
Z początkiem roku 2021 
mieszkańcy Gminy Jedlnia-
-Letnisko zostali zaskocze-
ni informacją płynącą z tut. 
Urzędu Gminy o rozpoczyna-
jących się staraniach nada-
nia statusu miasta dla miej-
scowości Jedlnia-Letnisko. 
Kampania promująca zmia-
nę została przeprowadzona 
przez gminnych polityków 
i urzędników w lokalnych 
mediach, na stronie interne-
towej urzędu i materiałach 
drukowanych dostarczanych 
mieszkańcom gminy. Inicja-
tywa budzi w mieszkańcach 
nie tylko aprobatę, ale rów-
nież niepokój i pytania: dla-
czego teraz, czemu tak szyb-
ko i co dobrego przyniesie  
ta zmiana?

Miasto nieplanowane
Bulwersującym dla miesz-

kańców zaniepokojonych 
potencjalną zmianą jest za-
skoczenie inicjatywą i tempo 
działań lokalnego urzędu i or-
ganów gminy w tej sprawie. 
Temat podniesienia rangi 
miejscowości Jedlnia-Letni-
sko ze statusu wsi do miasta 
nie pojawiał się uprzednio na 
gruncie lokalnej opinii pub-
licznej. O zmianie statusu 
miejscowości Jedlnia-Letni-
sko na miasto trudno odna-
leźć informacji w programach 
wyborczych z ostatnich wy-
borów samorządowych,  
a co więcej: nie przewidywa-
ła takiej zmiany uchwalona w 
2016 roku przez Radę Gmi-
ny Jedlnia-Letnisko „Gmin-

na Strategia Rozwoju Gmi-
ny Jedlnia-Letnisko na lata 
2016-2025”. Cała inicjatywa 
i jej procedowanie na grun-
cie Gminy trwały niecałe  
3 miesiące.

Kontrowersyjne 
Konsultacje 
i Skarga do WSA
Jednym z obligatoryjnych 

elementów wniosku o nada-
nie statusu miasta dla miej-
scowości, jaki Rada Gminy 
kieruje do organów Państwa 
są konsultacje z mieszkań-
cami. Ich sprawa wywołała 
wśród zainteresowanych 
mieszkańców największe 
kontrowersje ze względu na 
niejasny sposób procedowa-
nia, nie dający w ocenie czę-
ści mieszkańców gwarancji 
tajności swojej opinii oraz 
uczciwego zabezpieczenia 
i zliczenia głosów; politykę 

informacyjną urzędu, która 
sprowadzała się do pokaza-
nia inicjatywy w samych su-
perlatywach, oraz kwestię 
ochrony danych osobowych.

Karty konsultacyjne dla 
mieszkańców Gminy Jed-
lnia-Letnisko przypomina-
ły wybory, w których każdy 
zainteresowany mógł od-
powiedzieć tylko w sposób 
„TAK”, „NIE” oraz „O – Nie 
mam zdania”, co zdaniem 
mieszkańców przeciwnych 
inicjatywie znacznie ograni-
czyło możliwość wyrażenia 
swojej pełnej opinii w tema-
cie zmiany Jedlni-Letnisko 
na miasto. Tempo i sposób 
przeprowadzenia konsultacji 
skłaniają do opinii, że zosta-
ły one przeprowadzone fasa-
dowo, bez rzetelnej lokalnej 
debaty publicznej, tylko po 
to, aby spełnić wymóg for-

malny i złożyć odpowiedni 
wniosek w terminie ustawo-
wym 31-03-2021 r.

Wobec wszystkich wątpli-
wości jakie sprawa wzbu-
dziła w części mieszkańcach 
w dniu 29-03-2021 została 
złożona w trybie art. 101 
ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie, za 
pośrednictwem Rady Gminy 
Jedlnia-Letnisko na Uchwa-
łę Rady Gminy Jedlnia-Let-
nisko dotyczącą konsultacji  
z mieszkańcami. Dzień póź-
niej Rada Gminy Jedlnia-Let-
nisko wyraziła zgodę na dal-
sze procedowanie wniosku  
i przesłanie do odpowied-
nich organów Państwa.
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Jedlnia-Letnisko może stać się miastem
Nie wszyscy mieszkańcy podzielają jednak entuzjazm 

względem tej perspektywy. Ta niewątpliwie ciekawa 
i warta obserwowania inicjatywa spotkała się nie tylko  
z życzliwym przyjęciem, ale także z obawami i zastrzeżeniami, 
na które zwrócili nasza uwagę Czytelnicy. Poniżej prezentujemy 
tekst nadesłany przez jednego z nich, na stronie zaś trzeciej 
staraliśmy się również przedstawić stanowisko władz gminy.

więcej na str. 3

KASY FISKALNE ON-LINE
OD 1099 ZŁ. NETTO

Spółdzielnia Socjalna 
"PRZYSTANEK KOZIENICE"

Tel. 503 057 533 lub 882 126 601
dojazd do klienta do 50km od Kozienic-GRATIS!

Fot: www.jedlnia.pl
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• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI  
PO NICH. 
TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, moto-
rowery, części. 
Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCY-
KLE I SAMOCHODY wsk, mz, 
simson, motorynka itp FIAT, 
POLONEZ. Ciągniki rolnicze.  
Tel. 721 029 688
• Sprzedam koparko-ładowarkę 
580P Case, rok 1998, cena 60 
000, stan dobry. 
Tel. 784-783-757
• Sprzedam koparkę koło-
wą Case 688P, rok 1991, cena  
49 000. 
Tel. 784-783-757
•  Sprzedam rozrusznik i siłownik 
do koparki CASE 
Tel.  784-783-757

• Sprzedam 2 sedesy poznań-
skie, cena 150 zł. 
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam niemiecki 7 biego-
wy rower Pegasus. Cena 890 zł.  
Tel. 506 601 492
• Sprzedam pług “3” ciągnikowy 
nieużywany i siewnik ciągnikowy 
“21” rurkowy, nieużywany. Cena 
do uzgodnienia. Kontakt: 
Brzeźnica 29, 26-900 Kozienice.
• Sprzedam królika samca du-
żej rasy, waga 8 kg. Kozienice.  
Tel. 505-814-795
• Sprzedam tanio piec CO mar-
ki DEFRO 350 KW na każdy opał, 
sterowany komputerowo,stan 
idealny używany trzy lata.Wymia-
na z powodu przejścia na instala-
cję gazową.Cena do uzgodnienia.  
Tel. 885 562 762

• Kupię mieszkanie 2-3 pok. w 
Kozienicach. Może być do re-
montu. 
Tel. 517-829-087
• Sprzedam gospodarstwo rol-
ne, 15 ha, gm. Policzna. 
Tel. 784-783-757
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w 
bloku działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2,6 ha. Działka 
zabudowana, w pełni uzbrojo-
na w media, położona 10 km  
od Kozienic. 
Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę rolną znajdu-
je się na niej las oraz łąka działka, 
ma powierzchnię 5000, znajduje 
się w miejscowości Aleksandrów 
gmina Magnuszew. Cena za 1m² 
to 29 zł oczywiście cena podlega 
negocjacji. Telefon 692 604 059 
(Sławomir)

• Mężczyzna 50 lat, finansowo 
niezależny. Poznam panią bez 
nałogów w stosownym wieku.  
Tel. 535-635-331.
• Seniorko, masz uczciwą rodzinę 
z wnukami – zadzwoń do samot-
nego emeryta. 
Tel. 503 970 467. 
Naprawdę warto.
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

13
maja                   

MOTORYZACJA

RÓŻNE
NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

W imieniu pogrążonych w smutku i żalu Koleżanek i Kolegów 
ze Stowarzyszenia Pamięć i Przyszłość 

pragniemy pożegnać zmarłego dnia 9 kwietnia 2021 r. 
naszego Kolegę

Jerzego Drągowskiego
Przewodniczącego Stowarzyszenia Pamięć i Przyszłość w Kozienicach. 

Oddanego społecznika dla Człowieka i Regionu.
Wyrazy współczucia Małżonce oraz Całej Rodzinie zmarłego 

składają: 
Członkowie Stowarzyszenia Pamięć 

i Przyszłość w Kozienicach

• Kupię stare meble, kredensy, 
maselnice, dzieże, beczki, wozy 
drabiniaste, niecki, kołowrot • 
ki, stoły stolarskie. Opróżniamy 
stare posesje, szopy, stodoły.  
Tel. 511-088-148
• Kupię stare szkło - wazony, 
talerze, sztućce, szklanki, pod-
stawki, wszelakie stare ozdoby i 
wyposażenie wnętrz, także kanki 
i bańki na mleko. 
Tel. 517-218-148
• Sprzedam stoisko w DH Ca-
sino w Pionkach z towarem 
bielizna upominki srebro wraz 
z wyposażeniem i kontaktami 
handlowymi. Więcej informacji  
Tel. 602-579-045
• Sprzedam akordeon nie-
miecki, 72 basy. Cena 700 zł.  
Tel. 668-803-997
 • PRZYJMĘ stary lub ze-
psuty sprzęt komputero-
wy - kompletny ( stacjonar-
ne, laptopy), części (dyski, 
napędy, karty rozszerzeń), tablety.  
Kontakt 579-665-969

• Sprzedam 15 ha ziemi rolnej. 
Tel. 668-803-997
• Sprzedam działkę budow-
laną w Chinowie, 2000m².  
Cena do uzgodnienia. 
Tel. 728-789-998
• Sprzedam działkę budowlaną, 
900m². Bogucin, z pozwoleniem 
na budowę, wszystkie media. 
Tel. 668-803-997
• Działka 2,65ha wraz z domem 
w stanie surowym w m. Ruda, 
na działce woda i kanalizacja, 
prąd w domu, gaz w ulicy. Ca-
łość lub sam dom z dowolną  
wielkością działki. 
Tel. 608-225-736
• Sprzedam hektar ziemi w Brzó-
zie klasa 3 cena 30.000. 
Telefon:604-181-478
• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². 
Telefon kontaktowy 604-181-
478 lub 503-124-381

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA •
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Jedlnia-Letnisko może stać się miastem
(dokończenie ze strony 1)

Nie koniec walki mieszkańców 
o praworządność i poszanowanie 
zasad lokalnej demokracji Miesz-
kańcy przeciwni inicjatywie liczą 
na to, że sprawę sporu o zmianę 
statusu miejscowości rozstrzyg-
nie niezawisły Sąd Administracyj-
ny. Jednocześnie szykują petycje 
mające na celu poinformowanie 
Wojewody Mazowieckiego oraz 
Ministra Spraw Wewnętrznych o 
wątpliwościach mieszkańców co 
do legalności przeprowadzonych  
w taki sposób konsultacji.

W całej sprawie nie chodzi tyl-
ko o sam fakt pomysłu zmiany 
statusu miejscowości, a o sposób 
potraktowania całej sprawy przez 
lokalny urząd. Nic bowiem nie 
stało na przeszkodzie, aby proces 
konsultacji przeprowadzić znacz-
nie wcześniej i w taki sposób by 
zapewnić czas niezbędny do re-
fleksji nad tak ważną sprawą dla 
każdego mieszkańca oraz by pro-
ces konsultacji nie budził żadnych 
wątpliwości co do intencji jego 
Pomysłodawców. Każdy medal 
ma dwie strony: w tym przypad-
ku można odnieść wrażenie, że 
ukazywano tylko najlepsze skut-
ki zmiany statusu miejscowości, 
pomijając rzetelną refleksję nad 
potencjalnymi zagrożeniami. Na 
powyższym przykładzie, moż-
na odnieść wrażenie, że czasy, 
gdy obywatel był traktowany 
jako „maszynka do głosowania”,  
wciąż mają się dobrze…

Czytelnik z Jedlni-Letnisko

* * * * * * * * * * * * * * *

OD REDAKCJI

We wtorek, 20 kwietnia, pró-
bowaliśmy uzyskać od Wójta 
Gminy Jedlnia-Letnisko Piotra 
Leśnowolskiego wypowiedź na 
temat celu starań o nadanie 
Jedlni-Letnisko statusu miasta, 
prosząc go zarazem o odnie-
sienie się do formułowanych 
wobec władz gminy zarzutów, 
jakie sumuje opublikowany 
przez nas wyżej tekst. Niestety, 
mimo że przesłaliśmy nasze py-
tania zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami, do momentu zamy-
kania tego numeru nie dotarła 
do nas odpowiedź. Jeśli się po-
jawi - na pewno opublikujemy 
ją na naszej stornie. Na szczęś-

cie podczas starań o połączenie  
z wójtem udało nam się nieofi-
cjalnie porozmawiać z osobą 
z sekretariatu, która przedsta-
wiła się jako zaangażowana 
w projekt i gotowa udzielić  
wstępnych informacji,

Zarzuty dotyczące niewłaści-
wej formy konsultacji, ich zbyt 
szybkiego tempa oraz tego, że 
miałyby być one prowadzone 
jedynie po to, by zadość stało 
się formalności, nasza rozmów-
czyni określiła jako bezzasad-
ne. Wśród argumentów padło 
stwierdzenie, że należy pamię-
tać, że z prawnego punktu wi-
dzenia konsultacje takie nie są 
obowiązkowe, a ich wynik nie 
jest wiążący. W opinii urzędnicz-
ki konsultacje zostały przepro-
wadzone z najwyższą starannoś-
cią, bo już 17 lutego ukazało się 
zarządzenie wójta (Zarządzenie 
Nr 14/2021) z pełną informacją 
i kalendarzem, z którego moż-
na było się dowiedzieć gdzie, 
od kiedy i do kiedy mieszkańcy 
będą mogli wyrażać swoje opi-
nie. Konsultacje te trwały do 10 
marca, co oznacza, że mieszkań-
cy mieli przynajmniej dwa i pół 
tygodnia na oddawanie głosów 
w różnych formach. Dowiedzie-

liśmy się, że inicjatywa zdobyła 
sobie szerokie zainteresowanie 
ze strony mediów i poparcie 
m.in. Rady Powiatu i posłów Zie-
mi Radomskiej. Zdementowane 
zostały również plotki o tym, że 
zmiana statusu miejscowości 
miałaby wiązać się ze wzrostem 
podatków czy jakichkolwiek 
ponoszonych przez mieszkań-
ców opłat. Zapytana o skargę 
do Sądu Administracyjnego w 
Warszawie, nasza rozmówczy-
ni zapewniła, że odpowiedź na 
nią  jest już przygotowywana i 
całość na pewno będzie proce-
dowana we właściwy sposób. 
Podkreśliła zarazem, że pod 
treścią skargi znajduje się pod-
pis jednej tylko osoby, która 
ma naturalnie prawo wyrażać  

w ten sposób swoje zdanie.
Zainteresowanych szczegó-

łami procedury i jej śledzeniem 
od strony formalnej odsyłamy 
do strony internetowej jedlnia.
biuletyn.net, gdzie w sekcji Ak-
tualności znajduje się zakład-
ka Procedura nadania statusu 
miasta miejscowości Jedlnia-
-Letnisko, w której znajdziecie 
Państwo treść uchwały z dnia 
25 stycznia 2021 roku w spra-
wie przeprowadzenia konsulta-
cji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Jedlnia-Letnisko doty-
czących nadania statusu miasta 
miejscowości Jedlnia-Letnisko, 
Obwieszczenie Wójta Gminy 
Jedlnia-Letnisko z dnia 17 lute-
go 2021 roku o przeprowadze-
niu konsultacji z mieszkańcami, 

wspomniane wyżej zarządzenie 
nr 14/2021, broszurę informa-
cyjną na temat inicjatywy, rys 
historii osady oraz pełne spra-
wozdanie z przebiegu konsulta-
cji z mieszkańcami.

Dowiemy się m.in, że na tere-
nie całej Gminy Jedlnia-Letnisko 
na 10507 osób uprawnionych do 
głosowania, udział w konsulta-
cjach wzięło 910 osób, co stano-
wi 8,66%. Za nadaniem statusu 
miasta miejscowości Jedlnia-
-Letnisko opowiedziało się 662 
osoby, tj. 80,24%. Przeciw gło-
sowały 154 osoby, co stanowi 
18,66%. Wstrzymało się od gło-
su 9 osób, czyli 1,1%. 85 głosów 
uznane zostało za nieważne.

Opracował AlKo

OGŁOSZENIE
O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚWIERŻANKA”
w Świerżach Górnych ogłasza przetarg 
nieograniczony na remont balkonów

i malowanie elewacji budynków 
nr 1,2,3,4,5 w Świerżach Górnych .

Zainteresowanych prosimy  o zgłaszanie się do 
biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Świerżach 

Górnych 3 m 3  celem pobrania  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kontakt telefoniczny:  48  614 76 00
Termin składania ofert upływa

w dniu  07.05.2021 r. godz. 12 :00.

Fot: www.jedlnia.pl
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Enea wraz z Instytutem Lema zachęcają 
do udziału w projekcie Ogarnij hejt
Rozpoczyna się nabór szkół do najnowszej edycji projektu Ogarnij hejt, którego celem jest popularyzacja wiedzy o zasadach 

bezpiecznego korzystania z Internetu i zapobieganiu cyberprzemocy. Na bezpłatne zajęcia na temat cyberprzemocy 
dla uczniów, nauczycieli i rodziców ma szansę 30 szkół podstawowych z całej Polski. Partnerem tegorocznej edycji  
projektu jest Enea. Enea Wytwarzanie włącza się w akcję i zaprasza do udziału lokalne szkoły.

Badania Państwowego In-
stytutu Badawczego NASK 
wskazują, że trzech na czte-
rech uczniów spotkało się z 
jakąś formą cyberprzemo-
cy. Jeden na trzech nigdy o 
niej nikomu nie powiedział. 
Ofiarami są przede wszyst-
kim uczniowie szkół podsta-
wowych. Liczby pokazują, 
że to zjawisko na ogromną 
skalę, które w wielu szko-
łach wciąż stanowi tabu. 
Uczniowie nie wiedzą jak re-
agować, gdy są ofiarami czy 
świadkami cyberprzemocy 
oraz jakie są konsekwencje 
prawne, gdy są jej sprawca-
mi. Rodzice i nauczyciele nie 
potrafią diagnozować prob-
lemu i mu przeciwdziałać. Z 
pomocą przychodzą specja-
liści z Instytutu Lema, którzy 
w ramach projektu Ogarnij 
hejt szkolą jak radzić sobie z 
cyberprzemocą.

Właśnie rozpoczyna się 
rekrutacja do projektu dla 
szkół podstawowych z ca-
łej Polski. Zgłoszenia przyj-
mowane są do 30 czerwca, 
wystarczy wypełnić formu-
larz na stronie https://in-
stytutlema.pl/ogarnijhejt/. 
W placówkach, które się 
zakwalifikują zostaną prze-
prowadzone warsztaty dla 
wszystkich klas 6-8, rodzi-
ców uczniów i nauczycie-
li. Młodzi ludzie dowiedzą 

się jak reagować i co robić, 
doświadczając przemocy  
w Internecie. Dorośli pozna-
ją narzędzia umożliwiają-
ce rozpoznanie problemu, 
dowiedzą się jak mu zapo-
biegać i przeciwdziałać. Do-
datkowo szkoły otrzymają 
materiały edukacyjne i dy-
daktyczne, by kontynuować 
temat w przyszłości, certy-
fikat oraz raport dotyczący 
skali cyberprzemocy w pla-
cówce, który powstanie na 
podstawie ankiet wypełnia-
nych podczas zajęć.

Organizatorem akcji jest 
Fundacja Instytut Polska 
Przyszłości im. Stanisława 
Lema. Do tej pory w war-
sztatach udział wzięło po-
nad 3 000 uczestników z 21 
szkół. Ogarnij hejt to jedno 
w wielu działań realizowa-
nych w ramach obchodów 
Roku Lema, którego part-
nerem jest Enea. Działania 
realizowane w ramach pro-
jektu Ogarnij hejt wpisują 
się w szerokie akcje na rzecz 
lokalnych społeczności, rea-
lizowane również przez Fun-
dację Enea.

Publikacja nt. projektu do-
stępna pod linkiem:

https://media.enea.pl/
pr/659703/enea-z-insty-
tutem-lema-zachecaja-do-
-udzialu-w-projekcie-ogar-
nij-hejt  



5 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 08(442) 22 kwietnia 2021

TYGODNIK

Impreza jakiej w regionie jeszcze nie było
Gmina Kozienice wspólnie z firmą Aloha Eventy, której 

właścicielem jest ultratriathlonista Adam Sułowski, we 
wrześniu tego roku planują zorganizować w Kozienicach 
wyjątkową imprezę sportowo-rekreacyjną.

„Hunt Run – Polowanie na 
Biegaczy”, bo o niej mowa, to 
ekstremalny bieg z przeszkoda-
mi. Zgodnie z planami organiza-
torów impreza odbędzie się w 
weekend 18-19 września br.

- Postanowiliśmy w tym roku 
włączyć do kalendarza kozie-
nickich imprez zupełnie nową, 
sportową formułę – ekstremal-
ne biegi z przeszkodami. Tego w 
naszym regionie jeszcze nie było 
– informuje Burmistrz Gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski. - Tego 
typu biegi to przede wszystkim 
konfrontacja z samym sobą: ze 
swoją wytrzymałością, siłą, kon-
dycją, psychiką, ograniczeniami 
i słabościami. Podczas zawodów 
uczestnicy muszą pokonywać 
nie tylko naturalne przeszko-
dy tworzone przez samą matkę 
naturę, ale także te najbardziej 
wymyślne przygotowane przez 
organizatorów. Warto dodać, że 
mimo iż jest to trudny bieg to 
startują w nim przede wszyst-
kim amatorzy, którzy nie mają za 
wiele do czynienia ze sportem.

Ekstremalne biegi z przeszko-
dami cieszą się coraz większą 
popularnością. Skutecznie po-
trafią oderwać od rzeczywisto-
ści, ciągłego siedzenia przed 
komputerem oraz pokazują 
granice wytrzymałości i pozwa-
lają je przekraczać. Umożliwiają 
wszechstronny rozwój ciała nie 
tylko pod kątem wytrzymałości, 
kondycji, siły mięśni, ale także 
pod kątem zakresu ruchu i mo-

bilności. Ich uczestnicy – czy 
to zawodnicy, czy kibice - nie 
są tylko klientami, lecz tworzą 
społeczność. Przekłada się to na 
wyjątkową atmosferę imprez, 
a na każdym kroku spotyka się 
życzliwość i pomocną dłoń.

- Pandemia koronawirusa 
odbija się na naszych ciałach i 
umysłach, zaburzony jest obszar 
społeczny, potrzebujemy bodź-
ców by wracać do życia jakie 
znamy - mówi Burmistrz Piotr 
Kozłowski – Z nadzieją spoglą-
damy w przyszłość, planujemy, 
działamy, tworzymy. Pan Adam 
Sułowski odwiedził nas w ubie-
głym roku, w zasadzie w samym 
środku pandemii i przedstawił 
propozycję organizacji w Kozie-
nicach swojej autorskiej imprezy 
Hunt Run. Po analizie oferty 

i wielu rozmowach postano-
wiliśmy zawiązać współpracę. 
Poza imprezą sportową szyku-
jemy również wydarzenia to-
warzyszące, tak by trafić do jak 
najszerszego grona odbiorców. 
Na ile będziemy mogli sobie 
pozwolić pokaże czas. Jesteśmy 
dobrej myśli, dlatego już dziś za-
praszam do Kozienic wszystkie 
osoby spragnione wrażeń i wy-
zwań, a Kozieniczan zachęcam 
do pracy nad kondycją. Sport 
łączy ludzi. Kozienice łącza ludzi 
– dodaje burmistrz.

Historia Hunt Run zaczęła 
się w roku 2012, wtedy po raz 
pierwszy został zorganizowany 
bieg z przeszkodami nad jezio-

rem Zegrzyńskim. Był to pierw-
szy bieg z przeszkodami w Pol-
sce. Kolejne edycje odbyły się w 
woj. świętokrzyskim na terenie 
Bałtowskiego Kompleksu Tury-
stycznego. 

W pierwszej edycji wystarto-
wało 43 uczestników. W kolej-
nych latach społeczność biego-
wa szybko rosła. W 2014 roku 
udział w biegu wzięło 430 osób, 
w 2015 roku 1200, w 2016 - 
1700. Z kolei w 2017 – 2700 za-
wodników. W roku 2018 w Festi-
walu uczestniczyło 10 tys. osób, 
a w biegu z przeszkodami wy-
startowało ponad 4 tys. zawod-
ników.   W poprzednich latach 
impreza miała charakter festi-
walu sportowo-muzycznego. W 
Kozienicach, na tę chwilę, pla-
nowany jest charakter sporto-
wo-rekreacyjny. Jak będzie wy-
glądał szczegółowy scenariusz 
imprezy i wydarzeń towarzyszą-
cych podczas całego weekendu 
zobaczymy w kolejnych miesią-
cach - decydująca będzie sytua-
cja sanitarno-epidemiologiczna.

- Będzie to druga impreza 
tego cyklu zaraz po wydarzeniu 
w Białce Tatrzańskiej, które jest 
zaplanowane na 13-15 sierpnia 
2021r. Ku naszemu zaskoczeniu 
w zeszłym roku listy startowe 
zapełniały się bardzo szybko - 

1500 osób zapisanych w pierw-
szym tygodniu. Cieszymy się, że 
zamkniemy sezon wakacyjny im-
prezą nad Jeziorem Kozienickim 
z następującymi dystansami: 
6-cio kilometrowym Dobrym 
Dzikiem, 10-cio kilometrowym 
Hardym Dzikiem, Family Dzi-
kiem 4km i Dziczkiem dla dzieci. 
Wiem, że przekonamy do swoich 
imprez wiele osób, które chcą 
sprawdzić czym jest bieg z prze-
szkodami i dobra zabawa. Liczy-
my też na udział mieszkańców 
Kozienic - mówi Adam Sułow-
ski. - Ośrodek KCSiR to świetne 
miejsce do wypoczynku i rekre-
acji. Mam nadzieję, że pole na-
miotowe zostanie wypełnione 
w stu procentach. Wydarzenie 
w Kozienicach to kontynuacja 
imprezy w Białce, pojawią się tu 
uczestnicy, którzy będą chcieli 
skompletować swój 4-krążkowy  
medal - podkreśla organizator.

Jeśli chodzi o sport to zapro-
ponowane dystanse są bardzo 
dobre na pierwszy start w for-
mule tego typu. To wyzwania, z 
którymi każdy na pewno sobie 
poradzi, może potraktować go 
jako przygodę, a nawet spacer 
z próbą pokonania przeszkód. 
Świetną propozycją jest Family 
Dzik, czyli dystans 4 km, w któ-
rym może wystartować opie-
kun wraz z grupką swoich pod-
opiecznych. To dobra formuła, 
dla całych rodzin, które lubią 
aktywnie spędzać czas. Wspól-
na przygoda pomoże zacieśnić 
więzi rodzinne i przyjacielskie 
- wspólne 4 km zdaje się być 
idealny do tego.

Zapraszamy do zapisów 19 
kwietnia o godz. 12:00 na ofi-

cjalnej stronie Hunt Run ruszy 
rejestracja online. Pakiety star-
towe w gorącym tygodniu zapi-
sów są w atrakcyjnych cenach.

Organizatorem imprezy  
i właścicielem marki jest Adam 
Sułowski i firma Aloha Even-
ty.  Adam to ultratriathlonista 
- zwycięzca międzynarodowych 
zawodów z cyklu Pucharu Świa-
ta w Słowenii (2015) i na Litwie 
(2018) w swojej kategorii wie-
kowej, a także 3ci zawodnik Mi-
strzostw Świata z 2019 w triat-
hlonie na dyst. Double Ironman 
w kategorii wiekowej. Autor 
książek w formie self publis-
hingu: “Skąd biorę białko - 100 
przepisów vege”, Ultra Kukbuk 
StrąkMan'a, Time 2 Tri oraz 
wielu poradników dla osób ak-
tywnych, rodzin i podróżników. 
Ze swoimi publikacjami dotarł 
do ponad 10tys. osób.  Wiele 
osób może go także kojarzyć z 
podróży rowerowych po całej 
Europie i Azji, a także tych lo-
kalnych w Polsce - rowerem do-
okoła Polski, Świnoujście - Hel 
pieszo zimą, czy Odysei Ma-
zurskiej - kraulem przez Szlak 
Wielkich Jezior z Ekwipun-
kiem. Uczestnicy mogą liczyć 
na masę wskazówek odnośnie 
przygotowań i budowania for-
my, bowiem Adam Sułowski 
prowadzi działalność edukacyj-
ną i trenerską. Raz w tygodniu 
organizuje webinary odnośnie 
tematyki sportowej. Spotkania 
mają charakter dydaktyczny 
ze wskazówkami i zaleceniami. 
Warto zatem śledzić profile 
Hunt Run, gdyż bezpłatnie ofe-
ruje  przystępną i praktyczną 
wiedzę, która na pewno przyda  
się każdemu.
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Piękny dzień 3 go maja, rocz-
nicę pamiętnej Konstytucji, prze-
żyły Kozienice  jak nigdy dotąd 
– w podniosłym, uroczystym 
nastroju. Z nastrojem dusz ludz-
kich harmonizował jasny dzień 
słoneczny. Społeczeństwo mia-
steczka i okolicy odczuło powagę 
chwili, nawiązało nić przerwaną 
z przeszłością historyczną, rozu-
miejąc, że teraźniejszość z niej 
wychodzi i przyszłość na niej się 
oprze. Właściwą uroczystość sta-
nowił pochód, który wypadł na-
der imponująco. Po skończonym 
nabożeństwie, zgromadzenie 
przed kościołem i na ulicy ce-

chy i korporacje z chorągwiami  
o barwach i godłach narodowych, 
umiejętnie ugrupowane ruszyły 
w należytym porządku, z miłą za-
wsze dla ucha polskiego pieśnią 
„Boże, coś Polskę”.

Czoło pochodu stanowił pluton 
kadry wojska polskiego ze sztan-
darem, niesionym przez dziarskie-
go jeszcze weterana z 63 go roku. 
Dalej szły szkoły miejskie gmin 
okolicznych i dalszych, ochronka, 
skauci, a nad młodzieżą powiewał 
las chorągiewek, szelest których 
zlewał się w jedną melodię, z pieś-
nią wyzwolenia. Za nimi poważnie 
kroczyło miejscowe i z innych pa-

rafii duchowieństwo, liczna dele-
gacja Komendy Obwodowej i kilku 
obywateli ziemskich ; następnie 
– rada miejska ze sztandarem, 
cechy: kupiecki, nieruchomo-
ści miejskich, kowalski, stolarski  
i inne – wszystkie z chorągwia-
mi, straże ogniowe: kozienicka, 
głowaczowska, bronowicka  
i magnuszewska  w odświętnych 
strojach ze sztandarami. Pochód 
zamykała młodzież zjednoczenia 
ludowego w liczbie kilkudziesię-
ciu osób, w sprawnym ordynku, 
z pięknym sztandarem. Idący  
w pierwszym rzędzie ubrani byli  
w białe sukmany. Potem, jak 

okiem sięgnąć, nieprzebrany tłum 
ludzi, rozkołysane morze głów, 
różnobarwne, mieniące się bar-
wami jaskrawych strojów wiosen-
nych, malowniczych, z przewagą 
amarantów. Pochód rozciągnięty 
na przestrzeni co najmniej 1,5 
wiorsty, prowadził kierownik stra-
ży, p. Zygmuntowski. Ulice, przez 
jakie pochód ciągnął, były ude-
korowane, domy przyozdobione 

zielenią, kwiatami, dywanami, 
sztandarami, wreszcie portreta-
mi znakomitych rodaków: Sta-
szica, Mickiewicza, Kościuszki,  
ks. Józefa Poniatowskiego  
i innych.

Na jednym z rogów ulic po-
chód zatrzymał się na chwilę, 
gdzie burmistrz miasta p. Bed-
narzewski, dokonał usunięcia 
dawnej tablicy, zastępując ją 
inną z nazwą 3-go Maja, jako 
odpowiadającą duchowi czasu. 
Pochód okrążywszy całe prawie 
miasteczko, skierował się w koń-
cu do figury w rynku, gdzie apte-
karz miejscowy, p. Wojciechowski 
wygłosił mowę okolicznościową 
o Konstytucji. Po wzniesionych 
okrzykach na cześć Konstytucji 
3-go Maja i armii polskiej, obec-
ny jej pluton zaintonował hymn 
„ Jeszcze Polska nie zginęła”  
i, z pieśnią na ustach, opuścił 
miejsce zgromadzenia. Wkrótce 
pochód się rozwiązał.

(dokończenie – strona 8)

Jak nadano nazwę ulicy 3 Maja w Kozienicach

AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY METROBUS KOZIENICE

W 2021 roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia aktu Konstytucji 3 Maja. Przez lata roz-
bioru Polski, był to punkt w historii, do którego nasi rodacy odnosili się w walce o wol-

ność. Pamiętano o tej rocznicy, nawet w okresie ciężkiego zniewolenia. Gdy w okresie I wojny 
światowej poluzowano represje wobec spraw narodowych, właśnie dzień 3 Maja,  jako święto 
Konstytucji z 1791 roku, był pamiętany i obchodzony radośnie jako zapowiedź niepodległości 
. Nie inaczej było i w Kozienicach w 1917 roku. Przedstawiamy Państwu zachowaną relacje  
z tych wydarzeń opublikowaną w ówczesnej gazecie „Ziemia Lubelska”, autorstwa naocznego 
światka podpisanego jako  M. W.
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FINAŁ KONKURSU „WIELKA ZBIÓRKA MAKULATURY 
W GMINIE KOZIENICE 2021”  PRZEŁOŻONY!!!

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  

informuje iż, 

w związku z sytuacją epidemiologiczną 

panującą w naszym kraju 

oraz aktualnymi zasadami bezpieczeństwa, 

finał konkursu 

pn. „Wielka zbiórka makulatury 

w gminie Kozienice 2021” 

pod Honorowym Patronatem Burmistrza 

Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego 

zostaje przełożony na dzień 

22 maja 2021 roku.

Za utrudnienia przepraszamy 

jednocześnie zapraszamy do uczestnictwa 

w akcji, więcej makulatury 

to większa szansa na nagrody.

Lp. Księga wieczysta, 
nr działki i jej powierzchnia

Opis nieruchomości Cena nieruchomości 
(w zł)

1 Księga wieczysta 
Nr RA1K/00064106/7 

Nieruchomość nr : 285/2 
Pow. 5,30 ha Obręb:  0005 - 
Cecylówka Mariampolska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana , rolna położona w obrębie geodezyjnym Cecylówka Mariampolska gmina Głowaczów, powiat kozienicki woj. 
Mazowieckie. Sklasyfikowana  w ewidencji gruntów jako użytki:   RV,RVI. Działka jest niezabudowana, posiada kształt wielokąta wciętego od strony drogi, 
teren równy zakrzewiony i zadrzewiony drzewostanem samosiejki sosny w wieku 20 lat. Uzbrojenie terenu w media: energia elektryczna, wodociąg.  Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowaczów teren określa symbolem w pasie 90m od drogi znajduje się na terenie MN/
MR- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i siedliskowa. W dalszej części tereny rolne przeznaczone pod zalesienie

71 500,00 zł

2 Księga wieczysta 
Nr RA1K/00064106/7 
Nieruchomość nr : 280 

Pow. 0,34 ha 
Obręb:  0005 - Cecylówka 

Mariampolska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana , rolna położona w obrębie geodezyjnym Cecylówka Mariampolska gmina Głowaczów, powiat kozienicki woj. 
Mazowieckie. Sklasyfikowana  w ewidencji gruntów jako użytki: LsV, RIVa RIVb  RV,. Działka jest niezabudowana, posiada kształt prostokąta o szer. krótszego 
boku około 10m, teren równy w części od drogi  zakrzewiony i zadrzewiony pojedynczymi kilkuletnimi drzewami brzozy i samosiejki sosny. W części północnej 
na obszarze 0,14 stanowi grunt leśny. Uzbrojenie terenu w media: energia elektryczna, wodociąg.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Głowaczów teren określa symbolem M/L-  teren zabudowy mieszkaniowej letniskowej.

10 000,00 zł

3 Księga wieczysta 
Nr RA1K/00012114/7 

Nieruchomość nr : 213 
Pow. 0,34 ha Obręb- 0039 

Zieleniec-Józefów

Nieruchomość gruntowa, rolna położona we wsi Zieleniec gmina Głowaczów, powiat kozienicki woj. Mazowieckie. Sklasyfikowana  w ewidencji gruntów jako 
użytki rolne ŁIV,   RV,RVI –położona na terenach upraw rolnych. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej przeznaczona na poprawę warunków 
nieruchomości przyległych . Posiada kształt prostokąta, teren równy w części porośnięty samosiejką brzozy. Użytkowana jako łąki. Brak jest aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren  w pasie od drogi przezna-
czony teren rolny

2 000,00 zł

4 Księga wieczysta 
Nr RA1K/00060007/5

 Nieruchomość nr : 423/1, 
422,443/1,421/3,442/1 
Łączna pow. 0,9515 ha 

Obręb -  0024 Mariampol 

Nieruchomość gruntowa zabudowana  położona w Mariampolu gmina Głowaczów, powiat kozienicki woj. Mazowieckie. Nieruchomość położona przy drodze 
gminnej o nawierzchni asfaltowej  w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i terenów upraw rolnych. Zabudowana jest budynkiem 
byłej Szkoły Podstawowej o konstrukcji murowanej, II kondygnacyjnym w części podpiwniczonym o pow. zabudowy 398 m2 i pow. użytkowej 639 m 2 w złym 
stanie technicznym. Wyposażona jest w wodociąg gminny, kanalizację własną, energię elektryczną, c.o.- własne, przyłącze telefoniczne. Brak jest aktualnego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren oznacza symbolem 
26.1.Uo- istniejąca szkoła podstawowa do adaptacji 

152 000,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami- wynosi 
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

GMINA GŁOWACZÓW

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Wójta Gminy Głowaczów

Nr 20.2021 z dnia  20.04.2021r.
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES 21 DNI
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Ekonomiczne kasy ACLAS Kos ON LINE

To idealne rozwiązanie dla placó-
wek usługowych oraz małych sta-
cjonarnych sklepów.

Niewielkie rozmiary kasy, lekka 
i wytrzymała obudowa, wydajny 
akumulator, zabezpieczenie szczeli-
ny wyjścia papieru szczególnie pre-
destynują kasę  na stoiska targowe 
czy na parkingi. Dzięki bogatej funk-
cjonalności kasy te znajdują rów-

nież zastosowanie w małych pla-
cówkach stacjonarnych - sklepach, 
placówkach usługowych i gastro-
nomicznych, gdzie można komuni-
kować się po sieci LAN a także WiFi 
lub GSM *( w zależności od wersji).

Kasy ACLAS Kos ON LINE współ-
pracują z terminalami płatni-
czymi, wagami i czytnikami  
kodów kreskowych.

Już od 1099zł netto (+23% VAT)
SPRZEDAŻ I SERWIS:

Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTANEK KOZIENICE”
503 057 533 lub 882 126 601

ul. 3 Konstytucji 3 Maja 3, 26-900 Kozienice
(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej, 

parter - wcześniej siedziba Firmy Kordas)

Jak nadano nazwę 
ul. 3 Maja w Kozienicach
(dokończenie ze strony 6)

Program obchodu majowego 
dopełnił wieczór uroczysty, urzą-
dzony w skromnym teatrzyku 
miejscowym. Na treść wieczo-
ru złożyły się utwory wyłącznie 
patriotyczne. Poprzedziło wie-
czór słowo wstępne, które wy-
powiedział p. Wojciechowski. 
Następnie urozmaiciły wieczór 
deklamacje . Z siłą i głębszym 
odczuciem utworu, pięknie wy-
powiedziany prolog z „Dyktato-
ra” Żuławskiego – p. Pakosiński. 
Równie doskonale i z humorem 
odtworzyli „Obrazek z 63-go 
roku” pp. Naurkowski i Zabor-
ski. Dobrze wyszedł i monolog 
pt. „Ostatni raport przyjęty przez 
kapitana Legionów Polskich Kubę 
Bojarskiego pod Limanową” wy-
powiedziany przez p. Zaborskie-
go .Odegrano następnie dwie 
jedno aktówki „X-ty pawilon” i 
„Stary mundur”. Jeżeli obchody 
narodowe budzą ducha z uśpie-
nia i przysposabiają do czynu, to 
rzec można, że obchód  3 Maja 
w  Kozienicach spełnił to zadanie 

należycie. Każdy bowiem, co znał 
przedtem stosunki miejscowe 
i okolicy,  wie o tym, jak dalece 
uległy one przekształceniu, co się 
jaskrawo uwydatniło w obcho-
dzie majowym. Wyrazy gorącego 
uznania należą się Szanownemu 
Komitetowi który nie szczędził 
trudów i wysiłków, ażeby obchód 
wypadł najwspanialej. A wszyst-
kich uczestników obchodu stało 
się udziałem to głębokie zado-
wolenie, jakie płynie z poczucia 
godnie spełnionego obowiązku.  

M. W.
 Ulicę upamiętniającą  Kon-

stytucję 3 Maja , Burmistrz i 
rajcy miejscy w Kozienicach na-
dali  jako jedni z pierwszych  w 
Polsce , a może pierwsi ,  to już 
do dalszych badań . Dla ścisłości 
faktów nazwę „3 Maja” nadano 
wówczas obecnej ul. Kochanow-
skiego .

Opracował:  Marek Gozdera – 
Sekretarz Związku Piłsudczyków 
koło Kozienice .

UWAGA! KTO OD LIPCA MUSI PRZEJŚĆ NA KASY ONLINE?
Na mocy stosownej ustawy kolejne grup przedsiębiorców zobowiązane są prawnie 

do przechodzenia na użytkowanie kas fiskalnych online, tzn. z dostępem do internetu.

Od lipca 2021 kasy online będą obowiązkowe dla osób świadczący usługi:

• fryzjerskie
• kosmetyczne i kosmetologiczne
• budowlane
• w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów
• prawnicze
• związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Kwestia wprowadzenia kas fiskalnych online jest uregulowana w ustawie o podatku VAT oraz rozporzą-
dzeniu w sprawie kas fiskalnych. O pozostałych zmianach przeczytacie Państwo na stronach rządowych 
bądź możecie o nie zapytać swojego serwisanta.

UsłUgi kompUterowe, serwis…
i nie tyLko!!!

• Kupiłeś nowy sprzęt? Pomożemy Ci go skonfigurować! Dru-
karki, routery, kamery… oferujemy wizyty domowe i porady.

• Twój sprzęt  - komputer, laptop, telefon, nawigacja - odmawia 
posłuszeństwa? Pomożemy Ci przywrócić go do działania, odzy-
skamy pozornie utracone dane!

• Potrzebujesz strony internetowej? Stworzymy ją dla Ciebie 
szybko i sprawnie, pokażemy jak nią administrować, będzie-
my zawsze gotowi do pomocy.

• Chcesz zareklamować swój biznes, organizujesz jakieś wydarze-
nie? Nasi graficy przygotują dla ciebie projekty materiałów rekla-
mowych, ulotek, broszur, plakatów itp.

email: serwis@przystanek-kozienice.pl
Tel: 503 057 533


