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Nowy Inwestor w Kozienicach 

Od słów do czynów
We wtorek, 28 maja br., w Urzędzie Miejskim w Kozienicach odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy Kozienice 

Piotra Kozłowskiego z prezesem firmy Citronex Group Arturem Toronowskim. Prowadzone rozmowy dotyczyły  
planów i zamierzeń inwestycyjnych Grupy na terenie Gminy Kozienice. 

Citronex jest już pełnopraw-
nym właścicielem terenu w 
Ryczywole, firma wdraża kon-
kretne działania. Jak poinfor-
mował Prezes Toronowski, 
wkrótce rozpoczną się prace 
związane z przygotowaniem 
terenu (m.in. prace rozbiórko-
we), równolegle trwają prace 
związane z opracowaniem do-
kumentacji pod nowe obiekty 
i uzyskaniem ostatecznych de-
cyzji. Przyjęty harmonogram 
działań jest bardzo ambitny 
- uruchomienie produkcji ma 

nastąpić we wrześniu 2020 
roku. Do tego czasu Citronex 
zainwestuje w budowę i wy-
posażenie nowych obiektów 
około 60 mln euro (!).  

   - O pierwszym spotkaniu 
z inwestorami zainteresowa-
nymi terenem w Ryczywole 
informowałem Państwa już 
na początku roku. Aktualnie 
firma rozpoczyna konkret-
ne, widoczne prace. Jestem 
z tego bardzo zadowolony. 
Dla gminy i mieszkańców, zu-
pełnie nowy inwestor na ko-

zienickim rynku, może stać 
się impulsem rozwojowym 
dla kolejnych przedsięwzięć 
i inwestycji. Firma deklaruje 
możliwość dalszego inwesto-
wania, głośno mówi o potrze-
bie zatrudniania osób zarów-

no podczas produkcji, 
jak i przy budowie obiek-

tów. Jest progres   – komen-
tuje spotkanie Burmistrz Piotr 
Kozłowski.

   Działalność Citronex na te-
renie naszej gminy związana 

będzie z produkcją ekologicz-
nych pomidorów. Na obszarze 
20 ha powstanie najnowo-
cześniejsza szklarnia w Euro-
pie. Przekłada się to na rynek 
pracy, gdyż w firmie zatrud-
nionych ma być 250 osób.
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Turystyczne Kozienice to por-

tal mający służyć zbieraniu i pre-
zentowaniu wszystkich  infor-
macji, jakie mogą być pomocne 
odwiedzającemu nasz region 
turyście, ale także mieszkańcowi 
gminy czy powiatu, zaintereso-
wanemu ciekawymi miejscami, 
szlakami i dostępnymi lokalnie 
formami rekreacji.

Zachęcamy do odwiedzenia 
strony pod adresem turystycz-
ne.kozienice.pl, jak również 
jej profilu na Facebooku. Mile 
widziane są wszelkie opinie i 
uwagi, ponieważ Twórcy stro-
ny proszą o Państwa pomoc w 
ulepszaniu i aktualizowaniu za-
wartych na niej informacji.
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
o przystąpieniu do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Polesie” w Kozienicach

Dyrektor Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kozienicach uchwa-
ły Nr VII/58/2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian   
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Polesie” w Kozienicach

Granica obszaru objętego zmianą planu została przedstawiona na załączniku graficznym do powyż-
szej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu w terminie do dnia 29 
lipca 2019r. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach,  ul. Par-
kowa 5,  26-900 Kozienice. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym.

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

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081) zawiadamiam o przystąpie-
niu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu częściowych 
zmian   w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Polesie” w Kozienicach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 
dnia 29 lipca 2019r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozie-
nicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
urzad@kozienice.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 Burmistrz Gminy Kozienice.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoś-
ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 516/2018 Burmistrza Gminy 
Kozienice z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi jednostki 
budżetowej „Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice”

informuje
że w dniach od 06.06.2019 r. do 27.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 

5 w Kozienicach, w siedzibie jednostki Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. 
Radomskiej 36 w Kozienicach oraz na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Za-
rządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, został podany do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni:

• wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, położonej 
w Kozienicach przy ul. Żeromskiego 1, część działki o nr ew. 6587, KW RA1K/00044724/9;

• wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego, garaż nr 11 o powierzchni 31 m2 położony w budynku przy ul. Warszawskiej 63 w 
Kozienicach, zlokalizowanym na działce o nr ew. 1802/6, KW RA1K00042073/6.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie jednostki ZMKGK przy ul. Radomskiej 36, 26-900 Ko-
zienice (pokój Działu Techniczno-Administracyjnego w godz. 800-1500, telefon stacjonarny 48 614 43 
88, telefon komórkowy 784 922 216).

Dyrektor
mgr Robert Gregorczyk

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 poz. 270, 492 z 2019 roku)

I n f o r m u j e
że w dniach od dnia 6 czerwca do dnia 28 czerwca 2019 roku 

na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5 

oraz na stronach internetowych Urzędu został podany do pub-
licznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz nieruchomości grun-
towej stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Kozie-
nicach przy ul. Rodzinnej ozn. jako działka 2615/7 o powierzchni 
111 m2 uregulowanej w księdze wieczystej RA1K/00020573/1, 
przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego. 

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

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, poz. 2348, 2019r. poz. 270, 492 ).

I n f o r m u j e
że w dniach od 4 do 26 czerwca 2019 r. na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach ul. Parkowa 5, zo-
stały podane do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Ko-
zienice, przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców wraz ze 
sprzedażą udziału w gruncie. Nieruchomości położone w: Kozie-
nicach:

• ul. Warszawska nr 51, oznaczona numerami działek: 
2208,2209 o łącznej powierzchni 2693 m2, księga wieczysta 
KW RA1K/00006024/4,

• ul. Krasickiego nr 3, oznaczona numerem dział-
ki 5102/4 o powierzchni 295 m2, księga wieczysta KW 
RA1K/00025839/9,

• ul. Kopernika nr 5, oznaczona numerem działki 2205/15 
o powierzchni. 560m2, księga wieczysta KW RA1K/ 
00025823/4.

• Osiedle Skarpa nr 9, oznaczona numerem działki 2373/8 
o powierzchni 317 m2, KW RA1K/00035023/9.

Wykazy zostały zamieszczone również na stronach inter-
netowych urzędu: www.kozienice.pl, www.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, poz. 2348, 2019r. poz. 270, 492).

informuje
że w dniach od 28 maja do dnia 19 czerwca 2019 r. na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach 
ul. Parkowa 5, zostały podane do publicznej wiadomości, na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących 
własność Gminy Kozienice, przeznaczone do sprzedaży na 
rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. Nieru-
chomości położone w: Kozienicach:

• ul. Konarskiego nr 3, oznaczona numerem dział-
ki 2104/11 o powierzchni 534 m2, księga wieczysta KW 
RA1K/00025809/0,

•ul. Krasickiego nr 4, oznaczona numerem działki 5102/3 o 
powierzchni 302 m2, księga wieczysta KW RA1K/00025838/2,

• ul. Warszawska nr 30 A, oznaczona numerem działki 
2369/5 o powierzchni. 249m2, księga wieczysta KW RA1K/ 
00019606/2.

Wykazy zostały zamieszczone również na stronach inter-
netowych urzędu: www.kozienice.pl, www.bip.kozienice.pl

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

Ruszyły Turystyczne Kozienice
1 czerwca, wpisując się  

w obchody Dnia Puszczy, 
ruszył nowy, działający pod 
egidą Gminy Kozienice, por-
tal poświęcony turystyce  
w naszym regionie.
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 Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski: 
dziękujemy za każdy głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość!

R.: Panie Marszałku, czy za-
skoczył Pana wynik wyborów 
do Parlamentu Europejskiego  
i tak duża przewaga Prawa  
i Sprawiedliwości nad pozosta-
łymi ugrupowaniami?

S. K.: Przyznam, że była to bar-
dzo miła niespodzianka. Partia 
Prawo i Sprawiedliwość otrzy-
mując 45,38% głosów osiągnęła 
najlepszy wynik w porównaniu 
do wszystkich wyborów po 1989 
roku. Niewątpliwym autorem 
tego zwycięstwa jest Jarosław 
Kaczyński. Natomiast ogromne 
podziękowania za prowadzenie 
spokojnej, profesjonalnej i me-
rytorycznej kampanii wyborczej 
należą się szefowi sztabu wybor-
czego Tomaszowi Porębie. 

Gratuluję Adamowi Bielanowi i 
Zbigniewowi Kuźmiukowi, którzy 
uzyskali fantastyczne wyniki - od-
powiednio: prawie 208 tysięcy 
głosów i 134,5 tysiąca głosów, i 
będą reprezentować Mazowsze 
w Unii Europejskiej. Mazowsze 
jak cała Polska potrzebuje silnej 
propolskiej reprezentacji, silnego 
głosu. Na taką drużynę Prawa i 
Sprawiedliwości, dla której naj-
ważniejsze są interesy Polskie 
wyborcy się zdecydowali. Dzię-
kujemy za każdy głos oddany na 
Prawo i Sprawiedliwość!

R.: Frekwencja również była 
zaskoczeniem?

S. K.: Nie spodziewałem się ta-
kiej frekwencji. W wyborach 5 lat 
temu było to około 23%, w tych 
wyborach 45,68%, co pokazuje 
ogromny wzrost świadomości 
społecznej i jest dowodem na 
umacnianie się polskiej demo-
kracji. Szacunkowo około 75-80% 
prawa stanowionego w Brukseli 
ma przełożenie na prawo pol-
skie, także cieszę się, że Polacy 
dostrzegają, że wybór europar-
lamentarzystów ma bezpośredni 
wpływ na życie codzienne.  

R.: Jak Pan ocenia wyniki wy-
borów w powiecie kozienickim?

S. K.: Osiągnęliśmy świetny 
wynik 65,09% przy wyjątkowo 
wysokiej frekwencji wynoszą-
cej 43,92%. Zwyciężyliśmy we 
wszystkich gminach, za co bardzo 
serdecznie dziękuję naszym wy-
borcom. Podziękowania również 
składam wszystkim osobom, któ-
re ciężko pracowały w kampanii, 
wieszały banery i plakaty, rozda-
wały gazety i ulotki czy praco-
wały w obwodowych komisjach 
wyborczych. Bez zaangażowania 
wszystkich naszych członków i 
sympatyków nie byłoby tak do-
brych wyników. 

R.: Dlaczego szeroka Koalicja 
Europejska przegrała pomimo 
połączenia tylu środowisk?

S. K.: Odpowiedź jest oczywi-
sta – Koalicja Europejska została 
sztucznie stworzona na potrze-
by tych wyborów, działająca 
jedynie pod hasłem „antyPiS”.  

Prowadziła kampanię opartą 
na emocjach, głównie tych ne-
gatywnych, nie przedstawiając 
porządnego programu wybor-
czego, deklarując wejście swoich 
kandydatów do różnych frakcji w 
Parlamencie Europejskim. Wy-
borcy widzą, że Prawo i Sprawied-
liwość jest partią spójną, wia-
rygodną, propolską i prounijną,  
dlatego nam zaufali.

R.: Wspomnijmy o ważnej da-
cie 4 czerwca – 30 rocznica wol-
nych wyborów do Senatu.

S. K.: Niezwykle ważna data 
nie tylko dla Polski, ale i dla Eu-
ropy. Wybory do Senatu były 
pierwszymi wolnymi wyborami 
w naszej części Europy po II woj-
nie światowej i jesteśmy z tego 
bardzo dumni. W ich wyniku 
99% mandatów zdobyli kandy-
daci Komitetu Obywatelskiego, 
czyli opozycji. Gdyby nie decyzja 
w 1989 roku o wolnych wybo-
rach do Senatu zmiany w Polsce 
niewątpliwie byłyby opóźnione. 
Senat jest ważną, potrzebą izbą. 

Panuje tu inna atmosfera poli-
tyczna niż w Sejmie. Nieco od-
mienny charakter Izby pozwala 
na refleksję, zastanowienie się, 
bardziej wnikliwą analizę stano-
wionego prawa i dochowanie 
staranności. By uczcić tę ważną 
rocznicę odbyło się uroczyste po-
siedzenie Senatu z udziałem pre-
zydenta Andrzeja Dudy, marszał-
ka Sejmu Marka Kuchcińskiego 
oraz premiera Mateusza Mora-
wieckiego. Wśród wielu wyda-
rzeń odbyły się: otwarcie wysta-

wy fotograficznej na Krakowskim 
Przedmieściu, prezentacja oko-
licznościowego znaczka Poczty 
Polskiej, gra miejska, Wielki Test 
Wiedzy w TVP oraz mapping  
na budynku PAN. 

R.: Na zakończenie rozmowy 
proszę powiedzieć Czytelni-
kom o swojej ostatniej wizycie  
w Kozienicach.

S. K.: Miałem ogromną przy-
jemność odwiedzić Publiczną 
Szkołę Podstawową nr 3 z od-
działami integracyjnymi, w której 
wraz z Głównym Inspektorem 
Transportu Drogowego Alvinem 
Gajadhurem staraliśmy się przy-
pomnieć najmłodszym uczniom 
zasady prawidłowego poruszania 
się na drodze. Wszyscy jesteśmy 
uczestnikami ruchu drogowego 
i wszyscy musimy dbać o nasze 
wspólne bezpieczeństwo. Zbli-
żają się wakacje, przed wieloma 
dziećmi wiele podróży, dlatego 
ważne jest by te podróże prze-
biegały bezpiecznie. Mam na-
dzieję, że uczniowie wyszli z zajęć 
zadowoleni. Przyznam, że było to 
wyjątkowo miłe spotkanie, dzieci 
chętnie odpowiadały na zada-
ne zagadki i pytania, jak zwykle 
ogromną atrakcją była maskot-
ka – Krokodylek Tirek. Dziękuję 
władzom Gminy oraz dyrekcji 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
za współpracę.

R.: Dziękuję za rozmowę.
S. K.: Dziękuję i pozdrawiam 

Czytelników.

www.stanislawkarczewski.pl

s.karczewskibiuro@wp.pl       

www.facebook.com/stanislawkarczewski

www.twitter.com/stkarczewski

Zapraszam do moich biur: 
w Nowym Mieście nad Pilicą: ul. Szeroka 12 A/B, czynne w: poniedziałki godz. 9:00-15:00; wtorki godz. 9:00-17:00; środy, 

czwartki, piątki godz. 13:00-17:00, w Grójcu: ul. Piłsudskiego 4 (I Piętro), czynne w: środy godz. 14:00-18:00; czwartki godz. 
9:00-12:00; piątki godz. 14:00-18:00, w Warce: ul. Warszawska 45 (budynek Centrum Sportu i Rekreacji), czynne w środy 
godz. 9:00-13:00.
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Celem happeningu było 
propagowanie postawy  pro-
ekologicznej  wśród  dzieci i 
młodzieży,  promowanie  kreatyw-
nego  myślenia w aspekcie eko-
logii oraz motywowanie do dzia-
łań na rzecz ochrony środowiska   
naturalnego.

Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Królowej Jadwigi 
w Garbatce-Letnisko, Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Bogucinie 
oraz Publicznego Przedszkola Sa-
morządowego w Garbatce-Letni-
sko „Pod Sosnową Szyszką” zaopa-
trzeni w worki i rękawice wyszli we 
wskazane wcześniej miejsca, które 
wymagały uprzątnięcia. 

Następnie wszystkie dzieci 
i młodzież zgromadziły się  na 
terenie GOW „Polanka”, gdzie 
zostały przywitane przez Wójt 
Teresę Fryszkiewicz oraz przed-
stawicielkę firmy odbierającej 
odpady z terenu gminy Gar-

batka-Letnisko Panią Dominikę  
Kamińską.

 Za czynny udział w sprzątaniu  
zostały wręczone upominki w po-
staci gier planszowych oraz mini 
piłek do siatkówki i koszykówki. 
Na dzieci i młodzież czekał również 
smaczny poczęstunek, pływanie 
kajakami oraz gry i zabawy na pla-

cu zabaw.
Mamy nadzieję, że zorganizo-

wany eko-event oraz postawy, 
jakie kształtujemy u dzieci już od 
najmłodszych lat, zaowocują w ich 
dorosłym życiu dalszymi działania-
mi na rzecz ochrony środowiska.

Magda Orłowska

GARBATKA-LETNISKO

Gminny Dzień Dziecka już za nami!
W minioną niedzielę,  02 czerwca br., na terenie G.O.W. Polanka odbył się Gminny Dzień 

Dziecka zorganizowany przez Wójt Teresę Fryszkiewicz oraz Radę Gminy Garbatka-Let-
nisko. Jak co roku święto naszych pociech rozpoczęły zawody wędkarskie. Zawody odbyły się 
w dwóch kategoriach: I do lat 10-ciu oraz II do lat 14-stu.

Mistrzami okazali się w pierw-
szej kategorii  Błazik Małgorza-
ta (I m.),  Banaś Amelia (II m.) i                                                                                                                                            

Błazik Ewa (III m.), w drugiej zaś 
Solecka Maja (I m.),  Ziemka Kac-
per (II m.) i Gołda Oliwia (III m.)                                                                                                                       

Uroczystego wręczenia na-
gród w konkursie dokonali Wójt 
Gminy Garbatka-Letnisko Teresa 
Fryszkiewicz, Sekretarz Gminy 
Marzena Pomarańska oraz Pre-
zes Koła Wędkarskiego w Gar-
batce-Letnisko Norbert Piechur-
ski. Nagrody w konkursie zostały 
ufundowane przez Wójt Teresę 
Fryszkiewicz oraz Koło Wędkar-
skie z Garbatki-Letnisko.

Kolejnym punktem progra-
mu był występ taneczny dzieci i 
młodzieży z zespołu tanecznego 
działającego przy Gminnej Świet-
licy pod kierownictwem Lidii 
Żuchowskiej. Nie zabrakło także 
wielu innych atrakcji, takich jak: 
zabawy, konkursy, animacje, ma-

lowanie twarzy. Wielkim powo-
dzeniem cieszyły się dmuchańce 
oraz plac zabaw.  W tym wyjątko-
wym dniu na najmłodszych cze-
kał słodki poczęstunek.

Dodatkową atrakcją były rów-
nież przejażdżki konne i bryczką 
zorganizowane przez Stowarzy-
szenie Kawaleryjskie 22 pułku 
Ułanów Podkarpackich oraz 
pokazy wozów i sprzętu służb 

mundurowych przygotowane 
przez funkcjonariuszy Komisa-
riatu Policji w Gniewoszowie i 
Zakładu Karnego w Żytkowicach, 
oraz druhów OSP w Garbatce-
-Letnisko.

Gminny Dzień Dziecka już 
za nami,  a widząc promienne 
uśmiechy dzieci, możemy uznać 
go za udany.

Zdjęcia: Mariusz Grotkowski

„Czysta Garbatka - Miłe Letnisko” – Happening ekologiczny

5 czerwca (środa) na terenie GOW „POLANKA” w Garbatce-Letnisko miał miejsce happe-
ning ekologiczny pod nazwą: „Czysta Garbatka - Miłe Letnisko”, którego organizatorem 
była Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz i Firma PreZero Service Wschód.

Mocne uderzenie na Rock Letnisko. 
Farben Lehre gwiazdą wieczoru
W piątkowe popołudnie 31 maja na terenie Gminnego 

Ośrodka Wypoczynku „Polanka” odbył się zorganizo-
wany przez garbacką młodzież po raz piąty festiwal muzyki 
rockowej Rock Letnisko.

W pierwszy dzień festiwalu na 
scenie zaprezentował się „Zamach 
Stanu”, „Verse Band”, „Guzikowce” 
oraz JMS Band. W sobotnie popo-
łudnie na fanów rocka czekały ko-
lejne koncerty. O godzinie 17 jako 
pierwszy zespół zaprezentował się 
„Deaf Space”.

- Zależy nam na tym, żeby ludzie, 
którzy do nas przyjadą, dobrze się 
bawili, dobrze zapamiętali impre-

zę i wrócili do nas za rok – mówiła 
podczas festiwalu wójt Garbatki-
-Letnisko Teresa Fryszkiewcz.

Po krótkiej części oficjalnej przy-
szedł czas na kolejne koncerty. Na 
scenie w kolejności zaprezentowa-
ły się zespoły Hateful Five, Boob-
Sucker, Destroyed AMP, Pogoria 
oraz znany i bardzo lubiany Farben 
Lehre.  Sobotnia część koncertu 
trwała do późnych godzin nocnych.
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Bezpieczni na drodze z Eneą w Kozienicach
„Bezpieczni na drodze z Eneą” –  pod taką nazwą odbyła się akcja na placu targo-

wym w Kozienicach. Ta adresowana do najmłodszych mieszkańców inicjatywa 
uzyskała wsparcie Fundacji Enea, za sprawą Programu Grantowego „Potęga poMocy”.

Zainicjowane przez Kozienickie 
Stowarzyszenie Jednośladów Hu-
sarR i organizowane przy wsparciu 
kozienickiej policji, straży pożar-
nej oraz Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Radomiu  
wydarzenie odbyło się 17 maja 
2019 roku, ciesząc się ogromnym 
zainteresowaniem. Udział w niej 
wzięło około 1000 osób, z czego 
większość stanowiły dzieci i mło-
dzież z przedszkoli i szkół z nasze-
go regionu, podopieczni Placówki 
Socjalizacyjnej Panda, uczniowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Opactwie 
oraz uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. To przede wszystkim 
do nich kierowane były pogadanki 
i pokazy jak bezpiecznie poruszać 
się po drogach, jak być widocz-
nym, a także jak traktować innych 
uczestników ruchu drogowego. 

Imprezę otworzyli  Marcin Łuka-
siewicz, wiceprezes elekt do Spraw 
Pracowniczych Enei Wytwarzanie,   
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski oraz jego zastępca Mi-

rosław Pułkowski, Komendant 
Powiatowej Policji w Kozienicach 
Tomasz Cybulski, Komendant 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kozienicach Kamil 
Bieńkowski, a także przedstawiciel 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Radomiu. Potem 
dzieci miały okazję uczestniczyć 

w różnych konkursach i grach 
edukacyjnych oraz samodzielnie 
poprowadzić skuter wykorzystu-
jąc do tego symulator jazdy. Duże 
zainteresowanie wśród chłopców 
wywołał widok motocykli, któ-
re można było dosiąść z pomocą 
członków stowarzyszenia HusarR. 
Duże wrażenie robił również widok 

wozów strażackich i policyjnych. 
Spektakularna okazała się być sy-
mulacja wypadku drogowego i 
towarzysząca temu akcja ratowni-
cza wraz z pokazem ratownictwa  
przedmedycznego.

- Założeniem projektu było 
także integrowanie lokalnej spo-
łeczności, szczególnie dzieci i mło-
dzieży, osób niepełnosprawnych i 
osób zagrożonych wykluczeniem 

z życia społecznego. W naszym 
odczuciu zostało to spełnione – 
mówiła Justyna Tkaczyk-Kurek, 
koordynatorka wolontariatu  
w Enei Wytwarzanie. 

Wspólnie spędzone południe 
umilił poczęstunek przygotowany 
dla każdego uczestnika przez Eneę 
Wytwarzanie, a przekazane gadże-
ty, w tym odblaski z pewnością zo-
staną dobrze wykorzystane.

ZABAWA I EDUKACJA DLA TYSIąCA DZIECI

W Kozienicach wystartował cykl zawodów 
jeździeckich Enea Jumping Show 2019
Na hipodromie kozienickiej stadniny koni wystartował cykl zawodów jeździeckich Enea 

Jumping Show 2019, którego jesteśmy sponsorem. Najbliższe miesiące będą prawdziwą 
gratką dla wszystkich miłośników tej dyscypliny sportu. Serię kilkunastu zawodów zakończymy 
wielkim finałem w październiku.

Stadnina Koni w Kozienicach 
to prawie 100 lat lokalnej tra-
dycji. Enea Wytwarzanie wraz z 
Klubem Jeździeckim „SKARB” od 
kilku lat przywracają pamięć o 
tej ważnej wizytówce miasta.

W inauguracji tegorocznej 
edycji Enea Jumping Show 
wzięło udział ponad 60 za-
wodników i prawie setka koni. 
W trakcie dwudniowych za-
wodów miłośnicy jeździectwa 
mieli okazję oglądać zmagania  
 w 15 konkursach.

– Poziom zawodów był bardzo 
wyrównany. O zwycięstwie de-
cydowały pojedyncze konkursy, 
a triumfatora wyłoniły dopiero 
baraże. Cieszymy się, że dzięki 
współpracy z Eneą Wytwarza-
nie infrastruktura kozienickiej 
stadniny koni jest coraz lepsza. 
Znacznie poprawiły się również 
warunki treningu dla koni– po-
wiedział Jan Limanowski, sędzia 
główny zawodów, a na co dzień 
pracownik Elektrowni Kozienice.

Podczas inauguracji Enea 
Jumping Show 2019 w klasyfi-
kacji Ladies Cup po raz pierwszy 
rywalizowały także amazonki.

– Doceniamy to, że Enea jest 
z nami i wspólnie tworzymy 
oraz rozwijamy w Kozienicach 
tę piękną i widowiskową dyscy-

plinę sportu – dodał Aleksander 
Kiljańczyk, prezes klubu.

Mateusz Pułkowski

Dom Wypoczynkowy Świetlik w Dziwnówku
Enea Wytwarzanie zaprasza do korzystania z walorów wypoczynkowych i uzdrowiskowych całorocznego domu wypoczynkowego „Świetlik” przy ul. Mickie-

wicza 2 w Dziwnówku.
Obiekt usytuowany jest ok. 

200 m od morza, posiada 45 
miejsc noclegowych w poko-
jach 1, 2, 3 i 4-osobowych, z 
pełnym węzłem sanitarnym, 
RTV oraz podstawowym wypo-
sażeniem plażowym (koc, leżak, 
parawan). Każdy pokój wyposa-
żony jest w lodówkę, telewizor i 
czajnik, a apartament dodatko-
wo w aneks kuchenny. Pokoje 3 
i 4-osobowe oraz apartament 

posiadają balkony. Na każdym 
piętrze do dyspozycji gości znaj-
duje się taras wypoczynkowy.

Łagodny mikroklimat Dziw-
nówka szczególnie sprzyja po-
bytowi małych dzieci, co w po-
łączeniu z bogato wyposażoną, 
okoliczną bazą leczniczo-zabie-
gową stwarza warunki do po-
prawy zdrowia naszych milusiń-
skich. Pragniemy wykorzystać 

walory klimatyczne tej okolicy, 
kierując naszą ofertę przed i po-
sezonową nie tylko do rodziców 
z małymi dziećmi, ale również 
do seniorów, którzy potrzebują 
wyciszenia i regeneracji sił wi-
talnych. W naszej ofercie jeste-
śmy w stanie zapewnić naszym 
gościom stały dostęp do zabie-
gów leczniczych, a na życzenie 
grup zorganizowanych dojazd 
do bazy sanatoryjnej w Kamie-

niu Pomorskim i Dziwnowie.
Pobyt w domu wypoczynko-

wym nie zobowiązuje do wy-
kupienia wyżywienia. Do dys-
pozycji gości oddajemy w pełni 
wyposażoną kuchnię, gdzie 
można samemu przygotować 
posiłki. Korzystne położenie 
obiektu sprawia, że nie ma 
problemu z dostępem do zloka-
lizowanych tuż obok punktów 
gastronomicznych z bogatą i 

niedrogą ofertą żywieniową.
Nasza oferta jest konkuren-

cyjna w stosunku do cen lokal-
nych i z pewnością spełni Pań-
stwa oczekiwania.

Posiadamy jeszcze wol-
ne miejsca w tym sezonie! 
Chętnych zapraszamy do re-
zerwacji pobytów weekendo-
wych i długoterminowych pod  
nr tel. 603-032-858.

Hotel Energetyk 
w Kozienicach
Idealna lokalizacja Hotelu Energetyk w centrum miasta, 

tuż przy Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach 
oraz atrakcyjna i zróżnicowana oferta cenowa sprawiają, że 

obiekt wyróżnia się na mapie Kozienic.

Hotel Energetyk posiada 88 
miejsc noclegowych w 52 prze-
stronnych, 1, 2 i 3-osobowych 
pokojach oraz apartamentach 
zaaranżowanych w kolorach 
ziemi, w tym 1 pokój przysto-
sowany dla osób niepełno-
sprawnych, a także 10 pokoi i 3 
apartamenty o podwyższonym 
standardzie z klimatyzacją. Każ-
dy z pokoi wyposażony jest w 
łazienkę z prysznicem, telefon, 
czajnik, lodówkę i telewizor. 
Oferta obejmuje również bez-
płatny dostęp do bezprzewodo-
wego Internetu.

W hotelu znajduje się restau-
racja, która serwuje śniadania.

Obiekt wyposażony jest w 
parking hotelowy, podjazd 
dla osób niepełnosprawnych  
i windę.

Hotel dysponuje również 2 
salami konferencyjnymi na ok. 
15 osób każda oraz możliwością 
wynajęcia dużej sali restaura-

cyjnej na potrzeby organizacji 
szkoleń, konferencji itp.

W odległości 300 m od hotelu 
znajduje się dworzec PKS w Ko-
zienicach, 18 km dworzec PKP 
w Pionkach, 27 km dworzec 
PKP w Radomiu, 35 km Port 
Lotniczy Radom, 85 km Lotni-
sko Chopina w Warszawie.

W okolicy hotelu znajduje się 
Centrum Kulturalno-Artystycz-
ne, w odległości 500 m kryta 
pływalnia, stadion i hala spor-
towa, zespół pałacowo-par-
kowy, stadnina koni, muzeum 
regionalne, a dla najmłodszych 
ogród jordanowski. Miasto po-
siada kilka siłowni pod chmur-
ką, ścieżki rowerowe, a cała 
okolica usłana jest szlakami tu-
rystycznymi.

Szczegółowe informacje do-
stępne są pod nr tel. 48 614-
32-11.
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Wszystkich przybyłych na to 
wydarzenie powitała pani Urszu-
la Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ”.  
Następnie głos zabrała pani 
Dorota Stępień, wiceburmistrz 
gminy Kozienice, która dokona-
ła uroczystego otwarcia festi-
walu, podkreślając znaczenie 
turystyki w życiu człowieka oraz 
zwracając uwagę na potrzebę 
różnych form promocji turystyki  
w naszym regionie.

Wśród publiczności obecni byli 
przedstawiciele placówek oświa-
towych,  opiekunowie i członko-
wie rodzin osób występujących.  
Wysłuchali oni 19 utworów w 
wykonaniu dzieci i młodzieży z 
naszego regionu. Swoje umiejęt-
ności wokalne zaprezentowało 
blisko 80 uczestników, których 
zapowiadała prowadząca im-
prezę, pani Małgorzata Cieślak. 
Występy oceniała komisja ar-

tystyczna w składzie: Rajmund 
Mączyński - wicekomandor Klu-
bu Żeglarskiego "DAL" działają-
cego przy ENEA Wytwarzanie, 
Dariusz Szewc – muzyk, aranżer 
oraz Anna Strzelczyk-Cichosz – 
dyrygentka Scholi Duszpaster-
stwa Akademickiego KUL.

Występy podzielono na dwie 
części. W przerwach podczas 
oczekiwania na werdykt jury 
odbywała się sesja zdjęciowa 
uczestników oraz wspólne śpie-
wanie piosenek.

Laureaci otrzymali dyplomy i 
specjalne statuetki, które wrę-

czała pani wiceburmistrz, Do-
rota Stępień  wraz z dyrektor 
OPP "OJ", Urszulą Strzelczyk. 
Zdobywcy Grand Prix festiwalu – 
duet ze Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Czarnieckiego w Roz-
niszewie, otrzymali dodatkowo 
specjalne kubki z logo Ogrodu. 
Uczestnicy III Festiwalu Piosenki 

Turystycznej i ich opiekunowie 
otrzymali też pamiątkowe dy-
plomy oraz specjalne odblasko-
we chusty. Na zakończenie, pan 
Henryk Motyka – pomysłodawca  
festiwalu i propagator aktywne-
go wypoczynku zachęcił zebra-
nych do wspólnego śpiewania 
podczas rajdów.

Premiera i promocja książki Kozienice. Moja mała ojczyzna
29 maja w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach od-

była się premiera wyjątkowej książeczki, pt. „Kozienice. Moja mała ojczyzna”. Książka 
jest najnowszą publikacją wydaną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej, sfinan-
sowaną ze środków budżetu Gminy Kozienice, w ramach otwartego konkursu ofert na realiza-
cję zadań publicznych. Wykonawcą książeczki jest Wydawnictwo Kinderkulka.

W uroczystym spotkaniu 
udział wzięły dzieci z kozienickich 
przedszkoli i szkolnych oddziałów 
przedszkolnych wraz z opiekuna-
mi. Uczestnikami spotkania były 
również osoby zaangażowane w 
proces jej powstawania, m.in. 
Piotr Kozłowski Burmistrz Gmi-
ny Kozienice, Dorota Stępień 
Zastępca Burmistrza ds. Społecz-
nych, przedstawiciele Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Kozieni-
ckiej w osobach Elżbiety Czapli, 
Piotra Konopki, Stanisława Orze-
chowskiego, Dariusza Szewca i 
Krzysztofa Zająca, Sylwia Borek 
– wykonawca książeczki i właś-
ciciel wydawnictwa Kinderkulka 
oraz Elwira Kozłowska Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury, 

Krzysztof Reczek Dyrektor Muze-
um Regionalnego w Kozienicach 
i Justyna Tkaczyk-Kurek przedsta-
wiciel Enea Wytwarzanie.  

Spotkanie miało na celu zacie-
kawienie najmłodszych miesz-
kańców gminy miejscem w 
którym dorastają, pokazanie Ko-
zienic z zupełnie innej, nieco baj-
kowej perspektywy. Maluchom, 
w przejrzysty sposób, przedsta-
wiono również proces powsta-
wania książki. 

- Niezwykle sympatyczna i ży-
wiołowa publiczność, spisała się 
na medal – z uznaniem komentu-
je spotkanie burmistrz Piotr Ko-
złowski, który objął Honorowym 
Patronatem wydarzenie. Dla 
mnie, zarówno jako burmistrza, 

ale przede wszystkim jako ojca, 
ważne jest aby dzieci dorastały w 
naszym mieście, gminie, szczęś-
liwe, radosne w pełni świadome 
historii i orientujące się w teraź-
niejszości. Ta książka może być 
pomocą dla wszystkich rodziców, 
dziadków czy opiekunów, do 
właściwego edukowania, mam 
nadzieję, że będzie również za-
chęcała do wspólnej zabawy i ro-
dzinnego spędzania czasu. 

Uroczystej premierze towa-
rzyszyło otwarcie wystawy ilu-
stracji z książki o Kozienicach, 
przygotowanej we współpracy z 
Kozienickim Domem Kultury im. 
Bogusława Klimczuka. Niespo-
dzianką wydarzenia było przeka-
zanie każdemu przedszkolakowi  

egzemplarza książeczki, co spot-
kało się z dużą radością obdaro-
wanych i obdarowujących.

 
Kilka słów o książeczce
„Kozienice. Moja mała ojczy-

zna” jest oryginalną i ciekawą 
propozycją, przygotowaną z my-
ślą o dzieciach w wieku wczes-
noszkolnym. Pięknie ilustrowana 
zapewne zainteresuje wszystkich 
czytelników. Książeczka jest prze-
glądem atrakcji Kozienic, przed-
stawia dzieciom miejsca, po 
których nieraz będą spacerować 
z rodzicami i dziadkami, gdzie 
będą wielokrotnie się bawić, 
wypoczywać i uczyć. Mali miesz-
kańcy miasta poznają wyjątko-
we walory krajobrazowe Ziemi 
Kozienickiej, a także ciekawostki 
związane z największym zakła-
dem pracy w regionie. Publikacja 
w przystępny i kolorowy sposób 
pokazuje również historię mia-
sta, jego legendę i zabytki. I to 
właśnie historia – zgodnie z dzia-
łalnością statutową TMZK – od-
grywa istotną rolę w przekazie, 
bowiem w książeczce, 

w nietuzinkowy sposób, zaak-
centowany jest fakt narodzin w 
Kozienicach królewicza Zygmun-
ta (1469 r.) – przyszłego wielkie-
go króla Polski.

- Promocja Kozienic, dbałość o 
historię, promocja czytelnictwa, 
a w szczególności utrwalanie 
już od najmłodszych lat w świa-
domości Kozieniczan informacji 
świadczących o wyjątkowości 

naszego miasta i gminy przyświe-
cają idei powstania książeczki. 
Publikacja została sfinansowana 
ze środków budżetu gminy Kozie-
nice, przyznanych Towarzystwu 
Miłośników Ziemi Kozienickiej 
w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicz-
nych i jest dobrym przykładem 
efektywnej współpracy gminy 

z organizacjami pozarządowy-
mi oraz wspierania przez nasz 
samorząd oddolnych inicjatyw – 
mówi Piotr Kozłowski Burmistrz 
Gminy Kozienice.

Książka jest skierowana do 
dzieci, ale jesteśmy przekonani, 
że zainteresują się nią również 
osoby dorosłe, ponieważ poka-
zuje Kozienice, ich tajemnice i 
wszelkie kozienickie dobrodziej-
stwa z zupełnie innej perspek-
tywy. Wszystkich szczegółów 
nie zdradzamy, powinni się Pań-
stwo o nich przekonać osobiście. 
Publikacja, trafi do bibliotek 
szkolnych i sal przedszkolnych. 
Zgodnie z zapowiedzią Pana Le-
cha Wiśniewskiego, Przewodni-
czącego Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Kozienickiej, w roku 
premierowym, Towarzystwo 
obdarowywać będzie książeczką 
każdego, nowonarodzonego Ko-
zieniczanina. Z kolei Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłow-
ski, jeszcze w czerwcu, przeka-
że książeczkę każdemu dziecku  
w wieku 5-9 lat, uczęszczające-
mu do kozienickich placówek  
oświatowych.

W związku z dużym zainteresowaniem publikacją i wielo-
ma zapytaniami przypominamy, że książeczką zostaną ob-
darowane wszystkie dzieci uczęszczające do kozienickich 
placówek oświatowych, w wieku 5 i 6 lat oraz uczniowie 1 i 2 
klas. Dzięki takiej dystrybucji ta niezwykła pozycja książko-
wa znajdzie się w domowych biblioteczkach mieszkańców 
gminy. Publikacja trafi też do bibliotek szkolnych i sal przed-
szkolnych. 

Z ostatniej chwili. Informacja UM!
 W związku z dużym zainteresowaniem książeczką „Kozie-

nice, moja mała Ojczyzna”,  informujemy, że Urząd Miejski 
w Kozienicach nie prowadzi sprzedaży książki, ani jej  nie-
odpłatnej, masowej dystrybucji. Część nakładu książki, jest 
w dyspozycji Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. 
Zgodnie z informacją uzyskaną od jego przedstawicieli, oso-
by zainteresowane nabyciem książki mogą się zgłosić do 
Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, ul. Kochanowskiego 
22, tel. 48 614 25 54.

III Festiwal Piosenki Turystycznej

24 maja 2019 r. w sali widowiskowej Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach 
odbył się III Festiwal Piosenki Turystycznej.
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Elektryczne autobusy dla Kozienic

Folkobranie 2019 VIII Bieg Szlakiem 
Króla Zygmunta Starego

24maja 2019 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Burmistrz Gminy Piotr Kozłowski i Skarbnik Gminy Barbara 

Galińska podpisali umowę dotyczącą zakupu dwóch autobusów elektrycznych 
oraz wybudowania jednego stanowiska do ładowania akumulatorów. Elektrobusy 
będą wykorzystane w transporcie publicznym. Całkowity koszt projektu wynosi 
4 575 600 zł, z czego NFOŚiGW wesprze przedsięwzięcie na dwa sposoby: dotacją 
w wysokości 2 745 360 zł oraz dodatkowo udzieloną nisko oprocentowaną 
pożyczką w kwocie ponad 1 830 240 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia  
planowane jest w 2020 rok.

Piątek i sobota 24-25 maja, dwa dni imprezy, którą bez prze-
sady i z czystym sumieniem można nazwać świętem muzy-

ki folk, minęły jak z bicza trzasnął – a ileż się przy tym działo!

Piątek
Muzyka folkowa ma to do sie-

bie, że grana na żywo porywa 
do zabawy jak mało która. Jako 
pierwsi mogli przekonać się o 
tym najmłodsi słuchacze, a to za 
sprawą przedpołudniowych kon-
certów edukacyjnych. Wieczorem 
przyszedł czas na blok koncertów 
o wspólnej nazwie SIEWY. Tu już 
mieliśmy do czynienia z muzycz-
nym wehikułem, przenoszącym 
nas od tradycji jednego regionu 
od drugiego. Najpierw refleksja - 
"Tanc o hoban" w wykonaniu du-
etu Iga Smolarczyk (kalimba) i Pa-
tryk Walczak (akordeon). Muzyka, 
tańce i barwna stroje ziemi opo-
czyńskiej? To wszystko zaprezento-
wał Dziecięcy Zespół Ludowy Borki 
z Ruszkowic. Melodie podkarpa-
ckie i pogórzańskie przedstawiła 
natomiast Kapela Ludowa Zastaw-
nych, stawiająca na ich pieczoło-
wite odtwarzanie w możliwie naj-
wierniejszej formie. Najliczniejsze 
siły wystawił Zespół Tańca Ludo-
wego „Leszczyniacy”, toteż sala ka-
meralna zatrzęsła się w posadach, 
gdy zabrzmiały dźwięki tańców re-
gionalnych i narodowych. Tak, ten 
dzień zdecydowanie zakończył się 
z przytupem!

Sobota
Najpierw w sali prób Szkoły mu-

zycznej warsztaty instrumentalne 
poprowadziła Kapela Niwińskich. 
Potem całość imprezy przeniosła 
się już nad jezioro... ale nie tak 
zwyczajnie! W samo południe 
rozpoczął się tyleż głośny, co ma-
lowniczy przemarsz Folkorszaku, 

wskazujący wszystkim jeszcze nie-
zorientowanym, gdzie należy szu-
kać kolejnych atrakcji.

Na miejscu najpierw kapele 
Niwińskich i Butrynów oraz Grze-
gorz Ajdacki poprowadzili wspól-
nie przeznaczoną dla dzieci naukę 
dawnych tańców, potem zaś odby-
ły się kolejne warsztaty z gry na  in-
strumentach – było więc egzotycz-
ne didgeridoo, potem instrument 
noszący wdzięczną nazwę "suka 
biłgorajska", wreszcie - wiejska 
perkusja.

Przyszedł i czas na pierwsze 
w tym dniu koncerty: wystąpiło 
Chajale Chavo i Radzymińska Or-
kiestra Dęta. Następnie odbyły 
się warsztaty pierwszych kroków 
w tańcach wiejskich, strategicznie 
umieszczone w tym miejscu pro-
gramu, aby ich uczestnicy nie mieli 
już wymówki, by ociągać się z wej-
ściem na parkiet, gdy w festiwalo-
wym namiocie zaczęła przygrywać 
Kapela Niwińskich. Po Niwińskich 
na scenie zainstalowało się trio 
Wowakin, dając chyba najbardziej 
energetyczny koncert tego dnia, 
dzięki unikalnemu połączeniu lu-
dowej tradycji i jej nowoczesnego, 
brawurowego wręcz aranżowania.

A potem, gdy formalnie rzecz 
biorąc zakończył się ostatni kon-
cert... zabawa tak naprawdę do-
piero się rozpoczynała, na scenę 
bowiem wchodziły kolejne zespo-
ły, by w ramach tradycyjnej już dla 
Folkobrania potańcówki do póź-
nych godzin przygrywać roztańczo-
nym parom!

RPTO

W sobotnie przedpołu-
dnie 1 czerwca Kozie-

nickie Centrum Rekreacji i 
Sportu wraz z gminą Kozieni-
ce zorganizowało kolejną już 
IX edycję Biegu Szlakiem Kró-
la Zygmunta Starego.

Tegoroczna edycja cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem 
miłośników biegania. Na starcie 
stawiło się ponad 200 uczestni-
ków, którzy mieli do wyboru jak 
zwykle dwa dystanse – 5 i 10 km. 
Bieg rozpoczął się i zakończył na 
terenie Ośrodka Rekreacji i Tury-
styki KCRiS. Trasa biegła ulicami 
miasta oraz malowniczą trasą 
zespołu pałacowo – parkowego 
przy Urzędzie Miejskim w Ko-
zienicach. Uczestnicy podzieleni 
zostali na następujące kategorie: 
kategoria generalna kobiet i męż-
czyzn do 20 r.ż., 30 r.ż., 40 r.ż., 50 
r.ż., 60 r.ż.  oraz 60+ a także naj-
lepsza zawodniczka gminy Kozie-
nice i najlepszy zawodnik gminy 
Kozienice.

Najlepsza zawodniczka gmi-
ny Kozienice na 5 km – Oliwia 
Petrykowska Najlepsza zawod-
niczka gminy Kozienice na 10 km 
- Beata Maj Najlepszy zawodnik 
gminy Kozienice na 5 km – Kamil 
Gmiński Najlepszy zawodnik gmi-
ny Kozienice na 10 km – Łukasz 
Więckowski.

Liczną reprezentację stanowi-
li kozieniczanie, bo ponad 1/3 
zawodników i niemal w każdej 
kategorii wiekowej zajmowali 
miejsca na podium  Najlepsi za-
wodnicy w swoich kategoriach 
wiekowych otrzymali nagrody 
rzeczowe, które wręczone zosta-
ły przez Burmistrza Gminy Kozie-
nice Piotra Kozłowskiego, z-cę 
Dorotę Stępień, z-cę Mirosława 
Pułkowskiego oraz dyrektora 
KCRiS Marcina Zmitrowicza. Miłą 
niespodzianką było rozlosowa-
nie 35 losowych nagród wśród 
wszystkich uczestników biegu. 
Celem zawodów była populary-
zacja biegu jako formy spędza-

nia wolnego czasu na świeżym 
powietrzu, promowanie zdro-
wego stylu życia oraz integracja 
pokoleń środowiska biegaczy. 
Dodatkowo można było spró-
bować swoich sił w strzelaniu z 
broni pneumatycznej na plene-
rowej strzelnicy, zorganizowanej 

przez klub sportów obronnych 
Hamer oraz rozegrać partię sza-
chów z instruktorem Henrykiem  
Motyką.

Szczegółowe wyniki, fotorela-
cję oraz materiał filmowy można 
znaleźć na stronie www.kcris.pl. 
w zakładce imprezy.

Informacja  dotycząca  targowiska miejskiego w Kozienicach.
   Wychodząc naprzeciw potrzebom i ocze-

kiwaniom społecznym, a także ceniąc sobie 
uwagi   i sugestie mieszkańców, które wpły-
nęły do tut. Urzędu podjęte zostały prace w 
zakresie zwiększenia możliwości handlu na 
placu targowym przy ul. Bohaterów Getta. 

 W celu poprawienia warunków handlu i ko-
munikacji usunięto część wiat.

Podczas  sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 
2019 r. podjęto uchwałę  zmieniającą regu-
lamin gminnych targowisk w Kozienicach z 
27.10.2003 r.  w zakresie terminów   i godzin 

otwarcia targowiska miejskiego zwiększając 
liczbę dni targowych o dodatkowe dwa dnia 
tj. piątek  (sprzedaż produktów rolnych) i so-
botę (sprzedaż rzeczy używanych) . 

Aktualnie targowisko będzie czynne w na-
stępujących dniach i godzinach:

- czwartek  od 4.00 do 14.00,
- piątek od 7.00 do 18.00,
- sobota od 7.00 do 14.00,
- niedziela od 6.00 do 14.00
 Jednocześnie informujemy, że dotychcza-

sowe formy sprzedaży zostały zachowane.
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GMINA JEDLIŃSK

Sportowy dzień dziecka w Jedlińsku
Tegoroczny Dzień Dziecka upłynął w Jedlińsku pod znakiem piłki nożnej. Już po raz drugi 

odbył się Ogólnopolski Turniej o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk – „Jedlińsk Cup 2019”.

W zmaganiach, pod patrona-
tem wójta gminy Kamila Dzie-
wierza, brały udział drużyny rocz-
ników 2009 i młodszych. Drużyny 
przyjechały m.in. z Pruszkowa, 
Skarżyska-Kamiennej, Radomia, 
Starachowic. Jedlińsk reprezen-
towały dwa zespoły GKS Drogow-
ca Jedlińsk.

Pomimo nagłego załamania 
pogody, turniej można zaliczyć 
do udanych, a każda z drużyn 
biorących w nim udział wyjecha-
ła z nagrodami i pamiątkowymi 
trofeami lub medalami.

Jedną z atrakcji turnieju był 
pokaz ratownictwa w wykona-
niu strażaków-ochotników z OSP  
w Jedlińsku.

Cała Polska czyta dzieciom

Mądrzy Cyfrowi

23 maja 2019 r. w ZSP w Jedlińsku odbył się dzień głośnego 
czytania w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Film pt. „Budowa ścieżki rowerowej” autorstwa uczniów z 
PSP w Starych Zawadach został wyróżniony, a grupa ucz-

niów pojechała na debatę oraz prezentację najlepszych fil-
mów na Stadion Narodowy PGE w Warszawie.

Tego dnia szkołę odwiedzili go-
ście, osoby powszechnie znane w 
środowisku lokalnym. Tym razem 
czytane były „Legendy Polskie”, 
które nawiązywały do początków 
państwowości polskiej i przybli-
żyły historię naszego narodu.

Legendy czytali: Andrzej Paw-
luczyk – sekretarz gminy Jedlińsk, 
Marta Kalbarczyk – główna księ-
gowa z CUW w Jedlińsku, Urszula 
Romanowska – kierownik GOPS 
w Jedlińsku, Agnieszka Gryzek – 
dyrektor GCKiKF w Jedlińsku, Bo-

żena Starzyńska – dyrektor GBP 
w Jedlińsku, Ewelina Elżanowska 
z Magdą – pielęgniarka z Ośrod-
ka Zdrowia w Jedlińsku, Izabela 
Pawelec – starszy referent z CUW 
w Jedlińsku, Agnieszka Imiołek – 
kierownik kuchni w ZSP w Jedliń-
sku, Krzysztof Sułek – informatyk 
w UG w Jedlińsku, Elżbieta Reli-
ga – dyrektor ZSP w Jedlińsku, 
Agnieszka Miga – wicedyrektor 
ZSP w Jedlińsku oraz Agniesz-
ka Piszak – wicedyrektor ZSP  
w Jedlińsku.

A wszystko to w ramach pro-
jektu „Mądrzy Cyfrowi”. Jest 
to pierwszy w Polsce program 
łączący edukację moralną i roz-
wijanie postaw prospołecznych 
nastolatków z podnoszeniem 
ich kompetencji cyfrowych. W 
programie MC wzięło już udział 
2000 uczniów i ponad 150 placó-
wek z całego kraju.

Uczniowie, Mateusz Gruszka, 
Piotr Glibowski, Paulina Trza-
skowska, Maja Piwowarczyk i 
Dominika Puk wspaniale odpo-

wiadali na pytania dotyczące 
realizacji projektu i wypadli jak 
poważni zawodowcy. Debatę 
prowadzili Marcin i Anna Mel-
ler. Nad całością przedsięwzię-
cia czuwały Iwona Śmiechowska  
i Magdalena Trzmiel-Wieteska.

Do stolicy pojechali również 
Kamil Dziewierz – wójt gminy, 
Łukasz Kurek – przewodniczący 
rady gminy oraz dyrektor szko-
ły w Starych Zawadach Roman 
Wójcik, którzy od samego po-
czątku popierali tę inicjatywę. 
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PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ

SZAMBA BETONOWE

Tel.  517 249 095
Nasze szamba posiadają szczelne przejścia, co zapewnia szybkie 

połączenie budynku ze zbiornikiem.

od 2 - 12 m3

 juz od 650zł

.

.

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam samochód Opel Insig-
nia 2011r ( anglik) cena 17 tyś tel 
692 327 200
• Sprzedam samochód Mazda 
323 D 1999r Cena do uzgodnienia 
TEL.692605024
• Sprzedam samochód Nissan 
Primera C 11 Kombi 2000r ben-
zyna gaz 1,8 Przebieg 296,000. 
Cena 2500zł do negocjacji.  
TEL  516274267, 516559446

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

• SPRZEDAM ZIEMIĘ ROLNą 
1ha,WÓLKA POLICKA,gm.PO-
LICZNA TEL.515619043
• SPRZEDAM ZIEMIĘ ROLNą 
1,5 ha GARBATKA DŁUGA.
Gmina GARBATKA LETNISKO 
TEL.515619043
• Sprzedam działkę z możliwoś-
cia zabudowy w Kociołkach o 
powierzchni 1200 m2 cena do 
uzgodnienia. Tel. 796311713
• Sprzedam garaż murowa-
ny duży nie standardowy 
25m2, przy ul. Głowaczow-
skiej notarialnie Kozienice  
tel. 603-161-128

• Sprzedam używany wał korbo-
wy i głowicę do ciagnika Ursus 
C3TC 30.Tel.782265964
• Zlecę koszenie trawy ok 3OO 
m kw w Kozienicach . Sprzęt 
własny. Proszę o kontakt SMS z 
cena za usługę. Tel. 574218089
• Sprzedam Pralkę typ. FRANIA 
stan b.dobry.Cena do uzgodnie-
nia tel.692704260
• ODDAM GRUZ  OKOŁO  TRZY 
WYWROTKI. TEL. 603 044 994
• Sprzedam regał pokojowy 3 seg. 
po 80cm wys. 190cm. kolor dąb. 
Stolik okrągły śr. 75cm z dwoma 
krzesłami. tel 600-803-071

PRACA
• Zatrudnię pracowników do ma-
sarni. Telefon: 606-259-458
• Zatrudnię pracowników do ma-
sarni. Telefon: 606-259-458
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. C+E 
W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095

• Poznam uczciwego emeryta 
bez nałogów. Tel. 535946703

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 szafę dwu-drzwio-
wą stan dobry c. 160zł. Wersal-
kę c.100zł,
• Ościeżnice z drzwiami 90, 
Pianino 110 letnie c.1600zł.  
tel 501-566-168 Janów 
k.Kozienic
• Kupię starocie, beczki, niecki, 
dzierże, stare kredensy, szafy, 
kwietniki, kołowrotki, lampy, 
umywalki, serwantki i wiele in-
nych starych rzeczy i przedmiotów
tel 511 088 148

• Wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe. Kuchnia predpokój ła-
zienka na ul. Głowaczewska tel. 
572568757
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w bloku, do III p. 
włącznie. Działkę budowlaną 
zabudowaną, w pełni uzbrojoną 
w media. tel 500-787-904

Gmina Jastrzębia. 
Żółta kartka dla Wójta
W Gminie Jastrzębia króluje PiS, pomimo wielkich starań obecnego włodarza, który robił 

wszystko, a na pewno bardzo dużo, żeby było inaczej. Wójt Wojciech Ćwierz sprowa-
dził Dariusza Rosatiego, któremu robił kampanię z nadzieją, że rozbije elektorat PiS. 

Na szczęście to mieszkańcy 
pokazali Wójtowi, że jednak po-
trafią samodzielnie i przyszłoś-
ciowo myśleć, czego efektem 
jest druzgocący wynik wyborczy 
na korzyć PiS (72,5%).

 
„Sąd sądem, a sprawiedliwość
 musi być” po Wójta stronie
Wszyscy wiemy, że włodarz 

Gminy Jastrzębia rozpoczął 
swoją kadencję od łamania 
prawa wydanymi przez siebie 
zarządzeniami. Bezpodstaw-
nie odwołał powołaną zgod-
nie z prawem dyrektor szkoły 
Panią Katarzynę Szymańską. 
Zrobił to tylko po to, by spełnić 
obietnice wyborcze i swoją po-
pleczniczkę bezprawnie zrobić  
dyrektorem szkoły.

Jednak na to bezprawie zare-
agował Wojewoda Mazowiecki i 
wydając rozstrzygnięcie nadzor-
cze unieważnił obydwa wadliwe 
zarządzenia wydane przez Woj-
ciecha Ćwierza.

Wójt jednak miał za nic decy-
zję Wojewody. Głosił wszem i 
wobec, że to jego „koleżanka z 
baneru jest prawdziwym dyrek-
torem. Mało tego, podał jeszcze 
Wojewodę do sądu, zarzucając 
mu brak racji.

Kilka dni temu wójt Ćwierz 
przegrał obydwie sprawy (www.
orzeczenia .nsa.gov.pl sygnatura 
VIII Sa/Wa 176/19 oraz VIII SA/
Wa 256/19).

Również koleżanka wójta, 
była dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Jastrzębi 
przegrała sprawę, (którą zresztą 
sama założyła) w Wojewódz-
kim Sądzie Administracyjnym 
w Warszawie (www.orzeczenia 
.nsa.gov.pl sygnatura VIII SA/
Wa 564/18)

W Jastrzębi szkołą zarządza 

osoba podająca się za dyrekto-
ra. Jeśli nawet ta Pani, ze wsty-
du przed spojrzeniami rodziców, 
nauczycieli i wszystkich oszuka-
nych mieszkańców, ucieknie 
na urlop zdrowotny to i tak nie 
rozwiąże to problemu, ponie-
waż jej zastępca również działa 
niezgodnie z prawem, bo zosta-
ła powołana przez osobę, któ-
ra nie jest dyrektorem szkoły,  
a jedynie osobą podającą się za 
dyrektora. 

Wójt Wojciech Ćwierz zarzą-
dza gminą od pół roku, a już 
On i „układ jastrzębski” zdążyli 
przegrać trzy sprawy w sądzie, 
a przed nimi jeszcze kilka (zwa-
żywszy na dotychczasowe roz-
strzygnięcia) z pewnością prze-
granych. 

ŁADNIE SIĘ BAWIą
Ile ta zabawa będzie koszto-

wać, dowiemy się niebawem. 
Może to być nawet kilkaset 
tysięcy złotych doliczając jesz-
cze odszkodowania. Pierwsze 
prezenty już rozdane. Swojej 
koleżance z baneru, tj. osobie 
podającej się za dyrektora Ze-
społu Szkolno–Przedszkolnego 
w Jastrzębi, wypłacił z naszych 
pieniędzy lekką ręką ponad 9 
tysięcy podpisując z nią ugodę. 
Gdyby jednak sprawa sądowa 
się odbyła, to pewnie wyrok 
byłby taki sam jak z Wojewodą 
– PRZEGRANY, 

a 9 tysięcy mógłby przezna-
czyć na poprawę komunikacji 
Gminy z Radomiem, lub nie 
musiałby podnosić czynszów 
mieszkańcom bloków. A tak 
koleżanka z, w nagrodę za cho-
dzenie po gminie, otrzymała tak 
duże pieniądze. 

Wójt pewnie się tym nie przej-
muje, bo przecież nie zapłaci 

tego ze swoich pieniędzy. Za 
działania niezgodne z prawem 
zapłacą wszyscy mieszkańcy. 

Już pora żeby wójt i jego za-
stępca, którzy kosztują Gminę 
Jastrzębia ponad 15 tys. mie-
sięcznie wzięli odpowiedzial-
ność za swoje decyzje.

Jak tak dalej pójdzie, to cze-
go „nie przejedzą”, to wydadzą 
na mecenasów i opłaty sądowe 
zamiast na inwestycje i rozwój 
Gminy. 

Jak Państwo myślicie, czy 
oby na pewno te wszystkie 
ich działania wynikają „z sza-
cunku dla ludzi” i „w służbie  
człowiekowi”?

Gmina Jastrzębia 
nagrodami płynąca!
Wojciech Ćwierz wójtem jest 

zaledwie 7 miesięcy, dobrze 
fotela nie zagrzał, nie zdążył 
zrobić żadnych inwestycji, ale 
za to zdążył przyznać już DWA 
razy nagrody dla pracowników 
Urzędu Gminy (na koniec 2018 
roku i w maju 2019 roku). Czy 
nie uważacie Państwo, że to 
ogromna i nieuzasadniona roz-
rzutność? Czy tak postępuje 
dobry gospodarz? Nie wszy-
scy żyją tylko zabawą, oprócz 
„znajomych” są również zwykli 
mieszkańcy Gminy, którzy mają 
inne potrzeby. To oni muszą za-
płacić za wszelakie podwyżki, za 
zabawy Wójta i jego świty.

I jeszcze jedno. Cieszymy się, 
że wszystkie gminne wysiłki 
zogniskowane są wokół sportu. 
Sport tu i tam, wszędzie sport, 
zawody, olimpiady, mecze. Do-
brze byłoby, gdyby Wójt wcielił 
główną zasadę sportu w życie  
i zaczął wreszcie „grać fair play”.

Jastrzębia. Twoja Gmina  
Ogłoszenie płatne
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Dzień Puszczy Kozienickiej 2019
Tradycyjnie, w pierwszy weekend czerwca obchodzi-

liśmy święto miasta – Dzień Puszczy Kozienickiej. Te-
goroczną imprezę realizowaliśmy w ramach Letniego  
Grania Radia dla Ciebie.

Inauguracji wydarzenia w dniu 
dokonał Burmistrz Gminy Kozieni-
ce – Piotr Kozłowski oraz Dyrektor 
Promocji i Sprzedaży „Radia dla 
Ciebie” - Justyna Wawrzyńska-
-Bąk.

Od samego rana Kozienice goś-
ciły na żywo w rozgłośni Polskiego 
Radia. O historii miasta, jego poło-
żeniu, najnowszych inwestycjach 
i życiu kulturalno-artystycznym 
Kozienic na antenie „Radia dla 
Ciebie” opowiadali: Piotr Kozłow-
ski – Burmistrz Gminy Kozienice, 
Dorota Stępień – Zastępca Burmi-
strza ds. Społecznych, Mirosław 
Pułkowski – Zastępca burmistrza 
ds. Technicznych, Jolanta Tabor 
– Kozienicki Park Krajobrazowy, 
Tomasz Sot – Nadleśniczny Nad-
leśnictwa Kozienice, Marcin Zmi-
trowicz – Dyrektor Kozienickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu, Mar-
lena Zielińska – członek Grupy 
Twórczej Vena oraz Lech Wiśniew-
ski – Prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Kozienickiej.

Już od wczesnych godzin po-
rannych cały Ośrodek Rekreacji 
i Turystyki KCRiS wypełniony był 
dobrym humorem i radosną zaba-
wą, a to za sprawą specjalnie przy-
gotowanego BLOKU DLA DZIECI z 

okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka. Główni organizatorzy Og-
nisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród 
Jordanowski”, Enea Wytwarza-
nie Sp. z o.o. oraz Kozienicka Go-
spodarka Komunalna Sp. z o.o. 
przygotowali dla najmłodszych 
mnóstwo atrakcji. Były występy 
artystyczne, przejażdżki na ko-
niach, stoiska wystawiennicze, 
zajęcia plastyczne i mnóstwo kon-
kursów a to wszystko w otoczeniu 
dużego dmuchanego placu zabaw.

W godzinach wieczornych 

Amfiteatr nad Jeziorem Kozie-
nickim ugościł przybyłych  cie-
kawym i zróżnicowany program  
artystyczny.

Jako pierwszy na deskach 
Amfiteatru swoje umiejętności 
zaprezentowali  uczniowie ze 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Ko-
zienicach. Kolejnym programem 
artystycznym był występ kabare-
tu Jurki, który wprowadził pub-
liczność w doskonały humor, co 
było słychać nad całym jeziorem. 
A to nie koniec. Następnie pub-

liczność miała okazję pośpiewać 
radiowe hity  razem z zespołem 
Enej. Taneczne melodie sprawiły 
że publiczność mocno upominała 
się o bisy. Dopełnieniem i finałem 
muzycznym był występ zespołu 
Afromental, który mocnym rocko-
wym brzmieniem zaprezentował 
kozieniczanom utwory ze swojej 
najnowszej płyty.

Koncerty były niesamowite. 
W powietrzu unosiła się pozy-
tywna energia, a doskonale ba-
wiąca się publiczność głośnym 

śpiewaniem wystawiła najwyższą  
ocenę Artystom. 

Organizatorem Dni Puszczy Ko-
zienickiej była Gmina Kozienice 
oraz Polskim Radiem Regionalną 
Rozgłośnią w Warszawie „Radio 
dla Ciebie” S.A., przy partnerskiej 
współpracy z Kozienickim Domem 
Kultury im. Bogusława Klimczuka 
i Kozienickim Centrum Rekreacji i 
Sportu. 

Imprezę prowadzili prezenterzy 
Radia Dla Ciebie: Marek Wiernik i 
Justyna Sieniawska.

CEntrum 
rolno-oGroDnICZE
TRAnS-BUD

Kozienice, ul. Przemysłowa 3
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DIETETYK RADZI

OKO NA PIONKI

Gala MMA „Noc Prawdy”

Międzynarodowy Dzień Dziecka w Pionkach

Miłośnicy sportów walki mogli 
obejrzeć tego wieczoru starcia w 
różnych kategoriach wagowych 
od 70 do 120kg, walki były dy-
namiczne, z szybkimi wymiana-
mi ciosów zarówno w stójce, jak 
i w parterze. W walce wieczoru 

zmierzyli się ze sobą Mateusz 
Głuch i pionkowianin Jakub Ozga, 
który nie dał rywalowi żadnych 
szans i pięciorundową walkę za-
kończył już po półtorej minucie, 
totalnie dominując przeciwnika.

Galę MMA TFL, objął Hono-

rowym Patronatem Burmistrza 
Miasta Pionki, współorganizato-
rem był Wydział Sportu Rekreacji 
Urzędu Miasta Pionki, a partne-
rami: Centrum Aktywności Lokal-
nej w Pionkach i Miejski Ośrodek 
Kultury w Pionkach.

Już od wczesnych godzin przed-
południowych trwały zawody 
wędkarskie i rajd rowerowy, a 
po południu na Ogródku Jorda-
nowskim odbył się festyn. Tu 
każde dziecko mogło znaleźć coś 
dla siebie. Czekało na nich wie-
le nieodpłatnych atrakcji, m.in.: 
występy, gry, animacje, konkursy 
z nagrodami, malowanie twarzy, 
dmuchane zamki, pokazy moto-
cykli i sprzętu gaśniczego.

Od rana nad Stawem Górnym 
młodzi wędkarze uczestniczyli w 
zawodach wędkarskich zorgani-
zowanych przez Koło PZW Pionki 
Miasto. Ponad 30 uczestników 
podzielonych na trzy kategorie 
wiekowe rywalizowało w wędko-
waniu i rzucie do tarczy Arenber-
ga. Najlepsi otrzymali dyplomy 
i nagrody ufundowane przez: 
Urząd Miasta Pionki, PZW „Orka” 
Pionki, Pracownie Psychologicz-
ną Karola Pająka, Bogusława 
Romanowskiego „Termet”, Zbi-
gniewa Szymańskiego i główne-

go organizatora PZW Koło Pionki 
Miasto.

Miłośnicy turystyki rowerowej 
o godz. 10|:00 wyruszyli na VII 
Rajd Rowerowy szlakami Kozie-
nickiego Parku Krajobrazowego. 
Uczestnicy przejechali ulicami 
Pionek do zielonego szlaku przy 
miejscowości Januszno. Pierwszy 
przystanek był przy cmentarzu z 
okresu I Wojny Światowej. Da-
lej drogami leśnymi i szlakami 
rowerowymi dojechali do rezer-
watu „Źródło Królewskie”, gdzie 
zaplanowany był drugi odpo-
czynek. Rowerzyści odwiedzili 
Izbę Pamięci Przystanek Historia 
IPN. Rajd zakończył się w Ośrod-
ku Edukacyjnym Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego w Augu-
stowie. Tradycyjnie, na koniec 
rajdu dla wszystkich uczestników 
odbyło się ognisko oraz konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami. Orga-
nizatorem rajdu był Mazowiecki 
Zespół Parków Krajobrazowych 
– Zespół ds. Kozienickiego Parku 

Krajobrazowego, a współorga-
nizatorami: Starostwo Powia-
towe w Radomiu, Centrum Ak-
tywności Lokalnej w Pionkach,  
Miasto Pionki.

Festyn na Ogródku Jordanow-
skim zgromadził liczne grono 
dzieci z opiekunami.

Na scenie przywitali ich i złożyli 
życzenia: Burmistrz Miasta Pion-
ki - Robert Kowalczyk oraz Dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Pionkach - Ryszard Dybiński.

Podczas części artystycznej 
wystąpiły dzieci z pionkowskich 
szkół i przedszkoli oraz soliści i 
duety wokalne. Zaprezentowa-
ły się również sekcje taneczne 
działające w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Pionkach: tancerze z 
klubu „Kick” pod kierunkiem Lidii 
Żuchowskiej oraz grupa „Omen” 
i „Freaky Steps”. W trakcie festy-
nu odbył się też koncert Weso-
łych Nutek, lekcja iluzji dla dzieci 
i zawody sportowe.

Motorowe atrakcje przygoto-

wali członkowie Pionkowskiego 
Towarzystwa Motocyklowego. 
Strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej zaprezentowali dzie-
ciom swój najnowszy samochód 
gaśniczy, a policja prowadzi-
ła akcję znakowania rowerów. 
Harcerze ze Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej prowadzili  
loterię fantową.

Dzieci doskonale się bawi-
ły, korzystając z dmuchanych 
zamków, konnych przejażdżek 
i uczestnicząc w konkursach 

z nagrodami. Organizatora-
mi festynu był Urząd Miasta 
Pionki oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Pionkach. Partnera-
mi i sponsorami: ekoPionki Sp. 
z o.o., PWKC w Pionkach Sp. z 
o.o., OSP Pionki, Komisariat 
Policji w Pionkach, ZHR, Rada 
Rodziców PSP oraz Przedszkoli 
w Pionkach, WTZ w Pionkach, 
Towarzystwo Motocyklowe, 
Miejska Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych,  
QFG Sp. z o.o.

Moc atrakcji dostarczyła mieszkańcom Pionek 17 edycja Gali MMA TFL - Thunderstrike 
Fight League - „Noc Prawdy”, która odbyła się 25 maja 2019r. w Miejskiej Hali Sportowej.

Dla najmłodszych mieszkańców Pionek przygotowano mnóstwo ciekawych atrakcji z okazji 
ich najważniejszego święta w roku.

AKADEMIA NIEPODLEGŁOŚCI – SZKOŁĄ PATRIOTYZMU

Wśród uczestników spotka-
nia znaleźli się przedstawiciele 
Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śnia-
deckiego w Pionkach. ZIELONE 
reprezentowało 10 członków 
Szkolnego Klubu Debat Histo-
rycznych: Paweł Farbiś z kl. I IT, 
Andżelika Grabowska z kl. I FP, 
Szymon Jaworski z kl. I IT, Wik-
toria Michalska z kl. I FP, Bartosz 
Kołodziejczyk z kl. I IT, Emilia Sta-
chuczy z kl. I IT, Cezary Michalec z 
kl. I IT, Luiza Szulc z kl. I FP, Emilia 
Węsek z kl. I FP i Mateusz Toma-
szewski z kl. I IT. W ramach Aka-
demii Niepodległości IPN odbył 
się konkurs wiedzy o bohaterze 
wykładu. Do rywalizacji przystą-
piło 11.uczestników. Laureatami 
konkursu zostali: Szymon Jawor-
ski z ZS Pionki oraz Ernest Płach-
ta i Igor Kowalczyk – uczniowie z 
PSP Nr 5 Pionki. 

Następne zajęcia akademii 
Niepodległości dobyły się 8 maja 
2019 r. Zajęcia Akademii Niepod-
ległości przygotował i wygłosił 
wykład profesor Marek Wierz-
bicki na temat: „Józef Klemens 
Piłsudski (1867-1935) - twórca 
Niepodległej, Naczelnik Państwa 
i podkomendny Jan Prot (1891-
1957) budowniczy Pionek, legio-
nista, naukowiec i menadżer”.

W ramach Akademii Niepodle-
głości IPN odbył się kolejny kon-

kurs wiedzy o bohaterach wykła-
du. Do rywalizacji przystąpiło 12 
uczestników. Laureatami zostali: 
Igor Kowalczyk – uczeń PSP Nr 
5 Pionki, Szymon Jaworski – z ZS 
Pionki i Kacper Hyliński z PSP Nr 
5 Pionki.

Trzecie już zajęcia Akademii 
Niepodległości odbyły się 29 
maja 2019 r. Wykład na temat 
życia i dokonań Romana Dmow-
skiego, wybitnego polityka, męża 
stanu i jednego z Ojców Niepod-
ległości wygłosił prof. dr hab. 
Marcin Kruszyński z Lotniczej 
Akademii Wojskowej z siedzibą 
w Dęblinie. Po zakończeniu wy-
kładu p. Marcina Kruszyńskiego 
wzbogaconego prezentacją mul-
timedialną, odbył się konkurs 
wiedzy o bohaterze wykładu. Do 
rywalizacji przystąpiło 13 uczest-
ników, w tym pięcioro przedsta-
wicieli ZIELONEGO. Laureatami 
konkursu zostali: I miejsce zdobył 
Bartosz Kołodziejczyk uczeń ZS 

Pionki, zaś po dogrywce II miej-
sce zajął Kacper Hyliński z PSP Nr 
5 w Pionkach, III miejsce zdobył 
Paweł Farbiś, zaś IV miejsce zaję-
ła Luiza Szulc z ZS Pionki.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni 
ze zdobytych nagród i poszerze-
nia wiedzy historycznej. Udział 
w Akademii Niepodległości jest 
dla nas ciekawą przygodą inte-
lektualną. Dzięki „żywej lekcję 
historii” poszerzyliśmy swoje 
umiejętności słuchania i deba-
towania, co pozwoli nam bar-
dziej zaangażować się w pracę 
Szkolnego Klubu Debat Histo-
rycznych. Czekamy na kolejne 
spotkanie, które planowane jest 
na miesiąc październik 2019 r.,  
ocenili swój udział w Akademii 
Niepodległości jego członkowie  
reprezentujący ZIELONE.

- Gratuluję laureatom konkur-
sów zdobycia laurów i ogromnej 
wiedzy, zaś pracownikom IPN o/ 
Radom ciekawej formuły spot-
kań Akademii Niepodległości, 
które mają mieć wielki finał w 
2021 roku. Wszyscy uczestnicy 
zajęć otrzymali wpisy do indek-
su studenta akademii, notatniki 
i opaski odblaskowe z motywem 
flagi Polski oraz logiem IPN.

 Dzięki interesującym wykła-
dom i konkursom o kolejnych 
bohaterach moi uczniowie po-
szerzają swoją wiedzę historycz-
ną, wykazują się kreatywnym 
myśleniem oraz z większym za-
pałem uczestniczą w lekcjach 
historii, podsumował udział w 
spotkaniach Jacek Malicki, belfer  
historii z ZIELONEGO.

 
ZS Pionki – Jacek Malicki.

17 kwietnia 2019 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w 
Pionkach została zainaugurowana Akademia Niepodle-

głości IPN. Prace Akademii Niepodległości rozpoczęły się wy-
kładem dr hab. Sebastiana Piątkowskiego z Delegatury IPN 
w Radomiu. Wystąpienie dotyczyło życia i dokonań Ignacego 
Jana Paderewskiego. Spotkanie prowadził prof. dr hab. Ma-
rek Wierzbicki z Delegatury IPN w Radomiu. 

By nie zgasł płomień
25 maja w sali kameralnej CK-A w Kozienicach odbyło się 

rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Historycznego 
"Bo takie dziedzictwo wziął po dziadku wnuk".

S ł o w a 
E d w a r d a 
Słonskiego, 
poety-legio-
nisty, którego 
pomnik mo-
żemy oglą-
dać na placu 
na rogu ulic 
Warszawskiej i Sportowej, stały 
się tytułem konkursu, w ramach 
którego młodzieży ze szkół w po-
wiecie kozienickim postawiono 
zadanie opisania jakiejś rodzinnej 
pamiątki historycznej, związanej 
z udziałem w walkach o odzyska-
nie i utrzymanie przez nasz Naród 
wolności i suwerenności. Chodzi-
ło zatem o mikrohistorię, histo-
rię rozgrywającą się na poziomie 
regionu, miasta lub wsi czy wręcz 
rodziny. Tę historię, która zwy-
kłych ludzi dotyka najmocniej, a 
najrzadziej bywa udokumentowa-
na, przez co zbyt często popada w 
zapomnienie.

O sens i cel organizowania 
przez Muzeum Regionalne w Ko-
zienicach takiego konkursu chcie-
liśmy zapytać dyrektora muzeum, 
Krzysztofa Reczka, okazało się to 
jednak zbędne, ponieważ w swo-
jej krótkiej przemowie do zebra-
nych określił to chyba najzwięźlej 
i najdobitniej, jak tylko można:

"...by nie zgasł płomień."
Niosącymi płomień byli tego 

dnia przede wszystkim uczestni-
cy konkursu: 14 młodych ludzi z 
czterech szkół z terenu powiatu. 
Sześcioro z nich zostało nagrodzo-
nych (w dwóch kategoriach wie-

kowych), czworo 
otrzymało wy-
różnienia, pozo-
stali nagrody za 
udział w konkur-
sie, ponieważ, 
jak kilkakrotnie 
podkreślała re-
p r e ze n t u j ą c a 

muzeum w składzie jury Ewa 
Jażwińska, tego dnia zwycięzcami 
byli wszyscy, bo wszyscy dokonali 
czegoś ważnego. Przewodniczą-
cy komisji, Kazimierz Jaroszek 
z Archiwum Państwowego w 
Radomiu, położył z kolei nacisk 
na zaskakująco wysoki poziom 
wszystkich nadesłanych prac.

W kategorii szkół ponadpo-
stawowych nagrodzono Jakuba 
Gumińskiego (I miejsce), Julię Pa-
chocką (II miejsce) i Sandrę Kocyk 
(III miejsce).

W kategorii szkół podstawo-
wych zwyciężyli Adam Król (I miej-
sce – jego pracę możecie Państwo 
przeczytać w nr .... OKA!), Tristan 
Mizak (II miejsce) i  Julia Sztrekier 
( III miejsce).

Wyróżnione zostały Aleksandra 
Reczek, Julia Markwat, Emilia Po-
pis i Weronika Seroka, nagrodzeni 
zaś za udział w konkursie Bartosz 
Sztrekier, Jakub Pacocha, Karolina 
Różańska i Martyna Górniak

Ramy artystyczne dla całej uro-
czystości stworzyły otwierający ją 
wystąp dzieci ze szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kozienicach oraz 
zamykający – uczniów Szkoły Mu-
zycznej nr 1 w Kozienicach oraz 
Orkiestry Dętej kozienickiej OSP.
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Ida Czerwcowa po raz IV
Fundacja Energia-Działanie w Kozienicach zaprasza do udziału w IV edycji kampanii społecz-

no-charytatywnej Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi, która odbędzie się w dniach 15-16 
czerwca 2019r. na terenie miasta Kozienice.

Środki zebrane podczas te-
gorocznej kampanii zostaną 
przeznaczone na wsparcie fi-
nansowe kobiet z naszego tere-
nu walczących z nowotworem, 
znajdujących się w trudnej sy-
tuacji finansowej oraz na ba-
danie USG piersi kobiet z Zie-
mi Kozienickiej w przedziale  
wiekowym 18-49 lat.

Jak wygląda harmonogram 
działań kampanii?

W sobotę, 15 czerwca, w go-
dzinach 9:00-20:00 w budynku 
I L.O. W Kozienicach będzie od-
bywała się rejestracja potencjal-
nych dawców komórek macierzy-
stych – DKMS. Jednocześnie blok 
konkursów rozpocznie maraton 
matematyczny, który będzie roz-
grywany między 9:00 a 10:00 
w trzech kozienickich szkołach: 
PSP nr 3 (młodsze klasy szkoły 
podstawowej), PSP nr 4 (klasy 
starsze i III kl. Gimnazjum) oraz  
I L.O. (szkoły ponadpodstawo-
we). W tych samych godzinach 
w PSP nr 4 odbędzie się kon-
kurs wiedzy olimpijskiej. Zaraz 
po konkursie (10:30-12:00), w 
tej samej szkole będzie mia-

ło miejsce spotkanie z Piotrem 
Markiewiczem, kajakarzem-
-medalistą olimpijskim oraz Łu-
kaszem Fafińskim, trenerem za-
paśników z Radomia. Będzie też  
pokaz zapasów!

Sztafeta pływacka zaplanowa-
na jest na godzinę 10:00-11:00 
na pływalni "Delfin". Tam też 
będzie miała miejsce zbiór-
ka publiczna. Jednocześnie na 
przyległym boisku, w godzinach 
10:00-14:00 odbędzie się turniej 
piłki plażowej.

W niedzielę, 16 czerwca, 
działania będą obywały się 
równolegle w Centrum Kul-
turalno - Artystycznym i nad  

kozienickim jeziorem.
Działania w CKA:
9:00-20:00 - rejestracja po-

tencjalnych dawców komórek 
macierzystych – DKMS; 9:00-
16:00 – wizaż, zbiórka publiczna; 
10:00-14:00 praktyki z elektro-
wni; 13:00-15:00 – wykłady on-
kologa i dietetyka; 15:00-16:30 
– warsztaty z samobadania piersi 
z wykorzystaniem fantomów;

17:30-18:00 – wręczenie na-
gród laureatom odbywających 
się w ramach kampanii konkur-
sów i zawodów i podsumowanie 
akcji; 18:00-19:00 koncert Piotra 
Selima z zespołem.

Działania nad jeziorem:
10:00-11:00 - zawody kaja-

kowe (starsze klasy szkół pod-
stawowych i III kl. gimnazjum); 
12:00-14:00 zawody kajakowe 
(szkoły ponadpodstawowe i ka-
tegoria Open); 14:00 – 17:00 – 
grill; 15:30 – 17:00 – złot miłoś-
ników motocykli.

Tygodnik OKO jest jednym  
z patronów medialnych kampa-
nii, o której wszystkiego dowiecie 
się Państwo na stronie idaczerw-
cowa.pl. Patronat honorowy nad 
kampanią objęli Burmistrz Gmi-
ny Kozienice Piotr Kozłowski oraz 
Starosta Powiatu Kozienickiego 
Andrzej Jung. Najważniejszym 
z partnerów akcji jest Enea Wy-
twarzanie. Wciąż aktualizowana 
lista patronów i partnerów do-
stępna jest na stronie kampanii.

Festyn Rodzinny w Janikowie  - 
Pomagamy Oliwierowi
Po VIII Festynie Rodzinnym, który odbył się 30.05 na tere-

nie przedszkola numer IV w Kozienicacach, kolejną impre-
zą, podczas której będzie można wspomóc leczenie małego 
Oliwiera, będzie Festyn Rodzinny, którego organizatorem jest 
Parafia p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Janikowie.

Festyn odbędzie się 16 czerw-
ca w godzinach 15:00-20:00 na 
boisku szkolnym Szkoły Podsta-
wowej w Janikowie k. Kozienic. 
Rozpocznie się występami arty-
stycznymi dzieci i młodzieży. Za-
grają dwa zespoły muzyczne:  Se-
lekt i Quatro Band.

Gośćmi głównymi będą Michał 
Fabiszewski - finalista V edycji 
programu Master Chef  i Just Edi 
Show - iluzjonista, finalista pro-
gramu Mam Talent. Gwiazdą bę-
dzie wieczoru skrzypek Tomasz 
Dolski, finalista Must Be the Mu-
sic, który wystąpi z gościnnym 
udziałem Ewy Dolskiej (zagra o 
godzinie 19).

Główne atrakcje:
- Strefa VR firmy InGame z War-
szawy
- Bubble Football
- Paintball strefa dla dzieci

Ponadto:
- Dmuchańce
- Malowanie buziek
- Fotobudka
- Postaci z bajek
- Zabawy w formie loterii i licytacji
- Animatorzy i inne atrakcje dla 
dzieci m.in. wozy strażackie, mo-
tory, konie

- Grill i inne przekąski
Serdecznie zapraszamy na fe-

styn, który będzie okazją zarówno 
do zabawy, jak i do zrobienia cze-
goś dobrego i ważnego!


