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O nowym logo Gminy Kozienice, ekonomii społecznej, nowej organizacji profilaktyki i osiągnięciach na polu polityki 
społecznej rozmawiamy z panią wiceburmistrz Kozienic, Dorotą Stępień.

OKO: Pani Burmistrz, na 
ostatniej sesji Rada Miej-
ska podjęła uchwałę o 
przyjęciu nowego logo, 
które jest nowoczesne, na 
pewno inne, ale też nawią-
zuje do naszego herbu. Co 
spowodowało, że zmieniamy  
logo właśnie teraz?

Dorota Stępień, wicebur-
mistrz Gminy Kozienice ds. 
społecznych: Tak jak pan po-
wiedział: chodzi o to, żeby 
logo było nowoczesne, tro-
chę inne i przede wszystkim 
widoczne. To jest dla nas 
najważniejsze. Jeśli chcemy 

– a chcemy – budować silną 
markę „Kozienice”, opartą 
na dobrym logo, to ono musi 
być widoczne i czytelne we 
wszelkich zastosowaniach,  
a w ciągu ostatniego roku za-
uważyłam, że stare logo nie 
spełniało tych warunków. 
Było po prostu mało czytelne 
i trudne do umieszczenia na 
małych powierzchniach czy 
drobnych gadżetach, właś-
ciwie niemożliwe wtedy do 
odcyfrowania. Napis „Ideal-
ne na szczęście” jest hasłem 
świetnym, ale nie w formie 
żółtego napisu, bo wtedy 
jest z daleka lub przy małym  

rozmiarze praktycznie  
niewidoczny.

OKO: Czyli przeważyły 
względy praktyczne?

D.S.: Kierowaliśmy się za-
równo względami estetycz-
nymi, jak i praktycznymi, cho-
dziło nam o to, żeby logo było 
widoczne na tle innych firm  
i instytucji, z którymi występu-
jemy często w partnerstwie. 
Dotąd było tak, że inne loga 
były widoczne, a tego nasze-
go, żółto-blado-niebieskiego, 
niestety trzeba było się dopa-
trywać, czy ono aby na pewno 

na danym plakacie, banerze 
czy ulotce w ogóle jest. Bardzo 
istotna jest dla nas ta widocz-
ność oraz, jak wspomniałam, 
nowoczesność Zmieniają się 
trendy, pomysły na tworzenie 
logo, my natomiast poszliśmy, 
tak jak pan wspomniał, w kie-
runku właśnie herbu, bo jeste-
śmy z niego dumni, jesteśmy  
z nim związani i nie ma powo-
du, żeby od tego odchodzić. 
Uważam, że jest to dobry kie-
runek. Nie jest to zresztą cał-
kowita zmiana logo, tylko jego 
odnowienie, dlatego że zo-
staje napis Kozienice, zostaje 
hasło „Idealne na szczęście”, 

zmianie ulega jedynie logo-
typ. Jest to logo odnowione, 
unowocześnione, ale zarazem 
wzmocnione pod względem 
wizerunkowym.

Dokończenie na str.3



2 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl4(417) 20 lutego 2020

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

20
lutego                   

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 710) – dalej u.t.k., niniejszym zawiadamia się, że w dniu  
18 listopada 2019 r. została wydana decyzja Nr 142/SPEC/2019 Wojewody 
Mazowieckiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na  
budowę i rozbiórkę dla inwestycji pn.:

inwestor:        PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
                            ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

inwestycja: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Warka-Radom od km 58,100 do km 65,857”. Adres zamierzenia budowlanego:  
Miasto Warka.
Obręb ewidencyjny 0002 Warka – działki o nr: 159/1, 101, 1517/1, 161/1, 86/2, 2290/1, 
2293/9, 2298, 2294/1, 163/1, 87/6, 87/7, 87/4, 87/5, 88/1 88/2, 90/5, 90/6, 90/4, 99/2, 
99/3, 100/1, 102;
Gmina Grabów nad Pilicą
Obręb ewidencyjny 0017 Kępa Niemojewska - działki o nr: 128, 42/1, 42/2, 51/1, 52/1, 
52/2, 52/3, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 56/3, 58/1, 59/1, 59/2, 62/1, 62/2, 63/2, 66/3, 66/4; 
Obręb ewidencyjny 0014 Grabów nad Pilicą - działki o nr: 57, 63/1, 63/2, 66/1, 
66/2, 64/1, 62/3, 61/12, 61/13, 61/11, 61/10, 60/1, 60/2, 59/16, 59/17, 59/18, 59/15,  
59/9, 56, 54, 65; 
Obręb ewidencyjny 0003 Brzozówka:
Arkusz 1 – działki o nr: 158, 18/3, 18/5, 21/1, 26/1, 29/1, 35/1, 38/1, 47/1, 107/1, 110/1, 
117/17, 120/1, 127/1, 130/1, 137/3, 137/5, 140/3, 140/5, 151/1, 154/1, 153/1, 5/10, 14/1, 
19/1, 19/2, 20, 27, 28, 36, 37, 48, 49, 60, 61, 72, 73, 96, 84, 85, 97, 108, 109, 118, 119, 128, 
129, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 152, 153/2, 2, 159; 
Arkusz 2 – działki o nr: 309, 2/1, 10/1, 13/3, 13/5, 22/1, 25/1, 32/1, 35/1, 42/1, 45/1, 53/1, 
54/1, 55/1, 64/1, 65/3, 65/5, 72/1, 73/3, 73/5, 1, 11, 12/1, 12/2, 23, 24, 33, 34, 43, 44, 54/2, 
55/2, 64/2, 65/4, 65/6, 72/2, 73/4, 73/6, 310, 311; 
Obręb ewidencyjny 0007 Dąbrówki - działki o nr: 333, 31/1, 33/1, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 
35/1, 35/2, 27, 28, 29.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 
dni, od skutecznego jej doręczenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,  
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni,  
od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia:  20 lutego 2020 r. 
WI-I.7840.7.23.2019.EA (AC)

OCZKO moje ukochane,
co drugi czwartek oczekiwane,
źródło wiedzy o regionie -
nigdy nie byłeś ,,w ogonie"...
Cóż , tym razem się potknęło,
coś w ostatnim pominęło...
W GOOGLE  sobie nie kliknęło,
i  NOWAKA pominęło,
który pierwszy pedałował,
w Europie relacjonował-
jak Afrykę pokonywał,
przez 5 roków  tam przebywał.
Lecz w następnym - to naprawi,
tę historię nam przedstawi…

O cóż poszło? Pisząc o wyprawie rowerowej au-
tora wystawy przez Afrykę, napisaliśmy, iż był 
był on pierwszym Polakiem, który podjął się 
czegoś podobnego co jest niestety nieprawdą, 
ponieważ, jak zwrócił nam uwagę pan Jurek 
Wojtkowski, w rzeczywistości dużo wcześniej 
(w roku 1962) uczynił to inny znakomity po-
dróżnik, Kazimierz Nowak. Uznając swój błąd, 
poczuliśmy się zobowiązani odpisać

Czytelniku nasz wnikliwy!
Osąd Twój jest sprawiedliwy.

Błąd popełnił był nasz młody
autor tekstu, co nie zdobył
jeszcze szlifów należytych
– słuszny zatem jest Twój przytyk.

Zaniedbawszy rozeznania
nie był świadom dokonania
i choć wcale nie zamierzał
Jacka kosztem Kazimierza
wypromować - na to wyszło...
Cóż, nauczka to na przyszłość.

Żałujemy tego szczerze
Więcej – w najbliższym numerze…

Przy czym tym najbliższym numerem jest, 
rzecz jasna, ten, który trzymacie teraz Państwo  

w rękach. Przyznajemy się do błędu – tym chęt-
niej, że życzliwy czytelnik napisał nam na osło-
dę:

Czy Naczelny mi tym rymem odpowiedział?
O tych zdolnościach bym nie wiedział... ?

A któż pod Alko tym się kryje?
Czy oblicze swoje mi odkryje?

Może to On tak świetnie rymuje ,
twórcom z VENY dorównuje ?

Sesje Rady, wernisaże i spotkania
też ciekawie opisuje...

Kiedy bliżej się poznamy-
o wyprawach pogadamy?

….krótko mówiąc – miód nasze serca. Dzięku-
jemy za miłą korespondencję, cieszymy na za-
powiedziane spotkania i polecamy się na przy-
szłość!

P.S. Zachęcamy do poczytania o fascynującej 
postaci pana Kazimierza Nowaka. Jego zdjęcia 
można podziwiać na stronie Narodowego Ar-
chiwum Cyfrowego, pod adresem audiovis.nac.
gov.pl/search/ - po wpisaniu w wyszukiwarkę 
imienia i nazwiska podróżnika.

Wyjątki z korespondencji wierszem...
Drodzy Państwo! Wychodzi na to, że równo dwa tygodnie temu, umieszczając za-
powiedź wystawy Jacka Herman-Iżycki popełniliśmy na tej stronie małe faux pas, 
na które nie omieszkał nam zwrócić uwagi wierny czytelnik. Co więcej, uczynił  
to w sposób kreatywny, bo wierszem…

Szanowni sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z po-
wiatu kozienickiego, zachęcam Państwa do włączenia 
się w zbiórkę podpisów poparcia dla kandydata na Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy.

Listy można pobrać w biurze poselskim PiS w Kozieni-
cach lub w Internecie.

Wypełnione listy należy składać u przewodniczącego 
struktur powiatowych PiS w Kozienicach, w biurze przy 
ul. Bohaterów Getta 24

Poniedziałek g. 16.30 – 17.30
Wtorek g. 18.00 – 19.00
Czwartek g. 9.30 – 10.30

Z wyrazami szacunku
Artur Matera
Przewodniczący PiS
powiatu kozienickiego
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O nowym logo Gminy Kozienice, ekonomii społecznej, nowej organizacji profilaktyki i osiągnięciach 
na polu polityki społecznej rozmawiamy z panią wiceburmistrz Kozienic, Dorotą Stępień.

CHCEMY BUDOWAĆ SILNĄ MARKĘ

OKO: Czy za logiem pójdą te-
raz inne działania, związane  
z wizualizacją marki „Kozienice” 
w mieście?

D.S.: Jak najbardziej, bo chcemy 
tworzyć, tak jak powiedziałam, 
markę silną i spójną. Wszystko, co 
będziemy robić, będzie się wiązało 
z napisem „Kozienice”, z logo lub z 
hasłem, to już będziemy dostoso-
wywać do konkretnych projektów. 
Mamy już stworzone wizualizacje 
np. autobusów elektrycznych, 
gdzie te elementy się pojawią, jest 
napis „Kozienice” przy ulicy War-
szawskiej…

OKO: Karta Mieszkańca…
D.S.: Oczywiście, Karta Miesz-

kańca to kolejny etap wprowadza-
nia naszego logo. Myślę, że ona też 
jest nowoczesna, intrygująca, to 
jest taki dokument, który miesz-
kańcy chcą mieć w swoich portfe-
lach – wiemy to, ponieważ wyda-
liśmy ich już ponad 500 w samym 
tylko styczniu.

OKO: Na tej samej sesji przyjęta 
została uchwała o przystąpieniu 
Gminy Kozienice do utworzenia 
spółdzielni socjalnej Przystanek 
Kozienice. Rozumiemy, że gmina 
ma w tym swój cel?

D.S.: Wszystkie działania, któ-
re podejmujemy, mają swój cel. 
Przystępujemy do tego przed-
sięwzięcia dlatego, że widzimy 
w tym zakresie pewne potrzeby. 
Od momentu, gdy w roku 2019 
objęłam stanowisko zastępcy, od 
samego początku właściwie, zaj-
mowałam się szeroko pojętą eko-
nomią społeczną. Już na początku 
roku było zawarte porozumienie 
z wieloma instytucjami z terenu 
powiatu kozienickiego, mające na 
celu właśnie rozwój ekonomii spo-
łecznej - a ten rozwój, to dla mnie 
właśnie stworzenie spółdzielni so-
cjalnej i dlatego w tym kierunku 
idziemy. Wiele osób w ciągu ostat-
niego roku przychodziło do mnie 
w związku z tym, że spółdzielnia 
inwalidów została zlikwidowana. 
Oni nie mają właściwie żadnego 
miejsca, gdzie mogliby pracować 
bądź dorabiać do tych świadczeń, 
które mają obecnie. Jest to dosyć 
duży problem, który będziemy sta-
rać się na terenie gminy Kozienice 
rozwiązać. Przychodzą te osoby i 
pytają właśnie o pracę, ale są to 
osoby z niepełnosprawnościami, 
często takie, które w pracy biuro-
wej czy administracyjnej nieko-
niecznie by się odnalazły. Dlatego 
znaleźliśmy taką alternatywę.

OKO: Jednym z głównych zadań 
tej spółdzielni ma być obsługa 
ruchu turystycznego. Teraz słyszy-
my, że nad jeziorem będzie utwo-
rzony park linowy. Czy możemy 
domniemywać, że te wszystkie 
działania mogą połączyć sferę 
społeczną i aktywność na rynku 
turystycznym?

D.S.: Tu jeszcze raz trzeba pod-
kreślić kwestię spójności działań. 
Rozwój turystyki na terenie naszej 
gminy jest dla nas bardzo istotny, 
dlatego że jest takim tematem 
trochę zapomnianym. Chcemy, 
żeby Kozienice zaczęły istnieć na 
rynku turystycznym, żeby pożyt-
kowały potencjał, który w naszej 
gminie jest ogromny. Myślę, że 
mieszkańcy dobrze o tym wiedzą, 
ale jednak osoby z zewnątrz może 
już niekoniecznie, dlatego że wy-
tworzyło nam się tutaj środowi-
sko troszeczkę takie hermetyczne.  

My chcemy się otworzyć na ludzi 
z zewnątrz, chcemy powiedzieć 
„Słuchajcie, Kozienice są idealne 
na szczęście nie tylko do zamiesz-
kiwania, ale też idealne do odwie-
dzania, do uprawiania turystyki 
czy sportu. Mamy przecież ogrom-
ną, przepiękną bazę sportową i 
hotelową, możemy z niej korzy-
stać, ale w tym momencie przede 
wszystkim chcemy ją wykorzystać 
do tego, żeby zachęcić ludzi do 
odwiedzania naszej gminy, żeby ta 
gmina tętniła życiem, popularyzo-
wać wszystkie te działania, które 
tu realizujemy, nie tylko z zakresu 
sportu czy turystyki, ale i kultury. 
Bo na naszym terenie się bardzo 
dużo się dzieje i o tym chcemy 
informować, zapraszać ludzi z 
zewnątrz. W sposób nowoczes-
ny, czyli wykorzystując Internet, 
media społecznościowe, portal 
Turystyczne Kozienice, fanpage 
gminy...

OKO: Teraz może powrócimy do 
tematu, który pod koniec zeszłe-
go roku wywołał dość ożywioną 
dyskusję, czyli likwidacji Ośrodka 
Profilaktyki Uzależnień. Komu-
nikaty płynące z UM były wtedy 
uspokajające, mowa było o no-
wej formule, stąd pytanie - czy na 
ten moment ta profilaktyka i po-
moc jest ciągle w organizacji, czy 
też funkcjonuje już w pełni tak, 
jak było to zamierzone?

D.S.: Na pewno nie powiem, że 
funkcjonuje tak samo, bo nie po to 
została ta jednostka zlikwidowana, 
by było tak samo – to ma funkcjo-
nować lepiej. A to, co funkcjono-
wało i funkcjonuje też dzisiaj, w 
troszeczkę może zmienionej, roz-
budowanej formie, to na przykład 
świetlice socjoterapeutyczne. Były 
dwie, teraz mamy już trzy, czyli 
oferta jest wzbogacona. Przenie-
śliśmy jedną świetlicę z ulicy Ra-
domskiej, czyli z byłego budynku 
OPU, do budynku PSP nr 1. Tam 
teraz ta świetlica funkcjonuje i ko-
rzysta z niej dwa-trzy razy więcej 
dzieci, a zainteresowanie jest co-
raz większe.

OKO: Może trochę dlatego, że 
przez zmianę lokalizacji nie ma 
już tego elementu piętnowania...

D.S.: To prawda, poza tym jest 
łatwiejszy dostęp, zarówno rodzi-
ce, jak i nauczyciele wiedzą o tym, 
że to funkcjonuje w tej szkole i że 
mogą tam dzieci skierować. Do-
staję już głosy od pani kierownik 
MGOPS-u, w którego strukturach 
teraz te świetlice funkcjonują, że 
być może będzie potrzeba zatrud-
nienia dodatkowej opiekunki dla 
tych dzieci, bo jest ich coraz wię-
cej, a być może też zagospodaro-
wania jakiegoś innego miejsca, 
większej sali. Zauważyłam prob-
lem, to, że ta świetlica po prostu 
tam nie spełniała swojej funkcji, 
a teraz otworzyliśmy się troszecz-
kę, podeszliśmy do tego inaczej - i 
jest lepiej. Ja jestem zadowolona 
z efektów. Funkcjonuje również 
poradnictwo pani psycholog, któ-
ra już wcześniej pracowała, tak że 
ta pomoc psychologiczna również 
jest dostępna.

Jeśli chodzi o samą profilaktykę 
uzależnień, czyli wdrażanie pro-
gramów profilaktycznych, to bę-
dzie to realizowane przez urząd. W 
tym momencie przygotowujemy 
się do opracowania zadań, które 
będziemy zlecać organizacjom po-
zarządowym. Prowadzimy z nimi 
rozmowy i zachęcamy do współ-
pracy również w tym zakresie.

OKO: Czyli taka wstępna ewalu-
acja, jeśli można tak powiedzieć, 
wskazuje, że zadowoleni są za-
równo korzystający z usług, jak i 
pracownicy?

D.S.: Z moich informacji tak wy-
nika i mam nadzieję, że tak jest 

istotnie i taki jest odbiór społecz-
ny.

OKO: Czy programy, które będą 
realizowane, to programy reko-
mendowane?

D.S.: Tak. Tak jak mamy zapisa-
ne w programie profilaktyki uza-
leżnień, będą to programy reko-
mendowane oczywiście, ale będą 
też nasze pomysły, które chcemy 
zrealizować. Przede wszystkim 
będziemy realizować działania 
profilaktyczne w każdej szkole. Na 
podstawie badań, na podstawie 
programów, które będą tworzo-
ne właśnie przez te jednostki, bo 
to dyrektorzy wiedzą, jakie mają 
potrzeby, oni znają dzieci, zna-
ją problemy, które występują na 
ich terenie. Będziemy chcieli ko-
rzystać właśnie z ich wiedzy i do-
świadczenia w tym zakresie.

OKO: Czyli wszystko według 
najlepszego wzorca - rozpoznanie 
problemu, realizacja działań, za-
pewne ewaluacja efektów…

D.S.: Zawsze jest ewaluacja, 
ponieważ te programy profilak-
tyczne są roczne. Bodajże do 
marca następnego roku będzie 
przygotowane sprawozdanie z tej 
działalności, którą teraz realizuje-
my. Będzie to przedstawione rów-
nież na sesji, toteż będzie można 
sobie porównać działania, które 
były podejmowane w czasie kiedy 
funkcjonowało OPU, i te, które są i 
będą bezpośrednio podejmowane 
przez pełnomocnika.

OKO: Wracając jeszcze do po-
mocy psychologa – gdzie jest te-
raz świadczona?

D.S.: W budynku dawnego OPU, 

to kwestia odpowiedzi pozytywnej 
z naszej strony na wnioski osób, 
które tam korzystały z pomocy 
psychologicznej. To oni chcieli, 
żeby tak zostało. Myślimy teraz o 
zatrudnieniu jeszcze jednego psy-
chologa.

OKO: Oprócz organizacyjnych, 
mamy również zmiany osobowe, 
nową panią dyrektor Wydziału 
Spraw Społecznych...

D.S.: Ta zmiana to, można po-
wiedzieć, awans wewnętrzny, 
ponieważ pani Luiza Prus pracuje 
w urzędzie od kilkunastu lat, zna 
tę tematykę i od 1 lutego została 
osobą pełniącą obowiązki dyrek-
tora do spraw polityki społecznej, 
czyli będzie mnie wspierała w tym 
zakresie, bo przez kilka ostatnich 
miesięcy dyrektora nie było, wo-
bec czego sama musiałam te zada-
nia realizować i koordynować.

OKO: Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej podjęto uchwałę doty-
czącą pomocy repatriantom…

D.S.: Tak. Uchwalono jednogłoś-
nie, że jednej polskiej rodzinie z te-
renu byłego ZSRR Gmina Kozienice 
zapewni warunki do osiedlenia się 
u nas w ramach repatriacji. Rodzi-
na ta będzie mogła zamieszkać w 
mieszkaniu komunalnym, które 
zostanie przez Gminę w tym celu 
zakupione.

OKO: Ciekawe rzeczy dzieją się 
u nas w sferze polityki społecznej 
– mamy rozbudowany żłobek...

D.S.: Tak, jest to nowy, piękny 
budynek, do którego przyjęliśmy 
już 24 dzieci. Złożyliśmy również 
wniosek na dofinansowanie utrzy-
mania tego żłobka. Skorzystali-
śmy z programu Maluch Plus, to 
jest kwota prawie 540 tysięcy – o 
tym już wielokrotnie mówiłam 
i wszyscy o tym wiedzą, ale nie 
wszystkim wiadomo, że złożyliśmy 
w tamtym roku także wniosek na 
utrzymanie i funkcjonowanie tego 
żłobka przez najbliższe dwa lata. 
Aktualnie jesteśmy na liście do 
dofinansowania, a właściwie do 
negocjacji, bo taka jest procedura. 
Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to 
przez najbliższe dwa lata ten żło-
bek będziemy chcieli utrzymać ze 
środków zewnętrznych. Może to 
być nawet blisko 2 miliony złotych, 
bo o taką kwotę wystąpiliśmy.

OKO: Rozmawiamy o malu-
chach, ale mamy przecież również 
sukcesy, jeżeli chodzi o seniorów, 
bo Senior Plus już funkcjonuje, 
i to na tyle dobrze, że jest plan 
poszerzenia oferty o kolejnego 
seniora.

D.S.: Tak, jak najbardziej otwo-
rzyliśmy już Dom Seniora, korzy-
sta z niego 20 seniorów z terenu 
Gminy Kozienice. Sama byłam na 
miejscu, odwiedziłam ich tam i 
wiem z pierwszej ręki, że seniorzy 
są zadowoleni i szczęśliwi, że coś 
takiego funkcjonuje na terenie 
miasta. Dlatego na początku stycz-
nia złożyliśmy wniosek o drugie-
go seniora. Będziemy chcieli, jeśli 
otrzymamy dofinansowanie, górę 
tego budynku, w którym aktual-
nie funkcjonuje placówka, czyli 
dawnego Domu Kultury, również 
przebudować i przystosować, żeby 
możliwe było zaproszenie i przyję-
cie tam kolejnych seniorów.

OKO: Dziękujemy za rozmowę
D.S.:  Również dziękuję.

dokończenie ze strony 1
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GARBATKA-LETNISKO

Jubileusz 100- lecia urodzin Pani Ireny Matysiak
To szczególne i doniosłe wydarzenie, które nie zdarza się często. 100 lat życia to pięk-

ny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Tego niezwykłego 
daru doświadczyła Pani Irena Matysiak mieszkanka Garbatki-Letnisko.Obchody wyjątko-

wej uroczystości rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną przez ks. kan. Augustyna Rymarczy-
ka w intencji Jubilatki w kościele w Garbatce-Letnisko. Po mszy świętej odbyło się urodzinowe 
przyjęcie, na które przybyły dzieci, wnuki, prawnuki i kuzyni oraz przedstawiciele władz woje-
wódzkich i samorządowych. Jak na taką uroczystość przystało, był urodzinowy tort, szampan, 
moc prezentów i kwiatów oraz życzenia kolejnych długich i szczęśliwych lat życia.

Urodzinowe życzenia i gratu-
lacje złożyli również: Wójt Tere-
sa Fryszkiewicz, Sekretarz Gmi-
ny Marzena Pomarańska oraz 
z-ca kierownika USC Beata Ko-
walik. Wójt Teresa Fryszkiewicz 
wręczyła Dostojnej Jubilatce 
symboliczny bukiet kwiatów i 
okolicznościowy prezent, gratu-
lując wspaniałego jubileuszu i 
życząc dużo zdrowia, nieustają-
cej pogody ducha, wszelkiej po-
myślności, samych szczęśliwych 
chwil w gronie najbliższych 
oraz jeszcze wielu wspaniałych 
jubileuszy. W świętowaniu tej 
pięknej uroczystości uczestni-
czył również Kierownik Dele-
gatury Urzędu Wojewódzkiego 
w Radomiu, a zarazem Prze-
wodniczący Rady Powiatu Ra-
domskiego Krzysztof Murawski, 
który na ręce Jubilatki złożył list 
gratulacyjny od Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawie-
ckiego.

Pani Irena Matysiak urodziła 
się 13 lutego 1920 r. Ze swoją 
ukochaną miejscowością Gar-
batką-Letnisko związana jest od 

urodzenia. Jej rodzina to rodo-
wici garbatczanie. Mając 23 lata 
wyszła za mąż za Kazimierza, 
kawalera z sąsiedniej gminy. 
Razem przeżyli prawie 38 lat. 
Pani Irena Matysiak jest szczęś-
liwą matką, babcią i prababcią. 
Dochowała się trojga dzieci, ma 
ośmioro wnuków i ośmioro pra-
wnuków. Całe życie poświęciła 
rodzinie, razem z mężem wy-
chowała i wykształciła dzieci. 
Rodzina dla niej to świętość, 
zawsze dbała o domowe ogni-
sko. Jest osobą życzliwą, rados-
ną, pozytywnie nastawioną do 
życia i ludzi, chętnie pomagała 
innym. Jak zgodnie twierdzi 
rodzina, była bardzo pracowi-
ta, wręcz kochała pracę, którą 
wykonywała z niezwykłą sta-
rannością i sumiennością. Pra-
ca sprawiała jej przyjemność, 
nie bała się nawet trudów z nią 
związanych. W życiu Pani Ireny 
zawsze olbrzymią rolę odgry-
wała religia. W każdą niedzielę 
i święta uczestniczyła we mszy 
świętej, a obecnie ogląda jej 
transmisje w telewizji. Warto 

zauważyć, że pomimo upływu 
lat Jubilatka jest w świetnej 
formie, może pochwalić się 
doskonałą pamięcią i jasnością 
umysłu. Cieszy się zdrowiem i 
pogodą ducha. Jej ulubionym 
programem jest „Jaka to melo-
dia?”. Kiedy była młodsza, wiel-
ką przyjemność sprawiało jej 
szydełkowanie, które było jej 
hobby. Cała rodzina posiadała 
zrobione przez nią serwety. Jak 
wspominają najbliżsi, Pani Ire-
na uwielbiała spacery po oko-
licznych lasach, zachwycając 
się niepowtarzalnym klimatem 
naszej letniskowej miejscowo-
ści. A jaki jest przepis na dłu-
gowieczność? Bez wątpienia 
dobre geny, miłość najbliższych 
oraz pozytywne podejście do 
świata.

Szanownej Jubilatce składa-
my gratulacje i życzymy wszel-
kiej pomyślności, zdrowia, spo-
koju i uśmiechu.

Beata Kowalik
fot. Mazowiecki Urząd Wo-

jewódzki w Warszawie

1 lutego 2020 r. o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko zabrzmiały 

pierwsze takty poloneza. To uczniowie klasy ósmej tradycyj-
nym tańcem rozpoczęli bal, na który zaprosili tym razem nie 
tylko dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców i gości, ale też swo-
ich młodszych kolegów z klas siódmych.

Przepięknie zatańczony polonez 
zachwycił wszystkich zgromadzonych, 
szczególnie na twarzach rodziców ucz-
niów widać było wzruszenie i dumę. 
Układ taneczny został przygotowany 
pod okiem pani Anny Banaś i pana 
Waldemara Langi. Uczniowie zostali 
nagrodzeni wielkimi brawami, a  jako 
pierwsza swój zachwyt wyraziła pani 
dyrektor Agnieszka Babańca, która w 
imieniu swoim i zastępcy dyrektora, 
pani Eweliny Piecyk-Kowalskiej, po-
witała wszystkich zgromadzonych, a 
w szczególności uczniów najstarszej 
klasy. Wyraziła uznanie za tak dobrze 
wykonane zadanie, jakim było zatań-
czenie trudnego tańca. Podkreśliła 
również, że wierzy, że z podobnym 
zaangażowaniem uczniowie podej-
dą do nauki przed egzaminem, który 
czeka ich już za dwa miesiące. Podzię-
kowała też rodzicom, którzy przygo-
towali uroczystość oraz nauczycielom 
zaangażowanym w przygotowanie 
balu. Głos zabrali również zaproszeni 
goście: Sekretarz Gminy, pani Marze-
na Pomarańska, ksiądz kanonik Au-
gustyn Rymarczyk i Przewodnicząca 
Rady Rodziców, pani Sylwia Sałek.  
W miłych słowach podziękowali za 
zaproszenie, wyrazili podziw dla mło-
dzieży za ich taniec oraz życzyli nie 
tylko dobrej zabawy podczas tego 
wieczoru, ale też dobrych wyników 
podczas czekających ich egzaminów.

Na koniec głos w imieniu uczniów 
zabrała Laura Rutka, która podzięko-
wała dyrekcji, nauczycielom i rodzi-
com za to, że wszyscy wspólnie włożyli 
swój wkład nie tylko w przygotowa-
nie balu, ale też pomogli uczniom stać 
się takimi, jakimi są. Podziękowała 
nie tylko za naukę i wychowanie, ale 
też wszystkie spotkania, wycieczki, 
wspólne zadania, które sprawiły, że 
czuli się dobrze podczas tych lat w 
szkole. W szczególny sposób skiero-

wała podziękowania do wychowaw-
czyni, pani Anny Rutki, która zawsze 
była przy nich, w każdej dobrej, ale 
też i w każdej trudnej sytuacji. Życzyła 
wszystkim udanej zabawy. Do podzię-
kowań dołączyli też rodzice, którzy 
wyrazili podziw dla nauczycieli przy-
gotowujących poloneza, pani Anny 
Banaś i pana Waldemara Langi. Po-
dziękowali także wszystkim nauczy-
cielom, wychowawcy klasy i dyrekcji 
szkoły za zaangażowanie w pracę z 
ich dziećmi. Życzyli ósmoklasistom, 
by ten pięknie zatańczony polonez 
był wstępem do pięknych wyników 
egzaminów. Po słowach podziękowań 
i życzeń, rozpoczął się bal. Odświętne 
stroje i wystój sali sprawiły, że klimat 
zabawy był wyjątkowy. Uczniowie 
świetnie się bawili przy dźwiękach 
różnorodnej muzyki. Świetną atrak-
cją okazała się przygotowana przez 
samych uczniów fotobudka, w któ-
rej można było sobie zrobić zdjęcia z 
przygotowanymi wcześniej rekwizy-
tami. Na zmęczonych tańcem czekał 
poczęstunek. Uczniowie świetnie się 
bawili nie tylko w swoim towarzy-
stwie, ale także wspólnie z rodzicami 
i nauczycielami. Niektórzy prezen-
towali tak wysokie umiejętności ta-
neczne i chęć do tańca, że za swoją 
postawę zostali nagrodzeni. Królową 
Balu została Zuzanna Szewczyk, zaś 
Królem Balu został Jan Kęska.

 Bal ósmoklasistów okazał się bar-
dzo udany. Zarówno organizatorzy 
imprezy, jak i młodzież stanęli na 
wysokości zadania. Czekamy teraz na 
równie udane egzaminy ósmoklasi-
stów i wyniki w nauce na świadectwie 
ukończenia szkoły. 

Anna Rutka, wychowawczyni 
klasy VIII

Zuzanna Szewczyk, uczennica 
klasy VIII     

Fot. Monika Rodakowska

Bal ósmoklasistów
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Laboratoria Wydziału Pomiarów Enei 
Wytwarzanie jako pierwsze w Grupie 
Enea przeszły ocenę według nowej normy 
dotyczącej kompetencji laboratoriów 
badawczych i wzorcujących

Energię mamy we krwi! Kolejna 
akcja honorowego krwiodawstwa 
w Elektrowni Kozienice za nami

„Enea uczy i bawi” w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Opactwie

Działalność Wydziału Po-
miarów prowadzona jest na 
bardzo wysokim poziomie we-
dług zasad dobrej i profesjo-
nalnej praktyki. Potwierdza to 
posiadanie przez laboratoria 
akredytacji Polskiego Centrum 
Akredytacji od 7 lat,  jednak 
rok 2019 był szczególny i prze-
łomowy dla laboratoriów akre-

dytowanych ze względu na 
wprowadzenie nowej normy  
PN-EN ISO/IEC 17025.

Laboratoria Wydziału Pomia-
rów, jako jedne z pierwszych  
w Polsce, pomyślnie przeszły 
ocenę Polskiego Centrum Akre-
dytacji. Dziś możemy chwalić 
się efektami naszej ciężkiej pra-
cy. Nowe certyfikaty są już u nas 

– powiedział Krzysztof Szczepa-
nowski, kierownik Wydziału Po-
miarów Enei Wytwarzanie.

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do współpracy i ko-
rzystania z naszych usług. Szcze-
gółowych informacji udzie-
la Krzysztof Szczepanowski,  
tel. 48 614-19-41.

Działalność laboratoriów Wydziału Pomiarów Enei Wytwarzanie stanowi kontynuację  
i rozwijanie bogatych, długoletnich doświadczeń w zakresie eksploatacji i nadzorowania 
metrologicznego aparatury kontrolno-pomiarowej oraz systemów pomiarowych 

stosowanych w Elektrowni Kozienice. Wykonywane są tam wzorcowania w zakresie wielkości 
elektrycznych, ciśnienia, temperatur oraz masy, jak również badania chemiczne gazów 
odlotowych i AST automatycznych systemów monitoringu (AMS).

Ponad 20 litrów krwi oddali w piątek 14 lutego w Elektrowni Kozienice honorowi 
krwiodawcy. To była już siódma kozienicka edycja programu „Energię mamy we krwi”,  
w który zaangażowana jest cała nasza Grupa.

Krzysztof Szczepanowski, kierownik Wydziału Pomiarów Enei Wytwarzanie 
prezentuje certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego i wzorującego.

n 

Specjalny punkt medyczny 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Radomiu zorganizowany został 
w sali konferencyjnej budynku 
administracji. Na apel organiza-
torów odpowiedziało 47 chęt-
nych, w tym pracowników Elek-
trowni oraz mieszkańców gminy 
Kozienice. 45 osób po badaniach 
zakwalifikowano do oddania 
krwi. Akcja cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem, o 
czym świadczy fakt, że podczas 
tej edycji odnotowano udział kil-
kunastu nowych osób, które zde-
cydowały się dołączyć do grona 
krwiodawców.

Zebrano łącznie 45 jedno-
stek krwi, czyli ponad 20 litrów 
życiodajnego płynu. Wszystkie 
dotychczasowe akcje były orga-
nizowane wspólnie z aktywnie 
działającym przy Enei Wytwa-
rzanie Klubem Honorowych  
Dawców Krwi. 

- Składam najserdeczniejsze 
podziękowania i wyrazy szacun-
ku wszystkim krwiodawcom, 
którzy odpowiedzieli pozytywnie 
na apel i w tak licznym gronie 
stawili się w celu oddania krwi  
w Enei w okresie ferii. Udział w 
akcji wzmacnia wiarę w ludzi, 
pokazuje, że w codziennym życiu 
nie pozostajemy obojętni na po-
trzeby i cierpienie innych. Dzię-
kuję za tak liczną frekwencję i 
liczę, że na tym nie poprzestanie-
my - powiedział Krzysztof Baran, 
prezes Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi działającego przy Enei 
Wytwarzanie. 

- Szanowni krwiodawcy, chylę 
przed Wami czoła, ponieważ wy 
oddajecie cząstkę siebie bezin-
teresownie. Ofiarowujecie bez-
cenny dar jakim jest krew, przez 
co przyczyniacie się do ratowa-
nia ludzkiego życia i zdrowia. 
Wierzę, że Wasza szlachetna 
postawa będzie zawsze wzorem 
do naśladowania oraz inspiracją 
dla innych. W imieniu całego Za-
rządu Enei Wytwarzanie jeszcze 
raz dziękuję za aktywny udział  

w dotychczasowych akcjach  
i zachęcam pozostałych Pracow-
ników Spółki do brania udziału w 
kolejnych tego typu wydarzeniach 
- powiedział Antoni Józwowicz,  

prezes Enei Wytwarzanie. 

Kolejna akcja krwiodawstwa 
na terenie elektrowni zaplano-
wana jest już 17 kwietnia.

6 i 7 lutego 2020 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Opactwie odbył się bal karnawałowy, 

w ramach którego wystawiono przedstawienie teatralne  
pt. „Piękna i Bestia” oraz zorganizowano panel ekologiczny. 
Partnerem wydarzenia była Enea Wytwarzanie.

6 lutego w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Opa-
ctwie w ramach projektu „Enea 
uczy i bawi” odbył się bal karna-
wałowy, podczas którego rodzice 
i zaproszeni goście mieli okazję 
obejrzeć przedstawienie teatral-
ne „Piękna i Bestia” wystawione 
przez uczniów z teatrzyku „Baj-
ka” przy współudziale formacji 
tanecznej „Vir”. Poprzez wspólny 
udział w zabawie uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli i zaproszonych 
gości, podopieczni mieli możli-
wość rozwijania swoich pasji. To 
spotkanie pozwoliło nawiązać 
nowe znajomości, zintegrować 
się ze środowiskiem, a przede 
wszystkim rozwijać umiejętności 
komunikacyjne i społeczne.

7 lutego został zrealizowany 
drugi etap projektu „Enea uczy 
i bawi” - panel ekologiczny. Ucz-
niowie wysłuchali prelekcji nt. 
ochrony środowiska i zdrowego 
ekologicznego żywienia, obej-
rzeli filmy edukacyjne, wzięli 
udział w konkursach związanych 
z tematyką ochrony środowiska. 
Na zakończenie zostało zapre-
zentowane kamishibai, czyli ja-
poński teatrzyk obrazkowy pt. 
„Dlaczego zwierzęta mieszkają  
w bloku Maćka?”

Enea Wytwarzanie angażuje 
się i wspiera lokalną społeczność. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy jest jednym z wielu 
partnerów, który może liczyć na 
współpracę.
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Pomoc Gminy Kozienice 
dla Szpitala Powiatowego

Odpowiedź GDDKiA w sprawie zapytania 
ze strony Gminy Kozienice

Z uwagi na trudną sytuacją finansową Szpitala Powiatowego 
w Kozienicach Burmistrz Gminy Kozienice w ramach wspar-

cia i pomocy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej decyzją z dnia 6 lutego br. umorzył powiato-
wemu szpitalowi podatek od nieruchomości za rok 2018.

Kwota wspomnianego umorze-
nia to ponad 220.000 zł, z czego 
197.247 zł to podstawa podatku, 
natomiast 23.303 – odsetki.

Jednocześnie Szpital Powiato-
wy w Kozienicach uzyskał odro-
czenie płatności za rok 2019 w 
kwocie ponad 200.000 zł (193.594 
zł – podstawa, 7.084 zł – odsetki).

- Realizowana pomoc w formie 

umorzeń jest lepsza niż dotacja 
celowa z uwagi na fakt, iż z prze-
kazywanej dotacji szpital może 
wydać środki na ściśle określony 
cel, w przypadku zaś umorzenia 
kwota może być wykorzystana 
na priorytetowe sprawy: wypłaty, 
inwestycje lub spłatę długu – ko-
mentuje Piotr Kozłowski, Bur-
mistrz Gminy Kozienice.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców o termin zakończenia inwestycji 
prowadzonych w Kozienicach przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 

Gmina Kozienice skierowała do inwestora zapytanie w tej sprawie, na które odpowiedź nadeszła 
z Warszawy 17 lutego.

W nadesłanym piśmie czytamy:
dotyczy: Projekt I rozbudo-

wa drogi krajowej nr 79 od km 
80+449 do km 80+532 oraz drogi 
krajowej nr 48 od km 127+683 do 
km 128+678 na odcinku przejście 
przez m. Kozienice n SCr , e i

W odpowiedzi na pismo 
znak WI.1511.4.2020 z dnia 
23.01.2020 r. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych I Autostrad Od-
dział w Warszawie informuje, jak 
niżej.

Ad. 1,2 Kiedy GDDKiA planu-
je rozpoczęcie prac związanych  
z rozbudową ul. Głowaczow-
skiej? Jak długo może potrwać 
rozbudowa ul. Głowaczowskiej?

Do dnia 15.03.2020 r. plano-
wane jest zakończenie wszystkich 
prac na ul. Radomskiej oraz skrzy-
żowaniu z ul. Warszawską. Po ich 
zakończeniu Wykonawca przystą-
pi do prac na ul. Głowaczowskiej, 
które trwać będą do lipca 2020 r. 
W dalszej kolejności realizowana 
będzie przebudowa skrzyżowania 
ul. Radomskiej ul. Głowaczow-
skiej (rondo). Ze względów nie-

zależnych od GDDKiA wskazane 
terminy mogą ulec zmianie.

Ad. 3 W jaki sposób zosta-
nie zapewniony dojazd samo-
chodów do posesji np. służb 
ratowniczych (straż pożarna,  

pogotowie ratunkowe)?

Roboty będą prowadzone eta-
powo, celem zachowania możli-
wości dojazdów służbom ratowni-
czym oraz dojazdów mieszkańców 
do posesji.

Kocie budki w Gminie Kozienice
Realizując obowiązek „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt”, wynikający z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm. Burmistrz Gminy Kozienice w związku z licznymi 
prośbami mieszkańców Gminy Kozienice dotyczącymi zapewnienia schronienia kotom wolno 
żyjącym podjął działania mające na celu poprawę dobrostanu tych zwierząt.

W związku z tym, została prze-
prowadzona wśród mieszkańców 
Gminy Kozienic ankieta, której ce-
lem było zapoznanie się z opinią 
mieszkańców dotyczącą posta-
wienia w Gminie Kozienice budek 
dla kotów.

Ankietowani w ilości 76,8 % 
wskazali potrzebę postawienia 
budek dla kotów na terenach 
miejskich.

W związku z powyższym, Bur-
mistrz Gminy Kozienice zwrócił się 
do spółdzielni mieszkaniowych 
oraz wspólnot z prośbą o wska-
zanie miejsc lokalizacji budek. Po 
otrzymaniu informacji zwrotnej 
oraz konsultacji z opiekunami 
społecznymi kotów, sześć budek 
zostało ustawionych w następują-
cych miejscach:

• przy sklepie rybnym oś Energetyk,

• za sklepem Stokrotka ul. 
Nowy Świat,

• w Świerżach Górnych przy 
bloku nr 9,

• osiedle Energetyk ul. Koperni-
ka (za zieleniakiem),

• Osiedle Pokoju nr 2,
• ulica Hamernicka/Wójcików.

Burmistrz Gminy Kozienice po-
informował również, że Gmina 
Kozienice będzie w dalszym ciągu 

kontynuowała działania w ramach 
„Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt”.
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Czy fotel burmistrza jest wygodny i z czego strzelają policjanci, czyli „Zima w mieście - ferie 2020 z KDK”!

W ramach akcji „Zima w mieście - ferie 2020 z KDK”, Kozienicki Dom Kultury przygotował 
cykl spotkań pod hasłem “Poznajemy ciekawe zawody i pełnione funkcje”. W czwartek, 13 

lutego, dzieci wraz z instruktorami wybrały się najpierw do Urzędu Miejskiego w Kozienicach, by 
poznać pracę burmistrza i jego zastępców, a następnie do powiatowej komendy Policji.

W spotkaniu, którego pomy-
słodawczynią była  Anna Lidak, 
instruktorka współpracująca 
z KDK, wzięło udział ponad 
dwadzieścioro dzieci, które 
miały dzięki niemu okazję za-
poznać się ze specyfiką pełnie-
nia funkcji publicznych, samo-
rządowców zaś zaznajomić z 
oczekiwaniami najmłodszych 
obywateli Gminy Kozienice.

Pierwszym punktem spot-
kania była wizyta w gabine-
cie Burmistrza Kozienic Piotra 
Kozłowskiego. Czekał tam na 
dzieci poczęstunek oraz sam 
burmistrz ze swoimi zastęp-
cami - Dorotą Stępień i Miro-
sławem Pułkowskim, przed 
którymi postawiono zadanie 
niełatwe, ponieważ musieli 
teraz odpowiedzieć na liczne 
pytania, z jakimi zwracały się 
do nich dzieci, a zatem gru-
pa obywateli, którzy z zasady 
oczekują konkretów. Przygoto-
wane przed spotkaniem pyta-
nia dzieci losowały ze specjal-
nego pudełeczka, w kolejnych 
rundach kierując po jednym 
bezpośrednio do każdego  
z burmistrzów.

Dzieci przyszły na spotkanie 
znakomicie przygotowane - 
dobrze wiedziały jak nazywają 
się wszyscy burmistrzowie. Jak 
natomiast poradziła sobie dru-
ga strona?

PIERWSZA RUNDA
Pierwsze pytanie, skiero-

wane do burmistrza Piotra 
Kozłowskiego, okazało się ła-
twe. Burmistrz potwierdził, że 
owszem, ma dzieci i opowie-
dział krótko o tym, jak spędza 
z nimi wolny czas. Pytanie do 
pani burmistrz również do-
tyczyło czasu wolnego - do-
wiedzieliśmy się, że na ferie  
wyjeżdża na narty na Słowa-
cję. Burmistrz Pułkowski nie 
miał już równie lekko, trafiło 
mu się bowiem pytanie o to, 
z jakich miejscowości składa 
się Gmina Kozienice. “Proszę 
wymienić wszystkie!” -  dorzu-
cił burmistrz Kozłowski. Bur-
mistrz Pułkowski wybrnął tego 
sprytnie, wypytując gości skąd 
pochodzą, w efekcie czego 
wiele miejscowości wymieniły  
same dzieci. 

Czy wiecie Państwo, kim 
chciał zostać Piotr Kozłowski, 
będąc dzieckiem? Dzieci i my 

już wiemy, Państwu zaś uchy-
limy rąbka tajemnicy, zdradza-
jąc, że w grę wchodził m. in. 
strażak, policjant i nauczyciel. 
Chwilę później padło jedno z 
najważniejszych pytań tego 
dnia, a mianowicie...

CZY FOTEL BURMISTRZA 
JEST WYGODNY?

Pani burmistrz, do której 
pytanie było skierowane, zde-
cydowanie potwierdziła, za-
strzegając, że może odpowia-
dać jedynie za własny, który 
zresztą obiecała wkrótce dzie-
ciom udostępnić celem wypró-
bowania. Po tym zapytaniu, w 
którym doszukać się można 
również pewnej metafory, bur-
mistrzowi Pułkowskiemu trafi-
ło się pytanie, które miało stać 
się zaczynem najbardziej oży-
wionej dyskusji, a mianowicie

CZY W KOZIENICACH PO-
WSTANIE McDONALDS?

- A wiecie, że to jest nie-
zdrowe? - zaczął burmistrz, po 
czym zaproponował alterna-
tywę w postaci baru sałatko-
wego. Niestety, trzeba w tym 
miejscu uczciwie powiedzieć, 
że ta akurat propozycja spot-
kała się ze zdecydowanym i 
głośno wyrażonym społecz-
nym sprzeciwem oraz postula-
tami wyrażającymi nieograni-
czone poparcie dla coli i frytek. 
Nastroje uspokoiło dopiero 
skierowane do Piotra Kozłow-
skiego pytanie

CO JEST NAJFAJNIEJSZE W 
BYCIU BURMISTRZEM?

- Spotkania z ludźmi, tak jak 
teraz z Wami. Każdy jest inny, 
każdy ma swoje spostrzeżenia, 
swoje doświadczenia... Spot-
kania, możliwość pomocy lu-
dziom - to jest najfajniejsze.

Serio potraktowała cieka-
wość dzieci również burmistrz 
Dorota Stępień, odpowiadając 
na pytanie

JAK MOŻNA ZOSTAĆ BUR-
MISTRZEM?

- Pytanie, wydawałoby się, 
dość proste - ale to bardzo 
ciężka praca. Trzeba przede 
wszystkim wystartować w wy-
borach, być człowiekiem am-
bitnym, lubianym i uśmiech-
niętym, ale też trzeba mieć 
duże doświadczenie i wiedzę. 

Jakby w kontraście do py-
tania o to, co w byciu bur-
mistrzem najfajniejsze, bur-
mistrzowi Pułkowskiemu 
przypadło w udziale pytanie 
trudniejsze, mianowicie

CO JEST NAJTRUDNIEJSZE 
W BYCIU BURMISTRZEM?

- Właśnie takie pytania - od-
powiedział burmistrz, budząc 
powszechne rozbawienie, po 
czym jednak dodał poważnie, 
że najtrudniejszym aspektem 
tej pracy jest brak czasu, który 
można spokojnie spędzić z ro-
dziną.

ŻEBY TO JESZCZE RADNI 
WIEDZIELI...

Wiele jeszcze było wnikli-
wych pytań, dzieci  pytały m. 
in. o to, z jakimi sprawami 
najczęściej przychodzą do bur-
mistrza interesanci i ilu jest w 
Kozienicach radnych. Po odpo-
wiedzi na to ostatnie pytanie, 
jedna z instruktorek dodała:

- A wiecie czym zajmują się 
radni? Radni burmistrzowi po-
magają, współpracują z nim.

- Żeby to jeszcze radni wie-
dzieli… - dopowiedział bur-
mistrz.

Dzieci pytały również o to, 
co burmistrzowie lubią jeść, 
jakie przedmioty lubili w szko-
le oraz jakiej muzyki słuchają. 
Pani burmistrz zdradziła się tu 
z sympatią do matematyki i w 
ogóle przedmiotów ścisłych, 
burmistrz Pułkowski okazał 
się natomiast fanem ciężkich 
brzmień.

KTÓRY FOTEL NAJWYGOD-
NIEJSZY?

Po ostatniej rundzie pytań 
przyszedł czas na konkrety. 
Każdy, kto chciał, mógł wypró-
bować wygodę burmistrzow-
skiego fotela oraz perspektywę 
zza jego biurka. Po gabinecie 
burmistrza Piotra Kozłowskie-
go, przyszedł czas na gabinety 
jego zastępców i ich fotele na 
kółkach, przy czym burmistrzo-
wi Pułkowskiemu wymknął się 
sekret, iż służą one do wyści-
gów, jakie regularnie urządza 
sobie z panią burmistrz na 
korytarzach UM - transmisja 
wkrótce na antenie Kroniki Ko-
zienickiej!

Wizyta zakończyła się w sali 

konferencyjnej, gdzie na mło-
dych gości czekała pizza i soki, 
a także wspólne zdjęcie z bur-
mistrzami. Dzieci były wyraź-
nie usatysfakcjonowanie, pad-
ło nawet zdanie o najlepszym 
dniu w życiu, furorę zrobiły w 
szczególności burmistrzowskie 
fotele. 

A co na to dorośli?
- Dobrze zobaczyć miasto ich 

oczami - podkreślił burmistrz 
Piotr Kozłowski, relacjonując wi-
zytę ze swojej perspektywy - Mó-
wili, czego potrzebują, co im się 
podoba, co ich bawi, co by chcie-
li... i to też nas ubogaca. Chcemy 
wiedzieć, co by im się w naszym 
mieście jeszcze przydało.

 
TECHNIKA KRYMINALI-

STYCZNA W PRAKTYCE
Po Urzędzie Miejskim, przy-

szedł czas na wizytę na policji. 
Tutaj dzieci najpierw obejrzały 
dyżurkę, której funkcjonowa-
nie objaśniła dzieciom asp. 
Ilona Tarczyńska, a następnie 
(przez momencik, ale jednak...) 
areszt. Okazało się, że dzieci 
doskonale wiedzą, czym zaj-
muje się policja i że jej zada-
niem jest im pomagać. Pierw-
sze pytanie ze strony dzieci? 
Dotyczyło oczywiście tego,  

z jakich pistoletów policjan-
ci strzelają - czegóż innego by 
mogło? Następnie cała grupa 
została zaprowadzona na górę, 
gdzie policjantki (obecna była 
również pani z drogówki) za-
demonstrowały dzieciom po-
licyjny sprzęt, taki jak “lizaki” i 
latarki sygnalizacyjne, a także 
przypomniały o tym, że mniej-
sze z nich muszą zawsze jeździć 
w samochodzie na specjalnym 
foteliku lub z podkładką. 

Największą atrakcją była bez 
wątpienia możliwość zabawie-
nia się w technika kryminali-
stycznego. Policjantki wyjaśniły 
dzieciom, jak przebiega i czemu 
służy pobieranie odcisków pal-
ców oraz dały im możliwość 
spróbowania tego samemu, 
toteż rozdane dzieciom kartki 
szybko zapełniły się odciska-
mi małych paluszków i dłoni. 
Następnie wszyscy udali się na 
parking, by zobaczyć, jak wy-
gląda świat zza kierownicy po-
licyjnego radiowozu oraz z per-
spektywy pasażera policyjnego 
“busa”. Na koniec asp. Ilona 
Tarczyńska rozdała dzieciom 
elementy odblaskowe, przypo-
minając o tym, jak ważne jest 
dla bezpieczeństwa ich stoso-
wanie.

AlKo



8 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl4(417) 20 lutego 2020

TYGODNIK

GMINA JEDLIŃSK

Mocno zaznaczył swoją obec-
ność GKS Drogowiec Jedlińsk 
Jedlińsk w roczniku 2009/2010 
na Feryjnym Turnieju „Trampek 
2020” w Kozienicach.

Do rywalizacji wystawiliśmy aż 
trzy ekipy, a co ciekawe okazało 
się, że Drogowiec I i Drogowiec II 
awansowały do półfinału i spot-
kają się w nim ze sobą.

Młodzież Drogowca robi postępy

Udanie rozpoczął się tydzień 
dla drużyny Drogowca Jedlińsk z 
rocznika 2011/2012.

Nasi chłopcy zagrali wyjazdo-
wy sparing z KS Błotnica w nowej 
hali w Sieklukach i pokazali się  

z bardzo dobrej strony.
Prawdziwym łowcą goli okazał 

się Aleksander Kacprzak, któ-
ry trafił do siatki przeciwnika aż 
czterokrotnie, ale na brawa zasłu-
żyli wszyscy nasi piłkarze
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Kasy Fiskalne On-
line

Firma KORDAS
ul. Konstytucji 3 Maja 3 

(budynek SM)
26-900 Kozienice, 

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

makijaż: • wieczorowy • dzienny • ślubny
 • fotograficzny  • koktajlowy

Tel. 721 875 981

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam Peugeot 307 kombi 
HDI, 2l, 2005r., hak, el.szyby 4x, 
klima automat., ABS,centralny za-
mek, zamykane lusterka, garażo-
wany, stan b.dobry. Cena do uzg.  
Tel. 889 122 486
• Sprzedam Peugeot 307 kombi 
HDI, 2l, 2005r., hak, el.szyby 4x, 
klima automat., ABS,centralny za-
mek, zamykane lusterka, garażo-
wany, stan b.dobry. Cena do uzg.  
Tel. 889 122 486
• Sprzedam samochód Opel Insig-
nia 2011 r. (anglik) cena 14 tys. do 
uzgodnienia Tel. 692 327 200
• Sprzedam ciągnik Vladimi-
rec T25 w bardzo dobrym stanie  
Tel. 530-901-113
• Sprzedam samochód Seat Leon 1.4 
Benzyna 2000r bardzo dobry stan 
Tel. 530-901-113
• Ciągnik MF145 Tel. 512 302 58

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 40m², II piętro, 2-pokojowe, os. 
Piaski w Kozienicach - blok ocieplony. 
Mieszkanie ustawne, dwustronne, z 
balkonem i dużą piwnicą - w bardzo 
dobrej lokalizacji. Tel. 512-476-205

PRACA

TOWARZYSKIE

• Firma zatrudni do pracy przy kos-
metykach ok. Piaseczna. Praca sta-
ła Trasa Ryki Dęblin Kozienice. INF. 
pod num 786 285 551 od 10 do 15 
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. C+E 
W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Kobieta pozna pana w podobnym 
wieku do zw. st. partnerskiego, tylko 
poważne oferty 502 670 534. Eroto-
manom dziękuję. Tylko SMS
• Samotny 69-letni emeryt pozna 
odpowiednią panią z rejonu Kozie-
nic. Tel. 503 970 467
• Spotkam się z dziewczyną na dys-
kretne spotkanie, 
Tel. 48 518 149 163

KUPIĘ STARE MOTOROWERY I MOTOCYKLE

795-529-520
*uszkodzone * zdekompletowane 

* zardzewiałe * wybrakowane 
* również części i pozostałości po nich

• Sprzedam działkę budowlaną 
1800m² w miejscowości Chinów (na-
przeciwko stacji BP pod lasem). Bar-
dzo piękna i spokojna okolica. Tel. 
512-476-205
• Sprzedam działkę rekreacyjną 3400m² 
przy ul. Kolejowej, cena do uzgodnienia 
na miejscu. Tel. 605 580 307
• Wynajmę dom najchętniej firmie, 
komfortowo urządzony, 4 łazienki, 5 
pokoi sypialnych + parter rekreacyj-
no-wypoczynkowy. Tel 505-322-229
• Sprzedam ziemię rolną 1ha WÓL-
KA POLICKA, gm.POLICZNA, Tel.515-
619-043
• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
własnościowe 3 pokojowe = kuchnia 
= wc 57,13 m² wraz z meblami na 2 po-
koje lub dużą kawalerkę w Pionkach.  
Tel. 728 879 585, proszę dzwonić po 
godz. 16
• Sprzedam kawalerkę w Kozie-
nicach na ulicy M C Skłodow-
skiej, blok nr 8. Pierwsze piętro.  
Tel. 604 686 107
• Domek jednorodzinny 80m2 na 
działce 1680m² w miejscowości Łu-
czynów lub zamienię za kawalarkę z 
dopłatą. Tel. 530-901-113
• Do wynajęcia: lokal do prowadze-
nia działalności gospodarczej, 36m². 
Kozienice, ul. Sosnowa, obok CK-A. 
Tel. 888-151-764
• Sprzedam działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną pow. 3 ha, zabudowana, w 
pełni uzbrojona w media 10 km od 
Kozienic Tel. 500-787-904
• Do wynajęcia mieszkanie 47,5 m², 
umeblowane, ul.Nowy Świat 6, do-
stępne od zaraz, więcej informacji 
pod nr. 661 773 199
• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1300m2, wszystkie media, 2 km 
od Kozienic, Tel. 512-751-991

Sprzedam dom jednoro-
dzinny 110m2, działka 712m2 
lub zamienię na mieszkanie 
w bloku 2 pokoje, parter lub  
I p.z dopłatą. Tel 503-616-002

Sprzedam działkę 516m2 

w Kozienicach, ul. Przytulna  
Tel. 608 790 207

• Sprzedam maszynę do szycia łucz-
nik ze stoliko-szafką, cena 250 zł 
Pionki Tel. 692-605-024
• Sprzedam tanio regał kuchenny 
ciemny, dł. 270cm, komodę jasną dł. 
124x46x91, biurko ciemne narożne 
80x80 Tel. 511-687-888
• Sprzedam pługi 3-ki Grudziąckie, 
sprężynówkę, brony, rozrzutnik do 
nawozu, Tel. 530-901-113
• Sprzedam używane meble pokojo-
we Tel. 608 790 207

RÓŻNE

atesty

PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ

od 2 - 12 m3

 juz od 650zł

.

.
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Gaz dla Elektrowni, czyli porozumienie ENEI Wytwarzanie i spółki GAZ-SYSTEM S.A.
11 lutego 2020 r. spółki ENEA Wytwarzanie i GAZ-SYSTEM S.A. podpisały w siedzibie tej 

drugiej porozumienie, dotyczące zaprojektowania przyłączenia Elektrowni Kozienice 
do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM. Umożliwi ono zaprojektowanie przyłącza gazowego na 
potrzeby Elektrowni Kozienice.

Realizowana przez GAZ-SY-
STEM rozbudowa systemu prze-
syłowego ma na celu dostar-
czenie zwiększonych ilości gazu 
ziemnego na terenie całej Polski. 
Dzięki temu wzrosną możliwości 
przyłączenia do sieci zarówno 
zakładów przemysłowych, jak i 
odbiorców indywidualnych. Dla 
Elektrowni Kozienice oznacza to, 
że będzie ona mogła śmiało spo-
glądać w przyszłość, w której, jak 
powiedział Piotr Naimski, Pełno-
mocnik Rządu ds. Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej:

Wysłużone elektrowni węglo-
we w Polsce w pewnej ilości będą 
zastępowane właśnie gazem. 
[…] Dzisiejsza umowa świadczy o 
tym, że w polskiej strategii ener-
getycznej źródła energii, które 
są nieefektywne, będą zastę-
powane najnowocześniejszymi 
rozwiązaniami - z korzyścią dla 
środowiska.

W uroczystości wzięli udział 
Piotr Naimski - Pełnomocnik Rzą-
du do Spraw Strategicznej Infra-
struktury Energetycznej, Marek 
Suski - Przewodniczący Sejmo-
wej Komisji ds. Energii i Skarbu 
Państwa, Artur Zawartko - wi-
ceprezes GAZ-SYSTEM oraz ze 
strony ENEI wiceprezesi Tomasz 

Siwak i Jan Mazurkiewicz.
Polska skutecznie realizuje poli-

tykę dywersyfikacji źródeł dostaw 
gazu, która w sposób faktyczny 
buduje niezależność naszego 
kraju od monopolistycznych do-
staw ze wschodu. Niezależność 
ta pozwala nam odpowiedzial-
nie podchodzić do transformacji 
energetycznej, ograniczać emisję 
w gospodarce i dbać o poprawę 
jakości powietrza. Przyłączenie 
do sieci gazowej elektrowni w 
Kozienicach — jednej z najwięk-
szych w kraju — będzie stanowić 
ważny krok w realizacji tej stra-
tegii. - powiedział Piotr Naimski.

Spotykają się tu dzisiaj dwie 
bardzo ważne dla Polski firmy, 
ENEA Wytwarzanie, stanowią-
ca część Grupy ENEA oraz GAZ-
-SYSTEM. Obie mają znaczący 
wpływ na politykę energetyczną 
naszego kraju, na bezpieczeń-
stwo energetyczne. Ich zapo-
czątkowana podpisaniem tego 
porozumienia współpraca po-
zwala na planowanie ważnych 
przedsięwzięć w nowoczesność i 
obniżanie emisyjności źródeł wy-
twórczych. Ta współpraca z pew-
nością zaowocuje korzystnymi 
dla nas wszystkich rozwiązania-
mi i stwarza nowe perspektywy. 

- wyraził nadzieję Marek Suski, 
Przewodniczący Sejmowej Komi-
sji ds. Energii i Skarbu Państwa, 
który w swoim wystąpieniu poło-
żył nacisk na wpisywanie się za-
wartego porozumienia w polity-
kę energetyczną całego państwa.

Z kolei Tomasz Siwak, wicepre-
zes ENEI Wytwarzanie do Spraw 
Strategii Rozwoju, wyjaśniał:

Porozumienie to otwiera nam 
możliwość planowania inwesty-
cji, które wpłyną na obniżenie 
emisyjności naszych źródeł wy-
twórczych. Będą one mogły też 
pozwolić na wykorzystanie już 
posiadanego potencjału tech-
nicznego. […] Dzisiejszy dzień jest 
dla Grupy ENEA dniem kluczo-
wym, bo pokazuje, że drugi co do 
wielkości gracz energetyczny w 
Polsce potrafi szybko i elastycz-
nie dostosowywać się do nowych 
wyzwań klimatycznych i społecz-
nych oraz zmieniającego się oto-
czenia regulacji prawnych, ale 
przede wszystkim pozwala nam 
jako ENEI swobodnie i bezstreso-
wo planować przyszłość i rozwój 
grupy w oparciu o niskoemisyjne 
źródła energii.

Po wygłoszeniu krótkich prze-
mów, zasiadający przy stole przy-
stąpili do uroczystego podpisania 

porozumienia. Na tym zakończy-
ła się część oficjalna, po której 
przewidziano czas na rozmowy 
kuluarowe oraz indywidualne 
wywiady. Wówczas dowiedzieli-
śmy się więcej o tym, co konkret-
nie porozumienie i wyznaczany 
przez nie kierunek oznacza dla 
Elektrowni Kozienice.

Czy idących za wdrażaniem no-
wej technologii zmian powinna 
obawiać się załoga? Wiceprezes 
Tomasz Siwak zdecydowanie 
temu zaprzeczył, podkreślając 
wartość kapitału ludzkiego, do-
świadczenia i fachowości zało-
gi Elektrowni. Na pytanie o to, 
które ze starych bloków 200 
MW zostaną wyłączne i za-
stąpione instalacjami na gaz,  

odpowiedział zdecydowanie:

Wszystkie osiem bloków, czyli 
1,6 GW.

Dodając przy tym, że pierwsze 
wyłączenie planowane jest na 
rok 2029, po czym dalsze wyłą-
czanie kolejnych bloków miałoby 
postępować sukcesywnie, wedle 
harmonogramu, choć nie jest 
wykluczone również przyspie-
szenie tego procesu, jeśli będzie 
uzasadniał taką decyzję stan 
urządzeń po kolejnych kilku la-
tach eksploatacji.

Gaz do kozienickiej Elektrowni 
popłynie z gazociągu Gustorzyn-
-Wronów, nową odnogą pomię-
dzy Włocławkiem a Puławami, 
skrajem Puszczy Kozienickiej.

Otwarcie wystawy „Rowerem przez Saharę i jeszcze dalej” 

Najpierw zgromadzonych, jak 
zwykle zresztą podczas takich 
okazji, powitał dyrektor muze-
um Krzysztof Reczek, który ob-
jaśnił krótko, z jakiego rodzaju 
zbiorem mamy do czynienia, po 
czym przekazał mikrofon wice-
burmistrzowi Mirosławowi Puł-
kowskiemu, którzy, jak wiedzą 
z pewnością bywalcy wydarzeń 
kulturalnych w Kozienicach, sy-
stematycznie reprezentuje wła-
dze miasta podczas tego typu 
spotkań. Tutaj podzielił się re-
fleksją, że wygląda na to, że sale 
wystawowe kozienickiego CK-A 
zaczynają mieć w Muzeum po-
ważną konkurencję, na co wska-
zuje bardzo duża frekwencja 
– którą zdecydowanie potwier-
dzamy!

Preludium

Po burmistrzu głos zabrał sam 
bohater spotkania, który w zaj-
mujący sposób zaczął opowiadać 
o kulisach wyprawy, począwszy 
od jej preludium w postaci po-
zyskiwania stosownych zasobów 
twardej waluty oraz swoich pery-
petii z uzyskiwaniem paszportu, 
a nawet propozycji nie do odrzu-
cenia, złożonej przez wiadomy 
urząd wyjeżdżającemu na zgniły 
Zachód młodzieńcowi. Cieka-
wostką był wymyślony przez 
autora wystawy sposób pozyski-
wania środków na wyprawę do 
Afryki w Nowym Jorku, a pole-
gający mianowicie na sprzeda-
ży (na ulicach i w akademikach) 
cenionych wówczas w świecie 
polskich plakatów filmowych. 
Jak widać, planując w roku 1980 

tego rodzaju wyprawę, trzeba 
było wykazać się przemyślnością 
i przedsiębiorczością na długo 
przed postawieniem stopy na 
Czarnym Lądzie.

Czy to już pożegnanie z Afryką?

Ciekawe pytanie zadał autoro-
wi wystawy dyrektor Muzeum, 
podkreślając, że z uwagi na czas, 
jaki upłynął od wyprawy do mo-
mentu, gdy możemy oglądać jej 
plon pod dachem kozienickiego 
muzeum, wystawę zakwalifi-
kować można jako historyczną, 
opowiadającą o Afryce takiej, 

jaka istniała wtedy – czy zatem 
ten świat, którego cząstkę udał 
się uchwycić na zdjęciach dawno 
już przeminął i…

Czy to pana zdaniem jest już 
pożegnanie z Afryką? Tą, która 
utkwiła w naszych schematach 
myślowych, naszych wyobraże-
niach o niej?

Na pytanie to pan Jacek odpo-
wiedział bardzo obszernie, przy-
chylając się do konkluzji, że

Trzeba powiedzieć, że 
w przeważającej części ta  

Afryka już zniknęła.

co nie oznaczało bynajmniej, 
że nie przedstawił szeregu obsza-
rów, tych mniej widocznych, nie-
jako zepchniętych na drugi plan, 
w których przyroda i tradycje 
istnieją w formie nieznacznie lub 
mało zmienionej. Nowe, asfal-
towe drogi w miejsce bezdroży, 
przez które przedzierał się 40 lat 
wcześniej śmiałek na rowerze, 
auta, telefony komórkowe - to 
nie wszystko. Afryka przeskakuje 
pewne etapy rozwoju, do ery In-
ternetu wprost z komunikacji za 
pomocą rzadko rozmieszczonych 

radiostacji, ale jednocześnie ser-
ca jej kultur pozostają takie same 
– choć i tu autor dostrzega pew-
ne, niekoniecznie pozytywne 
zmiany. Dawna Afryka, ta niby 
dzika i zacofana, była jednocześ-
nie dla podróżnika przyjaźniejsza 
i bezpieczniejsza, do czego zna-
cząco przyczynił się wzrastający 
z czasem islamski fanatyzm i gra-
sujące dziś w wielu rejonach mi-
litarne ugrupowania. Dla kontra-
stu – we wspomnieniach autora 
sprzed 40 lat właśnie ówczesne 
kraje muzułmańskie jawią się 
jako najbezpieczniejsze i najbar-
dziej gościnne.

Na koniec części oficjalnej Ja-
cek Herman-Iżycki został wydany 
w ręce zgromadzonych, którzy 
mieli do niego mnóstwo pytań, 
w dodatku bardzo wnikliwych. 
Pytano o inspiracje, szczegóły 
techniczne (jak pan dał radę to 
wszystko przewieźć na rowe-
rze???) oraz wiele, wiele innych 
spraw. Żywo toczyły się też w 
całej sali rozmowy między goś-
ćmi dotyczące poszczególnych 
eksponatów, w sali obok obywa-
ła się zaś prezentacja części ma-
teriałów w formie projekcji oraz 
saharyjski (i nie tylko) poczęstu-
nek, złożony z daktyli, fistaszków, 
mandarynek oraz czegoś, co 
wyglądało jak małe pączki, ale 
pączkami nie było – i tu niestety 
musimy przyznać się do porażki, 
ponieważ francuskiej nazwy tego 
pochodzącego z Algierii specjału 
Wasz reporter niestety nie wy-
chwycił...

 
AlKo

W piątkowy wieczór 7 lutego odbyło się w Muzeum Regionalnym w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego 
otwarcie wystawy niezwykłej, choć tym razem niezwiązanej z naszym regionem. 

Zaprezentowaną mianowicie wystawę fotografii, plansz i artefaktów, 
dokumentujących samotną rowerowa podróż przez Afrykę, jaką niemal 40 lat temu odbył Jacek Herman-Iżycki.
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Wirtualne Muzeum MG MZKS Kozienice Szykują się sportowe emocje

Kamil Janeczek postanowił 
uchronić od zapomnienia pa-
miątki po klubie. Stąd wspo-
mniana wystawa, jednak mate-
riałów a szczególnie zdjęć było 
tak dużo, że Kamil postanowił, 

że udostępni je szerszemu ogó-
łowi poprzez stronę interne-
tową.  - Strona w 90% będzie 
składała się z fotografii, opo-
wiada Kamil Janeczek. Zdjęcia 
podzielone będą na poszcze-
gólne kategorie takie jak: zdję-
cia drużyny z lat 50-60, 70-80, 
z lat 90. oraz 2000/06,  zdjęcia 
plakatów meczowych, zdjęcia 
biletów ( w tym tych najcen-
niejszych z meczy z Polonią 
W-wa i Odrą Wodzisław Śląski), 
zdjęcia pucharów i dyplomów  

oraz innych dokumentów.

Strona będzie się nazywała 
Wirtualne Muzeum MGMZKS 
Kozienice i ruszy w pierwszym 
tygodniu marca.

PS. Kamil nadal poszukuje 
fotografii i ciekawostek do-
tyczących drużyny. Można je 
przekazywać na maila: kamil.
janeczek@kcris.pl lub skontak-
tować się z naszą redakcją pod 
numerem 512-495-193

W  październiku 2019r w holu CK-A w Kozienicach miała miejsce wystawa 
upamiętniająca 70.lecie powstania MG MZKS.  Klub piłkarski powstał w 1948 

roku i na początku nosił nazwę Kozieniczanka. Po rundzie jesiennej sezonu 2006/07 
zespół został wycofany z rozgrywek ówczesnej III ligi i przestał istnieć.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składnika majątku ruchomego 
stanowiącego własność Gminy Garbatka-Letnisko

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
 Gmina Garbatka-Letnisko
 z siedzibą Urząd Gminy Garbatka-Letnisko
 ul. Skrzyńskich 1,  26-930 Garbatka-Letnisko

2. Przedmiot sprzedaży:
Urządzenie wysokociśnieniowe 
Przeznaczenie: czyszczenie kanalizacji 
Typ : PYTON 150/50 
Rok produkcji:  2009
Nr fabryczny: 200912201
Silnik BRIGGS&STRATTON 35 KM
Pompa ciśnieniowa 150 bar oraz 50L/min 
Zbiornik wody o pojemności 4000L
Głowica czyszcząca standard ślepa
Głowica czyszcząca standard z pilotem, rakietowa
Pistolet wysokociśnieniowy
Wąż wysokociśnieniowy NW 13 o długości 50m
Górna rolka prowadząca wąż roboczy
Akumulator zasilający rozruch urządzenia
Bezstopniowy regulator ciśnienia
Manometr umożliwiający kontrolę ciśnienia wody na głowicy
Stan techniczny urządzenia : sprawny 

3. Cena wywoławcza  urządzenia do przetargu  – 10.000,00 zł netto. Do ceny 
osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg nieograniczony ustny odbędzie się w dniu 10 marca 2020r. o godz. 10.00  
w siedzibie Sprzedającego, tj. w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 
26-930 Garbatka-Letnisko, pokój Nr 12.

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:
Przedmiot sprzedaży można obejrzeć na placu Centrum Biznesu  w Garbatce-Letni-
sko przy ul. Jana Kochanowskiego 133, w terminie od dnia 09 marca 2020r. do dnia 
przetargu, w godz. od 8.00 do 15.00.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Refe-
racie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko przy ul. Space-
rowej 2, tel. 48 6210103 oraz w Urzędzie Gminy przy ul. Skrzyńskich 1, pok. Nr 10,  
tel. 48 6210194 wew. 19 w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej 
gminy www.garbatkaletnisko.pl.
6. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia: Wadium w pienią-
dzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc)  
należy wpłacić na konto Gminy Garbatka-Letnisko Nr 67 91570002 0040 0400 0257 
0019 w Banku Spółdzielczym Zwoleń Oddział Garbatka do dnia 10 marca 2020r.  
do godz. 9.00. 

7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg  wygrał zalicza 
się na poczet ceny sprzedaży. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,  
jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia przetargu.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie w wymaganym terminie wadium i przedłożenie Komisji Przetargowej 
dowodu wpłaty wadium.
2. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, ze stanem tech-
nicznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń  
(załącznik nr 1 do ogłoszenia).
3. Przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu osobistego.
4. Złożenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Warunkiem nabycia sprzętu jest zgłoszenie co najmniej jednego postąpienia 
powyższej ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postą-
pienia do czasu trzykrotnego wywołania najwyższej ceny. O wysokości postąpie-
nia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej  
niż 1 % ceny wywoławczej. 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia proto-
kołu z przebiegu przetargu oraz po uregulowaniu ceny nabycia urządzenia ustalonej 
podczas przetargu.  
2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia na konto Gminy Garbatka-Let-
nisko Nr 68 91570002 0040 0400 0257 0001 w Banku Spółdzielczym Zwoleń Oddział 
Garbatka w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.  
W przypadku nie uiszczenia ceny ustalonej w drodze przetargu nabywca traci prawo 
nabycia określonego składnika majątku ruchomego.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo–odbior-
czym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w terminie uprzednio uzgodnionym  
z  tel. 48 62 10 175 w godz. pracy Urzędu Gminy.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
sprzedawanego urządzenia. Zakupione urządzenie wysokociśnieniowe  
nie podlega reklamacji.

12. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetar-
gu bez podania przyczyn.

 
Garbatka-Letnisko, dnia 20 lutego 2020 r.                           

     

WÓJT GMINY
/-/TERESA FRYSZKIEWICZ

Henryk Sosiński (po lewej), 
który poza występami w Ko-
zieniczance był też bokserem 
Gwardii, drugi młodzieniec 
to Henryk Wróbel.

n 

Drużyna MG MZKS, przełom lat 70. i 80. XX wieku.n 

Już w piątek 21 lutego w hali przy ul. Głowaczowskiej  
w Kozienicach (od godz. 10.00) finały, a wcześniej półfinały, 

tegorocznej edycji kozienickiego turnieju Trampek’2020. 
Rozgrywany od początku tygodnia turniej zgromadził 
kilkadziesiąt drużyn w czterech kategoriach wiekowych, od 
sześciolatków po ósmoklasistów.

Za chwilę także finały 
turnieju Windoor Cup

Rocznik 2011 swój finał roze-
gra w Brzózie, w niedzielę 1 mar-
ca. Początek zmagań o godz. 10. 
Obok gospodarzy - UKS Jastrząb 
Głowaczów, zagrają jeszcze: AP 
Gryfia Mirów, GKS Chynów, Broń 
Radom, Radomiak Radom i Mło-
dzik Radom.

 
Rocznik 2012 swój finał rozegra 

w sobotę, 7 marca w Radomiu 
(godz. 10), w hali sportowej PSP 
nr 18, przy ul. Ofiar Firleja. Oprócz 

gospodarzy UKS Młodzik Radom, 
zagrają również: Orlik Radom, Ce-
SiR Warka, Jastrząb Głowaczów, 
Juniora Radom i GKS Chynów.

 
Rocznik 2010 finałowy turniej 

rozegra jako ostatni. Impreza od-
będzie się 14 marca o godz. 9 w 
Białobrzegach. Tutaj w finałowej 
potyczce wystąpią: Beniaminek 
Radom, KS Warka, Champion 
Pionki, Młodzik Radom, GKS Chy-
nów i UKS Jastrząb Głowaczów.
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Klasa 3B LO. Walachnia Julia, Buszko Mikołaj, Dobrowolski Michał, Górecki Kacper, Janeczek Sebastian, Kacperek Grzegorz, Kamiński Bartłomiej,  
Karaś Jakub, Kęska Jakub, Kowalska Dominika, Krekora Mateusz, Kusio Bartosz, Lewandowska Zofia, Luśtyk Zuzanna, Maciejewski Grzegorz, Marszałek Bartosz, 
Narojczyk Zofia, Siembor Bartosz, Stępień Jakub, Szymanowski Ignacy. Wychowawca klasy: Katarzyna Kobus-Gregorczyk.

Klasa 3F LO. Balcerzak Agata, Baran Olga, Baranowski Jakub, Bobrowska Aleksandra, Chmielewska Żaneta, Figura Małgorzata, Jankowska Alicja,  
Jastrzębska Aleksandra, Karaś Maciej, Kominek Julia Kowalczyk Karolina, Krawiec Weronika, Kultys Julia, Kwaśniewska Aleksandra, Laskowska Izabela,  
Marut Milena, Ośka Adam, Ośka Anna, Padewska Weronika, Rybakowska Aleksandra, Sobczyk Ilona, Sobieszek Laura, Tęcza Magdalena, Walencik Natalia,  
Wiśniewska Zuzanna, Wit Klaudia, Wójcik Zuzanna. Wychowawca klasy: Marzena Gruszczyńska.

Klasa 4 Technikum Ekonomiczne. Banaś Natalia, Baran Dawid, Budzińska Natalia, Durajczyk Weronika, Dzik Dominik, Frączek Wojciech, Jasik Weronika,  
Kilińska Julia, Kocyk Radosław, Kwiatkowska Weronika, Majewski Kacper, Mikołajczyk Patrycja, Misztal Natalia, Mrozik Daria, Narojczyk Izabela, Niedziałek Alek-
sandra, Padewski Bartłomiej, Pawłowicz Dominika, Piwowarczyk Patrycja, Połosa Milena, Przepiórka Joanna, Rybak Wiktoria, Rynkiewicz Amanda, Sałek Eryk,  
Sałek Natalia, Sawicka Weronika, Śmielak Aleksandra, Urbaniak Ewa, Witek Patrycja,Wojtas Damian,Wołos Joanna. Wychowawca klasy: Aneta Turska.

KOZIENICE. STUDNIÓWKOWY CZAS W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 cz.II

Klasa 4 Technikum Mechaniczne. Dzik Łukasz, Figurski Cezary, Jelonkiewicz Damian, Kalbarczyk Paweł, Kaleta Radosław, Kosmała Konrad, Kowalczyk Rafał, Ko-
zieł Grzegorz, Krawczyk Jakub, Kusiak Michał, Laskowski Kacper, Lipiec Jakub, Łodygowski Hubert, Mirka Norbert, Pajączek Kamil, Pietrzyk Mateusz, Rębiś Piotr, 
Sochaj Patryk, Strzelczyk Dawid, Woźniczka Jakub. Wychowawca klasy: Joanna Czechyra.


