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Kozienice. W 3 OSY i  10 Wi-Fi gramy!

Program Otwarte Strefy Aktywności 2019 rozstrzygnięty!
W gminie Kozienice OSY powstaną przy PSP 4, w Chinowie i Aleksandrówce.
Dzięki dotacji 15.000 EURO utworzonych zostanie także 10 bezpłatnych punktów dostępu Wi-Fi.  
Kozienicki magistrat czeka na propozycje lokalizacji takich punktów.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 ogłasza prze-
targ nieograniczony na „Wykonanie przyłącza c.o. i c.c.w. od budynku Mickiewicza 
1 do budynku Radomska 56 w Kozienicach”. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie 
się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej celem pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków  
Zamówienia.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Michał Kusio pok. nr 4  
tel. 48 614-56-36 lub 48 614 58 74 wew.44.

Termin składania ofert upływa z dniem 07.06.2019 r. godz.10:00.

Działając  na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U 
z 2018 r. poz. 2204,2348, 2019r. poz. 270,492).

I n f o r m u j e
że w dniach od 14 maja do dnia 4 czerwca 2019 r. na tab-

licy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach 
ul. Parkowa 5, został podany do publicznej wiadomości, na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Kozienice, położonej w Świerżach Górnych. 
Nieruchomość oznaczona numerami działki 295/2 o pow. 
848 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczy-
sta KW RA1K/00048443/3. Nieruchomość przeznaczona do 
zbycia w drodze przetargu.

 Wykaz został zamieszczony również na stronach interne-
towych urzędu: www.kozienice.pl, bip.kozienice.pl

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

Działając  na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U 
z 2018 r. poz. 2204,2348, 2019r. poz. 270,492).

I n f o r m u j e
że w dniach od 14 maja do dnia 4 czerwca 2019 r. na tab-

licy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach 
ul. Parkowa 5, zostały podane do publicznej wiadomości, na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości lokalowych stanowią-
cych własność Gminy Kozienice, przeznaczone do sprzeda-
ży na rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. 
Nieruchomości położone w: Kozienicach:

• ul. Kopernika nr 2, oznaczona numerem dział-
ki 2203/15 o powierzchni 555m2, księga wieczysta KW 
RA1K/00025816/2,

• ul. Warszawskiej nr 32, oznaczona numerem dział-
ki 2369/8 o powierzchni 1085 m2, księga wieczysta KW 
RA1K/00046335/9,

• ul. Kopernika nr 13, oznaczona numerem działki 
2203/18 o powierzchni. 555 m2, księga wieczysta KW RA1K/ 
00025871/5.

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

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 
roku poz. 2204, 2348 oraz z 2019 roku poz. 270, 492)

informuje
że w dniach od 21 maja 2019 roku do dnia 11 czerwca 2019 

roku na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kozienicach, ul. Parkowa 5 oraz na stronach internetowych 
Urzędu został podany do publicznej wiadomości, na okres 21 
dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonych:

• w Kozienicach przy ul. Cmentarnej stanowiącej działkę nr 
2720-cz,

• w Kozienicach przy ul. Radomskiej stanowiącej działkę nr 
3260/5-cz.

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

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 
roku poz. 2204, 2348 oraz z 2019 roku poz. 270, 492)

informuje
że w dniach od 15 maja 2019 roku do dnia 5 czerwca 2019 

roku na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 

5 oraz na stronach internetowych Urzędu został podany do 
publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprze-
targowej położonych:

- w Kozienicach przy ul. Osiedle Skarpa stanowiącej działkę 
nr 2373/30-cz,

- w Kozienicach przy ul. Broniewskiego stanowiącej działkę 
nr 5268/2.

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

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza mieszkańców Gminy Kozieni-
ce na wieczór teatralny wieńczący rok artystyczny 2018/2019. Przedstawienia, przygotowa-
ne przez grupy młodzieżowe działające w Kozienickim Domu Kultury, zostaną wystawione  
w dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) od godz. 18.00 w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Arty-
stycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29).

W trakcie wieczoru zaprezentowane zostaną trzy spektakle:
„Opowieść o rzeczach ważnych i mniej ważnych” Jarosław Sparażyński - grupa teatralna „Za 15 

kwadrans”
Okres dojrzewania, pierwsze wielkie marzenia i wątpliwości podszyte młodzieńczym buntem 

przeciw najbliższym. Spektakl na podstawie wierszy Danuty Wawiłow. 
„Szarlotka z herbatą” Andrzej Dembończyk - grupa teatralna „Młodzieżowy Teatr Vanitas”
W kawiarnianych oparach absurdu spotykają się dwie pary. Na ich drodze staje abstrakcyjna kel-

nerka. Światem i relacjami bardzo często rządzą nieporozumienia. Co wyjdzie ze spotkania pięciu 
różnych światów? 

„O służącej, która pokochała kupca” Anna Jakubowska - grupa teatralna „Młodzieżowy Teatr 
Vanitas”

Zwaśnione królestwa postanawiają zakończyć odwieczną wojnę. Jedynym sposobem jest mariaż 
księżniczki Rubinii i księcia Patagonii. Klasyczna bajka we współczesnym wydaniu ze szczęśliwym 
zakończeniem. 

Czas trwania spektakli: 90 min.   Opieka artystyczna: Kamil Woźniak. 
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Do tegorocznej akcji przystą-
piło ponad 500 osób z terenu 
miasta i gminy Kozienice. Akcja 
ta ma na celu popularyzowanie 
biegania wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Długość trasy uza-
leżniona była od wieku uczestni-
ków. Najmłodsi pokonali prawie 
700 metrów, starsi uczniowie 
szkół podstawowych oraz grupa  
gimnazjalistów 1300 metrów a 
uczniowie szkół średnich i po-
zostali w kategorii OPEN – 1700 
metrów. Bardzo dobry przykład 
dali samorządowcy z Kozienic – 

burmistrz Piotr Kozłowski, jego 
zastępca Mirosław Pułkowski i 
w-ce przewodniczący rady miej-
skiej Artur Matera, którzy po-
biegli razem z młodzieżą.  Przed 
każdym startem rozgrzewkę dla 
biegających poprowadził instruk-
tor Fitness Clubu Michał Jama-
nek. W akcję włączyli się także 
lekkoatleci – Alicja Jaromin mul-
timedalistka igrzysk paraolim-
pijskich oraz Mateusz Owczarek 
– mistrz świata i srebrny meda-
lista mistrzostw Europy w skoku 
w dal. Po każdym biegu wśród 

uczestników rozlosowano 20 na-
gród niespodzianek. Szczęśliwe 
numery losował Burmistrz Piotr 
Kozłowski, zastępca Dorota Stę-
pień oraz dyrektor KCRiS Marcin 
Zmitrowicz. W przygotowaniach 

i organizacji biegów pomagali 
wolontariusze z Kozienickiego 
Domu Kultury: Klub Młodzieżo-
wego Wolontariatu „Skrzydła” i 
Wolontariat Seniora. Do ich za-
dań należało m.in.: rozdawanie 

pakietów startowych uczestni-
kom, zabezpieczanie trasy biegu, 
pilnowanie porządku, rozdawa-
nie wody podczas biegu, pomoc 
w losowaniu nagród czy na za-
kończenie pomoc w sprzątaniu.

Rozbiegane Kozienice
W piątek 17 maja przed Urzędem Miejskim w Kozienicach 

odbyły się zawody dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
„Rozbiegane Kozienice” zorganizowane przez Kozienickie 
Centrum Rekreacji i Sportu. Impreza jest spadkobiercą 
tradycji innego sportowego święta jakim w Kozienicach była 
akcja „Polska biega”. 
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GARBATKA-LETNISKO

XVIII edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

Będzie przebudowa 
ul. H. Lewandowicz
Przebudowa ul. H. Lewandowicz już niebawem stanie się 

faktem. Wszystko dzięki dofinansowaniu, jakie Gmina 
Garbatka-Letnisko otrzymała na ten cel w ramach operacji 
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowę o przyznanie pomo-
cy opiewającą na kwotę 2 772 
369,00 zł podpisała 8 maja 2019 
r. w Urzędzie Marszałkowskim w 
Warszawie Wójt – Teresa Frysz-
kiewicz. Prace rozpoczną się 
jeszcze w tym roku. Inwestycja 
obejmować będzie prawie 3-ki-
lometrowy odcinek drogi. W ra-
mach zadania zostanie poszerzo-
na istniejąca droga na odcinku 
od skrzyżowania z ul. 15 stycznia 
do skrzyżowania z ul. Słoneczną 
do szerokości 6,00m, a w dal-
szej części do szerokości 5,00m. 
Ponadto zakres prac obejmuje 

regulację wysokościową istnie-
jącego chodnika oraz jego po-
szerzenie do szerokości 1,5m. Na 
dalszym odcinku zaplanowano 
nowy chodnik o szerokości 1,5 
będący kontynuacją wcześniej-
szego, a za skrzyżowaniem z ul. 
Fabryczną budowę nowego pra-
wostronnego chodnika o szero-
kości 2,00m, przyległego do kra-
wężnika. Inwestycja obejmować 
będzie korektę łuków na skrzy-
żowaniach, budowę zjazdów do 
posesji oraz budowę oświetlenia 
ulicznego.

Olga Jasek

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej objęty patrona-
tem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko, Mazowieckiego Ku-

ratora Oświaty i Starosty Powiatu Kozienickiego odbył się 9 
maja 2019 roku.

Swój udział zgłosiło 20 recy-
tatorów z 11 placówek oświa-
towych: 10 szkół z oddziałami 
przedszkolnymi i 1 przedszkola. 
Gościliśmy uczestników z Kozie-
nic, Pionek, Zwolenia, Grabowa 
nad Pilicą, Głowaczowa, Bary-
czy, Lasek, a także placówek z 
terenu gminy: szkoły w Bogu-
cinie i przedszkola w Garbatce. 
Konkurs prowadziła pani Re-
nata Maj, nauczycielka z PSP w 
Garbatce-Letnisko, a w jego jury 
zasiadali: pani Barbara Maciąg 
- nauczyciel konsultant w za-
kresie edukacji humanistycznej 
MSCDN w Radomiu, pani Mał-
gorzata Markowska - kierownik 
Biblioteki Gminnej w Garbatce-
-Letnisko, pani Dorota Ziarko-
waka - przewodnicząca komisji 
oświaty, zdrowia, bezpieczeń-
stwa i ochrony środowiska Rady 
Gminy w Garbatce-Letnisko, 
pani Maria Dziedzicka - autorka 
"Kroniki Garbatki", założycielka 
i członkini Stowarzyszenia Przy-
jaciół Garbatki oraz sekretarz 
jury, pani Mariola Nowakowska 
- nauczycielka języka polskiego 
i historii w PSP w Garbatce-Let-
nisko.

Zgromadzonych uczniów, ich 
rodziców i opiekunów przywita-
ła dyrektor szkoły pani Agniesz-

ka Babańca. Wyraziła radość, że 
konkurs cieszy się co roku dużym 
zainteresowaniem, a wysoki po-
ziom prezentacji świadczy o pra-
cy zarówno uczniów, jak i przy-
gotowujących ich nauczycieli. 
Tegoroczny konkurs podzielony 
był na dwie części. W przerwie 
dla uczestników i publiczności 
zaśpiewali uczniowie: Wojciech 
Garczyna i Amelia Hołuj.

Uczniowie rywalizowali w 
czterech kategoriach wieko-
wych, zdobywając nagrody i wy-
różnienia. I tak:

- w kategorii I (przedszkola) 
nagrodzeni zostali:

I miejsce (ex eaquo) Zofia Rut-
ka z oddziału przedszkolnego 
PSP nr 4 w Kozienicach oraz We-
ronika Zawodnik z Przedszkola 
Samorządowego w Garbatce-
-Letnisko

III miejsce Julia Knieć z PSP w 
Baryczy

wyróżnieni zostali: Krzysztof 
Kowalski z PSP nr 5 w Pionkach 
i Oliwier Przerwa z PSP w Bogu-
cinie

- w kategorii II (klasy I-III)
I miejsce Patrycja Stańczyk z 

PSP w Grabowie nad Pilicą
II miejsce Martyna Iwanowska 

z PSP w Garbatce-Letnisko
III miejsce Bartłomiej Libe-

radzki z PSP w Baryczy
wyróżnienie: Łucja Grudzień z 

PSP nr 5 w Pionkach

- w kategorii III (klasy IV-VI)
I miejsce Zofia Bolesławska z 

PSP w Garbatce-Letnisko
II miejsce Aniela Basińska z 

PSP w Laskach
III miejsce Aleksandra Plak z 

PSP w Głowaczowie

wyróżnienie: Zofia Kałdunek z 
PSP w Bogucinie

- w kategorii IV (klasy VI-VII)
I miejsce (ex aequo) Paweł 

Przepiórka z PSP w Zwoleniu i 
Julia Gołda z PSP w Baryczy

wyróżnienia: Eryk Sadowy z 
PSP w Głowaczowie i Roksana 
Nowocień z PSP w Laskach

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i nagrody 

książkowe. Głównym fundato-
rem nagród był Urząd Gminy 
w Garbatce-Letnisko, nagrody 
dodatkowe przekazali: Staro-
stwo Powiatowe w Kozienicach i 
MSCDN w Radomiu. Serdecznie 
gratulujemy laureatom konkur-
su, a pozostałym recytatorom 
i ich opiekunom dziękujemy za 
udział.

Anna Rutka
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Setki uczestników wzięły udział w konkursie KDK
Konkurs Muzyczno-Taneczny „MUSIC-DANCE” to jeden z najstarszych w regionie 

konkursów dla utalentowanych artystycznie dzieci i młodzieży. W tym roku 
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zorganizował już 26. edycję tego 
wydarzenia. Ta okazała się rekordowa, bo podczas dwóch dni zmagań zaprezentowało 
się około 800 osób – wokalistów, instrumentalistów i tancerzy.

Konkurs z roku na rok cieszy 
się coraz większą popularnością. 
Jak podkreślają jurorzy, za liczbą 
uczestników idzie też jakość, bo 
poziom artystyczny rywalizacji 
jest wysoki. Od lat jednym z jego 
założeń jest promocja młodych 
talentów. Dla wielu wykonaw-
ców to pierwsza okazja do poka-
zania się szerszej publiczności. 

Grali i śpiewali

Jako pierwsi na scenie prezen-
towali się muzycy. Ich przesłu-
chania odbyły się w czwartek, 9 
maja. Do części muzycznej zgłosi-
ło się 85 instrumentalistów, wo-
kalistów, duetów i zespołów. Były 
występy z wiolonczelą, skrzyp-
cami, gitarą czy instrumentami 
perkusyjnymi, ale przeważały 
wykonania na pianinie. W przy-
padku śpiewających uczestników 
dominowały piosenki w języku 
polskim, ale zdarzały się również 
utwory anglojęzyczne.

Uczestników i ich opiekunów 
powitała instruktor KDK Alek-

sandra Sitnik, a konkurs popro-
wadziła Agnieszka Krynicka. Wy-
stępy uczestników, w czterech 
kategoriach wiekowych i trzech 
kategoriach muzycznych, oce-
niało trzyosobowe jury w skła-
dzie: Andrzej Przybylski - muzyk, 
kierownik działu amatorskiego 
ruchu artystycznego w Ośrodku 
Kultury i Sztuki „Resursa Oby-
watelska” w Radomiu; Wojciech 
Sałek - dziennikarz muzyczny w 
Radiu Plus Radom i Jerzy Skwa-
rek - muzyk, zastępca dyrektora 
ds. programowych w Miejskim 
Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w 
Radomiu. 

Komisja brała pod uwagę walo-
ry głosowe, technikę wykonania, 
dobór repertuaru, muzykalność, 
dykcję i ogólne wrażenie arty-
styczne. Jurorzy przyznali łącznie 
sześć wyróżnień. Wśród instru-
mentalistów, pierwsze miejsce w 
kategorii 10-12 lat zajęła Natalia 
Kosmowska ze Zwolenia i była to 
jedyna nagroda w części instru-
mentalnej.

Więcej nagród komisja przy-

znała uczestnikom śpiewającym. 
Wśród duetów i zespołów wokal-
nych w wieku 13-15 lat pierwsze 
miejsce otrzymał zespół z PSP w 
Brzózie, w składzie: Michał Bie-
lenda, Nikodem Woźniak i Emilia 
Olszewska. W kategorii duety i 
zespoły 16-19 lat pierwsze miej-
sce zajął „Duży Zespół Wokalny” 
ze Skaryszewa. Wśród solistów w 
wieku 6-9 lat pierwsze miejsce 
komisja przyznała Lenie Krzemiń-
skiej z Ciechlina, a w kategorii 
10-12 lat – Natalii Kosmowskiej 
ze Zwolenia. Duża konkurencja 
była w kategorii 13-15 lat. Tutaj 
pierwsze miejsce zajęli ex aequo: 
Julia Michalska z Lipska i Oliwier 
Dębiński reprezentujący Kozie-
nicki Dom Kultury. W najstarszej 
kategorii wiekowej, czyli 16-19 
lat pierwszym miejscem podzie-
liły się Patrycja Wołos z Kozieni-
ckiego Domu Kultury i Jolanta 
Szymczyk z Radomia.

Setki tancerzy

Tydzień później, w czwartek, 
16 maja odbyła się część tanecz-

na konkursu. Na scenie wystąpi-
ło tego dnia około 600 osób! Sala 
koncertowo-kinowa dosłownie 
pękała w szwach. Wszystkich 
przybyłych powitała dyrektor 
KDK Elwira Kozłowska, a konkurs 
poprowadziła Ewa Pytka. 

Ponad 100 występów, w czte-
rech kategoriach wiekowych i 
pięciu kategoriach tanecznych, 
oceniało trzyosobowe jury, w 
składzie: Agata Wieczorek, która 
od ponad 12 lat aktywnie tańczy 
break dance, startując w ogól-
nopolskich i międzynarodowych 
zawodach w barwach ekip Lum-
bago Crew i Radomski Kolektyw; 
Lidia Żuchowska - instruktor tań-
ca z Pionek, która od lat miłością 
do swinga i jazzu zaraża dzieci  
i młodzież oraz Anna Lidak - tre-
ner, choreograf, instruktor tańca 
w Lipskim Centrum Kultury. Spe-
cjalizuje się w tańcu nowoczes-
nym. Komisja brała pod uwagę 
dobór muzyki, choreografię, 
technikę, a także dobór i este-
tykę kostiumów, synchronizację  
i ogólny wyraz artystyczny.

Tancerze prezentowali się solo 
i w formacjach. Były cheerleader-
ki, jazz, tańce ludowe i klasyczne, 
disco, latino, a także hip-hop 
i break dance. Jurorki przy-
znały łącznie sześć wyróżnień. 
Wśród uczestników w wieku 6-9 
lat przyznano pięć pierwszych 
miejsc. Najlepszą solistką okaza-
ła się Amelia Marcula z Radomia, 
a wśród formacji hip-hop, break 
dance: „Luzaki” z Radomia. Naj-
wyżej ocenione cheerleaderki to 
„Gwiazdki” z Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej „Ogród Jordanowski” 

w Kozienicach. Wśród formacji 
tańca klasycznego, jazzowego i 
ludowego pierwsze miejsce wy-
tańczył „Excellent” z Radomia, a 
w kategorii disco, latino: „Kolo-
rowe zamieszanie” ze Skarysze-
wa. W kategorii wiekowej 10-12 
lat najwyżej oceniono formacje: 
„Takt” z Grójca, „Excellent” i 
„Mawu Kids” z Radomia, cheer-
leaderki „Dynamit” z „Ogrodu 
Jordanowskiego” w Kozienicach 
i „Lui squad” ze Skaryszewa, a 
także solistki: Annę Durasie-
wicz i Amelię Dobosz z Radomia 
oraz Alicję Trajer z Kozienickiego 
Domu Kultury. Wśród uczestni-
ków w wieku 13-15 lat pierw-
sze miejsca przyznano: solist-
kom – Julii Wolszczak z Radomia  
i Mercedes Szulen z Zajezierza 
oraz formacjom: „Mini Rewia 
Taneczna” z Zajezierza, „Infini-
ty” i „Scent of dance - ballroom”  
z Radomia oraz cheerleaderkom 
z grupy „Ogniki” z kozienickiego 
„Ogródka”. W najstarszej grupie 
tancerzy, czyli w wieku 16-19 
lat komisja przyznała najwyższe 
noty solistce Oliwii Miturskiej  
z Zajezierza oraz formacjom z Ko-
zienickiego Domu Kultury: „Kids 
in Action” i „Dance Souls”. 

Wszyscy uczestnicy muzycznej 
i tanecznej części po występach 
otrzymywali dyplomy z podzię-
kowaniami i pamiątkowe przy-
pinki. Laureaci pierwszych miejsc 
wygrali również możliwość 
wystąpienia podczas koncertu 
laureatów, zaplanowanego na 
30 maja. Ten połączony będzie  
z uroczystością wręczenia  
nagród.

Kozienicki Punkt Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem

Gmina Kozienice we współpracy ze Stowarzyszeniem „Hojne 
Serca” im. Św. Jana Pawła II realizuje Program Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach Funduszu Sprawied-
liwości.

20 maja w Urzędzie Miejskim w Kozienicach burmistrz Piotr Ko-
złowski, zastępca burmistrza Dorota Stępień oraz Mateusz Misz-
tal – wiceprezes stowarzyszenia podpisali w tej sprawie stosowne 
porozumienie. Dzięki porozumieniu osoby pokrzywdzone w wy-
niku przestępstwa, ich najbliżsi oraz świadkowie z terenu Gminy 
Kozienice, a także z całego powiatu Kozienickiego mogą uzyskać 
nieodpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie mate-
rialne i niematerialne. Przedstawiciel Stowarzyszenia „Hojne Serca” 
jest do dyspozycji w każdą środę w godz. 9.00 – 17.00, ponadto 
uruchomiony został 24 - godzinny dyżur telefoniczny pod nume-
rem 530-851-852, czynny również w niedziele i święta.

Stowarzyszenie realizuje projekt pochodzący z Funduszu Pomo-
cy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawied-
liwości. Stowarzyszenie przez kolejne 3 lata będzie świadczyć 
pomoc mieszkańcom w Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Po-
krzywdzonym Przestępstwem, które mieści się w Kozienicach przy 
ulicy Lubelskiej 2. Gmina Kozienice przekazała go stowarzyszeniu 
nieodpłatnie.
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Laureatami w I kategorii tj. naj-
lepsze przedszkole w Gminie Ko-
zienice zostało: Publiczne Przed-
szkole Nr 2 – I miejsce, Odział 
Przedszkolny przy PSP Nr 1 – II 
miejsce oraz Publiczne Przed-
szkole nr 4 – III miejsce. 

Najlepszymi szkołami w Gmi-
nie Kozienice ww zakresie zbiór-
ki makulatury okazały się: PSP w 
Woli Chodkowskiej – I miejsce, 
PSP w Brzeźnicy – II miejsce oraz 
PSP w Ryczywole – III miejsce. Z 
Publicznego Przedszkola nr 2 wy-
łoniono najlepszych przedszkola-
ków w naszej Gminie: Lena Borek 
– I miejsce, ex aequo II miejsce 
zajęli Kacper Skiba oraz Aleksan-
dra Mickiewicz oraz III miejsce 
Wiktor Bolek. Najlepsi uczniowie 
w Gminie Kozienice to: I miejsce 
– Szymon Strachota z PSP nr 3, 
II miejsce – Nina Brzuskiewicz z 
PSP nr 4 oraz III miejsce Mikołaj 
Malinowski z PSP nr 3.

Dla najlepszych szkół, przed-
szkoli oraz uczniów i przedszko-
laków Kozienicka Gospodarka 
Komunalna przygotowała atrak-

cyjne nagrody oraz sadzonki 
krzewów ozdobnych, które wrę-
czył Prezes Zarządu Kozienickiej 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 
o. – Robert Wojcieszek.

- Bardzo nas cieszy, że do kon-
kursu zbiórki makulatury przy-
stąpiło tak dużo szkół i przed-
szkoli. Nasze wspólne działania 
proekologiczne przyczyniły się 
do zwiększenia wskaźników se-
lektywnej zbiórki odpadów, ale 
również pokazały, że segrego-
wanie odpadów wcale nie jest 
takie trudne i daje wymierne 
korzyści dla nas wszystkich. 
Pragnę serdecznie podziękować 
dyrektorom szkół i przedszko-
li, nauczycielom, opiekunom, 
rodzicom, a przede wszystkim 
uczniom i przedszkolakom za 
udział w konkursie i ogromne 
zaangażowanie w to przedsię-
wzięcie. Jednocześnie już dziś 
w imieniu własnym oraz Burmi-
strza Gminy Kozienice zapraszam 
do udziału w kolejnych edycjach 
konkursu – powiedział Prezes 
Zarządu Robert Wojcieszek. 

Konkurs zbiórki makulatury 
Szkoły i przedszkola nie zawiodły  
Padł rekord!

W dniu 14.05.2019 roku w siedzibie Kozienickiej Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o. o. przy ulicy Przemysłowej 15 

odbyło się uroczyste zakończenie konkursu pn. „Przejdź na ty 
z naturą, przynieś paczkę z makulaturą”. 

Kategoria I Najlepsze przedszkole w Gminie Kozienice.

Kategoria II
Najlepszy przedszkolak w Gminie Kozienice wśród 
wszystkich przedszkolaków, biorących udział w kon-
kursie.

Kategoria III Najlepszy przedszkolak w każdym  przedszkolu.

Kategoria IV Najlepsza szkoła w Gminie Kozienice.

Kategoria V
Najlepszy uczeń w Gminie Kozienice wśród wszyst-
kich uczniów szkół podstawowych, biorących udział 
w konkursie.

Kategoria VI Najlepszy uczeń w każdej szkole podstawowej.

Wyjątkowa akcja charytatywna
Gmina Kozienice wsparła akcję Kresowy Dzień Dziecka. W ciągu kilku dni przygo-

towano paczki dla dzieci pochodzenia polskiego z Kresów Wschodnich Białorusi. 
Organizatorem przedsięwzięcia w skali kraju jest Stowarzyszenie Łagierników Armii 
Krajowej przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przekazanie paczek na ręce 
przedstawicieli kozienickiego 
oddziału ARiMR odbyło się w 
poniedziałkowe popołudnie, 20 
maja. Znalazły się w nich m.in. 
artykuły szkolne, akcesoria spor-

towe, gry planszowe, słodycze. 

- Ta pomoc pochodzi od pra-
cowników Urzędu Miejskiego i 
podległych jednostek – podkre-
ślił burmistrz Piotr Kozłowski. – 

Dziękuję wszystkim, którzy się 
zaangażowali i pomogli nam to 
wszystko przygotować. 

Paczki z Kozienic trafią do ma-
zowieckiego oddziału regional-
nego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa skąd 
zostaną razem z innymi paczka-
mi przewiezione do organizacji 
polonijnych na Białorusi. 

 - 1 czerwca polskie dzieci na 
Białorusi powinny otrzymać te 
dary z naszego terenu i bardzo 
dziękuję za włączenie się burmi-
strza wraz z pracownikami w tę 
akcję – dodał Zbigniew Sitkow-
ski, kierownik biura powiatowe-
go ARIMR w Kozienicach.

W przekazaniu paczek uczest-
niczyli z ramienia Urzędu Miej-
skiego burmistrz Piotr Kozłowski 
wraz zastępcami Dorotą Stępień 
i Mirosławem Pułkowskim  oraz 
przedstawiciele ARiMR kierow-
nik Zbigniew Sitkowski i jego za-
stępca Artur Matera.
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Podczas trzydniowego XII 
Ogólnopolskiego Zlotu BMW 
serii 3 „BMW 3ERFEST KOZIENI-
CE”, który odbył się pod Patro-
natem Honorowym Burmistrza 
Gminy Kozienice Piotra Kozłow-
skiego, 

na terenie Ośrodka Rekreacji 
i Turystyki Kozienickiego Cen-
trum Rekreacji i Sportu – ponad 
140-tu fanów „czterech kółek” 
z terenu całej Polski – prezen-
towało swoje auta. 

Oficjalnego otwarcia Zlotu,  
w towarzystwie przedstawi-
ciela organizatorów – Łukasza 
Byzdry, dokonał burmistrz Piotr 
Kozłowski. Wyraził bardzo duże 
zadowolenie z wyboru Kozie-
nic na miejsce kolejnego Zlotu 
ciesząc się, iż może gościć ludzi  
z pasją, promując Gminę Kozie-
nice wśród miłośników motory-
zacji z całej Polski. Burmistrz po 
części miał prawo czuć się jak 
uczestnik Zlotu, ponieważ sam 

jest właścicielem BMW serii 3. 
Jak podkreślał – ma już swo-
je lata, ale ani myśli o sprze-
daży ze względu na ogrom-
ny sentyment do swojego  
pierwszego auta. 

Podczas Zlotu właściciele pre-

zentowali samochody oraz brali 
udział w licytacji gadżetów dla 
podopiecznych placówki socja-
lizacyjnej Panda w Kozienicach.

Głównymi organizatorami ko-
zienickiego Zlotu byli miłośnicy 
marki BMW 3ERFEST na czele 

z Łukaszem „VMasher” Byzdrą, 
Gmina Kozienice wraz z Ko-
zienickim Domem Kultury im. 
Bogusława Klimczuka i Kozie-
nickim Centrum Rekreacji i 
Sportu oraz prywatne osoby,  
firmy i instytucje.

Zieleni Moc – synergia w działaniu
W ostatnim czasie w Kozienicach prace związane z odnawianiem lub zagospodarowywaniem 

terenów zielonych ruszyły pełną parą. Wykonawcy i pomysłodawcy są różni. Cenne 
jest, że poza naocznymi efektami, w postaci pięknie urządzonych zielonych rabat i skwerów, 
samorząd i mieszkańcy łączą siły, dając idealny przykład synergicznego działania.

Wiosenna aura sprzyja wszel-
kiego rodzaju pracom ogrodni-
czym. I tak, w ostatnim czasie wo-
lontariusze z Enea Wytwarzanie 
wspólnie z pracownikami Urzędu 
Miejskiego, zagospodarowali te-
ren przed Publiczną Szkołą Pod-
stawową nr 2 im. Króla Zygmunta 
w Kozienicach. Dzięki społeczne-
mu, bezinteresownemu zaanga-
żowaniu trawnik zmienił się nie 
do poznania. 

Na nowo zasadzonych rabatach 
pojawiły się drzewka oraz krzewy 
ozdobne. Jak podkreślają przed-
stawiciele społeczności szkolnej, 
poza faktycznymi korzyściami z 
działania wolontariuszy, jakimi są 
upiększony wizerunek placówki 
i atrakcyjny teren rekreacyjny, 
uczniowie i kadra pracownicza, 
otrzymali niezwykle wartościową 
lekcję wolontariatu i przykład do-
brego, partnerskiego działania. 

- Akcja jest kolejnym przykła-
dem partnerskiej współpracy 
Gminy Kozienice i Enei Wy-
twarzanie, tym razem przed-
sięwzięcie ma nieco inny, ale 
bardzo pozytywny charakter, 
gdyż do wspólnego działania 
zaangażowali się bezpośrednio 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
i Wolontariusze z Enei. Dzięki 
takim akcjom, poza faktycznym 
efektem, którym tym razem jest 
zagospodarowanie terenu zie-
lonego przy szkole, uruchamia-
my drzemiący w pracownikach 
ogromny potencjał do pomocy 
innym i bezinteresownych dzia-
łań na rzecz gminy – komentuje 
burmistrz Piotr Kozłowski.

- To była świetna lekcja ogrod-
nictwa, ale przede wszystkim 
wyjątkowa okazja do wspólnego 

działania na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Końcowy efekt w po-
staci nowego, pięknego ogrodu 
dał wszystkim ogromną satys-
fakcję. Cieszę się, że mogliśmy 
ponownie wspólnie i bezinte-
resownie zrobić coś dobrego i 
pożytecznego - dodała Justyna 
Tkaczyk-Kurek koordynator wo-
lontariatu Enea. 

Kolejne, wolontariackie dzia-

łanie już wkrótce, tym razem o 
miejscu nasadzeń zadecydują 
mieszkańcy, którzy oddali swoje 
głosy za pośrednictwem inter-
netowego głosowania w akcji 
„Zieleni Moc” (rozstrzygnięcie 
wkrótce).

Na uwagę zasługuje także mo-
bilizacja mieszkańców bloku nr 
6 przy ul. Kopernika, na Osiedlu 

Energetyki. Liderem grupy była 
Pani Teresa Majewska, która licz-
ne, sąsiedzkie uwagi dotyczące 
zaniedbanego terenu przy  bloku 
przemieniła w aktywne działanie. 

Pierwszym etapem były roz-
mowy i pomysły, drugim zbiór-
ka środków finansowych, trze-
cim zainteresowanie inicjatywą 
burmistrza Piotra Kozłowskiego 
oraz prośba o wsparcie działań. 
Etap czwarty to wspólna praca 
i finansowanie przedsięwzięcia. 
Etap piąty – końcowy – nowy, 
niezwykle urokliwy, zielony  
teren wokół bloku.

 - Szanowni Państwo, po raz 
kolejny pragnę podkreślić, że 

jestem otwarty na wszelkie ini-
cjatywy mieszkańców Gminy 
Kozienice, zachęcam Państwa 
do rozmów i osobistych spotkań. 
Inicjatywa mieszkańców z bloku 
nr 6 na ul. Kopernika jest dowo-
dem, nowego wymiaru naszej 
współpracy. Grupa wykazała się 
bardzo dojrzałym podejściem, 
usunęła ze swojej świadomości 
roszczenia i samodzielnie zaczę-
ła działać. Takie czyny będę się 
starał zawsze wspierać. Wierzę, 
że wspólne działania samorządu 
i mieszkańców będą coraz częst-
sze, a ich efekty będą rozszerzały 
krąg dobrych zmian – przekazuje 
burmistrz Piotr Kozłowski.

Kolejny Zlot Miłośników BMW 3ERFEST w Kozienicach

W dniach 17 – 19 maja br. Gmina Kozienice gościła na 
swoim terenie miłośników i fanów samochodów 
marki BMW serii 3, czyli popularnych „trójeczek”.  
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GMINA JEDLIŃSK

Nowy kompleks sportowy we Wsoli

Już niedługo przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli w gminie Jedlińsk rozpocznie 
się przebudowa kompleksu boisk i urządzeń sportowych. 20 maja została wbita pierw-
sza łopata pod tę inwestycję.

Przy szkole we Wsoli powsta-
nie: boisko piłkarskie i boisko 
wielofunkcyjne z nawierzchnią 
ze sztucznej trawy, 4-torowa 
bieżnia okrężna, 4-torowa bież-
nia prosta, rzutnia do pchnięcia 
kulą, skocznia do skoku w dal, 
piłkochwyty, siłownia zewnętrz-
na, stoły do tenisa stołowego, 
trybuny. Wybudowane zosta-
ną także: oświetlenie obiektu, 
chodniki oraz elementy małej 
architektury takie jak ławki, 
stoliki do gry w szachy oraz po-
dium dla zwycięzców. Łączna 
powierzchnia kompleksu spor-
towego będzie wynosiła ponad 
16 tys. metrów kwadratowych, 
a koszt wykonania prac wyniesie  
niemal 2,4 mln zł.

W uroczystości inauguracji in-
westycji wzięli udział: Adam Bie-
lan – wicemarszałek Senatu RP, 
Anna Kwiecień – poseł na Sejm 
RP, Artur Standowicz – wicewo-
jewoda mazowiecki, Łukasz Ku-
rek – przewodniczący rady gminy 

wraz z radnymi: Marcinem Drew-
nowskim, Barbarą Kołodziejską, 
Wojciechem Kowalczykiem, Ja-
nuszem Mazurkiem i Tomaszem 
Plewińskim, Andrzej Pawluczyk 
– sekretarz gminy, Ewa Bartula 
– główny specjalista ds. oświaty 
w Urzędzie Gminy, Magdalena 
Kolasa – dyrektor CUW w Jed-
lińsku, dyrektorzy szkół: Ryszard 
Dziura, Elżbieta Łoboda, Elżbieta 

Religa, Justyna Turzyńska, Małgo-
rzata Sobień, Roman Wójcik oraz  
ks. Andrzej Pawlik – proboszcz pa-
rafii Wsola.

Gospodarzami uroczystości byli 
Kamil Dziewierz – wójt gminy Jed-
lińsk i Dorota Dobosz – dyrektor 
ZSP we Wsoli.

Inwestycja uzyskała dofinanso-
wanie z Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej w ramach Programu 
„Sportowa Polska” – Program 
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 
Sportowej. Łącznie na budowę  
i przebudowę infrastruktury spor-
towej Gmina Jedlińsk uzyskała 
kwotę 4.280.900 zł i jest ona naj-
wyższym dofinansowaniem przy-
znanym w województwie oraz 
trzecią w kraju pod względem wy-
sokości. Dotacja została przyznana 
na inwestycje dotyczące budowy 
obiektów sportowych przy szko-
łach w Bierwcach, Ludwikowie, 
Starych Zawadach i we Wsoli.

Planetobus w ZSP we Wsoli

Z inicjatywy wójta gminy Jedlińsk Kamila Dziewierza 
i dzięki pomocy wicemarszałka Senatu RP Adama 

Bielana ZSP we Wsoli odwiedziło mobilne planetarium  
Centrum Nauki Kopernik.

Mobilne planetarium to pro-
jekt Centrum Nauki Kopernik, 
którego celem jest zarażanie 
pasją do astronomii uczniów w 
całej Polsce. W ramach projektu 
„Nauka dla Ciebie”, realizowane-
go przez Centrum Nauki Koper-
nik wraz z Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, edukato-
rzy Centrum docierają do małych 
miejscowości, w których prezen-
tują prawa nauki przez ciekawe 
eksperymenty naukowe.

W 2019 r. Planetobus odwiedził 
już 60 szkół, by budzić w uczniach 
zainteresowanie kosmosem. Mo-
bilne planetarium, podróżujące 
Planetobusem to duży namiot, 
z dachem w kształcie kopuły o 
średnicy 5 metrów. W środku 

mieści się 30–35 osób. Na pół-
okrągłym „suficie” widzowie 
oglądają pokazy astronomicz-
ne, prowadzone na żywo przez 
edukatorów Centrum. W jasny 
dzień można zobaczyć niebo peł-
ne gwiazd, poznać najciekawsze 
konstelacje, układy planet i inne 
obiekty astronomiczne, a także 
odwiedzić Międzynarodową Sta-
cję Kosmiczną i dowiedzieć się, 
co robią na niej astronauci.

Uczniowie uczestniczący w po-
kazach mobilnego planetarium 
otrzymują także „Poradnik mło-
dego naukowca”, pełen astrono-
micznych ciekawostek, informa-
cji o gwiazdach i planetach oraz 
eksperymentów, które można 
samodzielnie wykonać w domu.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam samochód Mazda 323 
D 1999r. Cena do uzgodnienia Tel. 
692605024
• Sprzedam samochód Nissan Pri-
mera C 11 Kombi 2000r benzyna 
gaz 1,8 Przebieg 296,000. Cena 
2500zł do negocjacji. Tel. 516 274 
267, 516 559 446
• Sprzedam quad motor MAD-
-MAX 300 z salonu. Tel.513526453

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

• Sprzedam mieszkanie włas-
nościowe 50,8m2 IV pietro, na 
2 strony. Kozienice, os. Piaski. 
Obok bloku jest plac zabaw, 
w pobliżu centra handlowe.  
Tel. 500-835-887
• Sprzedam działki budowla-
ne 1600m. Wola Chodkowska 
Tel.506-465-172
• Sprzedam garaż murowany 
duży nie standardowy 25m2, przy 
ul. Głowaczowskiej notarialnie 
Kozienice Tel. 603-161-128
• SPRZEDAM ziemię rolną 1,5 ha 
GARBATKA DŁUGA, gm. GARBAT-
KA LETNISKO Tel.515619043
• Sprzedam ziemie rolną Wólka 
Policka gm. Policzna 
tel. 515-619-043
• Kupię działkę rolno-budowlaną 
w Kozienicach lub okolicach, za-
interesowanych proszę o kontakt. 
Tel. 690-509-802

• Sprzedam nowy hak do opla 
astry F oraz 3 szt. drzwi pokojo-
wych  80cm 1-prawe 2sz- lewe 
kolor jasny. Tel. 600-135-767
• Sprzedam regał pokojowy 3 seg. 
po 80cm wys. 190cm. kolor dąb. 
Stolik okrągły śr. 75cm z dwoma 
krzesłami. Tel. 600-803-071
• Sprzedam szafę dwudrzwiową 
stan dobry c. 160zł. Wersalkę 
c.100zł, ościeżnice z drzwiami 90, 
pianino 110-letnie c.1600zł. Tel. 
501-566-168 Janów k.Kozienic
• Sprzedam niemiecki rower Pe-
gasus. Jest w doskonałym stanie i 
ma 7 biegów. Cena 900 zł do uzg. 
Tel. 508-615-325
• Sprzedam 2szt. pralki typ. FRA-
NIA stan b.dobry. Cena do uzgod-
nienia. Tel.692-704-260
• Sprzedam stół rozkładany 
160x90cm oraz 6 krzeseł cena do 
uzg. Tel. 600-135-767
• Kupię starocie, beczki, niecki, 
dzieże, stare kredensy, szafy, 
kwietniki, kołowrotki, lampy, 
umywalki, serwantki i wiele in-
nych starych rzeczy i przedmio-
tów. Tel. 511- 088-148

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

• Facet 45 lat pozna szczupłą ko-
bietę z Kozienic i okolic. Czekam 
na smsy. Tel. 508-615 -325
• Poznam kobietę w celu miłych 
spotkań. Stan cywilny bez zna-
czenia. Możliwa dyskrecja i stały 
układ. Pionki, Zwoleń, Radom, 
Kozienice. Pozdrawiam. Tel. 574-
557 -399

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

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

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

czeniem na działalność usługowo-pensjonatową. 
Tel  603 762 223

• Sprzedam wkład kominko-
wy „Samson” 120, moc12kW.  
Tel. 513-526-453
• Sprzedam owczarka podha-
lańskiego, książeczka zdrowia. 
Tel.513526453

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe. Kuchnia, przedpokój, ła-
zienka na ul. Głowaczowskiej.  
Tel. 572-568-757
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w bloku, do III p. 
włącznie. Działkę budowlaną za-
budowaną, w pełni uzbrojoną w 
media. Tel. 500-787-904

Zatrudnimy operatora 
frezarki CNC (sterowanie 
HH), WARKA, info lub CV na  
cnc-warka@wp.pl.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GŁOWACZÓW
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowaczów
 Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowaczów Uchwały Nr VII.43.2019 z dnia 29 marca 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Głowaczów. Zmiana Studium dotyczy terenów :
1. Obejmujących działki nr ewid. 217/2, 219/2 oraz część działki  nr ewid. 218 położonych w obrębie geodezyjnym 0025 Marianów, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
2. Obejmującego działkę nr ewid. 316/2 położona w obrębie geodezyjnym 0001 Adamów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
3. Obejmujących działki nr ewid. 1001/34, 1001/26, 1001/27 oraz część działki nr 1041/2, 1011 położonych w obrębie geodezyjnym 
003 Brzóza

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów, w terminie do dnia 

14.06 2019 r.
Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowaczów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 14.06.2019 w formie pi-
semnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów albo za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres: budownictwo@glowaczow.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Głowaczów .
                                                                            Wójt Gminy Głowaczów.

DPS w Jedlance. Dwie prawdy?
W lokalnych mediach pojawiły 

się ostatnio informacje na temat 
nieprawidłowości, które miały 
mieć miejsce w Domu Pomocy 
Społecznej w Jedlance w gminie 
Jedlińsk. Pracownicy tej instytu-
cji mieli być w ostatnich latach 
mobbingowani przez dyrektor 
placówki – w grę miało wcho-
dzić ich poniżenie, wyznaczanie 
niemożliwych do zrealizowania 
zadań, ubliżanie oraz kierowanie 
pod ich adresem gróźb. Sprawa 
trafiła do Prokuratury Rejonowej 
Radom - Zachód 15 maja, dzień 
po tym, jak jeden z pracowników 
podjął próbę samobójczą. Pisem-
ne zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa zostało 
przygotowane przez 12 pracow-
ników. Ich szersza, 28-osobowa 
grupa skierowała wcześniej opisu-
jące nieprawidłowości pismo pod 
adresem prowadzącego placów-
kę Starostwa i PCPR. Skargą tę 20 
maja zaczęła rozpatrywać Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Po-
wiatu Radomskiego.

Zarzuty przedstawione w proku-
raturze dotyczą, jak powiedziała 
Beata Galas, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Radomiu „psychicz-
nego znęcania się nad osobami 
pozostającymi w stosunku stałej 
służbowej zależności w okresie 
od 2014 roku do 14 maja 2019 
roku poprzez ubliżanie, poniżanie 
pokrzywdzonych w oczach innych 
pracowników instytucji, kierowa-
nie gróźb różnego rodzaju w tym 
zwolnienia z pracy czy przesunię-
cia na inne stanowisko służbowe, 
zlecanie prac fizycznie niemożli-
wych do wykonania w zakreślo-
nym czasie”.

Do reakcji naszej gazety wpły-
nęło pismo zawierające oficjalne  
stanowisko dyrektor placówki:

Stanowisko Izabeli Lorenc - Dy-
rektora Domu Pomocy Społecznej 
w Jedlance wobec publikacji pra-

sowych oraz komunikatów radio-
wych dotyczących niewłaściwych 
zachowań względem pracowni-
ków ze strony dyrektora placówki.

W związku z ostatnimi donie-
sieniami prasowymi oraz komu-
nikatami radiowymi dotyczącymi 
nieprawidłowości w Domu Pomocy 
Społecznej w Jedlance jako jego 
Dyrektor jestem zobowiązana zająć 
oficjalne stanowisko w niniejszej 
sprawie, która godzi w dobre imię 
zarządzanej przeze mnie placówki 
oraz narusza moje dobra osobiste.

Przedstawiony opinii publicznej 
przez lokalne media przebieg wy-
darzeń ostatnich dni oparty został 
o nieprawdziwe informacje wyni-
kające ze zniekształconych relacji 
osób działających pod presją oto-
czenia. Informacje te są niekom-
pletne oraz przedstawione zostały 
w sposób nie tylko stronniczy, ale 
bardzo ogólnikowy. Pragnę pod-
kreślić przy tym, że żaden z przed-

stawicieli lokalnych mediów nie 
próbował podejmować kontaktu 
zarówno ze mną jak i pracownika-
mi administracyjnymi w godzinach 
naszej pracy. Przytoczone okolicz-
ności, w tym opisana próba sa-
mobójcza jednego z pracowników 
mają charakter wręcz demonicz-
ny, podczas gdy w rzeczywistości 
stanowił przejaw niewłaściwego 
zachowania pracownika, którego 
zamiarem było wywarcie w spo-
sób nieuprawniony określonego 
zachowania pracodawcy. Powyż-
sze działanie to przykład mob-
bingu odwróconego, czyli działa-
nia takiego jak prześladowanie, 
uporczywe nękanie, zastraszanie i 
stosowanie przemocy psychicznej 
względem swojego przełożonego 

przez pracownika celem osiągnię-
cia pożądanego celu.

Z uwagi na powyższe chciałam 
wyrazić swoje ubolewanie oraz 
żal nad zaistniałą sytuacją, która 
przede wszystkim godzi w dobre 
imię zarządzanej  przeze mnie od 
wielu lat placówki mającej na celu 
wspierać osoby słabsze i dotknięte 
przez los. Jako Dyrektor oświad-
czam, że nie pozwolę na dalsze 
szkalowanie dobrego imienia pla-
cówki oraz mojej osoby, podejmu-
jąc przy tym wszelkie kroki przewi-
dziane prawem, a zmierzające do 
wyjaśnienia stawianych mi zarzu-
tów oraz przedstawienia rzeczywi-
stego przebiegu zdarzeń ostatnich 
kilkunastu dni.
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DIETETYK RADZI

OKO NA PIONKI

Jubileusz 50-lecia Pożycia Par Małżeńskich

Uroczystość uświetniły wystę-
py artystyczne, podczas których 
wystąpili uczniowie Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Kozienicach 
oddział w Pionkach oraz zespoły: 
Kontrast, Barwy Życia, Grupa Ka-
baretowa Agat.

Burmistrz Robert Kowalczyk 
wystosował do Jubilatów list gra-
tulacyjny, w którym m.in. zawarł 
cytat: „Miłość cierpliwa jest, ła-
skawa jest. Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, nie unosi 
się pychą; nie jest bezwstydna, 
nie szuka swego, nie unosi się 
gniewem, nie pamięta złego; nie 
cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, wszystkiemu 
wierzy, we wszystkim pokłada 
nadzieję, wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje.”

(„Hymn o miłości”, 1 List do Ko-
ryntian)

W liście tym z okazji Jubileu-
szu 50-ciolecia pożycia małżeń-
skiego Burmistrz Miasta Pionki, 
życzył m.in.: miłości trwającej 
przez jeszcze wiele szczęśliwych  
i pogodnych lat, kolejnych jubi-
leuszy, nieustającej zgody i zdro-
wia na wspólne dni, niegasnącej 
nadziei, wiary i radości.

Burmistrz Miasta Pionki zaprosił do Centrum Aktywności 
Lokalnej w Pionkach Jubilatów z okazji 50-lecia Pożycia 

Par Małżeńskich. Podczas uroczystości, która odbyła się 10 
maja 2019 r. Burmistrz Robert Kowalczyk w asyście Burmistrz 
Kamili Kaczorowskiej oraz Sekretarz Ewy Kalinkowskiej wrę-
czył 21 parom medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Powiatowy Dzień Strażaka w Pionkach

Codziennie narażają swoje zdro-
wie i życie by ratować innych. 
Strażacy i druhowie obchodzą na 
początku maja święto swojego pa-
trona, św. Floriana.

Uroczyste powiatowe obcho-
dy Dnia Strażaka rozpoczęły się 
w kościele Św. Barbary w Pion-
kach. Odprawiona została tam 
msza święta, której przewodni-
czył ksiądz biskup Piotr Turzyński. 
Współcelebransami byli: kapelan 
radomskich strażaków ks. Krzysz-
tof Chodowicz oraz koordynator 
radomskich służb mundurowych 
ksiądz Gabriel Marciniak.

- Pan Jezus powiedział, że nie 
przyszedłem, aby Mi służono, lecz 
przyszedłem, aby służyć innym. 
Tak i wy strażacy jesteście, aby 
służyć innym. Służyć nam wszyst-
kim – powiedział w homilii ksiądz 
biskup Piotr Turzyński. Podkreślił, 
że strażacy często ryzykują swoim 
życiem, aby ratować dobytek i ży-
cie innych ludzi.

- Ta służba jest bardzo ważna, 
Służba strażaka, służba wojskowe-
go, czy kapelana. Wszyscy jeste-
śmy, aby służyć drugiemu człowie-
kowi – podkreślił bp Turzyński.

Po liturgii mszy świętej strażacy 
oraz zaproszeni goście przemasze-
rowali na teren Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej Nr 4 Państwowej 
Straży Pożarnej w Pionkach. Tam 
zorganizowana została część ofi-
cjalna Powiatowego Dnia Strażaka. 
Uroczystość rozpoczęła się od zło-
żenia meldunku mazowieckiemu 
komendantowi wojewódzkiemu 

Państwowej Straży Pożarnej nad-
brygadierowi Bogdanowi Łasicy, 
po którym nastąpił przegląd pod-
oddziałów.

- Dziękuję wszystkim strażakom. 
Dziękuję tym, którzy są w służbie 
zawodowej, jak i druhom ochot-
nikom. Dziękuję również wete-
ranom służby pożarniczej, którzy 
znajdują się na zasłużonej emery-
turze – mówił między innymi nad-
brygadier Bogdan Łasica. Z kolei 
pełniący obowiązki komendanta 
Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu star-
szy brygadier Marek Kossakowski 
podkreślił, że takie uroczystości 
jak dziś to zwieńczenie całorocznej 
ciężkiej i odpowiedzialnej służby.

- To ukoronowanie naszej cało-
rocznej działalności i podkreślenie, 
że to, co robimy, ma sens. Fakt, że 
przyszło dużo ważnych osób na tę 
uroczystość, pokazuje, że służba 
jest doceniana – mówił między 
innymi starszy brygadier Marek 
Krassowski.

W kolejnej części uroczystości 
Powiatowego Dnia Strażaka wrę-
czone zostały odznaczenia oraz 
awanse na wyższe stopnie. W 
sumie awanse na wyższe stopnie 
służbowe otrzymało czterdziestu 
czterech strażaków, a odznaczo-
nych zostało dwudziestu pięciu 
druhów i strażaków Państwowej i 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Mię-
dzy innymi na stopień brygadiera 
awansowany został dotychczaso-
wy młodszy brygadier Grzegorz 
Wikaliński, który jest dowódcą 

pionkowskiej Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej Nr 4 Państwowej 
Straży Pożarnej.

W trakcie apelu odczytane zo-
stały życzenia z okazji Dnia Stra-
żaka od Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. Ponadto odczytane zostały 
listy gratulacyjne od Marka Suskie-
go, szefa gabinetu politycznego 
Prezesa Rady Ministrów oraz Ada-
ma Bielana, wicemarszałka Senatu 
RP. List z życzeniami skierowała 
również poseł na Sejm RP, Anna 
Kwiecień, wicemarszałek woje-
wództwa mazowieckiego Rafał 
Rajkowski oraz prezydent Miasta 
Radomia Radosław Witkowski.

- To wielki zaszczyt i wyróżnienie 
uczestniczyć w takiej podniosłej 
uroczystości. Dziękuję za waszą 
służbę, dziękuję za wasz trud – 
mówił z kolei między innymi wi-
ceminister obrony narodowej 
Wojciech Skurkiewicz. Kolejnym 
punktem Powiatowego Dnia Stra-
żaka było uroczyste przekazanie 
specjalistycznego sprzętu dla Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Radomiu. Radomscy 
strażacy otrzymali: samochód SCD 
41 Iveco z drabiną o długości 40 
metrów oraz linią szybkiego natar-
cia, Iveco Daily SLRtBA 1/0,75,  Ive-
co Daily SLRtBA 1/0,75 oraz Ford 
SLKw. Dwa ostatnie samochody 
zostały zadysponowane do naszej 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Nr 4.

Na pionkowskie uroczystości Po-
wiatowego Dnia Strażaka przybyło 
wielu zaproszonych gości. Nasze 
władze samorządowe reprezento-
wane były przez Burmistrza Miasta 
Roberta Kowalczyka oraz Zastępcę 
Burmistrza Kamilę Kaczorowską. 
Obecni byli także: Wojciech Skur-

kiewicz - wiceminister obrony 
narodowej, Andrzej Kosztow-
niak - poseł na Sejm RP, Zbigniew 
Kuźmiuk - poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Artur Standowicz 
- wicewojewoda mazowiecki, nad-
bryg. Bogdan Łasica - mazowiecki 
komendant wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnej, Zbigniew 
Gołąbek - wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
woj. mazowieckiego, Waldemar 
Trelka - starosta radomski, ksiądz 
Krzysztof Chodowicz - kapelan 
powiatowy strażaków oraz przed-
stawiciele różnych służb munduro-
wych.

Na zakończenie części oficjalnej 
odbyła się defilada pododdziałów 
oraz samochodów z Państwowej 
i Ochotniczych Staży Pożarnych z 
terenu powiatu. Defiladę popro-
wadziła zabytkowa sikawka konna 
z OSP Borkowice przy współpracy 
druhów z OSP Słupica.

Po zakończeniu uroczystości 
przy ulicy Zakładowej Dzień Stra-
żaka zorganizowali również nasi 
strażacy ochotnicy z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Pionkach. Już od 
dawna podkreśla się, że druhowie 
swym wyszkoleniem i wyposa-
żeniem często dorównują straża-
kom z jednostek państwowych. 
W strażnicy OSP przy ulicy Zwycię-
stwa w dniu swojego święta nasi 
ochotnicy wzbogacili się w dzie-
sięć par butów strażackich, trzy 
komplety ubrań koszarowych oraz 
dziesięć sztuk koszulek strażackich.

- Dzięki wsparciu i zaangażowa-
niu zewnętrznych firm, naszych 
sponsorów, możliwe jest przekaza-
nie tego wyposażenia dla naszych 
druhów – mówił prezes OSP w Pin-
kach druh Daniel Kupis.

- Mam głębokie przekonanie, że 
dzisiejsza uroczystość rozpocznie 
nowy etap w działalności Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Mamy już 
pewne nieoficjalne informacje, 
że otrzymamy wsparcie finanso-
we na remont strażnicy. Dziękuję 
za dotychczasową służbę i życzę 
wszystkiego najlepszego – powie-
dział z kolei Burmistrz Miasta Pion-
ki Robert Kowalczyk.

Roman Fido

Uroczysta msza święta, odznaczenia i awanse, a także 
przekazanie nowoczesnego sprzętu – w miniony 

piątek 17 maja 2019 r. w Pionkach został zorganizowany  
Powiatowy Dzień Strażaka.



12 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl10(398) 23 maja 2019

TYGODNIK

Janików 44A, 26-900 Kozienice

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

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

Warsztaty od 12.00 do 18.00        Konkursy z nagrodami!

Bylibyśmy nieodpowiedzialni nie idąc do wyborów
Rozmowa ze Zbigniewem Kuźmiukiem, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego.

Wielu Polaków traktuje Par-
lament Europejski jako insty-
tucję odległą i trochę abstrak-
cyjną. Jak przekonać ich, że 
zapadające tam decyzje mają 
ogromny wpływ na nasze  
codzienne życie?

Musimy zdać sobie sprawę  
z tego, że blisko 75 proc. prawa 
uchwalanego w Brukseli jest bez-
pośrednio wprowadzane do na-
szych przepisów. Jeden z najnow-
szych przykładów to tak zwany 
pakiet mobilności oznaczający 
ogromne problemy dla polskich 
firm transportowych. Niemcy 
i Francja zawarły nieoficjalne 
porozumienie i przeforsowały 
rozwiązania utrudniające działal-
ność naszych firm na tamtejszych 
rynkach. Z najwyższym zdumie-
niem patrzę na tak ewidentne ła-
manie zasad. Dlatego tak ważne 
jest, by w Brukseli reprezentowa-
ły nas osoby potrafiące skutecz-
nie walczyć o polskie interesy.

Jednym z najbardziej spor-
nych tematów jest kwestia po-
lityki rolnej. Polscy rolnicy czują 
się pokrzywdzeni, a największe 
kraje UE nie są zainteresowane 
zwiększeniem składek i dopłaca-
niem do naszego rolnictwa. 

Zwiększenie dopłat dla pol-
skich rolników to jeden z moich 
priorytetów. Te kwestie negocju-
je się jednak raz na siedem lat 
i jeśli nie udało się to w latach 
2012–13, musimy przecierpieć 
do 2020. Teraz mamy w ręku sil-
ny argument. O ile w pierwszych 
latach naszego członkostwa 
nierówności w dopłatach miały 

jeszcze jakieś uzasadnienie, wy-
nikające na przykład z niższych 
kosztów produkcji w Polsce, 
teraz się one wyrównały. Jeśli 
nie uda nam się przeforsować 
zwiększenia dopłat, pójdziemy z 
tym do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. 

Proszę opowiedzieć, jak 
skutecznie walczy się o takie  

sprawy w Europarlamencie?

Przede wszystkim pracujemy 
w komisjach, w których powsta-
je tysiące poprawek do poszcze-
gólnych aktów prawnych. Jako 
wiceprzewodniczącemu komisji 
rolnictwa udało mi się zdobyć 
większość, która poparła nasze 
zapisy dotyczące wyrównania 
dopłat dla polskich rolników. 

Ponieważ polskich posłów jest 
za mało, musieliśmy przekonać 
do naszego projektu przedsta-
wicieli Litwy, Łotwy, Estonii, Buł-
garii, Rumunii i Hiszpanii. Dzięki 
temu powstało sprawozdanie, 
które – mam nadzieję – stanie 
się ważną wskazówką dla Ko-
misji Europejskiej pracującej  
nad kolejnym budżetem.

Z jakich dokonań w mijającej 
kadencji Parlamentu Europej-
skiego jest Pan najbardziej zado-
wolony i co chciałby Pan zrobić 
w kolejnej, jeśli wyborcy obda-
rzą Pana ponownie zaufaniem?

Przede wszystkim cieszę się, 
że mogłem skutecznie walczyć 
o polskie rolnictwo, choć wal-
ka o kształt kolejnego budżetu 
jeszcze przed nami. Nieustannie 
zabiegam o pieniądze dla woje-
wództwa mazowieckiego, które 
wreszcie zostało podzielone sta-
tystycznie, co należało zrobić już 
w 2013 roku, jednak poprzedni 
rząd nie był tym zainteresowa-
ny. Chodzi o blisko 3,4 miliarda 
euro, więc jest to bardzo ważna 
batalia, w której chciałbym nadal 
uczestniczyć. 

Co pewien czas wraca dysku-
sja nad wejściem Polski do stre-
fy euro. Pan jest jednak nieprze-
jednanym obrońcą złotówki. 
Dlaczego?

Wspólny pieniądz na tak nie-
równym gospodarczo obszarze 
nie może się sprawdzić. Stre-
fa euro to walący się dom, a 
do takiego lepiej nie wchodzić. 
Kraj na dorobku, taki jak Pol-

ska, musi posługiwać się własną 
walutą, bo dzięki temu ma w 
ręku wszystkie instrumenty po-
lityki monetarnej. To dlatego w 
ubiegłym roku nasz wzrost go-
spodarczy przekroczył 5 proc.,  
a w strefie euro wyniósł 1,7 proc. 

Wybory już w najbliższą nie-
dzielę, 26 maja. W jaki sposób 
przekonać do ich udziału tych, 
na których duże cyfry czy za-
gadnienia gospodarcze nie ro-
bią wrażenia?

W tych wyborach liczą się 
jedynie dwa komitety wybor-
cze – Prawa i Sprawiedliwości, 
który reprezentuję, oraz komi-
tet tak zwanej „tęczowej koali-
cji”, której jedynym wspólnym 
punktem programowym jest 
zmiana rządu w Polsce. Nasi 
polityczni przeciwnicy weszli 
w sojusz ze środowiskami, któ-
rym polska tradycyjna rodzina 
oraz wartości chrześcijańskie są 
obce. Wyrazem tego jest choć-
by deklaracja LGBT+ podpisana 
trzy miesiące temu przez pre-
zydenta Warszawy. Czy wyob-
rażacie sobie Państwo rodziny 
jednopłciowe w Polsce? Jeśli 
nie będziemy czujni i odpuści-
my sobie wybory, to ten sce-
nariusz jest realny! Już 26 maja 
zdecydujemy między innymi o 
tym czy chcemy Polski tęczowej 
czy biało-czerwonej. Uważam, 
że bylibyśmy ludźmi nieodpo-
wiedzialnymi, gdybyśmy się nie 
udali na niedzielne głosowanie. 
Nasi przeciwnicy z pewnością  
na nie pójdą…

tekst sponsorowany


