
Nie zawsze rzucał się w oczy. 
Trudno było spotkać go „na 
mieście”, raczej pozostawał 
wierny swojemu „rewirowi”. I 
choć on sam nie wkraczał zbyt 
często na inne rejony, w jego 
gościnne progi przybywały 
szeregi kozieniczan (choć nie 
tylko) starszego i młodszego 
pokolenia. Jego „Pub Ziele-
niak” stał się miejscem spot-
kań ludzi z totalnie różnych 
światów. Choć nie zawsze 
wszyscy mieli ze sobą po dro-
dze, w jakiś magiczny sposób 
tam siadali ramię w ramię i są-
cząc zimne piwo dyskutowali 
aż po świt o najróżniejszych 
tematach. 

Przez wiele lat to właśnie za 
niepozornymi drzwiami lokalu 
przy ulicy Lubelskiej wzrastała 
kultura alternatywna Kozie-
nic. Liczby kapel muzycznych, 
które zagrały koncerty w 
„Pubie Zieleniak”, chyba nikt 
nie jest w stanie precyzyjnie 
oszacować. „Zielony” dawał 
szansę totalnie nieznanym ze-
społom, które chciały zagrać 
dla kilkunastu osób w obskur-
nej sali, ale występowały tam 
również tak znane na alter-

natywnej scenie formacje jak 
„Inkwizycja” czy „Fruhstuck”. 
To wskazywało, jak wielkim 
szacunkiem w branży muzycz-
nej cieszy się Rafał. 

Chyba nikt w „Pubie Zie-
leniak” nigdy nie widział 
podniesionych rolet w ok-
nach, chyba oddzielały one 
ten zupełnie inny świat od 
całego zła czającego się za 
drzwiami. Łatwo było zato-
pić się w wielogodzinnych 
rozmowach, zapominając 
o upływającym czasie. Gdy 
przedstawiciele różnych śro-
dowisk toczyli ze sobą dysku-
sje, „Zielony” stał za barem,  
w swoim nieodzownym far-
tuchu, z tajemniczym uśmie-
chem drapiąc się po brodzie. 
Najczęściej z małą szklaneczką 
Paulanera, czasem oglądający 
transmisję z meczów swojego 
ukochanego Widzewa Łódź. 
Zawsze pomstował, gdy ktoś 
przychodził do jego lokalu w 
koszulce Legii Warszawa. Od-
grażał się wówczas, że nie ma 
opcji, że takiej osobie piwa nie 
sprzeda. Przy czym, wypowia-
dając te słowa, z uśmiechem  
już je nalewał. 

Jego światem był właśnie 
jego pub. O tym, jak waż-
ne to miejsce, świadczyły 
zawsze okresy świąteczne. 
Chociaż w Kozienicach nie 
brakowało lokali, to właśnie 
do jego drzwi pukały setki 

osób, które przyjeżdżały do 
rodzinnego miasta. To właś-
nie u „Zielonego” można było 
spotkać dawno niewidzia-
nych kumpli. To właśnie tam 
odżywały i nawiązywały się 
przyjaźnie pomiędzy ludźmi 
z zupełnie różnych pokoleń.  
A Rafał, który najczęściej 
osobiście otwierał drzwi 
do swojego świata, stwier-
dzał „o nie, to wy, a było 
tak spokojnie”. Po czym  
z uśmiechem i pogodą ducha 

proponował toast „za konku-
binat”, a wszystko kończyło 
się legendarnym „goodbye 
drinkiem”, który zazwyczaj nie 
bywał tym ostatnim. Aż do 
pewnego feralnego, lipcowe-
go wieczoru 2020 roku. Wte-
dy właśnie „goodbye drink” 
okazał się rzeczywiście tym 
pożegnalnym. 

Wraz z niespodziewanym 
odejściem Rafała zamknęła 
się pewna epoka. Nie będzie 
już nigdy takich koncertów, 
wieczorów, rozmów do bla-
dego świtu. Odeszła postać, 
która – być może trochę nie-
zależnie od własnej woli – sta-
ła się dla wielu kozieniczan 
kimś absolutnie wyjątkowym.  
I choć sam „Zielony” zawsze 
pozostawał niezwykle skrom-
ny, był… kultowy. Pewne hi-
storie na pewno nie zostaną 
opowiedziane publicznie,  
a znać je będą jedynie uczest-
nicy tamtych wydarzeń.  
I z całą pewnością zadbają  
o to, by pamięć o Rafale nigdy 
nie zaginęła. 

„Nie ma nic. I pusty pokój. 
Spokój. Tak już zostanie…”. Te 
drzwi zostały zamknięte zbyt 
wcześnie. Jeszcze tyle było 
spraw do obgadania, jeszcze 
tyle kwestii do rozstrzygnię-
cia. Chyba każdy, kto choć 
raz zawitał do Zielonego, pa-
mięta doskonale jego nigdy 
niespełnioną groźbę: „mat-
ka się dowie, zobaczysz!”. 
I z całą pewnością wszyscy 
woleliby, żeby matka się do-
wiedziała, by miał jej kto  
o tym powiedzieć…

Emil Kopański
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Kozienice straciły postać absolutnie wyjątkową. Niebanalną, nieprzewidywalną 
i zagadkową. Postać, która budowała kulturę miasta. Nie zawsze tę najbardziej 

widoczną, ale tę zakulisową, alternatywną. Dla mnóstwa kozieniczan Rafał 
Lechański, bardziej znany jako „Zielony”, pozostanie w pamięci człowiekiem-
instytucją. Człowiekiem, który odszedł zdecydowanie za wcześnie.

Goodbye, „Zielony”. Jeszcze się zobaczymy…
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1043), że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,  
w dniu 30 czerwca  2019 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu 
na budowę i rozbiórkę dla: 

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

inwestycja: „budowa, przebudowa, rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom od km 92+552 do km 
100+850 realizowana w ramach zadania „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót 
LOT-ów: C, D, E w formie „projektuj i buduj” w ramach projektu POLiŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka 
– Radom (LOT C, D, E) na terenie działek położonych w m. Radom, powiat m. Radom, województwo mazowieckie

Adres inwestycji:
powiat m. Radom, gmina Miasto Radom
obręb 0020 Gołębiów:
działki ew. nr: 204, 144/7, 145/12, 146/7, 146/9, 146/11, 203/6, 147/3, 148/3, 82, 84, 86, 77/3, 78/3, 79/3, 80/3, 81/1, 149, 
83, 85, 101/3, 105/3, 110/2, 118/3, 122/3, 126/9, 79/4, 102/3, 107/1, 114/3, 119/3, 123/4, 126/10, 199, 100/1, 108/1, 115/3, 
120/3, 124/4, 127/4, 81/2, 80/4, 104/3, 109/4, 116/3, 121/2, 125/4, 103/3, 203/7, 202/1, 23/4, 24/3, 25/3, 147/41, 145/1, 
112/1, 113/1, 230/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 12/3, 104/3, 103, 105/3, 106/4, 107/4, 108/4, 109/3, 110/3, 111/3, 
112/7, 113/5, 114/3, 1, 109/4, 115/2, 119/1, 122/2, 110/4, 115/1, 120/1, 123, 230/4, 113/6, 118/2, 121/1, 126, 114/4, 118/1, 
122/1, 12/4, 37, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 41/2, 48/3, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 52/3, 53/3, 38/5, 137/5, 40/3, 41/3, 42/3, 33/3, 
32/3, 34/3, 35/1, 36/1, 40/2, 42/2, 43/1, 45/11, 46/3, 50/3, 58/3, 41/4, 45/9, 45/3, 56/3, 55/3, 40/4, 44/1, 45/8, 48/2, 51/3, 
38/6, 39/13, 48/4, 54/3, 42/4, 45/10, 46/1, 49/3, 57/3, 39/1, 157, 124/3, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 205/395, 205/396, 
144/11, 146/4, 138/1, 155, 147/3, 148/3, 149/3, 150/3, 151/3, 152/3, 153/3, 154/3, 139/1, 156, 124/4, 154/4, 205/397, 
152/4, 153/4
obręb 0030 Dzierzków:
działki ew. nr: 1/1, 1/2, 1/3, 4/1, 8/1, 42/2, 42/4, 42/5, 44/2, 44/3, 44/4, 41/4, 8/7, 8/8, 6/1, 5/3, 5/4, 5/6, 3/1, 5/8, 4/7, 2, 14/1, 
14/2, 16, 18, 20, 22, 24/1, 25/3, 25/2, 26/2, 26/1, 40/1, 
obręb 0032 Dzierzków 2:
działki ew. nr: 206, 139/3, 136/7, 136/5, 134/3, 132/3, 130/3, 126/4, 128/9, 128/7, 123/3, 121/3, 119/3, 117/3, 126/3, 128/8, 
obręb 0250 Krzewień:
działki ew. nr: 69, 1/1, 2/3, 2/4, 3/3, 71/3, 4/3, 72/3, 5/3, 73/3, 6/3, 74/3, 7/3, 75/3, 8/3, 76/3, 77/3, 9/3, 78/3, 10/3, 79/3, 11/3, 
12/3, 80/3, 13/3, 81/3, 14/3, 43/3, 44/3, 45/3, 96/1, 70, 83/3, 82/3, 15/3, 84/3, 18/3, 86/1, 87/1, 19/3, 88/1, 20/3, 21/3, 89/1, 
36/3, 90/1, 37/3, 91/1, 38/3, 92/1, 39/3, 93/1, 40/3, 41/3, 94/1, 42/3, 95/3, 95/5, 68, 49/3, 50/3, 51/3, 67/3, 45/4, 50/4, 52, 
49/4, 54/6, 46, 51/4, 53, 103, 48, 132, 51/3, 52/3, 53/3, 54/3, 55/3, 56/3, 57/9, 57/7, 58/3, 59/3, 60/3, 61/3, 62/9, 62/7, 63/3, 
79/3, 80/3, 64/3, 65/3, 66/3, 67/3, 68/8, 69/6, 70/3, 71/3, 72/3, 73/3, 74/3, 75/3, 76/3, 77/3, 78/3, 131/5, 133/1
obręb 0290 Nowa Wola Gołębiowska:
działki ew. nr: 33/3, 34/3, 35/3, 36/3, 37/3, 38/3, 39/3, 40/3, 41/3, 49/1, 42/3, 43/3, 44/3, 45/3, 46/3, 47/3, 48/3, 49/8, 1, 3/1, 
4/1, 5/1, 6/1, 7/2, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3, 12/3, 7/3, 8/4, 4, 1/4, 2/4, 5/3, 5/4, 3, 2/5, 1/5, 5/5, 11, 15/3, 16/3, 16/4, 2/3, 3/3, 4/3, 
5/3, 10/3, 17/3, 12/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 6/4, 9/4, 7/4, 4/4, 12/4, 5/4, 8/4, 1, 13/1, 10/4
obręb 0300 Stara Wola Gołębiowska:
działki ew. nr: 20, 9/7, 23/5, 23/6, 10/4, 11/4, 15/9, 15/7, 21/3, 22/3, 16/3, 13/2, 11/5, 16/4, 9/8, 10/5, 15/10, 18, 13/4, 23/7, 
14, 19, 22/4, 21/4, 43, 44, 45, 30/3, 46/1, 32/3, 34/4, 34/5, 36/5, 36/6, 38/3, 40/3, 40/4, 47/1, 169/6, 54/7, 41/1, 49/3, 57/3, 
59/4, 51/3, 53/3, 62/4, 62/5, 55/3, 60/3, 63/3, 163/3, 48, 68/16, 68/18, 68/20, 65/4, 65/5, 66/3, 69/7, 34/6, 36/7, 68/21, 69/8, 
68/17, 163/4, 166/1, 164, 68/19, 69/1, 68/1

Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie,  
w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym. Na powyższe 
postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy zażalenie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
(Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, w godzinach pon. 13.00-16.00, czw. 8.00-12.00), gdzie można 
zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Strona może zapoznać się z aktami postępowania na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min i nie może zostać przedłużony. W jednym pokoju może 
przebywać tylko jedna osoba do danej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz dezynfekcji 
dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. 

Odbiory osobiste pism z organu i dokumentacji projektowej, będą się odbywać wyłącznie w poniedziałek  
w godz. 13.00 - 16.00 lub w czwartek w godz. 8.00 - 12.00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 
22 695-62-19. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane. Osoba odbierająca dokumentacje z urzędu powinna 
używać zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos.

Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania telefonicznie w poniedziałek w godz. 13.00 - 
16.00 lub w czwartek w godz. 8.00 - 12.00 pod nr 22 695-66-89. Informacja ta ma na celu jedynie 
przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas rozmowy strony nie uzyskają informacji  
o planowanym terminie zakończenia postępowania.

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

Data publicznego obwieszczenia: 23 lipca 2020 r.
WI-I.7840.7.49.2020.JK

TA.4150.15.2020                                                       Kozienice, 23.07.2020 r.
Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice

z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wynajem lokalu użytkowego (garażu) Nr 12, położonego  
w budynku murowanym przy ul. Warszawskiej 63  w Kozienicach 
(działka nr ew. 1802/6, KW RA1K/00042073/6). 

Powierzchnia garażu:           31,00 m2

Wyposażenie lokalu:            inst. elektryczna
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2:  3,20 zł/m2

Kwota postąpienia w przetargu           1,00 zł/m2

Wysokość wadium            200,00 zł  
 
I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, osobowe spółki 
prawa handlowego 
oraz inne podmioty.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł (dwieście zł). Wpłaty nale-
ży dokonać: Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice,  
ul. Radomska 36, nr konta 87 1240 5862 1111 0010 4909 3594: 
• dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie przelewu lub po-
twierdzenie z działu finansowo - księgowego o dokonanej wpłacie na 
koncie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg,
• na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu 
musi figurować ten sam podmiot co przystępujący do przetargu ustnego, 
• na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać 
oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium  
tj. adres garażu,
3. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie nota-
rialne do udziału w przetargu oraz do zawarcia umowy.
4. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu z opła-
tami z tytułu opłat publiczno - prawnych (co najwyżej 1 m-c przed prze-
targiem).
II. Uwagi!
1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal użytkowy obejmuje oprócz 
wynegocjowanej stawki czynszu również VAT w wysokości 23 %.
2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty dodatkowe tj.:
a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych 
umów z dostawcami w tym: z tytułu zużycia energii elektrycznej - opłata 
naliczona zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem rozliczania 
mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu 
nieruchomości;
b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy 
Kozienice.
3. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
4. Adaptacja garażu do własnych potrzeb Najemcy, nastąpi za zgodą Wy-
najmującego, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 
5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:
a) ze stanem technicznym garażu w terminie uzgodnionym z Wynajmu-
jącym;
b) z wzorem umowy najmu;
c) z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów znajdu-
jącym się u Organizatora przetargu lub na stronie BIP (zmkgk.bip.kozie-
nice.pl). 
6. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego wa-
dium), który:
• w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-praw-
nych na rzecz właściciela lokalu tj. Gminy Kozienice; 
• w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIU 20 SIERPNIA 2020 ROKU O GODZ. 12:00

w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice 
przy ul. Radomskiej 36.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny!
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 
048 614 43 88 i kom. 784 921 723 lub osobiście w siedzibie ZMKGK przy ul. 
Radomskiej 36. Osoba upoważniona do kontaktu: Arkadiusz Kulczyński.
  
                Dyrektor 

                                                                         mgr Robert Gregorczyk

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach

przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3
INFORMUJE

 że posiada do wynajęcia lokal użytkowy 
na działalność gospodarczą przy ul. Osiedle Pokoju 6

 w Kozienicach o pow. 242,13 m2.
Wszystkich zainteresowanych prosimy 

o składanie ofert w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Kozienicach 

pokój nr 1, sekretariat tel. 48 614-58-74.

TA.4150.17.2020                                                                                                      Kozienice 23.07.2020 r.
Dyrektor 

Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 65 ze zm.), oraz Zarządzenia Nr 516/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie udziele-
nia pełnomocnictwa Dyrektorowi jednostki budżetowej „Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice”  informuje, 
że w dniach od 23.07.2020 r. do 13.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 5 w Kozienicach, w siedzi-
bie jednostki Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach oraz na stronach 
internetowych: Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, został podany do 
publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego: lokal użytkowy Nr 30 o powierzchni 142,50 m2, położony  w budynku przy ul. Kopernika 8 w 

Kozienicach, zlokalizowanym na działce o nr ewid. 2205/6, RA1K/00030729/3.
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 048614-43-88, 

kom. 784-921-723 lub osobiście w siedzibie jednostki ZMKGK przy ul. Radomskiej 36, 26-900 Kozienice.           
 Dyrektor mgr Robert Gregorczyk 

Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

13
sierpnia                   
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Mała gmina wiejska leżąca 
w otulinie Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego na południu 
Mazowsza zaprasza wszystkich, 
którzy cenią sobie spokój, ciszę 
i wyjątkowy mikroklimat. Jesz-
cze w czasie prac przy budowie 
kolei, jeden z jej wykonawców 
- Grek Antonis Jani zwrócił uwa-
gę na mikroklimat panujący w 
tych okolicach. Rozreklamował 
miejscowość, jako letniskowo-
-uzdrowiskową. Od tego czasu 
przyjeżdża tu coraz więcej wcza-
sowiczów. Zaczynamy więc naszą 
wirtualną podróż po Garbatce.

Wysiadka Garbatka
Do tego uroczego zakątka Ma-

zowsza prowadzi droga krajowa 
nr 79. Można również dojechać 
koleją. Jeśli zdecydujesz się na 
podróż tym drugim środkiem 
transportu to już chwilę po 
opuszczeniu wagonu kolejowego 
zobaczysz wybudowany w 1919 
roku dworzec PKP. Do 8 września 
1939, kiedy to dworzec został 
zbombardowany przez niemie-
ckie lotnictwo, posiadał drugie 
piętro w postaci nadbudówki zaj-
mującej prawą stronę budynku. 
Obecnie budynek został wyre-
montowany.

Budynek dworca, to dopiero 
początek naszej podróży. Kilka 
kroków za nim natkniecie się 
na zmodernizowany Skwer im. 

Mjr. Władysława Szymanow-
skiego. W centralnym punkcie 
skweru umiejscowiona została 
poruszająca się kula, na które 
znajduje się mapa świata. Na te-
renie skweru możemy podziwiać 
również wystawę rzeźb, która 
powstała w ramach Międzynaro-
dowego Pleneru Ekspresji Twór-
czej Malarstwa i Rzeźby Puszcza 
Kozienicka.

Dla wszystkich, którzy zdecy-
dowali się pozostać kilka dni w 
naszej miejscowości mamy rów-
nież coś dla ciała. Tuż za skwe-
rem znajduje się kompleks boisk 
Orlik 2012, kort tenisowy oraz 
siłownia zewnętrzna. W tym 
miejscu możemy również roz-
począć swoją wędrówkę pieszą 
„Szlakiem Garbackich Willi”. Już 
kilkadziesiąt metrów dalej znaj-
duje się Willa Nadleśnictwa. Wy-
budowana została w 1926 roku 
jako siedziba nadleśniczego. Jest 
to jedna z najokazalszych, drew-
nianych willi Garbatki. W swojej 
zasadniczej części, jest dużym, 
piętrowym budynkiem na pla-
nie krzyża. Nietuzinkowa archi-
tektura, usytuowanie na zboczu 
wzniesienia oraz otoczenie licz-
nych drzew, czyni z willi wdzięcz-
ny obiekt do fotografowania. 
Szczególnie godne uwagi są fine-
zyjnie wykonane, okienne detale 
architektoniczne a także bogato 
zdobione kominy. Do końca 1972 

roku, budynek był siedzibą Nad-
leśnictwa Garbatka.

Garbatka-Letnisko to nie tylko 
zwiedzanie. To również miejsce, 
gdzie każdy może pospacerować 
po Puszczy Kozienickiej, gdzie 
drzewostany sosnowe mają spe-
cyficzną aurę, zapach i świeżość 
powietrza. W upalne dni zapew-
niają kojący cień zimą zachwyca-
ją zielenią.  Wędrując po puszczy 
poruszać się będziesz wzdłuż do-
liny Krypianki, która meandrując 
i tworząc liczne wysepki płynie 
malowniczym wąwozem o dłu-
gości ok 300 metrów. Z dna doli-
ny wypływają liczne źródełka. 

Dla tych, którzy chcą jednak 
zażyć chłodnej kąpieli w sercu 
puszczy zapraszamy na teren 
Ośrodka Wypoczynkowego Po-
lanka. W tym miejscu pod czuj-
nym okiem ratownika skorzy-
stasz ze zbiornika wodnego. Tuż 
obok znajduje się również boisko 
do piłki siatkowej oraz mini plac 
zabaw dla dzieci.

Jeśli jednak lubisz długie spa-
cery lub zamierzasz poruszać się 
również rowerem to zachęcamy 
do dowiedzenia ścieżki przyrod-
niczo-krajobrazowej Krępiec. 
Wędrówka tym szlakiem pozwoli 
ci podziwiać uroki tutejszego kra-
jobrazu, poznasz bogactwo sied-

lisk przyrodniczych a być może 
doświadczyć bliskiego spotkania 
żyjących tu zwierząt.

Projekt Alpaka
Jeśli zdecydowaliście się po-

zostać choć dłużej w naszej Gar-
batce lub poznaliście jej walory 
turystyczne mamy dla was miłą 
niespodziankę. Kilka tygodni 
temu na terenie naszej miejsco-
wości powstał wyjątkowy projekt 
– Projekt ALPAKA.

Aneta miłośniczka zwierząt 
i natury, coach, absolwentka 
pedagogiki specjalnej, licznych 
kursów i szkoleń psychotera-
peutycznych oraz coachingo-
wych, pracująca wiele lat w HR 
w korporacjach, przekonana, że 
nadszedł już czas, by dogonić 
marzenia postanowiła porzuć 
wielkomiejskie zajęcia i pracę. 
W ten właśnie sposób do naszej 
małej miejscowości trafiło cztery 
cudowne alpaki.

- Po siedemnastu latach zre-
zygnowałam z pracy w korpora-
cji. Wróciłam na wieś i wspólnie 
z partnerem założyłam Projekt 
Alpaka. Ukończyłam kurs z alpa-
koterapii. Korzystam z wykształ-
cenia w zakresie pedagogiki 
specjalnej i psychoterapii oraz z 
doświadczeń hr-owych, coachin-

gowych, jak też tych zdobytych 
przy organizacji eventów edu-
kacyjnych - opowiada o swojej 
życiowej decyzji właścicielka  
Aneta Wróbel.

- Nasze cztery Alpa Chłopaki 
– Gutek, Tadzik, Gniewko i Tofik 
żyją w zgodzie z psami, kotami, 
kurami i królikami w miejscowo-
ści Garbatka-Letnisko położonej 
w otulinie Puszczy Kozienickiej. 
Uczymy się siebie nawzajem i 
rozwijamy nasz projekt – miejsce 
wypoczynku i rekreacji. Miejsce, 
w którym czas płynie wolniej, ba-
terie ładują się szybciej, a endor-
finy przeszywają na wskroś. Za-
praszamy od wtorku do niedzieli 
na spotkania z naszymi alpakami 
a dla tych, którzy chcą spędzić 
dłuższą chwilę u nas – na ogni-
sko. Więcej informacji można 
uzyskać na stronie Pojektalpaka.
pl – dodaje Pani Aneta.

Wizyta w Garbatce-Letnisku 
zapewne na długo zapadnie 
wam w pamięci. Od spacerów po 
puszczy, kąpieli na „Polance” czy 
spotkania z alpakami. Garbatka-
-Letnisko zaprasza wszystkich, 
którzy cenią sobie swobodę po-
ruszania, wolność, wypoczynek 
na łonie natury. 

Zapraszamy już dziś!

Wakacje i odpoczynek w Garbatce-Letnisko
GARBATKA-LETNISKO

Jeśli szukasz miejsca, które warto odwiedzić i choć na chwilę 
uciec od wielkomiejskiego zgiełku, to mamy coś dla ciebie. 

W Garbatce-Letnisku można odpocząć, pooddychać świeżym 
powietrzem, ale także pozwiedzać. Można również miło 
spędzić czas w towarzystwie wyjątkowych Alpak. 

Jubileusz 100-lecia urodzin
Pani Heleny Wójcik
Niecodzienny jubileusz obchodziła Pani Helena Wójcik z Garbatki-Letnisko. Czcigodna Jubi-

latka 11 lipca 2020 roku ukończyła 100 lat. Obchody wyjątkowej uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą sprawowaną przez ks. dr. Macieja Będzińskiego w intencji Jubilatki w kościele 
w Garbatce-Letnisko. W tym dniu Pani Helenie towarzyszyła najbliższa rodzina, przyjaciele, 
sąsiedzi oraz władze samorządowe. 

Z okazji urodzin Szanowna Jubi-
latka otrzymała moc prezentów i 
kwiatów, a zaproszeni goście zło-
żyli serdeczne życzenia i odśpiewali 
głośne "Dwieście Lat". Dopełnie-
niem uroczystości jubileuszowej był 
specjalnie na tę okazję przygotowa-
ny urodzinowy tort. Zacnej Stulatce 
urodzinowe życzenia i gratulacje 
złożyli również: Wójt Teresa Frysz-
kiewicz oraz w imieniu Rady Gmi-
ny - Przewodniczący Włodzimierz 
Mazur. Pani Wójt wręczyła Dostoj-
nej Jubilatce symboliczny bukiet 
kwiatów oraz upominek gratulując 
wspaniałego jubileuszu i życząc ko-
lejnych lat życia w dobrym zdrowiu, 
wielu radosnych chwil, pełnych 
życzliwości i miłości najbliższych. 

 Beata Kowalik

INFORMACJA O WYWIESZENIU 
WYKAZU NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko stosownie do art. 35 
zmościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.),  informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko 
przy ul. Skrzyńskich 1 oraz na stronie internetowej Urzędu 

Gminy www.garbatkaletnisko.pl, został podany do pub-
licznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w obrębie 
geodezyjnym Brzustów i Anielinna okres 21 dni, licząc od 

dnia 23 lipca 2020r..

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Garbatka-Letnisko w Referacie Infrastruktury i Budowni-
ctwa w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 

tel. 48 62-10-175 wew. 19.

Garbatka-Letnisko, dnia 23 lipca 2020r.

    WÓJT
    /-/ TERESA FRYSZKIEWICZ
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Grupa Enea przenosi aktywa i OZE do spółki Enea Nowa Energia, która 
rozpoczyna działalność operacyjną. Siedzibą spółki będzie Radom.

Warsztaty ekologiczne z udziałem wolontariuszy Enei Wytwarzanie 
podczas Półkolonii Letniej Trójki w Kozienicach

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea powołałaspółkę Enea Nowa Energia, której zada-
niem będzie zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii (OZE).  

W pierwszej kolejności, w skład spółki wejdą aktywa OZE rozwijane do tej pory w ramach 
Segmentu OZE Enei Wytwarzanie. Z tych względów na siedzibę spółki wybrany został Radom,  
w którego bliskimsąsiedztwieznajduje się dotychczasowa lokalizacja Segmentu OZE 
– Kozienice.Utworzenie spółki Enea Nowa Energia wpisuje się w trwający proces  
transformacji polskiej i europejskiej energetyki.

Ogłoszona w grudniu ubie-
głego roku aktualizacja Strategii 
Rozwoju Grupy Enea koncentru-
je się na zrównoważonej trans-
formacji aktywów w kierunku 
zastosowania odnawialnych i ni-
skoemisyjnych technologii oraz 
inwestycjach w nowe produkty i 
usługi, wykorzystujące zaawan-
sowane rozwiązania informa-
tyczne i cyfrowe. Za część stra-
tegii związaną z OZE opowiadać 
będzie spółka Enea Nowa Ener-
gia, która po fazie przygotowań 
formalno-prawnych rozpoczyna 
działalność operacyjną. 

Przejęcie przez Eneę Nowa 
Energia wydzielanego z Enei Wy-
twarzanie segmentu OZE umoż-
liwi utworzenie silnego, skonso-
lidowanego podmiotu, zdolnego 
do dynamicznego rozwoju, który 
będzie aktywnym inwestorem 
na krajowym rynku OZE. Zgod-
nie ze Strategią Rozwoju Grupa 
Enea do 2025 roku osiągnie 22% 
udziału OZE w produkcji energii 
elektrycznej,a w perspektywie 
2030 r. wzrośnie on do 33%. 

– Enea Nowa Energia jest waż-
nym elementem naszej Strategii 
Rozwoju. Zadaniem spółki będzie 
zrealizowanie ambitnych celów 
wspierających transformację 
naszego koncernuw zakresie wy-
korzystania odnawialnych źródeł 
energii i ograniczenia emisyjno-
ści. Zamierzamy do 2030 r. zwięk-
szyć ponad czterokrotnie udział 
OZE w całkowitej produkcji ener-
gii elektrycznej. Nowa spółka ma 
rozwijać aktywa OZE w oparciu 
o najnowocześniejszei optymal-
ne ekonomicznie rozwiązania 
technologiczne. Grupa Enea już 

dziś produkuje 2,3 TWh energii 
elektrycznej z OZE i chcemy, aby 
ta wartość wzrastała w kolejnych 
latach – powiedział Paweł Szcze-
szek, prezes Enei.

Korzyścią z utworzenia nowej 
spółki Enea Nowa Energia będą 
również większe możliwościpo-
zyskania finansowania na roz-
wój projektów OZE.Grupa Enea 
w Strategii Rozwoju planuje do 
2035 r. zainwestować  14,7 mld 
zł w odnawialne źródła energii 
a zrównoważony program inwe-
stycyjny zakłada optymalizację 
struktury i źródeł finasowania. 
Innowacyjność projektów OZE 
pozwoli z kolei na osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej w za-
kresie zwiększenia efektywności 
zarządzania kapitałem i ope-
racjami spółki w zakresiem.in. 
transformacji energetycznej.

– Stworzenie nowego podmio-
tu odpowiedzialnego wyłącznie 
za Segment OZE wspiera inno-
wacyjność oraz ułatwia działania 
niezbędne do przeprowadzenia 
planowanej w kraju transfor-
macji energetycznej. Jest rów-
nież odpowiedzią Grupy Enea na 
wyzwania związanez ochroną 
klimatu i społeczne oczekiwanie 
zapewniania odbiorcom końco-
wym dostaw energii elektrycznej 
pochodzącej ze źródeł odnawial-
nych. Powołanie nowej spółki, w 
czym też wielka zasługa Marka 
Suskiego, przewodniczącego sej-
mowej Komisji do spraw Energii 
i Skarbu Państwa wpłynie pozy-
tywnie na zwiększenie obszaru 
oddziaływania oraz na rozwój 
atrakcyjnych ekonomiczniei tech-
nologicznie aktywów wytwór-

czych w Grupie Enea. Projekt 
wspierania OZE zwiększy odsetek 
zielonej energii w polskim koszy-
ku energetycznym i przyczyni się 
do rozwoju niskoemisyjnej go-
spodarki, a fakt że spółka będzie 
miała siedzibę w Radomiu ozna-
cza dla miasta ogromne szanse– 
powiedział Tomasz Siwak, pre-
zes Enea Nowa Energia.

Głównym celem Enei Nowa 
Energia jest zbudowanie silnej 
pozycji na rynku OZE połączonej 
ze zdolnościami do budowania i 
przejmowania aktywów wytwór-
czych w tym obszarze. Spółka 
ma również prowadzić działania 
R&D oraz rozwijać i realizować 
innowacyjne projekty oparte o 
nowe technologie. Działalność 
Enei Nowa Energia ma wpisywać 
się w osiągnięcie nadrzędnego 
celu unijnej polityki energetycz-
nej i klimatycznej, jakim jest re-
dukcja emisji CO2. 

Spółka odpowiedzialna za roz-
wój OZE w Grupie Enea swoją 
siedzibę będzie miała w Rado-
miu. Wybór lokalizacji wiązał się 
z bliskością Kozienic, gdzie zloka-
lizowana jest Enea Wytwarzanie. 
Grupa Enea chce również wyko-
rzystać potencjał południowe-
go Mazowsza. Wpisuje się to w 
dotychczasową praktykę Grupy, 
która jako jedna z największych 
firm w kraju rozwija regionalne 
ośrodki. Główna centrala Grupy 
Enea mieści się w Poznaniu, a 
wiele spółek Grupy ma swoje sie-
dziby w innych regionach Polski. 
Przykładowo w Świerżach Gór-
nych pod Kozienicami swoją sie-
dzibę ma wspominana Enea Wy-

twarzanie, w Szczecinie znajduje 
się siedziba Enei Oświetlenie, a 
w Zawadzie Enei Połaniec. Sprzy-
ja to budowie szerokich kompe-
tencji na całym obszarze działa-
nia Enei oraz rozwojowi Grupy i 
poszczególnych regionów Polski.

– Powstanie spółki Enea Nowa 
Energia to również zwieńczenie 
prac kierowanych przez mnie sej-
mowych komisji tej i poprzednich 
kadencji w dziedzinie rozwoju i 
promocji Odnawialnych Źródeł 
Energii w Polsce. Co ważne, sie-
dziba spółki będzie mieściła w 
Radomiu. Jest to kolejna, kon-
kretna propozycja kierowana 
przez Eneę w stronę miasta i tym 
razem – choć bez udziału władz 
miasta – praktycznie już została  
sfinalizowana.  A dla Radomia 
to nie tylko prestiż, ale też nowe 
miejsca pracy, kształcenie kadr 
i szansa na rozwój tak ważnej i 
innowacyjnej gałęzi energetyki 
jaką są OZE – stwierdził poseł 
Marek Suski, przewodniczą-
cy sejmowej Komisji do spraw 
Energii i Skarbu Państwa.

***
Grupa Enea to wicelider pol-

skiego rynku elektroenerge-
tycznego w zakresie produkcji 
energii elektrycznej. Zarządza 

pełnym łańcuchem wartości na 
rynku energii elektrycznej: od 
paliwa, poprzez produkcję ener-
gii elektrycznej, dystrybucję, 
sprzedaż i obsługę Klienta. Od-
powiada za bezpieczne dosta-
wy energii do 2,6 mln Klientów. 
Grupa zatrudnia w całej Polsce 
ponad 17 tys. pracowników, 
którzy tworzą innowacyjny kon-
cern surowcowo-energetyczny.
Do Grupy należą dwie, ważne 
elektrownie systemowe: Elek-
trownia Kozienicei Elektrownia 
Połaniec. W ramach Grupy Enea 
działa również LW Bogdanka. 
Działalność Grupy obejmuje 
również energetykę cieplną w 
zakładach w Białymstoku, Obor-
nikach i Pile.

Energia ze źródeł odnawial-
nych wytwarzana jest w farmach 
wiatrowych: Bardy, Darżyno i 
Baczyna, 21 elektrowniach wod-
nych na terenie północno-za-
chodniej Polski, a także w tzw. 
Zielonym Bloku wytwarzającym 
energię elektryczną z biomasy, 
który jest częścią należącej do 
Grupy Elektrowni Połaniec.

W 2019 r., Grupa Enea wy-
tworzyła 2,3 TWh energii elek-
trycznej ze źródeł OZE – był to 
wzrost o 12,5% w porównaniu  
z rokiem 2018 r.

W środę, 22 lipca w PSP nr 3 w Kozienicach, odbyły się warsztaty ekologiczne prowadzone 
przez Jacka Tabora, przyrodnika z Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitolo-

gicznego. W spotkaniu udział wzięli również wolontariusze Enei Wytwarzanie.

Spotkanie zorganizowane zo-
stało dla dzieci, które w ponie-
działek, 20 lipca rozpoczęły cykl 
aktywności podczas półkolonii 
letniej. Jedną z atrakcji były 
warsztaty ekologiczne, które 
poprowadził Jacek Tabor, przy-
rodnik z Mazowiecko-Święto-
krzyskiego Towarzystwa Ornito-
logicznego. W spotkaniu udział 
wzięli również wolontariusze 
Enei Wytwarzanie, którzy chęt-
nie angażowali się we wszystkie  
zaplanowane działania.

Pierwszym punktem progra-
mu było wygłoszenie ciekawej 
prelekcji edukacyjnej na te-
mat bogactwa owadów i ro-
ślin występujących na terenie 
Enei Wytwarzanie. Dzieci do-
wiedziały się jak ważną rolę w 
przyrodzie odgrywają pszczoły 
i inne owady zapylające. Kolej-
nym zajęciem, które wzbudzi-
ło ogromne zainteresowanie 
wśród dzieci były warsztaty z 
własnoręcznego robienia do-

mków dla owadów, podczas 
których każde dziecko mogło 
wziąć udział w budowania ta-
kiego modelu. Powstałe „hote-
le dla owadów” umieszczono 
we wspólnie wybranym miej-

scu na terenie szkoły.Ostatnim 
elementem spotkania była 
lekcja na temat kwiatów, sia-
nia ich i pielęgnowania. Każ-
de dziecko otrzymało swoją 
doniczkę, którą samodzielnie 

napełniło ziemią i zasiało wy-
brane rodzaje kwiatków. Zaję-
cie to okazało się być bardzo  
ciekawym doświadczeniem.

Dzieci otrzymały drobne 
upominki, a ich zadowolenie 
zrekompensowało trud jaki 
włożono w przeprowadzenie 
spotkania w dobie pandemii 
koronawirusa.
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Absolutorium Burmistrza Kozienic 
Piotra Kozłowskiego
We wtorek, 30 czerwca br., podczas XX sesji Rady Miejskiej w Kozienicach udzielono Bur-

mistrzowi Gminy Kozienice Panu Piotrowi Kozłowskiemu jednomyślnego wotum zaufa-
nia oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

- Cieszę się, iż radni zadecydo-
wali w tej kwestii jednogłośnie. 
Bardzo im za to dziękuję. Dzię-
kuje także moim współpracow-
nikom i wszystkim mieszkańcom 
gminy Kozienice za bardzo po-
zytywne podsumowanie tego 
pierwszego, pełnego roku mojej 
pracy. Uważam rok 2019 za rok, 
dobry wyznaczający kierunek dla 

przyszłych działań. Warto pod-
kreślić, że uzyskaliśmy dobry wy-
nik finansowy, spłaciliśmy część 
długu i wygenerowaliśmy duże 
oszczędności. Pomimo ograni-
czeń budżetowych, dzięki efek-
tywnie pozyskiwanym środkom 
finansowym wprowadziliśmy do 
realizacji zadania, które były w 
sferze planów, a nawet marzeń, 

np. rozbudowa żłobka miejskie-
go, uruchomienie Domu Seniora 
czy rozpoczęcie budowy sali gim-
nastycznej przy PSP nr 3 w Kozie-
nicach. Rozpoczęło się już drugie 
półrocze 2020 roku, nie spo-
czywamy na laurach, działamy 
dalej – jest jeszcze wiele do zro-
bienia – podsumował burmistrz  
Kozłowski.

Ponad 3,5 miliony 
dotacji dla Gminy 
Kozienice
Kolejne fundusze trafią do Gminy Kozienice. Niebagatelna 

kwota dotacji w wysokości ponad 3,2 mln złotych została 
pozyskana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, czyli tzw. tarczy rządowej dla samorządów, finansowa-
nej z Funduszu Covid-19. Dodatkowe 320 tyś. zł, pozyskano w 
konkursach dotacyjnych Samorządu Województwa Mazowie-
ckiego, a ponad 65 tyś. z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Decyzje o przeznaczeniu 
środków z Funduszu Covid-19 
zostaną podjęte na sesji Rady 
Miejskiej, po zatwierdzeniu wy-
maganych procedur przez rząd 
RP. Z kolei pieniądze, potocznie 
zwane „marszałkowskimi”, zosta-
ną przeznaczone na przebudowę 
skweru na Osiedlu Energetyki, na 
dofinansowanie zakupu ciężkie-
go samochodu dla OSP Stanisła-
wice oraz wsparcie kozienickich 
działkowców. Ze środków MEN 
zakupione zostaną nowoczesne 

pomoce dydaktyczne dla PSP  
w Wólce Tyrzyńskiej.

- Korzystam z każdej możliwo-
ści, która daje szansę pozyska-
nia funduszy dla Kozienic. Dzięki 
temu, kolejne miliony przezna-
czone zostaną na inwestycje. In-
westycje to rozwój a rozwój to 
lepsze życie dla naszych miesz-
kańców. Dziękuję wszystkim, 
którzy wspierają nas w naszych 
działaniach - działamy dalej – ko-
mentuje burmistrz Kozienic Piotr 
Kozłowski.

Program dla Seniorów 
Kozienicka Złota Raczka

Akcja promocyjna 
dla wszystkich

1 lipca w Gminie Kozienice 
ponownie uruchomiony został 
program, pn. "Kozienicka Złota 
Rączka". Program skierowany 
jest do Kozieniczan 65 +. Zgodnie 
z założeniami "Kozienicka Zło-
ta Rączka" to przede wszystkim 
BEZPŁATNA pomoc w drobnych 
domowych, naprawach, np. ciek-

nący kran, uszczelka do wymiany 
lub wymiana gniazdka. Koszty ja-
kie ponosi Senior to WYŁĄCZNIE 
koszt zakupionych materiałów 
niezbędnych do realizacji usługi. 

Zgłoszenia usterek przyjmowa-
ne są telefonicznie, pod nr: (48) 
614 67 62, (48) 614 65 57, w po-

niedziałek 8:00-16:00, wtorek-
-czwartek 8:00 - 15:00 i piątek 
8:00 - 14:00. Naprawy z kolei 
będą wykonywane od godziny 
16:00. 

Realizatorem programu na 
zlecenie Gminy Kozienice jest 
MGOPS.

Każdy, kto pozytywnie po-
strzega Gminę Kozienice i czuje 
się z nią związany, ma możliwość 
zamontowania na swoim samo-
chodzie ramki do tablic rejestra-
cyjnych z logo miasta Kozienice. 
Jest to jedno z działań promują-
cych nowe logo i naszą gminę, 

które prowadzi Urząd Miejski. 

Aby zostać posiadaczem ramki 
wystarczy przyjść do Infopunktu 
Urzędu Miejskiego w Kozieni-
cach, odebrać ramkę i ją za-
montować. Odbiór – wyłącznie 
– osobisty. Ramki są BEZPŁATNE. 

XXII Sesja Rady Miejskiej 
XXII Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach odbędzie się   

27 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00  w sali  
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Podczas sesji przewidziane jest podjęcie m.in. uchwał w sprawie:
• zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Kozienice na lata 2020-2030;
•  zmian w uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2020;
• odwołania i powołania Skarbnika Gminy Kozienice;
• określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 
2020/2021 w Gminie Kozienice

Zostanie również przedstawiona informacja Burmistrza Gminy 
Kozienice o organizacji roku szkolnego 2020/2021.
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Kozienice stolicą kolarstwa na Mazowszu!
W sobotę 18 lipca Kozienice i okoliczne miejscowości stały się areną zmagań 

najlepszych kolarzy z kraju i z zagranicy. To właśnie w tym dniu w naszym mieście odbył się 
finał 63. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Dookoła Mazowsza”.

Nasze miasto na trasie jednego 
z najstarszych, a po Tour de Po-
logne, najbardziej prestiżowych 
wyścigów kolarskich w Polsce, 
znajduje się nieprzerwanie od 17 
lat. Podobnie jak w roku ubiegłym 
Kozienicom przypadł zaszczyt or-
ganizacji ostatniego etapu tou-
ra. W sobotnie południe przed 
krytą pływalnią Delfin, gdzie od 
lat znajdują się start i meta, po-
nad 130 zawodników z 25 ekip 
zaprezentowało się kozienickiej 
publiczności. Po szosach Mazow-
sza w tym roku ścigali się kolarze 
z    14 ekip zagranicznych i 11 pol-
skich. Co ważne był to pierwszy 
zawodowych kolarzy wyścig po 
dłuższej przerwie zorganizowany 
w reżimie sanitarnym związanym 
z pandemią koronawirusa.

Po prezentacji wszystkich 
ekip i przywitaniu ich przez bur-
mistrza gminy Kozienice Pio-
tra Kozłowskiego, kolarze wy-
ruszyli na trasę etapu, liczącą 
165 kilometrów - pięć okrążeń  
po 33 kilometry każde. 

Start ostry zlokalizowany był 
na ulicy Piastowskiej w Aleksan-
drówce. Następnie kolarze jechali 
przez Stanisławice, Stanisławów, 
Ursynów, Brzózę, Sewerynów, 
Nowy Łuczynów, a w Kozienicach 
ulicami Chartową, Głowaczow-
ską, Sportową, Warszawską i Le-
gionów.

Pierwszy linię mety w Kozieni-
cach minął Niemiec Felix Gross 
z grupy Germany National Team 
zostając zwycięzcą IV etapu wyści-
gu. Drugi był Włoch Filippo Fortin 
Team Felbermayr Simplon Wels, a 
trzeci Sylwester Janiszewski – Vo-
ster ATS Team. 

Zwycięstwo w klasyfikacji końco-
wej wyścigu zapewnił sobie Czech 
Michael Kukrle. Drugie miejsce ze 
stratą 7 sekund zajął Daniel Turek 
z Israel Cycling Academy, a na naj-
niższym stopniu podium, ze stratą 
8 sekund do zwycięzcy, stanął Po-
lak Paweł Bernaś z teamu Mazow-
sze Serce Polski.

Białą koszulkę dla najlepszego 
młodzieżowca założył najlepszy 

na kozienickim etapie Niemiec 
Felix Gross z German National 
Team. Także on wygrał klasyfika-
cję punktową po wszystkich eta-
pach. Klasyfikację najbardziej ak-
tywnych kolarzy wygrał Szymon 
Krawczyk z teamu CCC do którego 
trafiła czerwona koszulka. Najlep-
szą drużyną została ekipa Mazow-
sze Serce Polski.

Na trasie kozienickiego etapu 
były trzy premie lotne. Zarówno 
pierwszą jak i drugą poświęco-
ną pamięci Marka Łuczyńskiego 
wygrał Szymon Krawczyk. Trze-
cią będącą jednocześnie memo-
riałem Janusza Stąpóra wygrał 
Colin Heiderscheid z Leopard  
Pro Cycling. 

W ramach Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego „Dookoła 
Mazowsza” odbywają się także 
wyścigi dla amatorów. Tak było 
i w tym roku. Przed głównym 
startem ekip zawodowych na 
linii mety stanęła prawie setka 
amatorów. Starowali oni w wy-
ścigu Mazovia Masters II, Mini 
Mazovii oraz Mistrzostwach  
Gminy Kozienice. 

W Mistrzostwach Gminy na 
starcie, punktualnie o godz. 
11.00, zameldowało się ponad 20 
osób, to oni wspólnie z zawodni-
kami startujacymi w Mazovia Ma-

sters wystartowali jako pierwsi. 
Minutę po nich na trasę zawodów 
ruszyli najmłodsi uczestnicy wy-
ścigu dzieci i młodzież. Zarówno 
oni jak i zawodnicy startujący w 
mistrzostwach gminy do pokona-
nia mieli jedną, 33-kilometrową 
pętlę. Startujący w Mazovia Ma-
sters jechali dwa okrążenia. Trasa 
była ta sama, na której 2 godzi-
ny później rozgrywał się wyścig  
zawodowych kolarzy. 

W Mistrzostwach Gminy Ko-
zienice niespodzianki nie było. 
Jako pierwszy linię mety prze-
jechał Marcin Kosiński jadący w 
barwach Energii Kozienice. Mi-
strzostwo zdobył już po raz trze-
ci. Podobnie jak rok temu drugi 
linię mety minął Daniel Sułek. 
Na trzecim stopniu podium sta-
nął Rafał Czarnecki. Wśród star-
tujących pań bezkonkurencyjna 
była podobnie jak i rok temu - 
Anna Wołos. Drugie miejsca za-
jęła Renata Michalska, a trzecie  
Wiktoria Kubik. 

Z kolei w wyścigu z cyklu Mazo-
via Masters najlepszy na kozieni-
ckim etapie był Marcin Ziemecki 
z Warka Klondaik Team. Wśród 
pań pierwsza linię mety przeje-
chała Anna Rząsowska, ona tez 
triumfowała w klasyfikacji gene-
ralnej. W gronie panów rywali-
zacje w klasyfikacji generalnej 

wygrał Jakub Nowomiejski  
z Luks Trójka Piaseczno.

W Mini Mazovii triumfowa-
li natomiast - wśród młodzików 
i juniorów: Mateusz Zieliński  
z Grodziska Mazowieckiego i Ma-
ria Klamut z Łodzi oraz Mikołaj Po-
życzka z Grodziska i Ela Szymańska 
z Piaseczna w rywalizacji żaków.

Zawodników, którzy stawali na 
podium dekorowali burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej Ra-

fał Sucherman, dyrektor Kozieni-
ckiego Centrum Rekreacji i Sportu 
Marcin Zmitrowicz oraz dyrektor  
wyścigu Marcin Wasiołek.

Organizatorami tegorocznej 
edycji wyścigu byli: Stowarzysze-
nie Wspierania i Rozwoju Sportu 
„Mazovia-Team” przy wsparciu sa-
morządów lokalnych na poszcze-
gólnych etapach, w tym Gminy 
Kozienice i jej jednostek: Kozieni-
ckiego Centrum Rekreacji i Sportu 
oraz Kozienickiego Domu Kultury  
im. B. Klimczuka
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ciąg dalszy na str. 8

Salon Jubilerski   
Kozienice

ul. Radomska 14A
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• Sprzedam samochód BMW 
535i 2001r, sedan kolor niebieski 
przebieg 182 tys km, stan ideal-
ny.  Tel. 791-878-473
• Sprzedam bale drewniane 
o przekroju prostokątnym, 8 
letnie, 46m³ cena 600zł/m³  
Tel. 791-878-473
• Sprzedam cegłę 500szt. wym 
25x22x12 cm cena do uzgodnie-
nia. Tel 509-113-924
• Sprzedam dwie działki po 
800m² każda. Działki budowlane 
bliźniacze  w ms. Trzebień gm. 
Magnuszew.  Tel. 791-878-473
• Sprzedam kiosk typu ruch, ta-
nio. Tel. 513-526-453 lub 48 614-
89-16
• Sprzedam działkę budow-
lana, blisko Kozienic 2100m²  
Tel. 883-240-755
• Sprzedam działkę rekreacyjną-
-budowlaną  o pow. 2,6 h lub za-
mienię na mieszkanie 2-pokojo-
we. Działka zabudowana, w pełni 
uzbrojona w media, ok. 10 km od 
Kozienic. Tel. 500-787-904
• Sprzedam bale drewniane 
o przekroju prostokątnym, 8 
letnie, 46m3 cena 600zł /m3  

Tel. 791-878-473
• Sprzedam cegłę 500 szt. wym 
25x22x12 cm cena do uzgodnie-
nia. Tel 509-113-924

OGŁOSZENIA 
DROBNE

“Tu rodziła się Solidarność” 
Żyją  wśród nas tacy, na co dzień niezauważeni, którzy nie tak dawno ryzykowali wiele  

w walce o prawo do godnego życia, wolność osobistą i uznanie podmiotowości wszystkich 
Polaków. Upamiętnieniu ich dokonań poświęcona została wystawa, której uroczyste otwarcie 
odbyło się we wtorek, 21 lipca, w samo południe na kozienickim Placu Niepodległości. 

Wystawa “Tu rodziła się Soli-
darność” przygotowana przez 
IPN prezentowana jest w wielu 
miastach Polski, składając się z 
części ogólnopolskiej oraz cześci 
regionalnych i lokalnych, ukazu-
jących powstawanie „Solidarno-
ści” w niemal każdym zakątku 
naszego kraju. Na panelach wy-
stawowych znajdziemy opisy w 
języku polskim i angielskim. 

 
A o czym właściwie opowiada 

wystawa? 
- O początkach wydarzeń z 

1980 roku, uwzględniając lokal-
ne wątki kozienickie. Kozienicka 
odsłona przygotowana została 
przez IPN Oddział w Radomiu, 
przy współpracy Muzeum Re-
gionalnego im. prof. Tomasza 
Mikockiego w Kozienicach, oraz 
NSZZ "Solidarność" Enea Wy-
twarzanie [...] Są z nami ludzie 
Solidarności. Tej pierwszej, tej, 
od której wszystko się zaczęło. 
Wielka chwała za to co zrobili i 
za to, że przekazali nam dziedzi-
ctwo tamtych czasów i swojej 
pracy dla Polski – mówił dyrek-
tor Muzeum Regionalnego w 
Kozienicach, Krzysztof Reczek, 
który pełnił funkcję gospodarza 
spotkania.

Po dyrektorze o zabranie gło-
su poproszony został wicebur-

mistrz Gminy Kozienice Miro-
sław Pułkowski, który apelował 
i dziękował:

 – Przede wszystkim chciałbym 
zwrócić się do Państwa z prośbą 
o refleksję, dotyczącą wydarzeń, 
które miały miejsce czterdzieści 
lat temu. Z racji wieku niestety 
nie pamiętam tamtych wyda-
rzeń, jednak pamięć we mnie, 
w moich znajomych, czy mojej 
rodzinie cały czas jest żywa [...]. 
Życzę Państwu dużo pozytyw-
nych wspomnień i cieszę się, że 
możemy żyć dzięki Wam w de-
mokratycznej Polsce.

Z podziękowaniami w kie-
runku obecnych na Placu Nie-
podległości solidarnościowców 
zwrócił się również starosta ko-
zienicki Andrzej Jung.

Bezcenne prywatne archiwa
Po samorządowcach głos 

zabrali reprezentanci IPN, Bo-
gusław Bek z delegatury IPN 
w Radomiu, który obszernie 
opowiadał o wystawie i wyda-
rzeniach, które ona upamięt-
nia oraz Krzysztof Busse, który 
podkreślił, że wiele cennych 
dla historyków materiałów na 
temat historii “Solidarności” 
wciąż spoczywa w prywatnych 
archiwach, toteż  IPN zwraca 
się do wszystkich, którzy nimi 

dysponują, z prośbą o udostęp-
nienie ich do skopiowania, by 
pamięć o czynach i ludziach  
nie przepadła.

Przyszedł czas , by nagrodzić 
tych, którzy tworzyli “Solidar-
ność” w Kozienicach. Podarunki 
i podziękowania otrzymali za-
służeni za pracę i działanie na 
rzecz budowy i rozwoju NSZZ 
Solidarność w Elektrowni Ko-
zienice. Swoich zasłużonych wy-
różnili również, wręczając sym-
boliczne statuetki,  członkowie  
Międzyzakładowego Związku 
Pracowników Oświaty Ziemi Ko-
zienickiej NSZZ Solidarność. Jed-
ną z takich statuetek otrzymał 
dyrektor ZS nr 1 w Kozienicach,  
Ryszard Zając.

Jeszcze Polska nie zginęła
Po części stricte oficjalnej 

przyszedł czas na swobodne 
wypowiedzi zgromadzonych so-
lidarnościowców. Jako pierwszy 
głos zabrał Jan Gajda, który na 
koniec swojej wypowiedzi za-
intonował Hymn Polski, który 
został podchwycony i wspólnie 
odśpiewany przez zebranych. Po 
nim wystąpili Władysław Drą-
żyk, który wypowiedział to, co 
musiało swego czasu czuć wiele 
osób: “Myślałem, że takiej chwi-
li nie doczekam” oraz Marian 

Śledź, który bardzo zajmująco 
opowiadał o okresie swojego 
ukrywania się podczas stanu 
wojennego oraz prześladowa-
niach ze strony komunistyczne-
go aparatu bezpieczeństwa.

Wystawa zostanie w Kozieni-

cach do 13 sierpnia, potem po-
wędruje do Pionek, a następnie 
do Warszawy, gdzie na Placu 
Piłsudskiego odbędzie się pre-
zentacja wszystkich 98 ekspozy-
torów z całej Polski.

AlKo

Szlachetna Paczka działa i poszukuje wolontariuszy!
O Szlachetnej Paczce pisaliśmy ostatnio w grudniu, gdy o sensie i sposobie prowadzenia 

tej wyjątkowej akcji rozmawialiśmy z Mateuszem Mikulskim, jednym z wolontariuszy. 
Dziś Mateusz pełni już funkcję kozienickiego lidera, poprzedni lider, Mariusz Wilczyński 
odpowiada teraz za cały region, zaś zespół Szlachetnej Paczki poszukuje nowych 
wolontariuszy. Może zostaniecie nimi właśnie Wy?

Przypomnijmy, że Szlachet-
na Paczką jest szczególną for-
mą działań charytatywnych, w 
których chodzi o zaspokojenie 
potrzeb konkretnej, znajdującej 
się w trudnej sytuacji rodziny, 
poprzez obdarowanie jej dopa-
sowaną do nich paczką, przygo-
towaną przez konkretnego dar-
czyńcę. Wolontariusze pełnią tu 
funkcję pośredników, których 
zadaniem jest znaleźć potrze-
bujących, pomóc im w precy-
zyjnym określeniu ich potrzeb, 
przedstawić historię rodziny po-
tencjalnym darczyńcom i osta-
tecznie doprowadzić wszystko 
do szczęśliwego finału podczas 
tzw. Weekendu Cudów.

W tym konkretnym momencie 
trwa rekrutacja takich właśnie 
wolontariuszy, którzy mogliby 
wnieść do zespołu swój entu-
zjazm, kreatywność i energię.

Mariusz Wilczyński obecnie 
koordynator regionalny odpo-
wiedzialny za koordynowanie 
pracy liderów z Głowaczowa, 
Pionek, Kozienic, Zwolenia, 
Lipska, Siennej, Garbatki-Let-
nisko i Kazanowa, na pytanie 
“Na kogo czekacie i gdzie oso-
by chętne mogą się zgłaszać?”  
odpowiedział zwięźle:

- Każdy może się zgłosić, o 
ile jest pełnoletni, można się 
zgłosić poprzez stronę inter-
netową szlachetnapaczka.pl 
- tam wystarczy kliknąć Zostań 
Wolonariuszem Paczki, wybrać 
rejon, wtedy skontaktuje się  

z nami lider. To wszystko.
W zeszłorocznej edycji dar-

czyńcy Szlachetnej Paczki po-
mogli 29 rodzinom spośród 50 
wstępnie wytypowanych przez 
wolontariuszy. Mariusz Wil-
czyński nie ukrywa, że zespół 
liczy, że w tym roku tych rodzin 
będzie mniej - nie dlatego, by 
zaoszczędzić wolontariuszom 
pracy, ale ponieważ oznacza-
łoby to, że rodziny poprzednio 
typowane zaczęły już sobie  
samodzielnie radzić.

Oprócz znanych nam już we-
teranów Szlachetnej Paczki, na 
miejscu były również Anna Ka-
mińska oraz Patrycja Dąbrow-
ska, nowe wolontariuszki. Co 
skłoniło je, by zaangażować się 
w tę piękna akcję?

– Chęć pomocy innym na 
pewno, fajnie jest pomagać po 
prostu. Dużo ludzi potrzebuje 
pomocy. Z tego co zaobserwo-
wałam, jest bardzo mało ludzi 
pomagających, często rezygnu-
ją, gdy zorientują się na czym to 
polega, że jest troszkę inaczej, 
niż ktoś sobie to wyobrażał.– 
wyjaśniła Anna Kamińska. Patry-
cja Dąbrowska dodała z kolei, że 
oprócz niesienia pomocy, co jest 
kwestią najważniejszą, atrakcyj-
ne i wartościowe jest też samo 
uczestnictwo w zespole, jakim 
jest ekipa Szlachetnej Paczki:

- Wkraczając w szeregi Szla-
chetnej Paczki stałyśmy się 
częścią zespołu i wiemy, że w 
ramach jakichś trudności czy 

problemów mamy do kogo się 
zwrócić, mamy wsparcie ze stro-
ny czy to lidera, czy naszych ko-
legów i myślę, że jako drużyna 
możemy zdziałać więcej, niż in-
dywidualnie.

Mamy nadzieję, że słowa te 
zainspirują wahających się, czy 
warto spróbować!

Mateusz Mikulski, nowy 
kozienicki lider tłumaczy  
tymczasem:

- Dlaczego zostałem lide-
rem? Bo chciałem, żeby ten 
rejon dalej funkcjonował a ba-
łem się, że inna osoba może 
się po prostu nie znaleźć. Dla-
tego stwierdziłem, że spró-
buję dać z siebie wszystko i 
wykonać jak najlepszą pracę  
dla społeczności Kozienic.

Jakie cechy powinien mieć 
według nowego lidera wolonta-
riusz Szlachetnej Paczki?

- Powinien przede wszystkim 
chcieć i lubić ludzi. Więcej wy-
magań nie ma. Osoby poniżej 
18. roku życia też mogą się zgła-

szać, są wtedy wolontariuszami 
pomocniczymi, natomiast wo-
lontariusz [pełnoprawny] musi 
spełniać warunek ukończonego 
18. roku życia.

Do włączenia się w działania 
Szlachetnej Paczki zachęcają nie 
tylko wolontariusze, ale również 
wiceburmistrz gminy Kozienice 
Dorota Stępień:

- Bardzo się z tego cieszę, że 
na dobre zagościła u nas akcja 
Szlachetnej Paczki. A w tym roku 
tym bardziej się cieszę, że mamy 
swojego lidera, lidera, który 
mieszka na terenie Gminy Ko-
zienice. Drodzy Państwo, bardzo 
serdecznie zachęcam wszyst-
kie osoby dobrego serca, które 
chcą zaangażować się w projekt 
Szlachetnej Paczki. Aktualnie 
potrzebujemy wolontariuszy,  
a na przyszłość potrzebować bę-
dziemy darczyńców. Zachęcamy 
wszystkich do udziału i do zaan-
gażowania się w tą akcję.

AlKo
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