawnia. 
Obszary, które do tej pory były wy-
kluczone, sukcesywnie dołączamy 
do kolejnych dróg – mówi bur-
mistrz Piotr Kozłowski.

W trakcie konferencji podsu-
mowano system wsparcia osób 
niepełnosprawnych, zrealizowa-
ny w ramach programów Fun-
duszu Solidarnościowego. Jest to 
fundusz celowy, którego celem 
jest wsparcie społeczne, zawodo-
we lub zdrowotne osób niepeł-
nosprawnych. Środki finansowe 
w ramach funduszu poprawiają 
jakość życia osób niepełnospraw-
nych, przede wszystkim poprzez 
programy zapewniające korzy-
stanie z różnorodnych obszarów 
życia na zasadzie równości z in-
nymi. W województwie mazo-
wieckim programy finansowane 
z Funduszu Solidarnościowego 
realizowane są od 2019 r. Każde-

go roku rośnie liczba samorzą-
dów aplikujących o zgromadzone 
w nim środki finansowe.

– Jako samorząd Gminy Ko-
zienice aktywnie działamy w 
obszarze pomocy społecznej, 
sukcesywnie odpowiadając na 
potrzeby mieszkańców z nie-
pełnosprawnościami oraz ich 
opiekunów. W trakcie bieżącej 
kadencji wdrożyliśmy wiele pro-
jektów, takich jak Środowisko-
wy Dom Samopomocy, Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne, Przed-
szkole Integracyjne, Spółdzielnia 
Socjalna, nowoczesne wyposaże-
nie Warsztatu Terapii Zajęciowej 
oraz takie programy, jak „Opieka 
wytchnieniowa” czy „Asystent 

osobisty osoby z niepełnospraw-
nościami”. Naszym największym 
osiągnięciem w tej dziedzinie jest 
utworzenie Centrum Usług Spo-
łecznych, koordynującego wszel-
kie tego typu działania. Wiemy 
jak ważną, trudną i wymagającą 
wielu nakładów jest sfera pomo-
cy społecznej. Dlatego wciąż się 
doskonalimy, rozwijamy, podej-
mujemy nowe wyzwania i szuka-
my innowacyjnych rozwiązań – 
mówi burmistrz Piotr Kozłowski.

Jak podkreślił Sylwester Dą-
browski, Wicewojewoda Mazo-
wiecki, uchwalona 25 lat temu 
ustawa o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych była 

przełomowa.
– Dzięki działaniom podejmo-

wanym przez samorządy, szanse 
na rozwój dla nas wszystkich się 
wyrównują. Również wiele osób 
z niepełnosprawnościami pracu-
je, chce się uczyć i żyć samodziel-
nie. Programy realizowane z Fun-
duszu Solidarnościowego służą 
właśnie osobom niepełnospraw-
nym i ich rodzinom - powiedział 

Sylwester Dąbrowski.

Organizatorem konferencji był 
Wydział do Spraw Osób Niepeł-
nosprawnych Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego. W spot-
kaniu wziął udział również Paweł 
Wdówik, Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych, 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecznej.

Dodatek elektryczny III Kozienicki Kiermasz Świąteczny już jutro! 
Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. mieszkańcy Gminy 

Kozienice mogą składać wnioski o tzw. dodatek elektrycz-
ny. Dokumenty przyjmuje Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach.

Dodatek elektryczny przysłu-
guje odbiorcy energii elektrycz-
nej w gospodarstwie domo-
wym, w którym główne źródło 
ogrzewania zasilane jest energią 
elektryczną. Dotyczy to rów-
nież osób korzystających m.in.  
z pomp ciepła. 

Wysokość dodatku dla gospo-
darstwa domowego wynosi jed-
norazowo 1 tys. zł lub 1,5 tys. zł 
w przypadku, gdy w tym samym 
miejscu zamieszkania w 2021 r. 
gospodarstwo zużyło więcej, niż 
5 MWh energii elektrycznej.

Warto zaznaczyć, że dodatek 
elektryczny nie przysługuje go-
spodarstwom domowym obję-
tym pozytywnie rozpatrzonym 
wnioskiem o wypłatę dodatku 
węglowego lub dodatku do in-
nych źródeł ciepła, takich jak pel-
let, gaz LPG, drewno czy olej opa-
łowy. Z dodatku nie będą mogły 
skorzystać także gospodarstwa 
domowe posiadające mikroin-
stalację fotowoltaiczną, której 
produkcja jest rozliczana zgodnie 
z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii.

Więcej informacji oraz wzór 
wniosku można znaleźć na 
stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Kozienicach:  
www.kozienice.pl.

Już jutro (piątek, 9 grudnia) w godzinach od 18:00 do 20:00 na terenie zespołu pałacowo-
-parkowego przed Urzędem Miejskim odbędzie się III Kozienicki Kiermasz Świąteczny.
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60 lat OSP w Cecylówce-Brzózkiej

Mazowiecka Gala 
Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich

Po mszy, dalsza część uroczysto-
ści odbyła się na placu przed remi-
zą Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Cecylówce - Brzózkiej. Na początku 
dowódca uroczystości druh Wiktor 
Czubaj - Komendant Gminny OSP 
złożył meldunek Prezesowi Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP dh Hubertowi Czubajowi o go-
towości pododdziału Ochotniczych 
Straży Pożarnych do uroczystości. 
Odegrano hymn państwowy oraz 
miało miejsce uroczyste podnie-
sienie flagi państwowej. Następnie 
otwarcia uroczystości, przywitania 
zaproszonych gości dokonał Pre-
zes Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP dh Hubert Czubaj. Swoją obec-
nością uroczystość zaszczycili: 
Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego p. Rafał Rajkow-
ski, Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego p. Leszek Przybyt-
niak, Dyrektor WFOŚiGW Dele-

gatura Radom p. Elżbieta Zasada, 
Komendant PSP Kozienice bryg. 
mgr inż. Kamil Bieńkowski, Starosta 
Powiatu Kozienickiego p. Krzysztof 
Wolski, Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kozienickiego p. Mirosław 
Górka, Burmistrz Gminy Kozienice 
p. Piotr Kozłowski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Głowaczów p. Piotr 
Marek, Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Głowaczów p. Agniesz-
ka Górka, Prezes Stowarzyszenia 
LGD „Puszcza Kozienicka” p. Irena 
Bielawska, Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego dh Mie-
czysław Jelonkiewicz, Prezesi OSP 
z terenu Gminy Głowaczów wraz 
z pocztami sztandarowymi, Rad-
ni Gminy Głowaczów, Pracownicy 
Urzędu Gminy, Proboszcz Parafii w 
Cecylówce – Brzózkiej – Ks. Dariusz 
Szlachcic, strażacy i mieszkańcy  
Cecylówki - Brzózkiej.

60-letnią historię jednostki OSP 

Cecylówka–Brzózka przedstawił 
prezes jednostki dh Józef Kapu-
sta. Obchodzony tego dnia jubi-
leusz miał wyjątkowy wydźwięk 
– Złotym Krzyżem Związku został 
odznaczony Prezes OSP Cecylów-
ka – Brzózka dh Józef Kapusta. 
Następnie wielu druhów straża-
ków zostało odznaczonych od-
powiednio: Złotymi, Srebrnymi i 
Brązowymi Medalami za „Zasługi 
dla Pożarnictwa” oraz „Wzorowy 
Strażak”. Nadania dokonał Prezes 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh 
Hubert Czubaj w asyście Komen-
danta Powiatowego PSP bryg. mgr 
inż. Kamila Bieńkowskiego, Wice-
marszałka Województwa Mazo-
wieckiego p. Rafała Rajkowskiego, 
Radnego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego p. Leszka Przybyt-
niaka, Starosty Powiatu Kozienickiego  
p. Krzysztofa Wolskiego.

W dalszej części uroczystości głos 

zabierali kolejno zaproszeni goście, 
którzy podziękowali za działalność 
OSP Cecylówka – Brzózka oraz 
złożyli życzenia z okazji jubileu-
szu. Gratulowali Wójtowi i wszyst-
kim pracownikom Urzędu Gminy 
ogromnej ilości pozyskiwanych 
środków finansowych na zakup 
nowego sprzętu, modernizację 
strażnic i dynamicznego rozwoju. 
Podkreślali, że Gmina Głowaczów 
może być stawiana jako wzór do 
aktywności i współpracy z różnymi 
instytucjami.

Wójt Gminy Głowaczów p. Hu-
bert Czubaj powiedział, że praca 
w straży pożarnej to odpowiedzial-
na i pełna niebezpieczeństw mi-
sja, której nie każdy jest w stanie 
się podjąć, dlatego tym bardziej 
należy cenić osoby wstępujące  
w szeregi OSP.

– Służba w Ochotniczej Straży 
Pożarnej to dobrowolna i świado-
ma chęć niesienia pomocy ludziom 
w potrzebie i to nie tylko podczas 
pożarów, ale w czasie klęsk żywio-
łowych i nieszczęśliwych wypad-
ków, często z narażeniem własnego 
zdrowia lub nawet życia. Doceniam 
Wasz trud i zaangażowanie. Dzię-
kuję za to, że zawsze, o każdej porze 
dnia i nocy, jesteście gotowi przy-
być na ratunek potrzebującym. 
Życzę Wam, aby powrotów było 
tyle samo, ile wyjazdów. Sześć-
dziesiąt lat istnienia to sześć dekad 

wspaniałej historii jednostki, to 
także sześć dekad budowania toż-
samości i wspólnoty lokalnej, jaką 
druhowie tworzą z mieszkańcami 
tej miejscowości. Jesteście drodzy 
druhowie ludźmi, którzy kocha-
ją pomagać innym, zarażacie tą 
miłością kolejnych młodych ludzi 
wstępujących w Wasze szeregi, za 
co również bardzo Wam dziękuję - 
powiedział Wójt Gminy Głowaczów  
Hubert Czubaj.

 Na koniec uroczystości Wójt 
Gminy Głowaczów p. Hubert Czu-
baj zaprosił wszystkich zaproszo-
nych gości do wspólnej fotografii, 
po czym Prezes OSP Cecylówka 
– Brzózka wręczył pamiątkowe po-
dziękowania.

Partnerem wydarzenia była 
ENEA WYTWARZANIE.

Jubileusz 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cecylówce-Brzózkiej rozpoczął się w dniu 
12 listopada 2022 roku o godz. 13:00 od uroczystej Mszy Świętej w Kościele p.w. Matki 
Bożej Anielskiej pod przewodnictwem Ks. Dariusza Szlachcica – Proboszcza Parafii.

W wydarzeniu udział wziął 
Wójt Gminy Hubert Czubaj oraz 
trzyosobowa delegacja z sołe-
ctwa Emilów z sołtysem Łuka-
szem Kucińskim na czele. Była to 
doskonała okazja, aby docenić  
i nagrodzić zaangażowanie 
mieszkańców w pracę na rzecz 
małych wspólnot. W związku z 
powyższym tu również sołectwo 
otrzymało wyróżnienie i nagrodę 
w kwocie 4.000,00 zł w ramach 
konkursu pn. „Sołectwo gospo-
darne” za wyjątkową inwencję i 
aktywność w realizacji zadania. 
Nagrody wręczyli: członkini za-
rządu Województwa Mazowie-

ckiego Janina Ewa Orzełowska, 
Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Leszek Przybyt-
niak oraz dyrektor Departamen-
tu Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Radosław Rybicki.

Podczas wydarzenia wyłonio-
no również laureatów konkur-
sów na najlepszy ser zagrodowy, 
fotografię kulinarną, najaktyw-
niejszą liderkę obszarów wiej-
skich, najlepszą inicjatywę zrea-
lizowaną w ramach MIAS 2022 
oraz najlepsze koła gospodyń 
wiejskich.

Galę uświetnił koncert Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

W dniu 16 listopada w Europejskim Centrum Matecznik 
w Otrębusach odbyła się Mazowiecka Gala Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich. Miło nam poinformować, iż w gronie 
laureatów konkursu pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
Mazowsze 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”  znalazło 
się sołectwo Emilów, gdzie otrzymało nagrodę pieniężną  
w kwocie 1.200,00 zł.
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Umowa na dofinansowanie z budżetu 
Województwa Mazowieckiego
Na początku listopada in-

formowaliśmy Państwa 
o pozyskanym dofinansowa-
niu z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w wysokości 
2.256.124,00 zł, które bę-
dzie znacznym wsparciem 
w budowie dróg na terenie 
naszej Gminy. I tak w dniu 
17.11.2022 r. Wójt Gminy 
Głowaczów Hubert Czubaj, 
przy kontrasygnacie Skarbnik 
Gminy Grażyny Rybarczyk, 
podpisał stosowną umowę 
z przedstawicielem Samo-
rządu Województwa Mazo-
wieckiego Wicemarszałkiem  
Rafałem Rajkowskim.

Warunkiem uzyskania środ-
ków finansowych było przygo-
towanie i złożenie wniosku o 
przyznanie pomocy dla opera-
cji typu „Budowa lub moder-
nizacja dróg lokalnych” w ra-
mach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym in-
westycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii”(PROW 
2014-2020), który podczas po-
siedzenia Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego został po-
zytywnie rozpatrzony.

Dzięki otrzymanym fundu-
szom powstaną drogi gminne  
w m. Łukawa o długości 772 m., 
w m. Cecylówka Głowaczowska 
o długości 991 m, w m. Henry-

ków o długości 990 m oraz w m. 
Zadąbrowie o długości 705 m.

Serdeczne podziękowania 
kierujemy do Wicemarszałka 
Pana Rafała Rajkowskiego za 

uruchomienie różnego rodzaju 
programów oraz wsparcie finan-
sowe, dzięki którym powstaje 
wiele inwestycji na terenie Gmi-
ny Głowaczów.

Kolejne pieniądze dla OSP

W dniu 07.11.2022 r. o godz. 15:00 w siedzibie PSP  
w Grójcu odbyło się podpisanie umów z  Gminą Gło-
waczów oraz jednostkami OSP z terenu naszej gminy.

Umowy podpisały Gmina 
Głowaczów oraz jednostki OSP 
Brzóza, Głowaczów, Miejska Dą-
browa, Ursynów na następujące 
zadania:

• W ramach programu 2022 
– NZ-1 pn. „ Zapobieganie zagro-
żeniom środowiska i poważnym 
awariom poprzez aktywowanie 
i doposażanie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych”

- OSP Brzóza 14.934,50 zł
- OSP Głowaczów 15.000,00 zł
- OSP Ursynów 19.965,00 zł
• W ramach programu prio-

rytetowego 2022- NZ-NF1 pn. „ 
Ogólnopolski program finanso-
wania służb ratowniczych Cześć 2 
dofinansowanie zakupu sprzętu i 
wyposażenia jednostek OSP

- OSP Brzóza otrzymała 
19.999,00 zł

- OSP Głowaczów otrzymała  
19.896,15 zł

- OSP Ursynów otrzymała 
14.934,50 zł

- OSP Miejska Dąbrowa otrzy-
mała 19.066,70 zł

• w wysokości 30.000,00 zł dla 
OSP Miejska Dąbrowa na zadanie 
pn. „Ocieplenie posadzki i stropu 
w boksie garażowym Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Miejskiej 
Dąbrowie„

• w wysokości 28.800,00 zł dla 
OSP Bobrowniki na zadanie pn. 
„Ocieplenie posadzki i stropu w 
boksie garażowym Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bobrowni-
kach„

• w wysokości 30.000,00 zł 
dla OSP Ursynów na zadanie 
pn. "Termomodernizacja budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Ursynowie"

• w wysokości 30.000,00 zł dla 
Gminy Głowaczów na zadanie 

pn. "Termomodernizacja budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Ursynowie"

• w ramach zadania „Popra-
wa bezpieczeństwa poprzez 
zakup agregatu prądotwórcze-
go o mocy minimalnej 100 kVA 
wraz z przyczepą transportową 
w celu zapobiegania poważnym 
awariom oraz usuwaniu ich skut-
ków” - dofinansowanie w kwocie 
42.000,00 zł otrzymała jednostka 
OSP Miejska Dąbrowa.

- Dzisiejsze podpisanie umów, 
a tym samym pozyskanie ze-
wnętrznych środków na zakup 
sprzętu ratowniczo - gaśniczego 
i poprawę warunków bytowych 
naszych druhów, potwierdza-
my jak poważnie traktujemy 
szeroko rozumiane bezpieczeń-
stwo. Nasi strażacy zazwyczaj 
są pierwsi na miejscu zdarzenia 
i udzielają pomocy osobom po-
szkodowanym w wypadkach,  
a także ratują ludzkie mienie. 
Działania te muszą być skuteczne 
i efektywne, a do tego potrzebny 
jest specjalistyczny bardzo drogi 
sprzęt. Pamiętajmy, że postęp 
cywilizacyjny powoduję nowe 
zagrożenia do których likwidacji 
straż pożarna musi być przygo-
towana. Ogromnie się cieszę, że 
udało nam się pozyskać tak dużą 
ilość sprzętu, dlatego w imieniu 
własnym i wszystkich strażaków 
bardzo dziękuję panu Marko-
wi Ryszce Prezesowi WFOŚiGW  
w Warszawie za program, dzię-
ki któremu możemy korzystać 
z funduszy zewnętrznych. Dzię-
kuję również pani Dyrektor El-
żbiecie Zasada za pomoc i życz-
liwość – powiedział Wójt Gminy  
Głowaczów – Hubert Czubaj.

Wieczornica patriotyczna  
14 listopada pod hasłem "Polska - moja Ojczyzna" w Publicznej Szkole Podsta-

wowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie odbyła się "Wieczornica pa-
triotyczna". Uroczystość została przygotowana przez uczniów szkoły we współpracy  
z Biblioteką Publiczną Gminy Głowaczów.

Wśród zaproszonych gości 
obecni byli m.in. Starosta Po-
wiatu Kozienickiego Krzysztof 
Wolski, Wójt Gminy Głowaczów 
Hubert Czubaj, przedstawiciel 
Związku Piłsudczyków Jan Chry-
zostom Czachowski, gospo-
darz Muzeum Oręża Polskiego  
w Studziankach Pancernych 
Paweł Mściowoj Dunin-Barto-
dziejski, członkowie Klubu Se-
nior+ na czele z kierownikiem 
Sylwestrem Gałkiem, przedsta-
wiciele Kół Gospodyń Wiejskich  

oraz mieszkańcy.
Młodsi i starsi artyści, ucz-

niowie PSP w Głowaczowie za-
prezentowali piosenki i tańce. 
Wszyscy uczestnicy wspólnie 
zaśpiewali pieśni patriotyczne 
– Rotę, Pierwszą Brygadę i Le-
giony. Cała społeczność szkol-
na, mieszkańcy gminy Gło-
waczów, zaproszeni goście  
i przyjaciele szkoły uroczyście 
świętowali 104. rocznicę odzyska-
nia niepodległości przez Polskę  
po 123 latach niewoli.

GMINA GŁOWACZÓW
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Obchody Święta Niepodległości w Gminie Głowaczów
W dniu 11 listopada 2022 r. o godz. 10:00 rozpoczęły się 

w Gminie Głowaczów uroczystości z okazji 104 rocznicy 

W obchodach wzięli udział Wójt 
Gminy Głowaczów pan Hubert 
Czubaj, Dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Głowaczowie pani 
Grażyna Krupa, Dyrektor Publicz-
nego Przedszkola w Brzózie pani 
Anna Nowak - Żak, Dyrektor Pub-
licznej Szkoły Podstawowej im. T. 
Kościuszki w Głowaczowie pani 
Monika Kłos, Dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. W. B. Gło-
wackiego w Brzózie pan Dariusz 
Pronobis, p.o. Kierownika Biblio-
teki Publicznej Gminy Głowaczów 
pani Małgorzata Skierniewska, Dy-
rektor Gminnego Żłobka Maluch 
Plus „Słoneczny Zakątek” pani 
Katarzyna Krzysztoszek, poczty 
sztandarowe Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Gło-
waczów, poczty sztandarowe PSP 
w Głowaczowie i Brzózie, pan Jan 
Chryzostom Czachowski przedsta-
wiciel Związku Piłsudczyków RP, 
radni Gminy Głowaczów, strażacy, 
nauczyciele, mieszkańcy oraz dzie-
ci i młodzież z placówek oświato-
wych z terenu naszej gminy.

Jak co roku uroczystości rozpo-
częły się mszą świętą w kościele 
pw. św. Wawrzyńca w Głowaczo-
wie. Po mszy św. zgromadzeni 
udali się pod pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, aby złożyć 

kwiaty i zapalić znicze. Uczestni-
kom pochodu towarzyszyła kil-
kunastometrowa flaga niesiona 
przez uczniów szkoły podstawowej 
w Głowaczowie.

Po odśpiewaniu hymnu i mod-
litwie, głos zabrała nauczycielka 
historii PSP w Głowaczowie pani 
Agnieszka Olczak oraz pan Jan 
Chryzostom Czachowski przybli-
żając wydarzenia sprzed 104 lat. 
Uroczystość uświetniły występy 
dzieci z przedszkola i szkoły pod-
stawowej w Głowaczowie.

Na zakończenie uroczystości 
Wójt Gminy podziękował wszyst-
kim, którzy wzięli udział w tego-
rocznych obchodach 104 rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości, a w szczególności podzię-
kował dzieciom i młodzieży za tak 
liczne przybycie.

- Dzisiejsza nasza, tak liczna 
obecność to nie tylko oddanie pa-
mięci Naszym Bohaterom, którzy 
nam wywalczyli wolność odda-
jąc za to swoje życie, ale również 
okazywanie miłości naszej Ojczyź-
nie poprzez piękne wyznanie pa-
triotyzmu. Musimy dawać przy-
kład, przekazywać naszą historię, 
tożsamość i właśnie patriotyzm 
młodym pokoleniom. Dziękuję 
wszystkim Państwu za tak liczne 

przybycie, ogromnie się cieszę, że 
jest nas każdego roku coraz więcej, 
pamiętajmy, że patriotom może 
być każdy, patriotom powinien być 
każdy Polak co kocha swoją ojczy-
znę. Dziękuję wszystkim dzieciom, 
które dzisiaj wystąpiły, wprowa-
dziły nas w nastrój adekwatny do 
dzisiejszego święta oraz wszystkim 
zaangażowanym w przygotowa-
nie tych obchodów - powiedział 
Wójt Gminy Głowaczów Hubert 
Czubaj.

Przy Pomniku kwiaty złożyły 
przybyłe delegacje, oddając w ten 
sposób hołd walczącym i poległym 
w obronie Ojczyzny.

Powstanie miasteczko 
ruchu drogowego 
w Brzózie!
Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) ogło-

siła listę projektów wybranych do dofinansowania w ra-
mach nr POIiŚ.3.1/1/22 pod nazwą „BEZPIECZNY PIESZY – 
DOPOSAŻENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ 
W ZAKRESIE EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ DLA DZIAŁANIA 3.1 
Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”.

Gmina Głowaczów przystąpiła 
do tego konkursu z projektem 
pod nazwą „Budowa miasteczka 
ruchu drogowego, zakup symu-

latorów umożliwiających naukę 
bezpiecznego poruszania się po 
drogach, młodych niechronio-
nych uczestników ruchu drogo-
wego w Gminie Głowaczów”.

Wśród kilkuset beneficjentów 
projekt naszej Gminy uzyskał do-
finansowanie w wysokości 456 
839,34 zł, to jest 85% całkowi-
tych kosztów.

W ramach tego projektu bę-
dziemy realizować budowę mia-
steczka ruchu drogowego przy 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Brzózie, zakup trenażerów do 
nauki jazdy dla PSP w Głowaczo-
wie i PSP w Ursynowie.

GMINA GŁOWACZÓW
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Uroczyste otwarcie istotnych inwestycji
W dniu 10.11.2022 r. w uroczystych otwarciach udział wzięli goście, którzy odpowiedzieli 

na zaproszenie Wójta Gminy Głowaczów Huberta Czubaja. Obecni byli: Marszałek Sta-
nisław Karczewski, Posłowie: Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Dariusz Bąk, Dyrektor Od-
działu WFOŚiGW w Radomiu p. Elżbieta Zasada, Starosta Powiatu Kozienickiego p. Krzysztof 
Wolski, Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach bryg. Kamil Bieńkowski, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Kozienickiego Mirosław Górka, Przewodniczący Rady Gminy Głowaczów 
Piotr Marek oraz radni Rady Gminy Głowaczów.

Pierwsza z nich to moderni-
zacja stacji uzdatniania wody 
(SUW) w Głowaczowie. Przy-
pomnijmy - Gmina Głowaczów 
otrzymała dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie ( w formie po-
życzki) w kwocie 1.000.000,00 
zł oraz z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 
660.000,00 zł. Wartość inwesty-
cji to w sumie 2.670.800,00 zł. 
Wykonane prace polegały m. in. 
na: wymianie zbiorników reten-
cyjnych, wymianie linii technolo-

gicznej uzdatniania wody, mon-
tażu agregatu prądotwórczego, 
co zapewnia stałość w dostawie 
wody. Praca hydroforni jest te-
raz w pełni zautomatyzowana, 
co zapewnia oszczędność wody 
i energii w pracy SUW.

Kolejne zadanie to budowa 
drogi relacji Kosny – Miejska 
Dąbrowa. Na realizację tej inwe-
stycji Gmina Głowaczów otrzy-
mała dofinansowanie w kwo-
cie 900.000,00 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
natomiast całkowity koszt rea-
lizacji zadania to 973.888,18 zł. 

Złożoność zadania obejmowała 
również budowę oświetlenia 
ulicznego, której wynikiem jest 
montaż 22 sztuk słupów stalo-
wych, na których obsadzono 
energooszczędne oprawy LED. 
Jest długo wyczekiwana inwe-
stycja przez mieszkańców tych 
miejscowości.

Uroczystość zakończyła się 
przekazaniem sprzętu straża-
ckiego pozyskanego dzięki dofi-
nansowaniom z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej dla jedno-
stek: OSP Brzóza, OSP Miejska 

Dąbrowa, OSP Ursynów oraz 
OSP Głowaczów. Pozyskany 
sprzęt z całą pewnością pod-
niesie  skuteczność i efektyw-
ność działań strażaków podczas  
akcji ratowniczych.

Podczas przemówień, przy-
byli na dzisiejsze uroczystości 
goście, podkreślili jednogłoś-
nie niezwykłą determinację w 
zabieganiu o środki zewnętrz-
nych przez władze naszej gmi-
ny w osobie Wójta Huberta 
Czubaja. Wzorowa współpra-
ca to właśnie złoty środek na 

wpływ środków zewnętrznych 
do budżetu Gminy Głowaczów 
i co za tym idzie, coraz więcej  
realizowanych inwestycji.

Wójt Hubert Czubaj serdecz-
nie podziękował zgromadzo-
nym gościom za wsparcie fi-
nansowe jakie trafia do Gminy 
Głowaczów dzięki programom 
współfinansującym wiele in-
westycji, Radnym Rady Gmi-
ny – za poparcie, pracownikom 
Urzędu Gminy za skrupulatne 
i profesjonalne wykonywanie  
powierzonych zadań.

100.000 zł na zakup wyposażenia 
OSP Głowaczów
W dniu 9.11.2022 r. Gmina Głowaczów reprezentowana przez Pana Huberta Czubaja Wójta 

Gminy Głowaczów wraz z Panią Grażyną Rybarczyk Skarbnik Gminy Głowaczów podpi-
sała umowę z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego w osobach Pana Rafała Rajkowskiego Wicemarszałka Województwa Mazo-
wieckiego oraz p. Leszka Przybytniaka i p. Tomasza Śmietanki Radnych Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej, w ramach dotacji celowej w wysokości 
100.000,00 zł w ramach zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przyznana dotacja zo-
stanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu quada wraz z przyczepą wężową dla jednostki 
OSP Głowaczów, którą reprezentował druh Mariusz Lisiewski.

Głównym celem zakupu qua-
da jest poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców naszej gminy. Pozy-
skanie tego typu pojazdu, znacz-
nie zwiększy potencjał jednostki, 
jak również usprawni przepro-
wadzanie akcji ratowniczo – gaś-
niczych w trudno dostępnych 
miejscach. Wykorzystując pojazd 
jednostka OSP w Głowaczowie 
zwiększy możliwości działania 
mającego na celu ratowanie 
zdrowia i życia ludzi.

- Ogromne podziękowania 
dla wszystkich osób, które przy-
czyniły się do pozyskania dofi-
nansowania, bez którego zakup 
tego sprzętu nie byłby możli-
wy. Dziękuję panom Radnym 
za przychylność, ale największe 
podziękowania kieruję do Pana 
Marszałka Rafała Rajkowskiego, 
bo spotkałem się z ogromnym 
zrozumieniem i przychylnością 
z jego strony. Niech pozyska-
ny sprzęt służy nam wszyst-
kim- powiedział Wójt Gminy  
Głowaczów Hubert Czubaj.

Oddanie chodnika w Ursynowie
W dniu 15.11.2022 r. oddano do użytkowania chodnik w 

miejscowości Ursynów. W ramach zadania wzdłuż drogi 
powiatowej powstał ciąg pieszy utwardzony kostką betono-
wą. Zadanie zostało zrealizowane dzięki środkom finansowym 
Powiatu Kozienickiego w kwocie 150.000,00 zł oraz środkom z 
budżetu Gminy Głowaczów również w kwocie 150.000,00 zł.

Nowy chod-
nik zwiększy 
przede wszyst-
kim bezpie-
c z e ń s t w o 
dzieci uczęsz-
czających do 
szkoły podsta-
wowej oraz 
podniesie este-
tykę miejsco-
wości.

Podczas obioru  zadania obecni 
byli: Starosta Powiatu Kozienickie-
go p. Krzysztof Wolski, Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Ko-
zienicach p. Marcin Łopuszański, 
Wójt Gminy Głowaczów p. Hubert 
Czubaj, Przewodniczący Komisji 

Infrastruktury i 
Porządku Pub-
licznego Rady 
Gminy Głowa-
czów p. Bogdan 
Wysocki, Dyrek-
tor Publicznej 
Szkoły Podstawo-
wej w Ursynowie 
p. Marzena Rusi-
nek, Sołtys sołe-
ctwa Ursynów p. 

Teresa Mąkosa, Sołtys sołectwa 
Stanisławów p. Aneta Nowakow-
ska oraz mieszkańcy sołectw Ur-
synów i Stanisławów.

Prace wykonali pracownicy Re-
feratu Gospodarki Komunalnej  
w Głowaczowie.
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We wrześniu tego roku opublikowaliśmy ciekawy, przygotowany dla portalu Turystyczne 
Kozienice wywiad z Łukaszem Boryczką, poświęcony jego pasji fotografowania dzikich 

mieszkańców Puszczy Kozienickiej. Ku naszemu miłemu zaskoczeniu okazało się, że takich za-
paleńców nie tylko jest więcej, ale też niektórzy z nich (w tym bohater tamtego wywiadu) 
podjęli kroki w kierunku współpracy i zrobienia czegoś wspólnie, tworząc leśną grupę twórczą 
Ostępowa. Poniżej znajdziecie Państwo wywiad z inicjatorem jej powstania, Wojciechem Sta-
warzem, informacje przygotowane przez samą grupę... oraz zaproszenie, by do niej dołączyć!

POŁĄCZYŁA ICH PUSZCZA

Tygodnik OKO: Skąd się wzię-
ła Wasza grupa? Grupy twórcze 
powstają zazwyczaj przy jakimś 
Domu Kultury czy przy innej in-
stytucji, a tymczasem Was połą-
czyła… puszcza?

Wojciech Stawarz: No tak, fak-
tycznie połączyła nas puszcza i 
region, bo wszyscy tworzymy tu-
taj, a znamy się z portali społecz-
nościowych, głównie Instagrama 
i Facebooka. Tam publikowaliśmy 

swoje zdjęcia i jakoś to tak trwało, 
obserwowaliśmy się wzajemnie, 
a w tym roku udało się wreszcie 
coś stworzyć, w formie takiej na 
razie czteroosobowej, nieformal-
nej grupy twórczej. Ten pomysł 
chodził za mną już jakiś czas, ale 
jakoś wcześniej nie było sposob-
ności, która teraz się nadarzyła,  
więc wykorzystaliśmy szansę.

Pomysł chodził za Panem. 
Czy oznacza to, że jest pan  

liderem grupy?
Właściwie to pomysło-

dawcą. Ja napisałem do kilku 
osób, ktoś się odezwał i tak  
zaczęliśmy działać.

Połączyła Was puszcza i w 
pewnym sensie wciąż pozosta-
jecie w niej w ukryciu. Ostatnio 
jednak, podczas 14. rajdu mi-
kołajkowego, mieliście okazję 
pokazać się inaczej, niż tylko w 
Interncie.

Tak, udało nam się właśnie 
zorganizować pierwszą wystawę. 
Odkąd tylko doszliśmy do poro-
zumienia, że chcemy razem dzia-
łać i tworzyć, szukaliśmy okazji, 
wydarzeń organizowanych przez 
różne instytucje, gdzie nasze 
zdjęcia można by wykorzystać 
jako dodatkową atrakcję. Jakieś 
dwa tygodnie temu napisałem 
do Nadleśnictwa Kozienice, bo 
wiedziałem, że właśnie orga-
nizują ten mikołajkowy nordic 
walking i wydało mi się, że jest to 
dobra okazja i dla nas, i dla Nad-
leśnictwa, żebyśmy mogli w taką 
mini-współpracę wejść i zapre-
zentować się na tym wydarzeniu. 

Dosyć zresztą popularnym chyba, 
skoro już od 14 lat się odbywa. 
Zgodzili się, więc przyjechaliśmy, 
zaprezentowaliśmy swoje prace. 
Myślę, że się udało. Odbior był 
pozytywny, sporo osób obejrza-
ło, zadało pytania, pochwaliło.

Jesteście otwarci na nowych 
twórców, zresztą nie tylko foto-
grafików, prawda?

Ogólnie chcielibyśmy skupiać 
wszystkich twórców, z różnych 
dziedzin i całego regionu Puszczy 
Kozienickiej - pisarzy, poetów, 
malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielni-
ków - którzy interesują się i in-
spirują w swojej pracy regionem. 
Chodziłoby o to, żeby poznać się, 
czy też znaleźć w tym regionie, 
bo wiem, że jest sporo osób, któ-
re coś robią, cos próbują, ale na 
własną rękę. W grupie mogłoby 
być łatwiej, choć raczej na zasa-
dach dość luźnych, niż powiedz-
my w formie stowarzyszenia, 
bardziej w taki sposób, że gdy 
np. ktoś publikuje coś w Inter-
necie, może to sobie oznaczyć 
hasztagiem #ostępowa i wtedy, 
klikając w taki hasztag na Insta-
gramie czy Facebooku, trafiamy 
na cały zbiór różnych prac i tre-
ści  powiązanych z nasza grupą i 
ideą tworzenia i inspirowania się 
Puszczą Kozienicką.

Jesteście grupą twórczą… i 
to bardzo widać. Niby wszyscy 
fotografujecie tę samą pusz-
czę, ale u każdego ma to wy-
raźnie indywidualny charakter. 
U Pana bohaterem jest prze-
ważnie sama puszcza jako taka, 
u pana Łukasza Boryczki są to 
jej mieszkańcy, pani Katarzyna 
Kolasińska tworzy kompozycje 
bardziej artystyczne, aranżo-
wane, na zdjęciach pojawia się 
też ona sama i w ogóle postać 
ludzka, z kolei pan Łukasz Stań-
czuk z upodobanie dokumentu-
je swoją pasję wędkarską. Już 
teraz, gdy jest Was wciąż tylko 
czwórka, pokazujecie różne  
oblicza puszczy.

Dokładnie, to mi się właśnie 
spodobało, że nawet w tak nie-
licznej grupie twórców jest tak 
duży zakres tematów i prace 
mają różny charakter. Każdy zaj-
muje się swoim wycinkiem i ma 

charakterystyczne dla siebie po-
dejście do tego, co robi.

Czemu Puszcza Kozieni-
cka, czym się ona - oprócz 
tego, że tutaj Państwo  
mieszkacie -  wyróżnia?

Ze swojej perspektywy mogę 
odpowiedzieć, że mieszkam na 
jej południowym skraju i zawsze 
jakoś mnie ciagnęło w las, żeby 
czy to odkryć jakieś nowe miej-
sce, czy właśnie zrobić zdjęcia. 
Chciałbym też trochę zmienić 
to postrzeganie naszej puszczy 
jako zwykłego lasu. Ot, las jak 
las, myśli wciąż wielu mieszkań-
ców, a to jest jednak prawdziwa 
puszcza, która ma swoją histo-
rię, dziesiątki wydarzeń, które w 
niej miały miejsce na przestrzeni 
dziejów.  Myślę, że warto by było 
to odkryć lub pokazać w innym 
świetle, a przy tym wpłynąć jakoś 
na szerszy odbiór regionu. Inni 
członkowie grupy myślą chyba 
podobnie.

Przy przeglądaniu Waszych 
profili można zauważyć, że 
oprócz wartości estetycznej, 
zdjęciom często towarzyszą opi-
sy, które same w sobie niosą 
sporą wartość informacyjno-
-edukacyjną.  

Tak, oprócz fotografowania 
każdy próbuje coś napisać, ja do-
datkowo jeszcze prowadzę taką 
małą stronę o Puszczy Kozieni-
ckiej [puszczakozienicka.info], 
gdzie w trochę dłuższych arty-
kułach staram się opisać jakieś 
szczególne miejsca, ilustrując to 
zdjęciami… no i tak właśnie pró-
bujemy to jak najszerzej przed-
stawić. Odbiór na razie nie jest 
może jakiś spektakularny, ale ja-
koś się to powoli rozwija.

Czy według Pan mieszkańcy 
naszego regionu szanują swoją 
puszczę? Jest lepiej niż kiedyś, 
gorzej… jak Pan to widzi?

Z perspektywy lat myślę, że 
jest na pewno lepiej. Jest więk-
sza świadomość w kwestiach 
dotyczących lasu i ogólnie przy-
rody. Nie widuję już na przykład 
nowych dzikich punktów wy-
rzucania śmieci, gdzie np. 20 lat 
temu można było się natknąc na 
takie rzeczy, że naprawdę czło-Fot. Katarzyna Kolasińska

Fot. Katarzyna Kolasińska

Fot. Katarzyna Kolasińska

Fot. Łukasz Boryczka

Fot. Łukasz Boryczka
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wiek łapał się za głowę. Teraz są 
to przeważnie jakiejś nieuprząt-
nięte resztki po takich miejscach 
i zaśmiecone pobocza, w samym 
lesie nowych wysypisk nie za-
uważyłem, przynajmniej w moim 
regionie, na południu Puszczy 
Kozienickiej. Mogę też dodać, 
że zmienia się też to kulturowo, 
dzięki działalności nadleśnictw, 
domów kultury i innych instytu-
cji. To na pewno. Myślenie jest 
już trochę inne, niż powiedzmy 
za czasów moich dziadków, gdy 
to był po prostu zwykły las, do 
którego szło się po gałęzie.

Zbudowaliście sobie w Inter-
necie piękne portfolia, stwo-
rzyliście grupę, Pan ma swoją 
stronę… co dalej? Zrobiście 
wystawę we współpracy z Nad-
leśnictwem, udało się - a gdyby 
teraz zwróciła się do Was teraz 
któraś z gmin, z propozycją typu 
“może byście teraz z nami…”. 
Zrobił Pan i udostępnił na Insta-
gramie ciekawy puszczański ka-
lendarz - chciałby zobaczyć go 
Pan w druku?

Pewnie tak, oczywiście. Zro-
biłem go, bo zajmuję się trochę 
grafiką, w pracy i po pracy, więc 
projektuję sobie różne rze-
czy związane z puszczą, ale to 
wszystko wciaz jest tylko w Inter-
necie. Teraz chcielibyśmy wyjść 
trochę poza niego, bo trochę już 
za dużo tego scrollowania było 
ostatnimi laty, więc jak najbar-
dziej jesteśmy zainteresowani 
współpracą. Kontaktowałem się 
już na przykład z Domem Kultury 
w Zwoleniu i planujemy tam ja-
kąś wystawę w przyszłym roku. 
Jak najbardziej szukamy różnych 
możliwości i jesteśmy otwarci.

Rozmawiał AlKo

P.S. Ze swej strony mamy 
oczywistego kandydata na nie-
instytucjonalnego organizatora 
stacjonarnej wystawy w Kozie-
nicach – bo czy nie byłaby tako-
wym kawiarnia Kulturalna? ;)

Leśna Grupa Twórcza #Ostępowa o sobie samych
Jesteśmy grupą twórców działających na terenie regionu Puszczy 

Kozienickiej. Inspirujemy się nim, a zwłaszcza lasami i krajobrazami 
Puszczy. Pomimo że zajmujemy się głównie fotografią i grafiką to 
chcielibyśmy skupiać i promować także twórców zajmujących się 
innymi dziedzinami sztuki takimi jak malarstwo, literatura, rzeźba 
czy arękodzieło.

Od wielu lat, swoimi pracami staramy się pokazać najpiękniejszą 
stronę Puszczy Kozienickiej, promując ją m.in. w Internecie, na włas-
nych stronach internetowych czy portalach społecznościowych. Po-
przez naszą działalność chcielibyśmy wpłynąć pozytywnie na odbiór 
regionu, jego rozwój kulturalny, artystyczny i turystyczny.

Obecnie grupę tworzy czwórka osób zajmujących się fotografią: 
Łukasz Boryczka, Katarzyna Kolasińska, Łukasz Stańczuk, Wojciech 
Stawarz.

Nasza grupa to także idea promowania regionu i jego twórców, 
rozsianych po całym terenie.

Jeśli tworzysz na terenie Puszczy Kozienickiej lub inspirujesz się 
nią w swojej twórczości oznacz swoje publikacje w Internecie (np. 
w social mediach) hashtagiem #ostępowa lub #ostepowa.

Znaleźć nas można na różnych portalach społecznościowych pod 
tagami #ostępowa / #ostepowa oraz na stronie ostepowa.pl

Działamy głównie na Instagramie i Facebooku a nasze portfolia 
znaleźć można pod adresami
Wojciech Stawarz - www.instagram.com/puszcza.kozienicka/
Łukasz Boryczka - www.instagram.com/lukasz_boryczka.przyroda/
Katarzyna Kolasińska - www.instagram.com/mornmind/
Łukasz Stańczuk - www.instagram.com/lukasz_stanczuk/

Fot. Wojciech Stawarz

Fot. Łukasz Stańczuk

Fot. Łukasz Stańczuk Fot. Wojciech Stawarz

25 lat nieustającej Veny!
2 grudnia 25-lecie swojego istnienia i działalności obchodziła grupa twórcza Vena, działa-

jąca przy Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Była to okazja do gratula-
cji, wyróżnienia najbardziej zasłużonych, ale też do wspomnień i refleksji.

Najpierw preludium: groma-
dzenie się, powitania, zajmowa-
nie miejsc. Uroczystość zgroma-
dziła tylu zainteresowanych, że 
jedynym sensownym miejscem 
jej rozpoczęcia okazało się ob-
szerne patio CK-A. W tle wiolon-
czelowa muzyka - to duet Anny 
Kuczok i Piotra Rogozińskiego, 
który miał potem, po części ofi-
cjalnej, dać porywający koncert. 
W końcu rozpoczęcie: przyby-
łych wita dyrektorka CK-A, El-
wira Kozłowska, zwięźle, ale też 
ciepło i rzeczowo, opowiadając 
następnie o historii powstania 
grupy w roku 1997, jej działal-
ności - z początku pod szyldem 
Kozienickiego Klubu Twórców 
Kultury -  i ewolucji w kierunku 
obecnej formuły. Zaprezentowa-
ny został także materiał zgrany 
ze starej kasety video, zareje-
strowany na spotkaniu inaugu-
racyjnym grupy 2 grudnia 1997 
roku przez Kronikę Kozienickę w 
Cafe Galerii starego Domu Kul-
tury - pamiętacie ją Państwo? 
Widoczne wzruszenie zgroma-
dzonych artystów budził zarów-
no widok siebie samych przed 
ćwierćwieczem, jak i osób, któ-
rych niestety już między nami 
dziś nie ma. Dyrektor CK-A za-
pewniała jednocześnie, że choć 

nagranie z taśmy nosi wyraźne 
ślady upływu czasu, to zupełnie 
nie widać go na twarzach jego 
bohaterów. Wygląda na to, że 
ciągła twórcza aktywność od-
mładza jak nic innego!

- Grupa Twórcza „Vena” istnie-
je dokładnie 25 lat, tj. od 2 grud-
nia 1997 roku. Przez te wszystkie 
lata grupa przechodziła szereg 
zmian formalnych i osobowych. 
Skład grupy zmieniał się, część 
członków zmarło, a dzisiaj  two-
rzy ją 18 osób.  Działalność 
naszych twórców napawa nas 
dumą i sprawia nam wielką ra-
dość. To prawdziwa przyjemność 
współpracować z tak świetnymi 
i aktywnymi ludźmi. Działalność 
„Veny” to dla nas duma – mówi-
ła Elwira Kozłowska.

Po części wspominkowej na-
stąpiła oficjalna, z wręczaniem 
wszystkim pamiątkowych dy-
plomów, któremu towarzyszyła 
prezentacja sylwetek wszystkich 
twórców. Jeśli ktoś chciałby się 
dowiedzieć, co w życiu arty-
stycznym Kozienic piszczy, to tu-
taj trafiłby na idealne résumée. 
Mimo oficjalnego charakteru 
uroczystości całość miała cha-
rakter bardzo swobodny - i nie 

ma się czemu dziwić, bo prze-
cież obecni byli w gruncie rzeczy 
“sami swoi”.

Gdy wszystkie róże i dyplomy 
trafiły już we właściwe ręce, 
obecni mogli wysłuchać kon-
certu duetu Kuczok&Rogoziński, 
skosztować tortu - w końcu 
mowa o jubileuszu! - a następ-
nie wziąć udział w otwarciu  ju-
bileuszowej wystawę prac arty-
stów „Veny”. O samej wystawie 
nie powiemy nic, ponieważ wy-
chodzimy z założenia, że trzeba 
ją zobaczyc samemu, do czego 
zresztą serdecznie zachęcamy 
-  będzie to możliwe do 29 stycz-
nia 2023 r.

Grupę Twórczą „Vena” two-
rzą obecnie Jadwiga Bronisława 
Andrzejewska, Roman Błachnio, 
Elżbieta Burzyńska, Władysława 
Barbara Drachal, Stanisława Go-
łąbek, Maria Komsta, Krystyna 
Kondeja, Józef Kondeja, Maria 
Kozieł, Eugenia Kuna, Zbigniew 
Kurasiewicz, Elżbieta Majew-
ska, Gabriela Osińska, Maria 
Podsiadła, Alicja Spyra, Geno-
wefa Śledź, Marlena Zielińska 
oraz Andrzej Zieliński. Ich opie-
kunką  jest - zgodnie z tradycją 
-  instruktorka plastyki KDK, Ag-
nieszka Bieńkowska.

POŁĄCZYŁA ICH PUSZCZA
dokończenie ze str. 9
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DIETETYK RADZI

Z działalności Rady Miejskiej w II Rzeczpospolitej i jak nadano 
honorowe obywatelstwo Kozienic Józefowi Piłsudskiemu

5 grudnia mija 155 rocznica urodzin Honorowego Obywatela Kozienic Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 
Tytuł ten Rada Miejska Kozienic nadała na sesji w dniu 18 marca 1925 roku . W posiedzeniu rozpoczętym 

o godzinie 19:50 uczestniczyli burmistrz Paweł Zagoździński i St. 
Wrzesiński,ławnik magistratu  M.Goldeweig oraz radni J.Górniak, Z. Halputer, P.Klimczuk, J.Lisiewicz, J.Paciorkiewicz, 

T.Pakosiński, r. Piwoński, J.Pokrzewiński, St.Radzik, K.Studziński, Janas Wajnberg, Jakób  Hersz Wajnberg, Szloma Wajn-
berg, St. Wasita,  St.Sadowski. Radni i ławnicy  nieobecni usprawiedliwieni A.Ambroziewicz, Ch. Berman J.Borensztajn, 

Ch.Chmielnicki, J.Cemart, A.Dukalski, P.Frajlich, M.Gorzyczański, W.Klimecki.
Radni zebrali się do rozpa-

trzenia spraw podatkowych, 
wyboru nowych członków Rady 
Szkolnej, uchwalenia warunków 
sprzedaży placu miejskiego pod 
budowę elektrowni oraz usta-
nowienia zasad poboru podat-
ków gruntowych w formie sta-
tutu. Po uchwaleniu powyższych 
w wolnych wnioskach radny 
Teodor Pakosiński zgłosił wnio-
sek by z okazji zbliżających się 
imienin Józefa nadać honorowe 
obywatelstwo miasta Kozienic 
Marszałkowi Polski Józefowi 
Piłsudskiemu. Wniosek Rada 
Miejska zaakceptowała i prze-
głosowała jednogłośnie. Posta-
nowiono również o przesłaniu 
do Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego telegramu o treści:

„Rada Miejska Miasta Kozie-
nice w dniu Imienin Wielkiego 
Syna Polski, Jej Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego śle serdecz-
ne życzenia, a chcąc dać wy-
razowej czci i hołdu, Temu, co 
kamień grobowy Ojczyzny od-
walił – uchwala jednogłośnie 
ofiarować Marszałkowi Józefo-
wi Piłsudskiemu godność Ho-
norowego Obywatela Kozienic, 
jako jednej z siedzib legionów 
polskich”.

  
Na wniosek Burmistrza Pawła 

Zagoździńskiego, Rada Miejska 
jednogłośnie postanowiła prze-
słać do Władysława Grabskiego 
– prezesa Ministrów – telegra-
mem treści następującej:

„Dając wyraz ogólnemu obu-
rzeniu z powodu dyplomatycz-
nego ataku Niemców na całość 
naszych zachodnich granic, wy-
walczonych krwią najlepszych 
synów polski i potwierdzonych 
przez Traktaty międzynaro-
dowe, Rada miejska Miasta 
Kozienic jednogłośnie, jako 
wyrazicielka opinii mieszkań-
ców miasta, najkategoryczniej 
protestuje przeciwko temu za-
machowi i wyraża gotowość 
najpierwsze wezwanie Rządu 
stanąć w obronie niepodległo-
ści Ojczyzny i całości Jej granic. 
W związku z tym, ze względu na 
bezpieczeństwo Państwa, Rada 
Miejska zwraca się do Władz 
Rządu z prośbą o powołanie z 
powrotem do Armii Marszałka 
Józefa Piłsudskiego”.

 
Dziś może dziwić tak moc-

ne zaangażowanie w politykę i 
sprawy państwa po stronie sa-
morządu, wtedy jednak przeło-
żenie było dość jednoznaczne 
i byt ekonomiczny zależał od 
stanu Polski. A Polska ledwo co 
odzyskała suwerenność, i do 
samorządów i wielu instytucji 
trafili obywatele zaangażowa-
ni w jej przywrócenie. Przykła-
dem jest pan Teodor Pakosiński 
wnioskodawca nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Ko-
zienic Józefowi Piłsudskiemu. 
Teodor Pakosiński był pisarzem 

hipotecznym, mieszkał w Kozie-
nicach od 1916 roku pochodził 
z Radomia, był bardzo aktywny 
społecznie. Wspierał i organi-
zował szkoły podstawowe po I 
wojnie światowej wraz z panem 
Pawłem Klimczukiem działał na 
rzecz powołania liceum w Kozie-
nicach. Był wieloletnim Preze-
sem Ochotniczych Straży Pożar-
nych, ale również udzielał się w 
amatorskich przedstawieniach 
patriotycznych. Był wieloletnim 
radnym Rady Miasta, dzięki jego 
inicjatywie Kozienice zyskały w 
części miasta chodniki i bruko-
wane ulice. Zmarł w 1957 roku 
i pochowany jest Kozienicach. 
Władze komunistyczne zakaza-
ły na jego pogrzebie jakichkol-
wiek przemówień. Na cmen-
tarz odprowadziła go orkiestra  
straży pożarnej.

Trzeba wspomnieć postać 
ówczesnego burmistrza pana 
Pawła Zagoździńskiego, osoby 
bardzo zaangażowanej w okre-
sie I wojny na rzecz organizowa-

nia pomocy dla poszkodowanej 
wojną ludności Kozienic i po-
wiatu. Po wojnie wybierany był 
burmistrzem Kozienic ciesząc 
się powszechnym szacunkiem i 
zaufaniem. Wniosek o nadanie 
tytułu Honorowego Obywatela 
Kozienic Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu poparła również 
społeczność żydowska głosami 
swoich radnych.

 W początku 1926 roku Zarząd 
Miejski Kozienic zlecił wykona-
nie stosownego dyplomu o na-
stępującej treści:

Niżej na podpisaniu wyrażo-
na, mając w pamięci wielkie dni 
pobytu w Kozienicach Legionów 
z Ich zasłużonym dla sprawy 
Polskiej Brygadierem , szczęś-
liwa i dumna , że starodawny 
gród będący kolebką ostatnie-
go z Jagiellonów, stał się zara-
zem świadkiem świtu nowej 
wolności, której bohaterski 
Brygadier, dzisiejszy Marszałek, 
był niestrudzonym bojowni-
kiem, postanawia uchwałą z 18 

marca 1925 r. uczcić Pierwszego 
Marszałka Odrodzonej Polski 
Józefa Piłsudskiego ofiarowa-
niem godności HONOROWEGO 
OBYWATELA  miasta Kozienic, 
czego niniejszym aktem ma za-
szczyt dopełnić Rada Miejska 
Kozienic” Podpisał burmistrz 
Paweł Zagoździński wicebur-
mistrz Stanisław Wrzesiński 
sekretarz Karol Lipczyński oraz 
ławnicy miejscy Moszek Gol-
deweig, Antoni Ambroziewicz,  
Jan Majewski.

 
 Tak sporządzony i podpisany 

dyplom przekazany został Józe-
fowi Piłsudskiemu.

Od tego momentu Kozienice 
znalazły się w elitarnym gronie 
miast, gdzie Honorowym Oby-
watelem jest Marszałek Józef 
Piłsudski. Za życia Józef Piłsudski 
taki tytuł otrzymał od 18 miast.

Nadanie honorowego obywa-
telstwa Józefowi Piłsudskiemu 
przez Radę Miejską Kozienic 
motywowane było nie tylko wy-
rażeniem szacunku i czci w po-

dzięce za wolną Ojczyznę.
Dając wyraz niepokoju o 

stan państwa, stan gospodarki 
trwający konflikty graniczne z 
Niemcami, napady rabunkowe 
na granicy i napór propagandy 
komunistycznej ze Związku So-
wieckiego, ówcześni przedsta-
wiciele władz miejskich Kozienic 
stanęli w obronie Józefa Piłsud-
skiego od dwóch lat odsunięte-
go od wpływu na bieg polskich 
spraw.

Kozienice w pierwszych latach 
po odzyskaniu niepodległości 
były w bardzo ciężkiej sytuacji 
gospodarczej. Kozienice liczyły 
około dziesięć tysięcy miesz-
kańców. Bardzo nikły przemysł, 
większość dochodów pozyski-
wano z okolicznego rolnictwa, 
kompletny upadek rzemiosła. 
Rzemiosło w ówczesnych Kozie-
nicach to głównie szewcy po-
nad czterystu, którzy rozwinęli 
swoje warsztaty przed I wojną. 
Wojna przyniosła utratę rynków 
sprzedaży i odbiorców co prze-
łożyło się na stan gospodarczy 
miasta. Wojenne straty miasta 
to spalenie jednej trzeciej bu-
dynków. Pomimo to ówczesny 
burmistrz i radni inwestowali w 
oświatę, wybudowano ze środ-
ków własnych gminy dwie szko-
ły powszechne, utrzymywano 
szkołę zawodową, gimnazjum 
koedukacyjne i średnią szkołę 
handlową. Wybudowano elek-
trownie miejską, włączoną póź-
niej w większy radomski okręg 
energetyczny. Miasto urządziło 
też plac sportowy ze strzelnicą. 
Społeczność gospodarcza wnio-
skowała do władz wojewódzkich 
postulując zwiększenie kredyto-
wania dla rejonu Kozienic, ulgi 
podatkowe oraz przedłużenie 
linii kolejowej z Kozienic przez 
Głowaczów do Warki a następ-
nie do Góry Kalwarii. Rada miej-
ska oferowała bezpłatnie tereny 
podbudowę państwowej fabry-
ki. Poważnie rozważano budowę 
fabryki opon samochodowych. 
Ostatecznie powstała w Dębicy.  

Fakt nadania honorowego 
obywatelstwa przez Kozienice 
Józefowi Piłsudskiemu zauważy-
ła ówczesna prasa widząc w tym 
akcie wyraz społecznego popar-
cia dla Marszałka Polski, zachętę 
by zabezpieczył stabilność pań-
stwa. Ożywienie gospodarcze 
dla Kozienic i regionu zawitało 
tuż przed II wojną światową.

Należy wyrazić uznanie dla 
ówczesnych władz Kozienic, ich 
dążeń do rozwoju regionu a jed-
nocześnie szanujących historię 
i tradycje. Władze były zjedno-
czone w trudnych czasach, czego 
wyrazem jest obecnie zaszczyt 
dla Kozienic posiadania Honoro-
wego Obywatela Marszałka Pol-
ski  Józefa Piłsudskiego.

    
Związek Piłsudczyków RP

  Sekretarz
Marek Gozdera
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OD PRZYBYTKU…
Oj, sporo działo się w Kulturalnej przez te ostatnie dwa 

tygodnie… i nie mówimy tu tylko o strawie dla cia-
ła, ale przede wszystkim o wydarzeniach kulturalnych,  
nie tylko muzycznych.

Najpierw, 18 listopada, wyda-
rzenie najspokojniejsze, czyli za-
powiadane przez nas w poprzed-
nim numerze spotkanie z Biblią. 
Tutaj uspokajamy: nie zmienia-
my kawiarni w salkę kateche-
tyczną, uznaliśmy jednak za na-
mową naszego kolegi Grzegorza, 
że zupełnie na miejscu będzie 
wykład merytoryczny, pokazują-
cy Biblię jako to, czym przecież 
obiektywnie jest, czyli jako jedno  
z najważniejszych dzieł litera-
ckich w historii ludzkości, z pew-
nością najważniejsze dla naszego 
kręgu kulturowego i zarazem 
niezwykły dokument, z którego 
możemy dowiedzieć się bardzo 
dużo o czasach, gdy powstawała 
i sposobie myślenia ludzi, którzy 
ją tworzyli. Wykład poprowadził 
Krzysztof Romanowski, biblista i 
kustosz wystaw biblijnych, który 
okazał się również bardzo komu-
nikatywnym i życzliwym człowie-
kiem, z którym każdy mógł przed 
i po wydarzeniu porozmawiać. 
Uczestnicy spotkania przenieśli 
na nie wiele pytań i wątpliwości, 
którymi dzielili się bądź na forum 
publicznym, w części poświęco-
nej pytaniom, bądź indywidual-
nie, po spotkaniu.

Sobota 3 grudnia to oczywi-
ście wyczekiwane “Kozienice 
Śpiewają na Bis”, czyli swoi-
sta dogrywka inicjatywy Anny  
i Mateusza Pułkowskich, któ-
rą z takim entuzjazmem przyj-
mowali mieszkańcy Kozienic  
w dwóch głównych edycjach, w 
 ramach konkursu inicjatyw or-
ganizowanego przez KDKimBK. 
Okazało się, że i w kameralnym 
otoczeniu, przy dużo mniejszym 

dystansie do publiczności, śpie-
wacy- amatorzy mierzący się 
z takimi hitami jak “Jedziemy 
autostopem” “Parostatkiem w 
piękny rejs”, “Konik na biegu-
nach” czy “Mister of America” 
mieli pole do popisu i brzmieli 
świetnie. Czy będzie powtórka? 
Czas pokaże…

Ostatnim (jak na razie!) wy-
darzeniem muzycznym był kon-
cert znanych już bywalcom ka-
wiarni i chyba też bardzo u nas 
lubianych lubelskich bardów: 
Jana Kondraka i Piotra Selima. A 
właściwie: dwa koncerty, jeden 
dla młodzieży, który oprócz war-
tości muzycznej i po prostu do-
brej zabawy, do której artystom 
udało się wciągnąć publiczność, 
niósł także ważkie przesłanie 
profilaktyczne, a następnie dru-
gi, skierowany do wszystkich, 
który był już klasycznym poka-
zem wokalnej i instrumentalnej 
wirtuozerii, zabawy dźwiękiem 
i słowem, oraz charakterystycz-
nej dla chyba wszystkich sza-
nujących się bardów mieszanki 
humoru i zadumy.

Tak było. Co dalej? Mamy 
wiele planów, ale zapraszamy 
także Was: każdego, kto dzia-
ła na niwie artystycznej bądź 
ma coś ważnego lub ciekawe-
go (a najlepiej jedno i drugie!) 
do przekazania i jednocześnie 
uważa, że Kulturalna mogła-
by być dobrym miejscem do 
zaprezentowania się publicz-
ności, serdecznie zapraszamy 
do kontaktu. W porównaniu 
z “pełnometrażowymi” insty-
tucjami kultury jesteśmy dużo 
bardziej elastyczni, nie krępują 

nas roczne harmonogramy, to-
też przy dobrych wiatrach mo-
żemy spotkać się i zorganizo-
wać coś wspólnie szybciej, niż  
Państwo myślicie!

UWAGA: O godz. 18.00,  
w poniedziałek 12 grudnia, 
Kinga Witczak, która ewiden-
tnie podbiła serca Kozienicza-
nek (i nie tylko) serdecznie 
zaprasza na spotkanie orga-
nizacyjno-przygotowawcze 
grupy dla zainteresowanych 
jogą. Wszystko wskazuje na 
to, że, w zależności od za-
interesowania, po Nowym 
Roku w niedziele odbywać 
się będą w CK-A prowadzone  
przez nią zajęcia.




