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Wyjątkowe zdjęcia na wystawie w KDK

Słuchacze  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach, 
podopieczni Franciszka Subocza ntowali swoje prace.
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Muzeum Regionalne w Kozienicach

„Bo takie dziedzictwo wziął 
po dziadku wnuk”,
ten oto przez lata wielokrotnie cytowany fragment wiersza 
Edwarda Słońskiego i nam wydał się najbardziej stosow-
ny jako przesłanie konkursu o tematyce historycznej. Czyż 
można bowiem trafniej sformułować to coś, co tkwi w nas 
głęboko i drażni niczym cierń, nie pozwalając pogrążyć się w 
leniwym błogostanie?  

Chodzi tu oczywiście o dziedzi-
ctwo szczególne, przekazywane z 
pokolenia na pokolenie i  niesione 
od domu do domu niczym pra-
dawne wici dziedzictwo stawania 
w potrzebie, gdy wymagała tego 
Ojczyzna. 

Uczestnikom konkursu, a była 
nimi młodzież szkolna zapropo-
nowaliśmy podróż w głąb czasu 
proponując zajrzenie do domo-
wych szuflad i szufladek rodzinnej 
pamięci. Kryją one często skarby 
- niekiedy otoczone wielkim sza-
cunkiem, kiedy indziej przykryte 
już kurzem zapomnienia pamiątki 
po naszych przodkach. Chcieliśmy, 
by dzięki konkursowi jego uczest-
nicy odświeżyli tą pamięć, ujrzeli 
z dzisiejszej perspektywy trudne 
czasy, z którymi tamci musieli się 

mierzyć. A także to, że nie byli to 
jacyś „oni”, anonimowi bohate-
rowie, ale swoi, nasi dziadkowie, 
pradziadkowie.

Czytając nadesłane prace odnie-
śliśmy wrażenie, ze konkurs spełnił 
pokładane w nim nadzieje. Posia-
dają duży ładunek emocji,  często 
wyziera z nich wzruszenie. A także 
coś jeszcze – pewna nuta szlachet-
nej dumy, tej która chodzi w parze 
z godnością. 

Muzeum Regionalne w Kozie-
nicach, jako organizator Powiato-
wego Konkursu Historycznego „Bo 
takie dziedzictwo wziął po dziadku 
wnuk” składa jego uczestnikom i 
ich rodzinom, a także przygotowu-
jącym do konkursu nauczycielom 
szczere i serdeczne gratulacje.

Dokończenie na str. 3



2 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl9(397) 9 maja 2019

TYGODNIK

Wydawca:
Firma Kordas E. Kordas
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
Biuro redakcji:
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
tel./fax. 48 614 22 52
redakcja@tygodnikoko.pl

Redaguje zespół:
Redaktor naczelny: Edmund Kordas 
Skład i łamanie: SK@
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i redagowania nadesłanych tekstów, nie 
zwraca materiałów niezamówionych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Rekla-
modawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, a w szczególności za poprawność  
i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia  
w reklamie/ogłoszeniu. Pełny tekst regulaminu na stronie tygodnika: www.tygodnikoko.pl.

Biuro ogłoszeń i reklamy: 512 495 193, 
reklama@tygodnikoko.pl

Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucjiwww.tygodnikoko.pl

TYGODNIK www.tygodnikoko.pl Kolejne 
wydanie

23
maja                   

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U z 2018 
r. poz. 2204, poz. 2348 z późn. zm.).

Informuje
że w dniach od 30 kwietnia do 21 maja 2019 r. na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach ul. 
Parkowa 5, zostały podane do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni wykazy nieruchomości  stanowiących własność Gminy 
Kozienice, przeznaczone do sprzedaży na rzecz dotychczasowych 
użytkowników wieczystych.   Nieruchomości położone w: 
Kozienicach oznaczone nr działki 3965/6 o pow. 0,4157ha 
księga wieczysta KW.RA1K/00029055/7, nr działki 2014 o 
pow. 0,1218ha, księga wieczysta KW. RA1K/00033640/6, 
nr działki 3501/23 o pow. 0,1850ha księga wieczysta 
KW.RA1K/00035110/6, nr działki 3501/5 o pow.0,3294ha 
księga wieczysta KW.RA1K/00026623/9.

Wykazy zostały zamieszczone również na 
stronach internetowych urzędu: www.kozienice.pl.,  
bip.kozienice.pl

Szczegółowe informacje pok. nr 3 tel. 48 611-71-32.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, 
poz. 2204, 2348 oraz poz. 270, 492 z 2019 roku)

Informuje
że w dniach od 7 maja 2019 roku do dnia 28 maja 2019 roku na 

tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, 
ul. Parkowa 5 oraz na stronach internetowych Urzędu został 
podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 
drodze bezprzetargowej położonych:
- w Kozienicach przy al. Solidarności stanowiącej działkę nr 6117,
- w Kozienicach przy ul. Ciekawej stanowiącej działkę nr 2756/8-
cz,
- w Samwodziu stanowiącej działkę nr 104/3-cz,
- w Świerżach Górnych stanowiącej działkę nr 5-cz.

Szczegółowe informacje w pok. Nr 4 tel. (48) 611 71 34.

Ogłoszenie o przetargu
 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach, ul. Konstytucji 3 

Maja 3, 26-900 Kozienice, ogłasza przetarg nieograniczony 
na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności 
lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 30b przy  
ul. Warszawskiej w Kozienicach, o pow. użytkowej 18,51 m2  
(1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka), parter. Cena wywoławcza 
27.500 zł, wadium 2.750 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni , ul. Konstytucji 
3 Maja 3 – sala konferencyjna /pokój nr 3/ w dniu 29 maja 2019r.  
o godz. 11:00.

Na przetarg należy zgłosić się osobiście , bez osób towarzyszących 
z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na rachunek 
bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Kozienice Nr 25 1020 
4317 0000 5602 0018 4416 do dnia 28 maja 2019r.  wadium 
obowiązującego na to mieszkanie w kwocie 2.750 zł. Za datę 
wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Spółdzielni.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli 
uczestnik przetargu, którego oferta zostanie przyjęta nie wpłaci w 
wyznaczonym terminie całej kwoty zaoferowanej w licytacji.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład 
komisji przetargowej, osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec 
Spółdzielni, małżonkowie i dzieci tych osób, o ile zgodnie z ustawą 
ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Spółdzielni.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa w 
formie aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu 
i sprzedaży wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we 
współwłasności gruntu wynoszącym 1851/75021.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłaty skarbowej i 
założenia księgi wieczystej ponosi nabywca lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach oświadcza, że 
może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym 
etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez 
uczestników.

Mieszkanie można oglądać  w dniach: od 06.05.2019 r. do 
28.05.2019 r. w godzinach 8:00 – 14:00.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze Spółdzielni 
/pokój nr 9.
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KRZYŻ
Pamiątką historyczną mojej 

rodziny związaną z uczestni-
ctwem w walkach toczonych w 
imię obrony i wyzwolenia naszej 
Ojczyzny jest  Krzyż Batalionów 
Chłopskich. Jest to polską od-
znaka wojskowa nadawana w 
latach 1988-1999. Krzyż Batalio-
nów Chłopskich ustanowiono 28 
grudnia 1988r. z inicjatywy gen.
Franciszka Kamińskiego, który 
był Komendantem Głównym Ba-
talionów Chłopskich. Od dnia 16 
października 1992r. Krzyż Bata-
lionów Chłopskich został uznany 
za odznaczenie wojskowe i do 
dnia 8 maja 1999r. był nadawa-
ny przez Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polski. Honorowano nim 
osoby uczestniczące w wysiłku 
zbrojnym podczas II wojny świa-
towej w szeregach Batalionów 
Chłopskich, Stronnictwie Lu-
dowym „Roch” oraz Ludowego 
Związku Kobiet.  

W roku 1989 został nim od-
znaczony mój pradziadek Jan 
Wójcik pseudonim „Jesion” 
(ur.19.10.1925 w Mąkosach Sta-
rych, zm.25.12.2016r. w Jedlni 
Kościelnej) za działalność par-
tyzancką w okresie od kwietnia 
1943 do stycznia 1945 prowa-
dzonej na terenie okręgu Kozie-
nice. Oddziały terenowe mia-
ły zajmować się utrzymaniem 
porządku, ochroną cywilnej  
ludności przed pojedynczymi 
oddziałami wroga. Znaczącą po-
mocą partyzantów dla miesz-
kańców wsi  było niszczenie w 
urzędach gminnych dokumen-
tów dotyczących ściągania kon-
tyngentów z rolników, przepę-
dzanie kolczykarzy bydła i trzody 
oraz wykazów osób wyznaczo-

nych do wywiezienia na robo-
ty przymusowe. Była to walka 
z bandytyzmem w celu przed 
terrorem niemieckim i eksploa-
tacją gospodarczą. Działalność 
oddziałów partyzanckich była 
formą walki z okupantem. Prze-
bywały one w terenach trudno 
dostępnych zbierali broń i amu-
nicję z miejscowych pobojowisk. 
Wieś się zbroiła, a osoby chętne 
do walki z okupantem spraw-
dzały, którzy gospodarze będą 
w przyszłości gotowi wspierać 
partyzantów. Znaczącą pomo-
cą partyzantów dla mieszkań-
ców wsi były przeprowadzone  
różne akcje  mieszk 

Ja osobiście nie pamiętam wo-
jennych wspomnień pradziadka. 
Do przygotowania niniejszej 
pracy korzystałem z  rodzinnych 
pamiątek, fotografii, listów i 
wspomnień zapisanych ręką 
„Jesiona”. Przytoczę  fragment 
życiorysu pradziadka : ... W 
1939r. wybuch wojny przerwał 
mi naukę. Wywarł na mnie moc-
ne wrażenie i widząc uzbrojenie 
armii niemieckiej wątpiłem w to 
co było propagowane w szkole 
i ogólnie co mówił polski rząd, 
że guzika im nie oddamy, a nie 
tylko Polski. Bardzo było przykro 
patrzeć we wrześniu 1939r. na 
rozbitki wojska polskiego, którzy 
szukali żywności, schronienia 
i ubrań cywilnych. Od dwóch 
takich żołnierzy przygarniętych 
przez moich rodziców do rodzin-
nego domu, zdobyłem umundu-
rowanie i broń jaką porzucili, tj. 
karabiny, kilkaset sztuk amunicji 
i parę granatów . To wszystko 
starannie zakonserwowałem 
okrywając w papier i szmaty. 

W skrzynce zakopałem w sto-
dole, gdyż mój ojciec mówił, że 
to wszystko może się przydać.  
W 1941r. Niemcy wysiedlili nasze 
tereny od toru Radom-Warsza-
wa do szosy Radom-Kozienice, 
gdyż na tych terenach urządzili 
poligon wojskowy. W 1942 przez 
cztery miesiące jako 16-letni ju-
nak byłem w  przymusowym 
obozie  pracy tzw. Baudinest w 
Radomiu. Był to karny obóz pra-
cy, a przebywający w nich juna-
cy pracowali przy  m.in. przy bu-
dowie dróg, schronów i innych 
umocnień oraz na kolei. Miesz-
kaliśmy  w barakach otoczonych 
drutem kolczastym i strzeżonych 
głównie przez niemieckich straż-
ników. Junacy mieli jednakowe 
umundurowanie i furażerki z 
umieszczonych na nim znakiem 
Baudienstu, czyli trójkątem oraz 
skrzyżowanymi dwoma toporka-
mi. Były głodowe racje żywnoś-
ciowe. Wśród junaków szerzyły 
się choroby

W 1943 roku powróciliśmy z 
wysiedlenia do rodzinnych miej-
scowości. W okresie tym nara-
stał i wzmagał się  ruch oporu 
przeciwko okupantowi poprzez 
tajne organizacje tj.AK, BCh i GL, 
organizując grupy dywersyjne 
i oddziały zbrojne, które na ty-
łach armii okupanta dokonywały  
dywersji, sabotaży i bezpośred-
niej walki z okupantem.

Ja po paru rozmowach z oso-
bami zaangażowanymi m.in. Ko-
złowski Stanisław zam.Mąkosy 
Nowe, Borowski Marian zam.
Makosy Stare, Krawczyk Józef 
„Kruk” zam.Stawki postano-
wiłem wstąpić do organizacji i 
oddziału BCh. W kwietniu 1943 
roku zostałem przyjęty.  Przy-
sięgę złożyłem na placówce u 
dowódcy Kozłowskiego Stani-
sława – pseudonimu nie pamię-
tam –ja natomiast otrzymałem 
pseudonim „Jesion”. Obecny 
przy przysiędze był również 
Borowski Marian pseudonim 
„Rekin” i inni których osobiście 
nie znałem. Po przysiędze nocą 
przybyła do mnie kilkuosobowa 
grupa żołnierzy BCh i zabrali za-
chowane od 1939 roku karabiny, 
amunicję i granaty. Działalność 
moja polegała na zbieraniu 
różnego rodzaju informacji w 
kontakcie ze swoimi wiejskimi 
rówieśnikami, dostarczaniu ich 
przełożonemu Kozłowskiemu 
Stanisławowi dowódcy pla-
cówki, jak również odbieraniu 
tajnej prasy z placówki i od Bo-
rowskiego Mariana ps.”Rekin” 
i doręczaniu jej szczególnie do 
leśniczówki w Stokach i Lewa-

szówce. W końcu sierpnia 1944r. 
będąc w polu przy lesie głosem 
porozumiewawczym przywołał 
mnie ktoś na skraj lasu. Okaza-
ło się, że byli to dwaj żołnierze 
armii radzieckiej z przyczółku 
warecko-magnuszewskiego z li-
nii frontowej pod Studziankami. 
Okazało się, że zostali odcięci od 
swoich i lasami zawędrowali w 
moje strony szukając oddziału 
partyzanckiego. Dogadując się z 
nimi, obiecałem im pomoc.....” 
Dalsza część własnoręcznych 
zapisów pradziadka Jana jest mi 
nieznana.

Natomiast od Jego córki, a 
mojej Babci dowiedziałem się, 
że po ujawnieniu organizacji 
BCh Okręg Kozienice w styczniu 
1945r.pradziadek Jan oddał broń 
i powrócił do rodzinnego domu. 
Został powołany do zasadniczej 
służby wojskowej, która w  okre-
sie kwietnia 1947r. do listopada 
1949r. odbył  służbę wojskową 
w jednostkach Artylerii Przeciw-
pancernej w Orzyszu  i Giżycku. 
W listopadzie 1945r. wstąpił do 
Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go. Przez całe dorosłe życie był 
aktywnym działaczem ruchu 
ludowców. Pierwszą legityma-
cję członkowską, podpisaną 
przez prezesa PSL Stanisława 
Mikołajczyka otrzymał  w dniu 
15.XI.1945r. W latach 1946-1947 
był dwukrotnie aresztowany 
przez służby UB, za aktywność 
w BCh, PSl i Związku Młodzieży 
Wiejskiej „Wici”. Poza prowa-
dzeniem własnego gospodar-
stwa rolnego pracował od 1949r. 
w Wytwórni Chemicznej Nr 8 w 
Pionkach, a od 01.II.1963r. w 
GS „SCh” w Jedlni Kościelnej i 
w Garbatce Letnisku. Pracę za-
wodową przerwał po wypadku 
w 1974r. skutkującym ampu-
tacją przedramienia. Od tego 
wydarzenia jeszcze bardziej za-
angażował się w działalność dla  
społeczności wiejskiej. 

Ukoronowaniem Jego zasług 
w działalności na rzecz społecz-

ności lokalnej i propagowanie 
wartości patriotycznych jest 
wiele medali i odznaczeń, w tym 
Krzyż Kawalerski Odrodzenia 
Polski Polonia Restituta.

Uważam, że wspomnienia z 
dawnych lat nie zawsze są pięk-
ne i bajkowe, często dotyczą 
wojny i życia w trudnych cza-
sach. Wiedza z podręczników 
nie zastąpi nam opowieści z 
pierwszej ręki, dlatego warto 
przechowywać wspomnienia. 

Moim zdaniem, ludzie starsi 
są darem dla społeczeństwa, 
gdyż to oni stanowią źródło wie-
dzy i doświadczenia. Uczą wnuki 
historii, patriotyzmu, opowiada-
ją o dziejach rodziny. Dziadko-
wie są źródłem mądrości życio-
wej, z której można korzystać w 
późniejszych latach.

Takie odznaczenie to Odznaka 
Krzyża BCh wykonana została ze 
złoconego mosiądzu. Ma ona 
kształt „krzyża kotwicowego” 
– równoramiennego, o rozwid-
lonych końcach ramion. Jego 
wymiary 40x40mm. Ramiona 
krzyża są zielone i na poziomych 
ramionach rozpisane litery: BCh 
WP, zaś na pionowych, widnie-
ją daty: 1940 1945. Pośrodku 
krzyża, na biało czerwonej tar-
czy złocony orzełek wojskowy 
z 1939 roku. Jego projektan-
tem był Edward Gorol. Wstążka 
oznaczenia- szerokości 37 mm, 
wykonana z jedwabnej mory, 
barwy zielonej, z umieszczonym 
pośrodku czarnym pasem 7 mm. 
Przy zewnętrznych brzegach 
wstęgi, umieszczone biało-czer-
wone paski, o szerokości 8 mm, 
symetrycznie, czerwoną stroną 
na zewnątrz.

Honorowano nim osoby 
uczestniczące w wysiłku zbroj-
nym podczas II wojny światowej 

w szeregach Batalionów 
Chłopskich, Ludowego Związku 
kobiet oraz Stronnictwie ludo-
wym ,,Roch”.

(tytuł pochodzi od redakcji)

Powiatowy Konkurs Historyczny: Bo takie dziedzictwo wziął po dziadku wnuk…
 Poniżej prezentujemy pracę Adama Króla, ucznia klasy VII b w PSP nr 4 w Kozienicach ( I nagroda w kat. szkół podstawowych)
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GARBATKA-LETNISKO

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Motocyklowa Pogoń za Wiosną

W niedzielę 28 kwietnia w Garbatce-Letnisku 
obchodzony był Gminny Dzień Strażaka. W czasie 
uroczystości miało miejsce oficjalne przekazanie 

nowych wozów strażackich dla jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Garbatce-Letnisku i Bąkowcu.

Uroczystości rozpoczęły się 
od mszy świętej w kościele pw. 
NNMP w Garbatce-Letnisku. 
Uczestniczyli w niej: przedstawi-
ciele władz samorządowych w 
tym wójt gminy Garbatka-Letni-
sko Teresa Fryszkiewicz i starosta 
kozienicki Andrzej Jung. Wśród 
przedstawicieli Państwowej Stra-
ży Pożarnej znaleźli się m.in. za-
stępca komendanta głównego 
PSP st. bryg. Tadeusz Jopek, ma-
zowiecki komendant wojewódz-
ki PSP st. bryg. Bogdan Łasica i 
komendant powiatowy PSP w 
Kozienicach mł. bryg. Kamil Bień-
kowski. Ochotniczą Straż Pożarną 
reprezentował m.in.: wiceprezes 
zarządu oddziału wojewódzkiego 
OSP  Zbigniew Gołąbek, a także 
liczni druhny i druhowie. 

W kazaniu ksiądz dziekan Au-
gustyn Rymarczyk dużo mówił 
o odwadze, która jest tak po-
trzebna strażakom. Jako przy-
kład niezłomnej postawy przy-
wołał postać patrona strażaków 
świętego Floriana. Podziękował 
również strażakom za ich trud  
i poświęcenie.

 Na straży bezpieczeństwa
Po mszy wszyscy przeszli pod 

remizę strażacką w Garbatce-
-Letnisku. Tam na uczczono mi-
nutą ciszy wieloletniego prezesa 
i aktywnego działacza OSP w 
Garbatce Mariana Krekorę, który 
zmarł w zeszłym roku.

W tym roku Gminne Święto 
Strażaka miało wyjątkowy cha-
rakter, ponieważ spełniło się wie-
loletnie marzenie druhów z OSP 
w postaci nowego średniego sa-
mochodu ratowniczo- gaśnicze-
go marki Man. Instytucje, które 
współfinansowały jego zakup to 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie (370 tys. zł), Krajowy System 
Ratownictwa Gaśniczego (225 
tys. zł), Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego (130 tys. 
zł) i Gmina Garbatka-Letnisko  
(około 100 tys. zł).

Dzięki temu, że OSP w Garbat-
ce-Letnisku dostało nowy wóz, 
również OSP w Bąkowcu wzbo-
gaci się o nowy samochód typu 
ciężkiego marki Jelcz.

Szczypta adrenaliny, trochę luzu i mnóstwo dobrej zabawy – czyli „Motocyklowa 
Pogoń za Wiosną” . W sobotę 13 kwietnia br. już po raz VII, na terenie Siedliska 
„ Gnysiówka”, znajdującego się w Garbatce-Zbyczyn odbył się niesamowity rajd 

motocyklowy. Zawodnicy  do pokonania mieli 47 kilometrów trasy, po niełatwym i 
zróżnicowanym terenie. W rajdzie wzięło udział 55 uczestników, którzy przemierzali 
Gminę Garbatka-Letnisko oraz Gminę Policzna.

Pierwszym etapem, z któ-
rym musieli się zmierzyć 
była na pozór łatwa jazda 
na orientację  w terenie. Tu 
zawodnicy musieli wykorzy-
stać własne umiejętności 
nawigacyjne i sprawnościo-
we. Zadanie to polegało na 
odnalezieniu przez uczest-
ników wyznaczonych 
punktów. 

Tuż po nim na nieustraszo-
nych uczestników czekał „Od-
cinek Specjalny”, czyli spe-
cjalnie przygotowana forma 

przygody dla najbardziej żąd-
nych przygód fanów. Podczas 
tej konkurencji zawodnicy 
zmierzyli się z przeszkodami 
terenowymi typu podjazdy, 
koleiny i piach. Nie zabrakło 
też zeskoków przez  samo-
chód czy opony. 

Uczestnikom towarzyszyła 
dobra zabawa, zdrowa ry-
walizacja oraz dużo emocji. 
Pierwsze miejsce w tegorocz-
nej  „ Pogoni” zdobył  Bartosz 
Banaś, drugie Daniel Madej-
ski, natomiast trzecie Grze-

gorz  Staniak. Na zwycięzców 
czekały nagrody. Jak co roku 
organizatorami tegorocznego 
rajdu byli  Sekcja Motocykli-
stów LKS Plon we współpracy 
z Extreme Endurocross oraz 
Wójtem Gminy Garbatka-
-Letnisko Teresą Fryszkiewicz 
i Wójtem Gminy Policzna To-
maszem Adamcem. Samorzą-
dowcy byli również sponsora-
mi pucharów dla zwycięzców 
oraz koszulek, które otrzymał 
każdy uczestnik. 

Marta Kochowska
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Przygotowanie terenu.

Enea dla seniorów: Piknik Aktywnego 
Seniora w Kozienicach

Enea Wytwarzanie 
odznaczona przez PTTK 
za wspieranie rozwoju 
lokalnej kultury i turystyki

W parku miejskim 
w Kozienicach zadbaliśmy 
o budki lęgowe dla ptaków

Wolontariusze Enei Wytwarzanie z darami dla 
podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kozienicach

Ponad 200 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach wzięło udział w Pikniku 
Aktywnego Seniora, którego byliśmy partnerem. Festyn został zorganizowany na terenie 

ośrodka rekreacji i turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w ramach programu 
„Enea dla seniorów”. To kolejna inicjatywa Enei Wytwarzanie, której celem była integracja 
środowiska seniorów w Kozienicach.

Okazją do organizacji pikniku 
były przypadające na kwiecień 
międzynarodowy dzień sportu 
dla rozwoju i pokoju oraz mię-
dzynarodowy dzień zdrowia. 
Wielu seniorów oraz słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku to również byli pracownicy 
Elektrowni Kozienice. W trak-
cie festynu zaprezentowali oni 
swoje umiejętności nabyte 
podczas zajęć. Były występy 
chóru i strzelanie z łuku, a wo-
lontariusze UTW wystawili na 
scenie spektakl „Kozienicka 
baśń”, przygotowany na pod-
stawie utworu Dariusza Szewca, 

emerytowanego pracownika  
Elektrowni Kozienice.

– Jesień życia nie jest cza-
sem smutku, nudy i zamknięcia  
w czterech ścianach. Wręcz 
przeciwnie – aktywność popra-
wia Waszą jakość życia, ale jest 
również bardzo ważna dla nas 
wszystkich. Chcemy czerpać z 
Waszego doświadczenia, które-
go nie można się nauczyć, ani 
nigdzie kupić – powiedział Piotr 
Kozłowski, burmistrz Kozienic.

Piknik poświęcony był tak-
że tematyce zdrowia. Seniorzy 
mogli zmierzyć sobie ciśnie-
nie, poziom cukru, a także zba-

dać wzrok i słuch. Ratownicy 
z grupy medycznej działają-
cej w I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. S. Czarnieckiego  
w Kozienicach zaprezentowali 
pokaz pierwszej pomocy. Nie-
spodzianką dla seniorów był 
również konkurs wiedzy na 
temat Elektrowni Kozienice 
oraz występ ludowego zespołu  
„Skaryszewiacy”.

Enea Wytwarzanie po raz ko-
lejny dodała mocy i energii ko-
zienickim seniorom. Organiza-
torem wydarzenia był Kozienicki 
Dom Kultury im. B. Klimczuka.

Mateusz Pułkowski

Miłośnicy krajoznawstwa z całego województwa mazowie-
ckiego wzięli udział w XI Sejmiku Wojewódzkim PTTK w 

Kozienicach, którego byliśmy partnerem. Celem wydarzenia 
była m.in. promocja walorów turystycznych Gminy Kozienice. 
Enea Wytwarzanie otrzymała specjalne odznaczenie PTTK za 
wieloletnie wspieranie rozwoju lokalnej kultury i turystyki.

– Chcemy przybliżyć Państwu 
specyfikę naszego regionu, ob-
fitującego w lokalne, często nie-
powtarzalne atrakcje i miejsca. 
Ziemia Kozienicka ma wiele do 
zaoferowania. Jedną z takich 
atrakcji jest Elektrownia Kozieni-
ce. To nie tylko zakład pracy dają-
cy zatrudnienie wielu mieszkań-
com, ale również miejsce bardzo 
atrakcyjne turystycznie. Jej zwie-
dzanie jest jedną z największych 
atrakcji turystycznych w regionie 
– powiedział Piotr Kozłowski, 

burmistrz Kozienic.
Specjalną odznakę PTTK dla 

Enei Wytwarzanie za wieloletnie 
wspieranie rozwoju lokalnej kul-
tury i turystyki odebrał Grzegorz 
Mierzejewski, wiceprezes Enei 
Wytwarzanie ds. pracowniczych.

Odznaczenia za zaangażowa-
nie na rzecz działalności w PTTK 
otrzymało również dwóch na-
szych pracowników: Maciej Zając 
i Krzysztof Siębor.

Mateusz Pułkowski

W poniedziałek 15 kwietnia wspólnie z włodarzami Gminy 
Kozienice oraz młodzieżą z lokalnych szkół rozpoczęliśmy 

akcję wieszania domków dla ptaków w naszej gminie. W 
ramach tych działań zostanie powieszonych 100 budek. 
Pojawią się one w parkach i należących do gminy lasach. 

Pierwszym miejscem, gdzie już 
się pojawiły był park miejski. 

W akcji udział wzięli Wicepre-
zes Zarządu ds. Strategii Rozwoju 
Enei Wytwarzanie Tomasz Siwak, 
Burmistrz Piotr Kozłowski, jego 
zastępcy,  przedstawiciele Rady 
Miejskiej, a także dzieci i młodzież. 
Był także ornitolog Jacek Tabor, 
prezes Mazowiecko - Świętokrzy-
skiego Towarzystwa Ornitolo-
gicznego, które sprawuje nadzór 
przyrodniczy nad Elektrownią Ko-
zienice. Przed rozpoczęciem wie-
szania budek ornitolog przekazał 
dużo ciekawych informacji na ten 
temat. Słuchacze dowiedzieli się też  
o ptasich lokatorach, którym  
domki te są dedykowane.

- Nasze wspólne, proekologicz-
ne działania z Gminą Kozienice 
to świetny początek współpracy 
na rzecz lokalnej społeczności i 
najbliższego otoczenia – powie-
dział Tomasz Siwak, Wiceprezes 
Zarządu ds. Strategii Rozwoju 
Enei Wytwarzanie, który osobiście 
umieścił budkę lęgową na drzewie 
w parku miejskim w Kozienicach.

Piotr Kozłowski, burmistrz Gmi-
ny Kozienice, dołącza się do tych 
słów, podkreślając, że udział dzie-
ci i młodzieży jest bardzo istotny. 
Wzmacnia się wówczas przekaz, 
by wspólnie dbać o nasz świat.

Enea Wytwarzanie i Gmina 
Kozienice planują już kolejne  
działania ekologiczne.

Spotkanie miało miejsce 16 
kwietnia 2019 r. w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Kozienicach. Wcześniej 

Enea Wytwarzanie zainspirowa-
na działaniem Fundacji Enea oraz 
międzynarodową akcją Shoe-
box zorganizowała wśród pra-

cowników zbiórkę kosmetyków. 
Trwała ona kilka tygodni, wśród 
zebranych artykułów znalazły się 
produkty higieny osobistej, myd-
ła, żele pod prysznic, szampo-
ny, pasty, szczoteczki do zębów, 
balsamy do ciała, dezodoranty, 
produkty do demakijażu, a także 
kolorowe kosmetyki, cienie do 
powiek, tusze do rzęs, puder, róż. 

Wszystkie, zapakowane w 
pudełka kosmetyki, zostały 
podczas spotkania przekazane 
podopiecznym ośrodka, które 
nie kryły swojej wdzięczności, 
a towarzyszyła temu rodzinna,  
świąteczna atmosfera.

Był to kolejny miły akcent trwa-
jącej od wielu lat współpracy 
Enei Wytwarzanie z ośrodkiem i 
wspierania jego podopiecznych.

- Święta Wielkiej Nocy to 
szczególny czas dla nas wszyst-
kich, warto go spędzić z najbar-
dziej potrzebującymi – stwier-
dziła Justyna Tkaczyk – Kurek, 
koordynatorka wolontariatu  
w Enei Wytwarzanie.

Pudełka pełne kosmetyków trafiły do rąk najbardziej 
potrzebujących kobiet z regionu kozienickiego. Przekazali 
im je wolontariusze Enei Wytwarzanie.  
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Marszałek mówił m.in. o utwo-
rzonych przez unię funduszach, 
takich jak np. Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego czy Euro-
pejski Fundusz Społeczny, a tak-

że o zasadach podziału środków, 
jakie trafiają do Polski, w tym do 
Mazowsza. Przytaczał poszcze-
gólne kwoty i pokazywał przykła-
dy przedsięwzięć realizowanych 

z udziałem środków unijnych. 
Przypomniał, że również budowa 
Centrum Kulturalno-Artystyczne-
go w Kozienicach została wsparta 
w ten sposób.

Adam Struzik podkreślał rów-
nież, że w Brukseli zapadają bar-
dzo ważne decyzje i zachęcał do 
udziału w majowych wyborach 
do Europarlamentu. Korzysta-
jąc z okazji, złożył słuchaczom 
najserdeczniejsze życzenia świą-
teczne.

Wśród obecnych na wykładzie 
osób byli m.in. Burmistrz Gminy 

Kozienice Piotr Kozłowski, jego 
zastępcy: Dorota Stępień i Miro-
sław Pułkowski, a także przewod-
niczący Rady Miejskiej w Kozieni-
cach Rafał Sucherman. Tego dnia 
nie mogło zabraknąć też życzeń 
od kozienickich samorządowców.

Z najlepszymi życzeniami do 
zebranych zwrócili się również 
Przewodniczący Rady Słuchaczy 
UTW Dariusz Szewc oraz dyrek-
tor KDK i jednocześnie dyrektor 
UTW Elwira Kozłowska.

Na zakończenie tej części spot-
kania wszyscy zrobili sobie wspól-
ne, pamiątkowe zdjęcie, a tuż 
po przerwie seniorzy wysłuchali 
jeszcze jednego wykładu. Janusz 
Husiatyński wygłosił prelekcję 
pod tytułem „Zagrożenie Isla-
mem – mit czy rzeczywistość?”. 
Poruszył on wiele kwestii zwią-
zanych z tą religią, organizacją 
państw na Bliskim Wschodzie, a 
także pochylił się nad tematem 
dżihadu.

Cudowna muzyka rozbrzmiała w Kozienicach
W niedzielę, 28 kwietnia, czyli w Święto Miłosierdzia Bożego odbył się VII Festiwal Mu-

zyki Sakralnej im. Józefa Furmanika. Jak co roku, zgromadzona w kościele pw. Świę-
tego Krzyża w Kozienicach publiczność miała okazję wysłuchać przepięknych utworów, w 
wyjątkowym wykonaniu. Gościem tegorocznej edycji festiwalu był Chór Mieszany Katedry  
Wawelskiej z Krakowa.  

Zgromadzonych powitała Dy-
rektor Kozienickiego Domu Kul-
tury Elwira Kozłowska, której 
przypadła rola prowadzącej te-
goroczny koncert. 

– Festiwal jest formą podzię-
kowania osobie Józefa Furma-
nika, który jesień swojego życia 
spędził właśnie w Kozienicach, 
aktywnie uczestnicząc w życiu 
artystycznym, ucząc siostry za-
konne śpiewu kościelnego, kom-
ponując, opracowując utwory 
religijne i grając w kaplicy – mó-
wiła dyrektor KDK Elwira Kozłow-
ska.

Chwilę potem, uroczystego 
otwarcia festiwalu dokonał Bur-
mistrz Gminy Kozienice Piotr Ko-
złowski.

Śpiewem chwalili Pana
W czasie festiwalowych pre-

zentacji wystąpiły cztery chó-
ry, w tym dwa z Kozienic i dwa 
z Warszawy. W ich wykonaniu 
usłyszeliśmy niecodziennego wy-
konania mniej i bardziej znanych 
utworów sakralnych europej-
skich kompozytorów. Wśród nich 
nie brakowało oczywiście kom-
pozycji Józefa Furmanika, żyjące-
go na przełomie XIX i XX wieku 
kompozytora i organisty, który 
ostatnie lata swojego życia spę-
dził w Kozienicach mieszkając w 
Zgromadzeniu Sióstr Franciszka-
nek od Cierpiących. W tym roku 
mija 66. rocznica jego śmierci.

Jako pierwszy z dwoma utwo-
rami wystąpił chór Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Kozienickiego 
Domu Kultury pod batutą Ewy 
Izdebskiej. Był to ich debiut na 
tym festiwalu. W ich repertua-
rze znalazł się m.in. utwór Józefa 
Furmanika pt. „Ten jest dzień”.

Drugi występ należał do chóru 
„Fa-Mi-Re” pod dyrekcją siostry 
Anny Sulimy, który działa przy 
Zgromadzeniu Sióstr Franciszka-
nek od Cierpiących w Kozieni-
cach. Chór powstał z inicjatywy 
siostry Barbary Wycech, wielkiej 
miłośniczki twórczości Józefa 
Furmanika i pomysłodawczyni 
festiwalu. W tym roku usłysze-

liśmy, w ich wykonaniu, dwie 
kompozycje Furmanika.

Jako trzeci wystąpił działający 
od ponad 70 lat chór „Jubilate 
Deo” z Warszawy pod batutą 
siostry Wojciechy Agnieszki Tar-
nowskiej. Festiwalowa publicz-
ność wysłuchała sześciu utwo-
rów przygotowanych przez nich, 
w tym trzy Józefa Furmanika.

Prezentacje Festiwalowe za-
kończył Kameralny Zespół Wo-
kalny „Modo Maiorum” z War-
szawy pod dyrekcją Michała 
Straszewskiego. Zespół śpiewa 
od 2005 roku, ale na swoim kon-
cie zgromadził już wiele nagród. 
Jego misją jest przywracanie 
muzyce dawnej należnego jej 
miejsca w kulturze. Wśród przy-
gotowanych utworów  był m.in. 
„Tu es Petrus” Józefa Furmanika.

Mistrzowie muzyki
Gościem specjalnym tego-

rocznej edycji festiwalu był Chór 
Mieszany Katedry Wawelskiej 
z Krakowa pod kierownictwem 
doktora sztuk muzycznych An-
drzeja Korzeniowskiego. 

– Dostaliśmy przemiłe zapro-
szenie z tutejszego domu kul-
tury, więc postanowiliśmy przy-
jechać tu, zaśpiewać i poznać 
kolejne, piękne zakątki naszego 
kraju – powiedział w rozmowie 
z nami dyrygent chóru Andrzej 
Korzeniowski. 

Chór został założony w 2006 
roku, aby kontynuować wie-
lowiekową tradycję muzyczną 
katedry na Wawelu. W swoim 
repertuarze mają utwory wokal-
no-instrumentalne i a-capella, z 
okresu od XVI wieku do współ-
czesności. Chór brał udział w licz-
nych polskich i zagranicznych fe-
stiwalach, i ma na swoim koncie 
szereg nagród w ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursach 
chóralnych. Ponadto współ-
pracuje z wieloma instytucjami 
kultury m.in. filharmoniami: 
krakowską, podkarpacką, śląską 
i częstochowską, a także Operą 
Krakowską i orkiestrami. 

W podziękowaniu za występy, 

chóry otrzymywały pamiątko-
we statuetki, kwiaty i upominki. 
Wśród gości festiwalu znaleźli 
się m.in. Wicemarszałek Senatu 
RP Adam Bielan, Zastępca Bur-
mistrza Gminy Kozienice Dorota 
Stępień i rodzina Józefa Furma-
nika - wnuczka Maria Antonina 
Furmanik z kuzynką Irena Zarzy-
cką.

Pamiętają o Janie Pawle II
Po koncertach, o godz. 18.00, 

rozpoczęła się uroczysta msza 
święta koncelebrowana przez 
Proboszcza Parafii pw. Świętego 
Krzyża Kazimierza Chojnackie-
go. Po niej zgromadzeni udali 
się na plac przykościelny, przed 
pomnik Jana Pawła II. Tu odbyła 
się uroczystość złożenia kwiatów 
i zapalenia zniczy dla uczczenia 
piątej rocznicy kanonizacji Pa-
pieża Polaka. Po odmówieniu 
koronki do Miłosierdzia Bożego, 
hołd wielkiemu rodakowi złożyły 
delegacje: samorządu Gminy Ko-
zienice, Powiatu Kozienickiego 
i Województwa Mazowieckiego 
oraz Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 4 im. Jana Pawła II. Wartę 
przy pomniku pełnili uczniowie z 
„Czwórki” oraz Rycerze Kolum-
ba.

Patronat honorowy nad festi-
walem objęli: Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach 
Rafał Sucherman, Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Kozienickiego Włodzimierz Sty-
siak, którego reprezentowała 
wiceprzewodnicząca Małgorzata 
Bebelska, Starosta Powiatu Ko-
zienickiego Andrzej Jung, Prezes 
Zarządu Enei Wytwarzanie An-
toni Józwowicz, reprezentowany 
przez Mateusza Pułkowskiego, 
ks. dziekan Władysław Sarwa 
proboszcz parafii p.w. Św. Rodzi-
ny, który nie mógł wziąć udzia-
łu w festiwalu oraz ks. kanonik 
Kazimierz Chojnacki proboszcz 
parafii pw. Świętego Krzyża w 
Kozienicach. 

Organizatorami festiwalu byli: 
Gmina Kozienice, Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka 
i parafia pw. Świętego Krzyża w 
Kozienicach. Współorganizato-
rem Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. Partnerami 
natomiast: parafia pw. Świętej 
Rodziny, Ogród Jordanowski, Ry-
cerze Kolumba, Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła 
II, Zgromadzenie Sióstr Fran-
ciszkanek od Cierpiących oraz 
Kozienickie Centrum Rekreacji 
i Sportu. Głównym partnerem 
wydarzenia była Enea Wytwa-
rzanie.

Marszałek Adam Struzik odwiedził UTW 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik po raz kolejny wygłosił wykład na 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
W środę, 17 kwietnia, opowiadał seniorom o polityce spójności Unii Europejskiej i korzyś-
ciach, jakie z tego płyną. 
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Konkurs zorganizowała Ko-
zienicka Gospodarka Komunal-
na Sp. z o. o. pod patronatem 
Burmistrza Gminy Kozienice. 
Jego głównym celem było pro-
pagowanie wśród mieszkańców 
gminy Kozienice postaw proeko-
logicznych poprzez zaangażowa-
nie we wspólne przedsięwzięcie 

związane z selektywną zbiórką 
makulatury. Każdy mieszkaniec 
gminy Kozienice, który dostar-
czył co najmniej 10 kilogramów 
makulatury otrzymał sadzonkę 
drzewa lub krzewu ozdobnego. 

- Jak co roku mogliśmy liczyć 
na zaangażowanie mieszkańców 
gminy Kozienice. Chciałbym po-

dziękować wszystkich uczestni-
kom naszego konkursu za liczny 
udział, zaangażowanie i skrupu-
latne przygotowanie zebranej 
makulatury. Wszystkie paczki 
były starannie powiązane i spa-
kowanie oraz co najważniejsze 
prawidłowo wysegregowane. 
Nasza Spółka jest również orga-
nizatorem konkursu zbiórki ma-
kulatury, który kierowany jest do 
przedszkolaków i uczniów gminy 
Kozienice. Rozstrzygnięcie tego 
konkursu już wkrótce, o czym bę-
dziemy informować na bieżąco. – 
powiedział Prezes Zarządu Kozie-
nickiej Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o. Robert Wojcieszek.

Sadzonki drzew i krzewów nie 
były jedyną nagrodą w konkur-
sie. Dla najlepszych mieszkań-
ców gminy Kozienice w zakresie 
zbiórki makulatury Kozienicka 
Gospodarka Komunalna przygo-
towała nagrody specjalne w po-
staci sprzętu AGD. Osobą, która 
w sobotę dostarczyła najwięcej 
makulatury była Dorota Smolar-
czyk, która zebrała 570 kilogra-
mów. Na drugim miejscu była 
Karolina Krekora – 401,5 kg, a na 
trzecim Sylwester Gazarkiewicz – 
370 kg. Ponadto 10 osób, które 
nie zostały laureatami otrzymało 
wyróżnienia i nagrody. Łącznie 
uzbierano ponad 8 ton makula-
tury, a w konkursie wzięło udział 

117 mieszkańców.
Kozienicka Gospodarka Komu-

nalna Sp. z o. o. przygotowała 
również Informator edukacyj-
ny poprawnej segregacji, któ-
ry był wręczany uczestnikom 
konkursu. Broszura dostępna 
jest również na stronie inter-
netowej Spółki pod adresem  
www.kgkkozienice.pl.

- Kozienicka Gospodarka Ko-
munalna Sp. z o. o. wraz z Gminą 
Kozienice od kilku lat podejmuje 

działania, mające na celu zwięk-
szenie efektywności prawidłowej 
segregacji odpadów. Corocznie 
promujemy działania mające na 
celu ograniczenie produkcji śmie-
ci, zwiększenie zakresu segre-
gacji oraz ponownego wykorzy-
stania odpadów. Poprzez naszą 
działalność chcemy udowodnić, 
że segregacja śmieci może być 
bardzo łatwa – mówi Prezes KGK 
Robert Wojcieszek.

Kozienickie obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Konkurs zbiórki makulatury rozstrzygnięty. Jest rekord!

Uroczystą mszą świętą w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach rozpoczęły się w piątek 
obchody upamiętniające 228. rocznicą uchwalenia  Konstytucji 3 Maja.  Msza Święta w 

intencji Ojczyzny i strażaków, koncelebrowana była przez proboszcza parafii ks. kanonika 
Kazimierza Chojnackiego.

W mszy świętej udział wzię-
ły liczne poczty sztandarowe i 
przedstawiciele władz samo-
rządowych – w tym Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski 
i starosta Andrzej Jung, miejscy 
i powiatowi radni, kombatanci, 
służby mundurowe, przedsta-
wiciele organizacji społecznych, 
stowarzyszeń, partii politycznych 
i szkół oraz setki kozieniczan, któ-
rzy wypełnili wnętrze świątyni. O 
oprawę muzyczną zadbała tra-
dycyjnie Orkiestra Dęta Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Kozienic. 

Następnie uczestnicy przema-
szerowali przed Pomnik Niepod-
ległości w asyście Orkiestry Dętej 
OSP i Ułanów ze Stowarzyszenia 

Kawaleryjskiego im. 22 Pułku 
Ułanów Podkarpackich. Uroczy-
stości przed Pomnikiem Niepod-
ległości poprowadziła dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury 
Elwira Kozłowska. Po odśpiewa-
niu hymnu państwowego, głos 
zabrali zaproszeni goście.  Jako 
pierwszy wystąpił burmistrz 
Piotr Kozłowski. W swojej mowie 
podkreślił, że Polacy dali całej Eu-
ropie przykład i wzór parlamen-
taryzmu oraz ustroju państwa 
nowoczesnego jak również wzór 
myślenia o sytuacji kraju, jego 
bezpieczeństwie i rozwoju. Kon-
stytucja niosła przesłanie, które 
w latach niewoli podtrzymywało 
ducha jedności i dążenia do nie-

podległości. Mówił też, że święto 
to jest okazją do zadumy.

Po burmistrzu głos zabrali sta-
rosta Andrzej Jung, europoseł 
Dariusz Rosati, poseł na Sejm RP 
Leszek Ruszczyk, radny sejmiku 
mazowieckiego Tomasz Śmietan-
ka i Artur Matera, który odczytał 
list od posła Dariusza Bąka.

   Następnie liczne delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem. Wśród nich były 
delegacje samorządu Powiatu 
Kozienickiego, gminy Kozienice, 
Sejmiku Województwa Mazowie-
ckiego i partii politycznych. Kwia-
ty złożyli też przedstawiciele ko-
zienickich oddziałów organizacji 
kombatanckich, szkół, delegacje 

służb mundurowych, stowarzy-
szeń, organizacji  pozarządowych 
i  związków zawodowych - w tym 
największego zakładu jakim jest 
Enea Wytwarzanie. 

Po oficjalnej części obchodów 
w sali kameralnej Centrum Kul-
turalno-Artystycznego odbył się 
koncert w wykonaniu uczniów 
i nauczycieli kozienickiej szkoły 
muzycznej. Wśród nich była wio-
lonczelistka Maria Wojutyńska, 
która wystąpiła w duecie z za-
przyjaźnionym ze szkołą Piotrem 
Goljatem, wokalistą, pianistą i 
kompozytorem. Publiczność wy-

słuchała w ich wykonaniu znane 
tematy muzyki filmowej i piosen-
ki wybitnych, polskich artystów.

Po zakończeniu części arty-
stycznej uroczystości na stadio-
nie sportowym w Kozienicach 
odbył się mecz Retro Ligi pomię-
dzy Wojskowym Klubem Sporto-
wym Grodno (Kozienice) – Woj-
skowym Klubem Sportowym X 
Pułku Piechoty z Łowicza. Warto 
dodać, iż reprezentanci Kozienic 
zwyciężyli aż 7:0.

Wydział Promocji, 
Kultury i Sportu Urzędu 

Miejskiego w Kozienicach

W dniu 27.04.2019 roku przed siedzibą Kozienickiej Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o. o. przy ulicy Przemysło-

wej 15 odbyła się zbiórka makulatury w ramach konkursu pn. 
„Przejdź na ty z naturą, przynieś paczkę z makulaturą”. 

Nagrody wręczyli Prezes Zarządu KGK Robert Wojcieszek oraz Burmistrz  
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. 

n 
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W ciągu ostatnich kilku tygodni 
trwały intensywne prace budow-
lane na odcinkach drogowych w 
Klwatce Szlacheckiej i Piastowie, 

gdzie położono asfalt na łącznej 
długości prawie 1 km. – Klwatka 
Szlachecka i Piastów to kolejne 
miejscowości gdzie przeprowa-

dziliśmy modernizację dróg – 
wylicza Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk. – Obydwie te in-
westycje zostały już zakończone. 
Od niedawna trwają natomiast 
prace przy budowie ulicy Reja  
w Jedlińsku. Ten odcinek jest 
krótszy i ma niespełna 160 m – 
kontynuuje wójt.

Jedną z największych inwesty-
cji jest jednak przebudowa stacji 
uzdatniania wody w Wierzchowi-
nach. – Była to ostatnia stacja na 
terenie gminy, która wymagała 
pilnego remontu. Po przepro-
wadzeniu modernizacji dostawy 
wody do miejscowości zasila-
nych z SUW Wierzchowiny będą 
bardziej stabilne – wyjaśnia wójt 
Dziewierz. – Koszt tej inwestycji 
to ponad 2 mln zł.

Kolejną dużym zadaniem jest 
budowa kompleksu sportowego 
przy Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Bierwcach. W zakres prac 
wchodzi budowa boiska wielo-
funkcyjnego, altany ogrodowej, 
siłowni plenerowej oraz urzą-
dzeń małej architektury. Koszt 
realizacji tej inwestycji wyniesie 
prawie 600 tys. zł.

Zamierzeniem konkursu 
jest wyróżnienie, a także pro-
mowanie produktów, firm 
oraz gospodarstw rolnych, 
mających siedzibę na terenie 
powiatu radomskiego.

W tegorocznej edycji kon-
kursu wśród nominowanych 
znalazły się trzy produkty z 
gminy Jedlińsk: „Mleko su-
rowe niepasteryzowane z 
mlekomatu” z gospodarstwa 
rolnego Sławomira i Moni-
ki Szczęsnych z Ludwikowa, 
„Miód nektarowy facelio-
wy” z pasieki Stanisława i 
Agnieszki Komorowskich z 
Czarnego Ługu oraz „Sój-
ka z ugotowanymi buraka-
mi cukrowymi wymiesza-
nymi z ugotowaną kaszą 
jaglaną” Koła Gospodyń 
Wiejskich „Płaskowskie Raki”  
z Płaskowa.

Ponadto Kapituła przyznała 
także nagrodę specjalną, któ-
rą otrzymało Koło Gospodyń 
Wiejskich „Płaskowskie Raki” 
z Płaskowa za popularyzację 
dziedzictwa kulturowego, 
aktywizowanie lokalnej spo-
łeczności, kultywowanie re-
gionalnych tradycji oraz inte-
grację mieszkańców wsi.

Statuetki i dyplomy wy-
różnionym wręczali: Adam 
Bielan – wicemarszałek Se-
natu RP, Marek Suski – poseł 
na Sejm RP i szef Gabinetu 
Politycznego Prezesa Rady 
Ministrów, Anna Kwiecień i 
Andrzej Kosztowniak – po-
słowie na Sejm RP, Zbigniew 
Kuźmiuk – poseł do Parla-
mentu Europejskiego oraz 
Kapituła Konkursowa na cze-
le ze starostą Waldemarem 
Trelką, jej przewodniczącym.

GMINA JEDLIŃSK

n Budowana ul. Reja w Jedlińsku. n Zakończona budowa drogi w Klwatce Szlacheckiej.

n W Bierwcach powstaje kompleks sportowy.

Perły Powiatu dla mieszkańców gminy Jedlińsk

Gminne inwestycje

25 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Rado-
miu odbyło się podsumowanie ósmej edycji Konkur-

su Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perły Powiatu”.

Nowe odcinki dróg gminnych, stacja uzdatniania wody 
oraz  boisko wielofunkcyjne to kolejne inwestycje 
realizowane w tym roku na terenie gminy Jedlińsk.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam samochód Nissan 
Primera C 11 Kombi 2000r ben-
zyna gaz 1,8 Przebieg 296,000. 
Cena 2500 zł do negocjacji.  
TEL  516274267, 516559446
• Sprzedam quad motor MAD-
-MAX 300 z salonu.Tel.513526453
• Sprzedam Ciągnik rolniczy MF 
145 512 302 589 Tel512302589
• Sprzedam samochód Opel  
Insignia 2011r (anglik) cena 17 tys  
Tel 692 327 200

TOWARZYSKIERÓŻNE

• Wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe. Kuchnia predpokój ła-
zienka na ul. Głowaczewska  
tel. 572568757
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w bloku, do III p. 
włącznie. Działkę budowlaną za-
budowaną, w pełni uzbrojoną w 
media. tel 500-787-904
• Sprzedam dom piętrowy pod-
piwniczony do remontu oraz 
przyległą działkę budowlaną na 
Oś. Borki Kozienice. W rozliczeniu 
może być mieszkanie w bloku. 
Tel 574218089

• Sprzedam drewno opałowe 
dziabane tel 692 327 200
Sprzedam parnik na drewno i wę-
giel poj.60l. Tel.782 265 964.
• Sprzedam łóżeczko 120x60 z 
szuflada kolor wenge cena 150 zł
tel. 889 122 486
• Sprzątanie mieszkań tel. 534 
458 809
• Kupię drewno opalowe porą-
bane. Prosze o SMS z cena za m.3 
tel. 574218089
• Sprzedam stół rozkładany 
160x90cm oraz 6 krzeseł cena do 
uzg. Tel 600135767
• Kupię starocie, beczki, niecki, 
dzierże, stare kredensy, szafy, 
kwietniki, kołowrotki, lampy, 
umywalki, serwantki i wiele in-
nych starych rzeczy i przedmio-
tów. tel 511 088 148
• Oddam gruz za darmo, 
ilość około dwie przyczepki  
TEL 601 490 841
• Sprzedam wkład kominko-
wy „Samson” 120, moc12kW  
Tel.513 526 453
• Sprzedam owczarka podha-
lańskiego, książeczka zdrowia  
Tel. 513 526 453

PRACA
• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach ok. Piaseczna. Praca 
stała Trasa Ryki Dęblin Kozienice. 
Informacja pod nr 786 285 551 od 
10.00 do1 5.00
• Zatrudnię pracowników do ma-
sarni. Telefon: 606-259-458
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. C+E 
W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095

• Kobieta 57lat pozna uczci-
wego pana z okolic Grójca-
-Kozienicdo stałego związku.  
Tel. 502-670-534
• Mężczyzna 50 lat niezależ-
ny finansowo pozna panią bez 
nałogów cel do uzgodnienia  
Tel. 535 635 331
• Poznam kobietę w celu bliższej 
znajomości. Stan cywilny i wiek 
bez znaczenia. Możliwe dyskret-
ne spotkania. Pionki, Radom, 
Zwoleń, Skaryszew. 574557399
• Jeśli dokucza ci samotność je-
steś facetem 50-60 lat, napisz 
sms 502-670-534 do kobiety jeśli 
szukasz stałego związku.

OGŁOSZENIA DROBNE
SMS o treści TC.OKO. + treść ogłoszenia na nr 72068 . Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: www.tygodnikoko.pl

Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną nad 
morzem w przepięknej ,malowniczej i rozwijającej 

się miejscowości Dzwirzyno (13 km od Kołobrze-
gu).Działka z super lokalizacją przy głównej ulicy, 
naprzeciwko hotelu i 100 m od morza z przezna-

czeniem na działalność usługowo-pensjonatową. 
Tel  603 762 223

Schronisko dla bezdomnych psów w Urbanowie 
poszukuje osób chętnych

 do zaadoptowania psiaków znajdujących 
się w Schronisku.

Pieski są przebadane i posiadają książeczki zdrowia.
Kontakt ze Schroniskiem tel. 605 656 727.

Sprzedam: DZIAŁKA 61 arów- RUDA k/Kozienic,  
z możliwością podziału na 2 mniejsze, szer. 50m. 
możliwość zabudowy mieszkaniowej, lub/i pro-
dukcja/usługi nieuciążliwe. Bezpośrednio przy 

drodze asfaltowej. Wszystkie media w ulicy. 
Tel.518 056 436
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3 maja 2018 r. w Głowaczowie  odbyła się uroczystość upamiętniająca 228. rocznicę Uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja połączona ze świętem strażackim. 

3 maja w Głowaczowie  
Obchody rozpoczęto od zło-

żenia kwiatów oraz zapalenia 
zniczy  pod pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego przez przedsta-
wicieli Gminy – Wójta Gminy 
Głowaczów Huberta Czubaja 
i Sekretarza Gminy Krzysztofa 
Wolskiego. Obecni byli również 
delegaci Związku Piłsudczyków 
Rzeczpospolitej Polskiej Towa-
rzystwa Pamięci Józefa Piłsud-
skiego na czele z Panem Janem 
Chryzostomem Czachowskim. 
W obchodach współuczestniczy-
ły również poczty sztandarowe 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Głowaczowie, pracownicy 
UG Głowaczów oraz mieszkań-
cy. Następnie w kościele  pw. 
Św. Wawrzyńca w Głowaczowie 
została odprawiona uroczysta 
msza święta w intencji ojczyzny,  
strażaków i ich rodzin. 

Uroczystości związane z rocz-
nicą uchwalenia Konstytucji 
były także okazją do świętowa-
nia w dniu 3 maja Dnia Straża-
ka. Przed remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Głowaczowie 
odbył się uroczysty apel, który 
był uhonorowaniem codziennej 
służby strażaków z udziałem 
władz gminy, przedstawiciela 
Nadleśnictwa Dobieszyn  Zdzi-
sława Łukasika oraz reprezen-
tacji wszystkich jednostek stra-
ży pożarnych z terenu gminy 
Głowaczów wraz z pocztami 
sztandarowymi na czele z Pre-
zesem ZOSP RP w Głowaczowie 

Józefem Kapustą.   
Wójt w swoim przemówieniu 

podkreślił, jak ważna jest pra-
ca Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Życzył, aby  Św. Florian 
otaczał druhów swoją opieką 
w wypełnianiu strażackiej po-

winności, zaś ta trudna służba 
niech będzie dla nich źród-
łem satysfakcji i powodem do 
dumy. Podziękował za poczucie 
bezpieczeństwa, gdyż gminna 
społeczność może na nich liczyć  
o każdej porze dnia i nocy. 

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne 
w Lipie spełnia swe zadania 

JA W INTERNECIE

W dniu 13 kwietnia b.r. w Centrum Kulturalno- Rekreacyjnym w Lipie przy wielkanoc-
nym stole spotkali się przedstawiciele Gminy Głowaczów, członkowie Stowarzysze-
nia Kwiat Lipy, strażacy OSP Lipa oraz mieszkańcy  miejscowości Lipa. 

Po krótkiej modlitwie i po-
święceniu pokarmów przez 
księdza wikariusza Mariusza 
Przybycienia z Parafii pw. Św. 
Wawrzyńca w Głowaczowie 
Przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Marek i Sekretarz Gminy 
Krzysztof Wolski złożyli wszyst-
kim zebranym życzenia. Życzyli, 
aby święta upłynęły w spokojnej 

i rodzinnej atmosferze. Warto 
dodać, że tradycją przedświą-
tecznych spotkań w Gminie Gło-
waczów jest znakomita kuchnia. 

Na stole znalazły się trady-
cyjne potrawy, własnoręcznie 
przygotowane. Nie zabrakło 
oczywiście świątecznego żurku, 
jaj,  sałatek, a także pasztetów 
i innych pieczonych mięs. Tra-

dycją są również pyszne ciasta: 
serniki, karpatki, keksy, no i 
oczywiście wielkanocne mazur-
ki. Zadanie integracji społeczno-
ści lokalnej w murach Centrum 
Kulturalno -  Rekreacyjne-
go w Lipie zaczyna nabierać  
właściwego kształtu. 

 
Urząd Gminy Głowaczów.

Gmina Głowaczów realizuje szkolenia "Ja w internecie. 
Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cy-

frowych"  finansowany  w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Zostało przeprowadzonych 
12 szkoleń w 7 modułach tema-
tycznych: "Rodzic w internecie", 
"Moje finanse i transakcje w 
sieci", "Rolnik w sieci", "Kultu-
ra w sieci", "Działam w sieciach 
społecznościowych", "Two-
rzę własną stronę internetową 
(blog)","Mój biznes w sieci", 
gdzie przeszkolono 143 osoby. 
Uczestnicy szkoleń m. in. uczy-
li się podstaw poruszania  się 
w sieci, jak zarządzać kontem 
bankowym, realizować zakupy, 
poruszać się w portalach spo-

łecznościowych, obsługiwać 
podstawowe narzędzia e-admi-
nistracji  z wykorzystaniem kon-
ta e-PUAP i profilu zaufanego. 
Osoby uczestniczące w szkole-
niu   na zakończenie otrzymują  
certyfikat.

Nabór uczestników szkoleń 
prowadzimy przez cały czas 
trwania projektu aż do wyczer-
pania wolnych miejsc. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 48 6231076 lub w 
pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy  
Głowaczów. 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
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Powołując się na wydanie internetowe Echa Dnia autora Kamila Zapory z 
dnia 8 kwietnia 2019 r. godz. 12.00, dotyczące Walnego Zgromadzenia To-
warzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, które odbyło się dnia 7 kwietnia 
(niedziela) w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, 
jako mieszkaniec Ziemi Kozienickiej muszę zareagować. W jednej ze swoich 
wypowiedzi - jak wynika z artykułu, Pan Prezes Towarzystwa Lech Wiśniew-
ski mówił: „Ostatni zeszyt (Ziemi Kozienickiej) poświęcony jest m.in. kapliczce 
Świętego Aleksandra w Kozienicach, której historia powstania pokazuje, że w 
Polsce XIX wieku spotkać się można było z różnymi postawami wobec zabor-
czej władzy carskiej. – Wbrew temu, co powszechnie się uważa, nie wszyscy 
byli zwolennikami narodowych zrywów. Duża część społeczeństwa stawiała 
carowi Aleksandrowi budynki, które stoją do dziś – wyjaśniał prezes TMZK. – 
Należy pokazywać to, że historia była różna – dodał.” 

Taki komentarz jest dla mnie nie do przyjęcia. Jeżeli takie poglądy wyraża-
ne są w zeszytach Ziemi Kozienickiej, jest to po prostu obraza naszych przod-
ków, żyjących pod zaborami. Finansowanie takich poglądów przez Gminę 
Kozienice jest nie do przyjęcia.

Kaplica św. Aleksandra przy ul. Lubelskiej została zbudowana w 1868 roku 
na pamiątkę uwłaszczenia chłopów przez cara Aleksandra II w 1864 roku. Na 
ścianie frontowej kaplicy znajduje się marmurowa tablica, a na niej napis w 
języku polskim: „Na pamiątkę uwłaszczenia włościan Królestwa Polskiego w 
dniu 19 lutego - 2 marca 1864 roku. Wdzięczni włościanie gminy Kozienice 
wznieśli te kaplicę”. 

Ta Kaplica znając, jakie były wtedy czasu powstała na zlecenie zaborcy, a 
napis na tablicy jest taki, jaki sobie życzył car Aleksander II, a włościanie nie 
mieli nic do powiedzenia. Została wybudowana na zlecenie władz zaborcy 
na koszt mieszkańców. Nie było to wyjątkiem, gdyż takich „pamiątek„ bu-
dowanych przez cara w postaci kaplic, cerkwi było wiele. Ewenementem jest 
to, że w Kozienicach taka Kaplica się zachowała, gdyż wiele tych obiektów w 
czasie I wojny jak i po niej, jako dowody uciemiężenia po prostu zburzono. 
Znając historie dobrze wiem, że na wszystkie cytadele budowane w zabo-
rze rosyjskim car nie wydał ani jednego rubla, płacili Polacy z nakładanych 
na nich wysokich podatków. Samo uwłaszczenie nie było bezpłatne, chłopi 
musieli przez wiele lat spłacać otrzymaną ziemię. Uwłaszczenie było bardzo 
korzystne dla rodzącego się przemysłu, gdyż wypychało nadmiar ludzi ze wsi 
do miast, gdyż nagle na wsi musiano się liczyć z ekonomią i zaczęto liczyć 
koszty. To było głównym celem uwłaszczenia, oraz posiadacze ziemscy mogli 
pozbywając się słabszych ziem zabezpieczyć swoje dochody z ich sprzedaży.

Należałoby dodać, że Kaplica została zbudowana ku czci cara Aleksandra 
II. Było to po upadku powstania styczniowego. Powstanie te dało carowi wie-
le do myślenia. Rozpoczęto wówczas bezpardonową rusyfikacje Królestwa 
Polskiego, wprowadzono obowiązek prawa i języka rosyjskiego we wszyst-
kich instytucjach, sądach a nawet karano księży za wpisy w języku polskim 
w księgach parafialnych. Wykształceni Polacy sędziowie, adwokaci, księża, 
urzędnicy, nauczyciele nie znający języka rosyjskiego znaleźli się nagle poza 
nawiasem społeczeństwa, wielu odbierało sobie życie, lub musiało emigro-
wać. A ich miejsca zajmowali sprowadzani Rosjanie. Cóż wtedy mieli zro-
bić Polacy, cieszyli się z każdej choćby najmniejszej odrobiny wolności, kraj 
znajdował się wtedy w beznadziejnej sytuacji, o wolnej Polsce nawet trudno 
było marzyć.  Musieli, by żyć, organizować się i przystosować do istniejących 
warunków, ale żeby pisać: „…nie wszyscy byli zwolennikami  narodowych 
zrywów. … Duża część społeczeństwa stawiała carowi Aleksandrowi budyn-
ki” – to jakiś absurd. Czy ma Pan jakieś badania empiryczne potwierdzającą 
wygłaszane tezy? 

Nazwisko i imię do wiadomości redakcji

LIST DO REDAKCJI
Jam był wolny, dziś w klatce - i dlatego płaczę

CenTrUM 
rolno-ogrodniCze
TRANS-BUD

Kozienice, ul. Przemysłowa 3
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W piątek, 26 kwietnia, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-
Artystycznego w Kozienicach wystąpiła Monika Lidke. 
Utalentowana artystka jazzowa, wraz z towarzyszącym jej 
pianistą Janem Freicherem, dosłownie oczarowała kozienicką 
publiczność. 

n 

Janików 44A, 26-900 Kozienice

 www.polmaxsklep.pl
Tel.: +48 48 332 02 81

 Czynne:  Poniedziałek – piątek 8-18,  Sobota 8-18

Miłosne historie w KDK Monika Lidke 
zaśpiewała w KDK„Biuro matrymonialne” to tytuł spektaklu, który we wtorek, 23 kwietnia, zaprezentowa-

li przedstawiciele grupy teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu 
Kultury im. Bogusława Klimczuka. Był to efekt ich pracy, w ciągu całego roku akademickiego. 

Spektakl wystawiono w sali 
kameralnej Centrum Kulturalno-
-Artystycznego w Kozienicach. 
Wydarzenie to spotkało się z du-
żym zainteresowaniem. Wszyst-
kie wejściówki rozeszły się na 
kilka dni przed premierą, a tego 
wieczoru sala wypełniła się po 
brzegi. Wszystkich przybyłych 
na to wydarzenie powitał Ka-
mil Woźniak – aktor i pedagog, 
który prowadzi zajęcia teatralne 
w Kozienickim Domu Kultury. 
Opowiedział pokrótce o kulisach 
pracy przy spektaklu, na pod-
stawie tekstu Andrzeja Dem-
bończyka i zaprosił wszystkich  
na premierę.

Chwilę potem scenę przejęli 
aktorzy-słuchacze uniwersytetu: 
Stanisław Jeziorowski, Maciej 
Witkowski, Regina Kalbarczyk, 
Teresa Wójcik, Alicja Czerska, 
Helena Ćwiek, Teresa Kurzepa 
i Elżbieta Kopeć. Zabrali oni wi-
dzów do tytułowego biura ma-
trymonialnego „Adam i Ewa”, 
gdzie pracownik biura Jan reje-
strował i kojarzył w pary nowych 
klientów. Jak przystało na kome-
dię, postacie odwiedzające tę 
firmę były nieco przerysowane, 
co w połączeniu ze sprawną grą 
dało kapitalny efekt. Najbardziej 
zaskakujący oczywiście okazał 
się finał tej historii. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kozienice,
 
Gmina Kozienice informuje, że na ul. Kochanowskie-

go vis-à-vis dworca autobusowego znajduje się wydzie-
lony oficjalny dla miasta Kozienice postój taksówek.

W związku z powyższym przypominamy, że postój 
taksówek na Alei 1-go Maja w Kozienicach został zli-
kwidowany, czego konsekwencją stało się uzyskanie 
kolejnych wolnych miejsc parkingowych w ścisłym cen-
trum miasta dla wszystkich zmotoryzowanych uczest-
ników ruchu drogowego. 

Jednocześnie informujemy, że na Alei 1-go Maja 
w najbliższym czasie będą prowadzone prace  
modernizacyjne.

UM Kozienice


