
By nie trzymać w nie-
pewności tych spośród 
Państwa, którzy nie śledzi-
li XXXIII Sesji Nadzwyczajnej 
Rady Powiatu Kozienickiego, 
przedstawiamy nowy skład  
Zarządu Powiatu:

Starosta - Krzysztof Wolski, 
Wicestarosta - Małgorzata 

Bebelska, członek Zarządu 
- Emmanuel Zawodnik czło-
nek Zarządu - Waldemar 
Banaś, członek Zarządu -  
Marek Kucharski.

Ze swej strony gratuluje-
my wybranym i życzymy im (i 
sobie), by jak najlepiej służyli 
swoją pracą mieszkańcom po-

wiatu kozienickiego. Poniżej 
prezentujemy pożegnalne wy-
stąpienie odwołanego starosty, 
na stronie 3. natomiast  słowo 
ze strony nowo wybranego,  
a także krótki rys tego, jak prze-
biegały wydarzenia, które do-
prowadziły do wymiany składu 
Zarządu Powiatu.

MATURA ‘2013

Zarząd Powiatu Kozienickiego od lewej: Emmanuel Zawodnik, Marek Kucharski,  
Małgorzata Bebelska, Krzysztof Wolski, Waldemar Banaś.
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NOWE ROZDANIE W POWIECIE KOZIENICKIM

więcej na str. 3

Dopełniło się!!! Działania grupy radnych powiatu 
kozienickiego, którzy 23 kwietnia złożyli wniosek 

o odwołanie Starosty Kozienickiego, a tym samym i 
Zarządu Powiatu, znalazły swój finał i uwieńczenie, 
gdy podczas sesji nadzwyczajnej  7 czerwca odwołanie 
to zostało przegłosowane, a nowym starostą wybrany 
został Krzysztof Wolski, zaś dwa dni później wybrany 
został nowy skład Zarządu Powiatu.

KASY FISKALNE ON-LINE
OD 1099 ZŁ. NETTO

Spółdzielnia Socjalna "PRZYSTANEK KOZIENICE"
Tel. 503 057 533 lub 882 126 601dojazd do 

STAROSTA KOZIENICKI - EPILOG

Poniżej prezentujemy skrót (ze względu na ograniczoną objętość naszych kolumn) 
wystąpienia starosty Andrzeja Junga odczytanego przez niego  po odwołaniu  
go ze stanowiska.

Zgodnie z państwa wolą dzi-
siaj podjęliśmy decyzję, którą 
zostałem odwołany z funkcji 
starosty, odwołany został rów-
nież obecny zarząd powiatu 
kozienickiego. Pomimo kilku lat 
mojej oddanej pracy w samo-
rządzie i widocznych dokonań, 
pomimo moich wyjaśnień do 
wniosku o odwołanie, zdecy-
dowaliście się Państwo się na 
przerwanie naszych działań w 
połowie kadencji. Jest mi bar-
dzo przykro z tego powodu, czu-
ję niesprawiedliwy osąd mojej i 
zarządu pracy. Trudno dzisiaj 
powiedzieć, czy w takiej sytua-
cji Rada Powiatu i nowy zarząd 
będą kontynuować największe 
z rozpoczętych inwestycji,  czyli 
budowę mostu na rzece Wiśle 
czy też budowę nowej siedziby 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego. Mam na-
dzieję, że tak będzie, bo zosta-
wiam bardzo dobry budżet z 
rekordowo wysokimi środkami 
na inwestycje. Przecież wszyst-
kim nam przyświeca wspólny 
słuszny cel czyli praca na rzecz 
dobra powiatu kozienickiego, 
a przede wszystkim dla dobra 

jego mieszkańców. Pamiętajmy, 
że kiedyś historia i przyszłe po-
kolenia ocenią nasze działania i 
naszą pracę. Nikt nie jest dosko-
nały, ale przez te wszystkie lata 
pracowałem uczciwie i starałem 
się wsłuchiwać w głosy miesz-
kańców. Zawsze byłem otwarty 
na rozmowy i sugestie. Zawsze 
starałem się wsłuchiwać w gło-
sy radnych i wraz z resztą człon-
ków zarządu realizować zgodnie 
z wolą rady powiatu wszystkie 
uchwały. Panie i Panowie Rad-
ni, wiele dobrego dla tej ziemi 
wspólnie dokonaliśmy, ale oczy-
wiście nie zrobiliśmy tego bez 
pracowników starostwa i jedno-
stek organizacyjnych, służb i in-
spekcji powiatowych. Serdecz-
nie zatem dziękuję za rzetelną 
pracę, kreatywne myślenie, 
utożsamianie się z powiatem 
i otwartość na drugiego czło-
wieka. Dziękuję koleżankom 
i kolegom samorządowcom z 
gmin powiatu kozienickiego za 
współpracę konstruktywne roz-
mowy i realizację wielu wspól-
nych działań.

[...]  W tym miejscu chciał-
bym również podziękować swo-

im wyborcom, którzy tak licznie 
na mnie głosowali w wyborach 
samorządowych. To dzięki Wam 
mogłem realizować powierzone 
mi zadania i mimo że nie będę 
już starostą, to jako radny rady 
powiatu nadal będę wsłuchiwał 
się w Wasze problemy i czynił 
starania, by zostać zostały te 
zadania rozwiązane. Zapraszam 
zatem do rozmów i formułowa-
nia wniosków. Dziękuję miesz-
kańcom powiatu kozienickiego 
za szeroko rozumiane wsparcie, 
a przyszłemu zarządowi i sta-
roście życzę efektywnej pracy i 
dobrej współpracy z mieszkań-
cami i radą powiatu. Jednocześ-
nie zwracam się do wszystkich 
mieszkańców powiatu i gminy 
Kozienice. Drodzy mieszkańcy, 
jestem do Waszej dyspozycji 
i jeśli będzie Wasza wola taka 
jestem gotowy ubiegać się o 
mandat burmistrza gminy Ko-
zienice lub radnego - Wy zde-
cydujecie, gdzie mam stanąć. 
Zapewniam że zmienię to co 
się nie podoba mnie i wielu 
osobom, których głosy docie-
rają do mnie. Dziękuję bardzo.

Dokończenie, str. 3
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• Sprzedam Forda Focus, rok produk-
cji 2007, TDI 2.0, stan techniczny b. 
dobry, nowy rozrząd,ubezpieczenie i 
przegląd maj 2020 Kontakt tel. 696 
145 621
• Sprzedam motorower  marki 
YLSMCO (QUEST 50), rok produkcji 
2004, przebieg 2500km (niski prze-
bieg). Tel: 609-021-017
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A TAK-
ŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI PO NICH. 
TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, motoro-
wery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SAMO-
CHODY wsk, mz, simson, motorynka 
itp FIAT, POLONEZ. Ciągniki rolnicze. 
Tel. 721 029 688
• Sprzedam niemiecki 7 biego-
wy rower Pegasus. Cena 930 zl.  
Tel 506 601 492
• Sprzedam rozsiewacz nawozowy 
ciągnikowy, kosz, 2 lata używany. 
Cena do uzgodnienia.  Wiadomość: 
Brzeźnica 29 k/Kozienic.
• Przyczepa ciągnikowa 3,5 tony 
używana. Cena do uzgodnie-
nia.  Wiadomość: Brzeźnica 29  
k/Kozienic.
• Pług ciągnikowy “3”. Nowy, 
nieużywany. Cena do uzgodnie-
nia.  Wiadomość: Brzeźnica 29  
k/Kozienic.
• Kombajn zbożowy z sieczkarnią, 
zachodni, w stanie dobrym. Cena do 
uzgodnienia.  Wiadomość: Brzeźni-
ca 29 k/Kozienic.
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

24
czerwca                   

MOTORYZACJA

RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę 900m² - ogro-
dzoną, z pozwoleniem na budowę, w 
miejscowości Bogucin. 
Tel. 784-783-757
• Kupię działkę budowlaną w miej-
scowości Majdany lub okolice.  
Tel. 739-075-275
• Kupię mieszkanie 2-3 pok. w Ko-
zienicach. Może być do remontu.  
Tel. 517-829-087
• Sprzedam gospodarstwo rolne, 15 
ha, gm. Policzna. Tel. 784-783-757
• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie dwupokojowe w bloku działkę 
rekreacyjno-budowlaną o pow. 2,6 
ha. Działka zabudowana, w pełni 
uzbrojona w media, położona 10 km 
od Kozienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę rolną znajduje się 
na niej las oraz łąka działka, ma po-
wierzchnię 5000, znajduje się w miej-
scowości Aleksandrów gmina Magnu-
szew. Cena za 1m² to 29 zł oczywiście 
cena podlega negocjacji. Telefon 692 
604 059 (Sławomir)
• Sprzedam 15 ha ziemi rolnej. 
Tel. 668-803-997
• Sprzedam działkę budowlaną w 
Chinowie, 2000m². Cena do uzgod-
nienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam działkę budowla-
ną, 900m². Bogucin, z pozwole-
niem na budowę, wszystkie media.  
Tel. 668-803-997
• Działka 2,65ha wraz z domem 
w stanie surowym w rudzie, na 
działce woda i kanalizacja, prąd w 
domu, gaz w ulicy. Całość lub sam 
dom z dowolną wielkością działki.  
Tel. 608-225-736
• Sprzedam hektar ziemi w Brzózie 
klasa 3 cena 30.000. Tel. 604-181-478

• PRZYJMĘ stare niepotrzebne meble 
kuchenne, szafki, blat, odbiór własny. 
Tel. 797-457-965
• PRZYJMĘ stary lub zepsuty sprzęt 
komputerowy - kompletny ( stacjo-
narne, laptopy), części (dyski, napę-
dy, karty rozszerzeń), tablety. Kontakt 
579-665-969
• Posiadam koparkę obrotową i łado-
warkę, podejmę pracę na terenie Ko-
zienic i Prószkowa. Tel. 668-0803-997
• Sprzedam Mate masująca Salute. 
Więcej informacji pod numerem tele-
fonu 508-146-288
• Sprzedam całe (używane) wyposa-
żenie, mieszkania - wersalka w kolorze 
zielonym z fotelami,  kanapa czerwona  
z żółtymi poduchami, kanapa granato-
wa, regały oraz szafki kuchenne, stół i 
taborety. Tel. 509-728-475
• Sprzedam Zestaw zwarty na przed-
pokój (lustro, szafka i wieszak) oraz 
stojak na buty dwupoziomowy. Ży-
randole, karnisze oraz inne dodatki.  
Komplet granatowy - stolik kwadrato-
wy, półka wisząca, dwa obrazy (repro-
dukcje) dopasowane kolorystycznie.  
Tel. 509-728-475
• Sprzedam klimę stojącą. Tel. 784-
783-757
• Sprzedam klimatyzację pokojową 
stojącą.  Tel. 668-803- 997
• Sprzedam 2 sedesy poznańskie, 
cena 150 zł. Tel. 668-803- 997
• Sprzedam niemiecki 7 biegowy ro-
wer Pegasus. Cena 890 zł. Tel. 506 601 
492
• Sprzedam królika samca dużej rasy, 
waga 8 kg. Kozienice. Tel. 505-814-795
• Kupię stare meble, kredensy, masel-
nice, dzieże, beczki, wozy drabiniaste, 
niecki, kołowrotki, stoły stolarskie. 
Opróżniamy stare posesje, szopy, sto-
doły. Tel. 511-088-148
• Kupię stare szkło - wazony, talerze, 
sztućce, szklanki, podstawki, wsze-
lakie stare ozdoby i wyposażenie 
wnętrz, także kanki i bańki na mleko.  
Tel. 517-218-148
• Sprzedam stoisko w DH Casino w 
Pionkach z towarem bielizna upominki 
srebro wraz z wyposażeniem i kontak-
tami handlowymi. Więcej informacji 
pod nr telefonu 602-579-045
Sprzedam akordeon niemiecki, 72 
basy. Cena 700 zł. Tel. 668-803-997

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA •

NATURALNY I ZDROWY MATERIAŁ NA ŚCIANY
od producenta:

CEGŁA I BLOCZKI SILIKATOWE
TANIO!!!

sprzedaz@silikaty-zytkowice.com.pl
Tel. 664 326 746 ; 48 389 32 26

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA 
zatrudnią:

pracowników do pracy w kotłowni
pracowników do pracy 

na hali produkcyjnej

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA 
zatrudnią ELEKTRYKA

wymagania: uprawnienia, doświadczenie zawodowe.
Tel. kontaktowy 600-030-838

PRACA NA WAKACJE!
Praca przy spinaniu i foliowaniu palet z cegłą

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA
Tel. kontaktowy 600-030-838

UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES 
MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

• Sprzedam opony DUNLOP 
195/65 R16, 4 szt. 
Tel. 508-153-341
• Sprzedam lub wynajmę GA-
RAŻ w dobrym punkcie. 
Tel. 508-153-341
• Sprzedam PRZYCZEPKĘ CAM-
PINGOWĄ N126 NIEWIADÓW. 
Tel. 513-526-453
• Sprzedam KIOSK TYPU 
“RUCH”. Dach kopertowy, stan 
dobry. Tel. 513-526-453
• Do wynajęcia PAWILON 
HANDLOWY w dobrym miej-
scu na gabinet kosmetyczny 
lub fryzjerski, naukę jazdy, 
szkołę językową. Dobry punkt.  
Tel. 513-526-453

• Siewnik ciągnikowy 21 rurka nie 
używany. Cena do uzgodnienia. Wia-
domość: Brzeźnica 29 k/Kozienic.
• Sprzedam rozrusznik oraz si-
łownik tylny do koparki CASE  
Tel. 784-783-757
• Sprzedam koparko-ładowarkę 
580P Case, rok 1998, cena 60 000, 
stan dobry. Tel. 784-783-757
• Sprzedam koparkę kołową 
Case 688P, rok 1991, cena 49 000.  
Tel. 784-783-757
• Sprzedam rozrusznik i siłownik do 
koparki CASE Tel.  784-783-757

• Sprzedam działki budowlane w Ja-
nikowie 1200m². Telefon kontaktowy 
604-181-478 lub 503-124-381

• Seniorko, masz uczciwą rodzi-
nę z wnukami – zadzwoń do sa-
motnego emeryta. Tel. 503 970 
467. Naprawdę warto.

Zakład Transportowo-Budowlany 
w Pionkach 

zatrudniKIEROWNIKA
w zakresie wykonawstwa robót 

drogowych
z uprawnieniami budowlanymi 

o specjalności inżynieryjnej drogowej.
Warunki pracy do uzgodnienia.

Telefon: 601 809 409

TOWARZYSKIE
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Serdecznie dziękuję za zaufanie i oddanie dzisiaj głosów na mnie. 
Wierzę, że ta liczba głosów, która dzisiaj się pojawiła również po tej 
drugiej stronie, jest po prostu efektem działań, które do tej pory miały 
miejsce. Postaram się przez ten czas, na który Państwo mi powierzy-
liście funkcję starosty, udowodnić, że to, co pisaliśmy we wniosku o 
odwołanie starosty i Zarządu, to po prostu jest wzór, który dla mnie 
będzie wytyczną do tego, żeby tych błędów nie popełniać, żeby dzia-
łania, które do tej chwili przeszkadzały w nawiązaniu współpracy 19 
radnych, stały się historią. Mocne słowa  padały po złożeniu wniosku 
o odwołanie -  o destabilizacji,  o zamachu politycznym. Mam nadzieję, 
że w najbliższym czasie, po kolejnych wyborach członków Zarządu, po 
wyborach wicestarosty, po ewentualnych dalszych działaniach, nasze 
działania pokażą że będziemy się starali zbudować koalicję szeroką. Je-
żeli chodzi o tę “destabilizację finansową” chciałbym również zdemen-
tować jakiekolwiek pogłoski na temat tego, że cały budżet zrujnujemy, 
że w tej chwili całkowicie go przebudujemy - nie, proszę państwa. Nie 
powiedzieliśmy w tym naszym wniosku o odwołanie, że jesteśmy prze-
ciwko działalności gospodarczej, realizacji pewnych zadań, które są 
zaplanowane. Możecie państwo sprawdzić również jak głosowaliśmy  
- 17, 18, 19 głosów za,  czyli my te działania popieraliśmy, czasami po 
prostu nie pobieraliśmy tylko tego, że pewne rzeczy działy się obok nas 
albo poza nami i to było naszą najgorszą bolączką.

Na pewno na temat szkoły specjalnej i ewentualnego zaniechania 
jej budowy chciałbym powiedzieć, że absolutnie nie wchodzi to w grę. 
Gwarantujemy kontynuację rozpoczęcia planowanych przedsięwzięć 
w tym tak ważnej dla nas inwestycji jaką jest budowa szkoły specjal-
nej. Oferta adresowana dla dzieci z dysfunkcjami i osób niepełnospraw-
nych może również zostać rozszerzona, ponieważ pojawiła się sprawa 
edukacji włączającej i to będzie bardzo ciekawy temat, który pozwoli 
nam na pewno sięgnąć po kolejne środki. Podziękowania padały już do 
Urzędu Marszałkowskiego za dotację, którą otrzymaliśmy. Mam na-
dzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli kolejnym darczyńcom 
dziękować i w ten sposób spróbujemy udźwignąć problem który w tej 
chwili akurat przy przymiarkach wynosił ok. 23 mln a wiadomo że każde 
2, 3 czy 5 mln to jest dla nas oszczędność, którą możemy przeznaczyć na 
inne inwestycje, które są tak bardzo potrzebne w tym naszym powiecie.

[...]
Wierzę również, że jeżeli tutaj wspólnie znajdziemy język, usiądzie-

my do stołu i będziemy częściej rozmawiali, to naprawdę można ten 
samorząd w jakiś sposób uregulować, tak żebyśmy nie musieli się o 
te paragrafy “ustęp 1, ustęp 2” kłócić, tylko żebyśmy rozmawiali o 
zadaniach, które są najważniejsze w danej chwili tutaj dla nas jako 
samorządowców. Tyle z mojej strony. Serdecznie dziękuję Państwu za 
zaufanie. Dziękuję zarządowi, dziękuję staroście, ponieważ do końca, 
proszę państwa chciałem to oznajmić, do końca prowadziłem rozmowy. 
Jeszcze w piątek mieliśmy wspólne spotkanie z panem starostą i nadal 
próbowaliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie. Niestety, te propozycje, któ-
re padały ze strony pana starosty niewiele dawały nadziei na zmianę 
tego co było zapisane we wniosku o odwołanie. Tego się obawialiśmy i 
tego nie chcieliśmy tego ciągnąć dłużej, bo każdy miesiąc to strata dla 
samorządu, strata dla nas jako rady i strata dla mieszkańców powiatu. 
Chcieliśmy wspólnie iść w kierunku tego, żeby to przerwać i spróbować 
zrobić coś nowego. Mam nadzieję. że za te dwa i pół roku będziemy mo-
gli podsumować to nasze działanie, że jednak poszło ono w dobrym kie-
runku i panowie, którzy byli w tej chwili motorem napędowym budowy 
szkoły czy innych zadań, będą również mogli powiedzieć, że to zadanie 
zostało wykonane dobrze i nikt nikomu nie przeszkadzał, a wspólnie, jak 
para koni ciągnących ten wóz, który się nazywa powiatem, staraliśmy 
się doprowadzić je właściwego celu.

NOWE ROZDANIE W POWIECIE KOZIENICKIM!
ciąg dalszy ze strony 1

Za nami zaskakujący, kwietniowy wniosek o odwołanie starosty i Zarządu Powiatu oraz trzy 
emocjonujące sesje Rady Powiatu (w tym jedna przerwana), podczas których problem 

gruntowanie przedyskutowano i przeprocedowano, co doprowadziło do wyłonienia nowego 
Zarządu Powiatu. Trudno w krótkim tekście przedstawić cały tok tak złożonej sprawy, spróbu-
jemy jednak pokrótce naszkicować, co się wydarzyło.  

23 kwietnia 13 radnych spo-
śród 19 tworzących Radę Powia-
tu Kozienickiego złożyło w Biurze 
Rady Powiatu wniosek o odwo-
łanie Zarządu Powiatu. Sprawa 
ta została podniesiona XXX Se-
sji Rady Powiatu Kozienickiego, 
gdzie publicznie przedstawione 
zostało zarówno uzasadnienie 
wniosku radnych, jak i stanowi-
sko starosty Andrzeja Junga, któ-
ry zdecydowanie nie zgadzał się 
ze stawianymi mu i jego Zarządo-
wi zarzutami.

Zgodnie z obowiązującymi pro-
cedurami, wniosek został prze-
kazany do komisji rewizyjnej, by 
zostać planowo poddany pod gło-
sowanie na następnej sesji Rady 
Powiatu, która nie mogła się od-
być wcześniej, niż za 30 dni.

XXXII (Nadzwyczajna) sesja 
z dnia 27 maja przyniosła chy-
ba najwięcej emocji, za sprawą 
jej zaskakującego zarówno dla 
uczestników, jak i obserwatorów, 
przerwania na wniosek formalny 
grupy radnych spośród wnio-
skujących o odwołanie Zarządu. 
Oczywistym powodem wystoso-
wania wniosku była nieobecność 
podczas sesji wszystkich radnych, 
po których spodziewano się gło-
sowania za odwołaniem staro-
sty. Pragmatyczne nastawienie 
radnych pozwoliło im wykorzy-
stać fakt, że do przerwania sesji 
potrzeba mniej głosów, niż do 
przegłosowania odwołania Za-
rządu. Posunięcie to było różnie 
oceniane i w różnych aspektach 
podawane przez innych radnych 
w wątpliwość, niemniej zdecydo-
wana postawa wnioskodawców 
pozwoliła im osiągnąć zamierzo-
ny cel.

Przy tej okazji duże emocje 
wzbudziła kwestia nieobecności 
radnej Lidii Ligorowskiej, której 
głos był rzecz jasna istotny, a któ-
ra dojechała na sesję nie będąc 
w pełni zdrowia, przez co musia-
ła - jak miało się okazać - opuś-
cić ją przed końcem, nie mogąc 
tym samym wziąć udziału w 
ewentualnym głosowaniu. Było 
to różnie, często bardzo ostro, 
interpretowane, toteż radna zde-
cydowała się w dniu 7 czerwca, 
kiedy to sesja została wznowio-
na, przedstawić własny punkt wi-
dzenia, odczytując oświadczenie:

- Bardzo dziękuję wszystkim 
radnym za zastosowanie insty-

tucji przerwy w obradach Rady 
Powiatu. Biorąc udział w sesji 27 
maja dałam jednoznaczny wyraz 
temu, że chcę oddać swój głos 
w tak ważnej sprawie dla nasze-
go powiatu, jaką jest odwołanie 
obecnego starosty. Z przyczyn 
całkowicie niezależnych ode 
mnie nie mogłam wziąć udziału 
w głosowaniu, dlatego też zasto-
sowanie przerwy było jak najbar-
dziej uzasadnione i konieczne.

Mimo aprobujących wypowie-
dzi radców prawnych, których 27 
maja proszono o opinie (tu nasza 
uwaga na marginesie: w fonicz-
nej warstwie transmisji z obrad 
powiatu często zieją dziury, przez 
co w szczególności treść więk-
szość wypowiedzi radcy praw-
nego pozostaje dla śledzących 
te transmisje zagadką…) starosta 
Andrzej Jung w dniu 7 czerwca 
przedstawił własną ocenę i wąt-
pliwości co do prawomocności 
przerwania sesji, informując o 
złożeniu w tej sprawie 1 czerw-
ca pisma do Wydziału Nadzoru 
Prawnego w Radomiu. Starosta 
złożył również skargę do WSA w 
Warszawie obejmującą wniosek 
o przerwanie sesji, w toku której 
miał zostać odwołany. Ostatnią 
instytucją, do której skarżył się 
ustępujący starosta była Proku-
ratura Rejonowa, do której złożył 
zawiadomienie o możliwości po-
pełnienia przez radnego powiatu 
podczas sesji z 27 maja przestęp-
stwa, polegającego na korzy-
staniu podczas z tabletu innej 
radnej w czasie jej nieobecności. 
Oskarżenie te zostało publicznie 
skontrowane przez Krzysztofa 
Wolskiego stwierdzeniem, że 
wzajemna pomoc w obsłudze 
potrzebnych do procedowania 
tabletów jest wśród radnych rze-
czą normalną.

Niezależnie od zastrzeżeń 
starosty sesja toczy się swoim 
torem, wobec czego po dopeł-
nieniu formalności dowiedzie-
liśmy się, że liczba głosów za 
odwołaniem Starosty Powiatu 
Kozienickiego i Zarządu Powiatu 
wyniosła 13, przeciwko 6, co było 
jednoznaczne z decyzją o odwo-
łaniu Zarządu Powiatu i Andrzeja 
Junga ze stanowiska starosty.

Podczas tej samej sesji na py-
tanie "Czy jesteś za wyborem 
Krzysztofa Wolskiego na staro-
stę powiatu kozienickiego?" 14 

z 17 głosujących radnych odpo-
wiedziało TAK. Przeciwnych było 
2 radnych, 1 głos był nieważny. 
Oznacza to, że radni powiatu do-
konali ważnego wyboru nowego 
starosty. Osobliwym wątkiem był 
fakt, że część radnych wydawała 
się mieć poważne wątpliwości 
co do tego, kto w okresie “przej-
ściowym”, czyli pomiędzy wybo-
rem starosty i nowego Zarządu, 
ma prawo wykonywania czynno-
ści przypisanych tym funkcjom. 
Krzysztof Wolski przedstawił in-
terpretację, w myśl której nowo 
wybrany starosta od razu spra-
wuje wszystkie swoje funkcje z 
wyłączeniem tych, które wyma-
gają współdziałania Zarządu. Tak 
czy inaczej problem ten należy 
już uznać za niebyły, od kiedy 9 
czerwca wyłoniony został nowy 
Zarząd Powiatu.

STAROSTA KOZIENICKI - PROLOG
Poniżej prezentujemy wystąpienie nowego Starosty Kozie-

nickiego, Krzysztofa Wolskiego, wygłoszone po jego wyborze. 
Tekst stanowi skrót obszernego oświadczenia starosty.
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X Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego
W sobotę 5 czerwca odbyła się w Kozienicach kolejna edycja Biegu Szlakiem Króla Zygmun-

ta Starego. W tym roku było to wydarzenie wyjątkowe o charakterze jubileuszowym, 
gdyż impreza obchodziła swoje okrągłe 10-lecie. Organizatorami, zgodnie z utrwaloną już tra-
dycją, było Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz Gmina Kozienice. Trasa biegu również 
pozostała niemal taka sama i obejmowała szlak wiodący z terenu Ośrodka Rekreacji i Turystyki 
ulicami Jeziorną, Wiślaną, Maciejowicką, Parkową w kierunku zespołu pałacowo-parkowego, 
pętlę wokół fontanny po czym powrót do punktu wyjścia. Taka runda miała długość pięciu ki-
lometrów. Z uwagi na dwa dystanse biegowe, 5 i 10 kilometrów, zawodnicy startujący na tym 
dłuższym robili więc dwa okrążenia.

W bieżącym roku bieg po-
nownie cieszył się dużym za-
interesowaniem, a frekwencja 
była prawie rekordowa. Na linii 
startu stanęło ponad 200 osób, 
mężczyzn i kobiet w różnym 
wieku, od nastolatków po ka-
tegorię wiekową 60+. Jednym 
słowem – każdy, kto miał ocho-
tę spędzić aktywnie sobotnie 
przedpołudnie. I nie tylko liczba 
uczestników imprezy sprawiła 
miłą niespodziankę. Deszcz, pa-
dający od rana, na kilkanaście 
minut przed rozpoczęciem im-
prezy ustał, dzięki czemu zawod-
nicy mogli cieszyć się całkiem  
dobrą pogodą.

Wśród biegaczy nie zabrakło 
Kozieniczan, których było ponad 
50, czyli około jednej czwartej 
wszystkich uczestników biegu. 

Można było spotkać osoby z 
Biegam Bo Lubię Kozienice, byli 
też Morsjanie, reprezentanci 
UKS „Olimp” Kozienice, NKSW 
„Wulkan”. Nie można zapomnieć  
o wielu niezrzeszonych, startują-
cych indywidualnie.

Sam bieg rozpoczął się punktu-
alnie o godz. 11.00, a sygnał do 
startu dał Burmistrz Gminy Ko-
zienice Piotr Kozłowski.

Po przebiegnięciu 5 kilome-
trów pierwszy linię mety prze-
kroczył Mateusz Utnicki z Dęb-
lina, z Klubu Mazowsze Stężyca 
Run. Pokonanie tego dystansu 
zajęło mu 18 minut i 26 sekund. 
Drugi był Michał Kołomański,  
a najlepszy z Kozieniczan Marcin 
Podczasi zajął miejsce trzecie.

W gronie kobiet triumfowała 
Joanna Leszczyńska z wynikiem 

25 minut i 7 sekund, reprezen-
tująca jak Marcin Podczasi WKZ 
Kozienice BBL. Druga na mecie 
zameldowała się Asta Zielińska, 
a trzecia Agnieszka Kleszczyńska.

Na 10 kilometrów zwyciężył 
Michał Bąk. Linię mety prze-
kroczył po 38 minutach i 7 se-
kundach. Drugi ze stratą ponad 
minuty był Kamil Czarnecki,  
a trzecie miejsce zajął Jacek 
Gębski. Cała trójka to zawodnicy  
z klubu Czarnecki Run Team.

Wśród kobiet 10 kilometrów 
najszybciej przebiegła Daria Paś-
nicka z Łaskarzewa. Potrzebowa-
ła na to 42 minut i 27 sekund. 
Druga na mecie była Barbara 
Przeworska, a trzecie miejsce  
zajęła Julia Małaśnicka.

Patronat honorowy nad bie-

giem objął Burmistrz Piotr Ko-
złowski, który dał też dobry przy-
kład i pobiegł wraz z innymi.

Ceremonia dekoracji laure-
atów odbyła się w amfiteatrze 
nad Jeziorem Kozienickim. Me-
dale, puchary i nagrody wręczali 
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski oraz Dyrektor Kozieni-
ckiego Centrum Rekreacji i Spor-
tu Marcin Zmitrowicz. Na podium 
stawali zwycięzcy klasyfikacji 
open, najlepsi w poszczególnych 
kategoriach wiekowych oraz naj-
lepsi z Kozieniczan. Dodatkowo 
wśród wszystkich uczestników 
biegu rozlosowano kilkadziesiąt 
zestawów upominków.

Warto dodać, iż frekwencja  
z roku na rok jest większa. W 2011 
roku wystartowało 28 osób, a w 
2019 padł rekord, kiedy na trasę 
wyruszyło 212 osób. Od piątej 
edycji imprezy zawodnicy oprócz 
10 kilometrów mają do wybo-
ru także krótszy, 5-kilometrowy 
dystans. Nasza impreza, miejmy 
nadzieję już na stałe, wpisała się  
w biegowy kalendarz regionu. 
Przyciąga miłośników biegania 
nie tylko z Kozienic, ale i z Ra-
domia, Dęblina, Puław i wielu 
innych mniejszych i większych 
miejscowości. Liczmy, że tak 
samo, a może i lepiej, będzie  
w kolejnych latach.
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W Kozienicach powstanie 
pierwszy w regionie mural 3D

Mini Mistrzostwa Europy

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło wyniki konkursu 
pn. „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. 

Najwyższą dotację, w wysokości 75 000 zł, otrzymał wspólny 
projekt Gminy Kozienice i Kozienickiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych. To duży sukces, bowiem 
ocenianych było ponad 120 wniosków z całego kraju.

Zgodnie z regulaminem kon-
kursu MON, tematyka muralu 
odnosi się do historii oręża pol-
skiego. Kozienicka wizualiza-
cja bezpośrednio nawiązuje do 
stoczonej 6 kwietnia 1656 roku 
przez wojska Stefana Czarnie-
ckiego i Jerzego Lubomirskiego 
bitwy z argierdą wojsk margra-
biego Fryderyka Badeńskiego, 
zwanej Bitwą pod Kozienicami. 
Wokół tej bitwy krąży wiele cie-
kawostek i legendarnych pytań, 
które – jak zapowiadają Bur-
mistrz Piotr Kozłowski 

i Prezes KSRH Krzysztof Zając 
- przy okazji tworzenia muralu z 
pewnością zostaną Kozienicza-

nom przypominane.
Mural zostanie wykonany w 

technice 3D, na ścianie bloku 
mieszkalnego przy ul. Kopernika 
12 w Kozienicach. Prace nad ma-
lowidłem rozpoczną się w waka-
cje, a jego uroczyste odsłonięcie 
planowane jest 15 sierpnia, w 
dniu Święta Wojska Polskiego. 
Zgodnie 

z założeniami projektowymi, 
w ramach realizacji dotowanego 
zadania, zostanie zorganizowany 
również koncert, znanego i ce-
nionego w Polsce i na świecie, 
Państwowego Zespołu Ludowe-
go Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. 
T. Sygietyńskiego w Karolinie.

Trwa NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Według wyników otrzymanych z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w naszej 
gminie spisało się 29,8 % ( dane na 27. 05) mieszkańców. Daje to naszej Gminie miejsce w 
pierwszej 20 wśród 314 gmin z województwa mazowieckiego. Ja już się spisałem, zachęcam 
Państwa serdecznie.

Wejdź na https://SPIS.GOV.PL i spisz się.
#LiczymySięDlaMazowsza

Gmina Kozienice z nominacją do tytułu 
Symbolu Polskiej Samorządności 2021
Gmina Kozienice po raz pierwszy, w historii 11. edycji programu, została nominowana do 

zaszczytnego tytułu Symbol Polskiej Samorządności. Symbol 2021 to ogólnopolski pro-
gram, którego organizatorzy chcą pokazać najlepsze przykłady samorządów, spółek komunal-
nych, spółdzielni – czyli podmiotów, które są najbliżej ludzi, są z nimi każdego dnia, i choć 
może często niedoceniane, walnie przyczyniają się do rozwoju Polski.

- Sama nominacja dokonana 
przez „Monitor Biznesu”(dodatek 
do „Rzeczpospolitej”) i przez 
„Monitor Rynkowy”(dodatek do 
„Dziennika Gazety Prawnej”) jest 
dużym wyróżnieniem, ale walczy-
my o tytuł. Dziękuje wszystkim, 

którzy działają na rzecz rozwoju 
naszej Małej Ojczyzny - sukces 
zależy od ludzi – przekazuje Bur-
mistrz Piotr Kozłowski.

W gronie nominowanych znaj-
dują się firmy, instytucje, samo-
rządy, których działania charak-

teryzują się najwyższą jakością 
zarządzania, innowacyjnością, 
sprawnością w pozyskiwaniu i 
dysponowaniu środkami unijny-
mi, dbałością o ekologię, ale nade 
wszystko przyświeca im szeroko 
pojęte dobro mieszkańców.

Potwierdza się, że Kozieni-
ce są idealne na sport!

6 czerwca w Mini Mistrzo-
stwach Europy w Kozienicach 
wzięło udział 12 drużyn z roczni-
ka 2008. Zespoły przyjechały do 
nas z całej Polski.

Eliminacje zakończą się fina-
łem w Warszawie. W Kozieni-
cach turniej wygrał zespół Jantar 
Ustka. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom!

(Fot: FB Doroty Stępień)
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Na miejscu można było zoba-
czyć pieczołowicie odtworzony 
obóz wojska polskiego z czasów 
powstania listopadowego (z ca-
łym stosownym osprzętem), pre-
zentację sprzętu artyleryjskiego 
z różnych okresów historycznych 
(z umundurowana obsługą), 
można było również  - całkowicie 
za darmo - zrobić sobie zdjęcia 
z artylerzystami i poprosić ich o 
wyjaśnienia w dowolnej nurtują-
cej nas, a dotyczącej “ich” wycin-
ka historii sprawie.

Przybyłych gości przywitali dy-
rektor muzeum Krzysztof Reczek 
oraz zastępca burmistrza Gminy 
Kozienice Dorota Stępień, która 
z uznaniem wyraziła się o po-
mysłowości i pracy muzealników 
włożonej w nadanie kozienickiej 
odsłonie Nocy Muzeów tak cie-
kawej formy.

Pracownik muzeum Grzegorz 
Kocyk wygłosił prelekcję o bitwie 
pod Nową Wsią, dr Wojciech 
Borkowski natomiast przedstawił 
wykład  pod tytułem „”Oto dni 
krwi i chwały - Reduta Ordona i 
rakietnicy Królestwa Polskiego” 
- tę wystawę i tematykę możecie 
Państwo kojarzyć m.in. z dostęp-
nej obecnie w kozienickim mu-

zeum wystawy, której wernisaż 
opisywaliśmy w numerze 5/2021 
Tygodnika OKO.

 
Noc Muzeów 2021 w Kozieni-

cach była również okazją do roz-
strzygnięcie konkursu „Od Stocz-
ka do Nowej Wsi. Zwycięstwo 
korpusu gen. Józefa Dwernickie-
go w powstaniu listopadowym”.  
W kategorii klas 1-4 zwyciężyli 
uczniowie PSP w Świerżach Gór-
nych - Maksymilian Górski, Jakub 
Wróblewski i Aleksandra Szczy-
gieł. Nagrodę dodatkową otrzy-
mał Jakub Kowalski, a wyróżnie-
niami honorowane zostały Mia 
Blom i Jagoda Panek. W klasach 
5-8 zwyciężyli Katarzyna Wegner, 
Bartłomiej Wójcik oraz Lena Na-
kończy. Wyróżniono Jakuba Ja-
rzyńskiego i Adama Kuleszę.

Na koniec przyszedł czas na 
prezentację efektownej insceni-
zacji historycznej pt. „Dalej, bra-
cia, na armaty! - w wykonaniu 
Stowarzyszenia Artylerii Dawnej 
„arsenał” oraz grupy rekonstruk-
cyjnej powstania listopadowego.

(Fot. Muzeum Regionalne im. 
prof. Tomasza Mikockiego w Ko-
zienicach)

To będzie noc magii i ognia w Kozienicach

Kozienicka Noc Muzeów 2021

Wraz z odmrożeniem kultury wracają wydarzenia plenerowe i koncerty. Bardzo ciekawie 
zapowiada się kolejna edycja Nocy Świętojańskiej w Kozienicach, na którą zapraszają 

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Wydarzenie odbędzie się 
w sobotę, 19 czerwca, na nabrzeżu Jeziora Kozienickiego. Początek o godz. 20.00. 

Noc Muzeów 2021 w Kozienicach odbywała się 29 maja 
w godzinach 17-22. Gama atrakcji przygotowanych z tej 

okazji przez Muzeum Regionalne w Kozienicach była szeroka, 
a one same zaprezentowane z rozmachem!

– Jest mi niezmiernie miło, 
że w końcu, po tylu tygodniach 
przerwy mogę zaprosić miesz-
kańców na wydarzenie plene-
rowe i na koncert. Cała spo-
łeczność Kozienickiego Domu 
Kultury z niecierpliwością cze-
kała na tę chwilę, zwłaszcza że 
szykuje się klimatyczne, cie-
kawe widowisko. Noc Święto-
jańska to bowiem jedno z naj-
bardziej charakterystycznych 
wydarzeń, jakie odbywają się w 
naszym mieście – mówi Dyrek-
tor Kozienickiego Domu Kultury  
Elwira Kozłowska.

Co w programie?
Impreza tradycyjnie odbędzie 

się w pięknej scenerii Jeziora Ko-
zienickiego. Już od godz. 20.00 
na jej najmłodszych uczestników 

będą czekały różnego rodzaju za-
bawy i konkursy dla dzieci, m.in. 
wyścigi w workach, malowanie 
na folii, konkursy na najładniej-
szy strój i wianek czy „Pejzaż 
– Noc Świętojańska”. Prezento-
wane będą również gry i zabawy 
średniowieczne.

Specjalne atrakcje przygo-
towali także twórcy z Kozieni-
ckiego Domu Kultury. W wy-
konaniu przedstawicieli Grupy 
Poetyckiej „Erato” wysłucha-
my „Słowiańskich opowieści”, 
a członkowie Grupy Twórczej 
„Vena” poprowadzą warsztaty  
„Gazetowe wariacje”.

– Dla naszych mieszkańców 
przygotowaliśmy również wy-
jątkowy koncert. Tego wieczo-
ru wystąpi bowiem Karolina 
Skrzyńska z zespołem. To utalen-

towana i utytułowana artystka, 
laureatka licznych konkursów  
i festiwali, autorka dwóch płyt. 
Jej autorska muzyka jest niero-
zerwalnie związana z rdzenną 
kulturą polską. Te dźwięki mają 
silny związek ze słowiańskoś-
cią. Warto jednak podkreślić, że 
nie jest to typowy polski folk, 
a raczej balansowanie na gra-
nicy tego co rdzenne, a tego co 
współczesne – podkreśla Elwira 
Kozłowska.

Na scenie wokalistce towarzy-
szyć będą: Bart Pałyga – wiolon-
czela elektryczna, tarhu, fidel, 
Marta Maślanka – cymbały, san-
tur, Hubert Giziewski – akordeon 
oraz Wojciech Lubertowicz – 
bębny obręczowe, duduk, cajon, 
perkusjonalia.

Ognisty finał!
Zwieńczeniem Nocy Święto-

jańskiej będzie pokaz tańca z og-
niem w wykonaniu Teatru Ognia 
Amatum. 

– Pokazy tańca z ogniem to już 
taka nasza mała tradycja. Muszę 
przyznać, że są bardzo widowi-
skowe i wręcz hipnotyzujące dla 
widzów. To coś, co zdecydowa-
nie warto zobaczyć, dlatego tym 

bardziej zapraszam – dodaje El-
wira Kozłowska.

Wstęp jest wolny. Jak zastrze-
gają organizatorzy, w przypadku 
niesprzyjających warunków at-
mosferycznych wydarzenie może 
zostać odwołane. Warto śledzić 
stronę internetową oraz media 
społecznościowe Kozienickiego 
Domu Kultury.
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Około godziny 14.30 na Placu 
Niepodległości pojawił się „Tour-
-BUS” oraz tworzący jego efektow-
ną eskortę motocykliści. Kozienicza-
nie entuzjastycznie powitali m.in. 
Rzecznika Praw Obywatelskich VII 
Kadencji Adama Bodnara (honoro-
wego patrona akcji), Danutę Przy-
warę, prezes Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka, sędziego Igora Tu-
leyę, muzykę i publicystę Zbigniewa 
Hołdysa oraz głównego organizato-
ra całego przedsięwzięcia, Roberta 
Hojdę, założyciela fundacji Kongres 
Obywatelskich Ruchów Demokra-
tycznych.

 O cóż w tym wszystkim chodzi-
ło? To najlepiej chyba wyjaśnił sam 
Robert Hojda:

 - Będziemy rozmawiać o Konsty-
tucji, żeby była czymś, co być może 
przyczyni się do tego, żebyśmy mo-
gli w końcu przełamać to, co się stało 
złego między nami, między Polaka-
mi, że ktoś gdzieś nas trochę chyba 
popsuł, w tym sensie, że coraz trud-
niej nam się dogadać ze sobą. Spró-
bujmy zrobić to jako obywatele. 
Skoro politycy nie mogą sobie z tym 
poradzić, zróbmy to my, zacznijmy 
rozmawiać ze swoimi sąsiadami, z 
ludźmi, z którymi być może trudno 
jest nam się przyjaźnić… ale jednak 
zróbmy to. Zróbmy ten pierwszy 
krok i podajmy im rękę. Być może 
ta Konstytucja będzie dla nich ta-
kim nowym rozdaniem w ich życiu.  

Spróbujmy!
 Danuta Przywara z Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka dodała:
 - Konstytucja jest NASZĄ Kon-

stytucją, nas wszystkich. Pani, 
Pana, moją… To Konstytucja 
mówi nam jakie mamy prawa i 
wolności, czego możemy oczeki-
wać od państwa i czego państwu 
wobec nas nie wolno robić, dla-
tego dbajmy o tę Konstytucję, 
bo ona jest naszą przyjaciółką, 
a przyjaźń wymaga symetrii -  
i tego, żebyśmy nawzajem się sza-
nowali.

 Z dużą życzliwością kozieniczanie 
przyjęli również wystąpienia RPO 
Adama Bodnara, reprezentującego 
środowisko polskich sędziów Igora 
Tuleyi oraz Zbigniewa Hołdysa, któ-
ry mówił bardzo “od siebie”, pro-
sto i skromnie, zaskarbiając sobie 
sympatię uczestników spotkania. 
Wzajemna życzliwość była zresztą 
chyba motywem przewodnim ca-
łego wydarzenia, które nie miało w 
sobie nic z hałaśliwych politycznych 
wieców, było natomiast najwyraź-
niej spotkaniem zwyczajnych osób 
zatroskanych o wspólne dobro.

 Na koniec każdy kto chciał mógł 
zamienić słowo z gośćmi, którzy nie 
przyjechali jedynie przemawiać, ale 
też rozmawiać, a podstemplowane 
egzemplarze Konstytucji cieszyły się 
ogromnym wzięciem. Oby służyły 
kozieniczanom dobrze!

Kozienicki etap 
Tour de Konstytucja

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA 
MIESZKAŃCÓW POWIATU KOZIENICKIEGO!

Tour de Konstytucja PL to odbywające się sukcesywnie 
w ponad 90 polskich miastach wydarzenie z udziałem 

artystów, prawników i osób zaufania społecznego, 
dwumiesięczna podróż po kraju kapsuły z egzemplarzem 
Konstytucji w formie zwoju i towarzyszące jej spotkania 
z mieszkańcami miast na trasie. Do Kozienic Tour de 
Konstytucja zawitał w dniu szczególnym, bo w 32. rocznicę 
pierwszych po wielu dekadach częściowo wolnych wyborów 
parlamentarnych, w których - jak wiemy z historii - sukces 
odnieść miała “Solidarność”.

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu prowadzi punkt nie-
odpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kozienickiego. Porada przysługuje każdej 
osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Z porady mogą skorzystać 
również przedsiębiorcy tj. osoby 
fizyczne prowadzące jednooso-
bową działalność gospodarczą, 
które w ciągu ostatniego roku nie 
zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna 
obejmuje:

• Poinformowanie o obowią-
zującym stanie prawnym, o przy-
sługujących uprawnieniach lub 
o spoczywających obowiązkach, 
również w związku z toczącym 
się postępowaniem przygoto-
wawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowo-admini-
stracyjnym,

• Wskazanie sposobu rozwią-
zania problemu prawnego,

• Sporządzenie projektu pisma 
w zakresie niezbędnym do udzie-
lania pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w to-
czącym się postępowaniu sądo-
wo-administracyjnym,

•  Sporządzenie projektu pis-
ma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu w postępo-
waniu sądowym lub ustanowie-
nie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecz-

nika patentowego w postępowa-
niu sądowo-administracyjnym 
oraz poinformowanie o kosztach 
postępowania i ryzyku finanso-
wym związanym ze skierowa-
niem sprawy na drogę sądową,

• Nieodpłatną mediację
W związku z przeciwdziała-

niem zagrożeniem związanym  
z COVID-19 Nieodpłatnej Pomo-
cy Prawnej prawnicy udzielają 
stacjonarnie oraz za pośredni-
ctwem środków porozumiewa-
nia się na odległość (np. tele-
fon, e-mail, połączenie wideo). 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej odbywa się według ko-
lejności zgłoszeń, po umówieniu  
terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefo-
nicznie pod numerem telefonu: 
48 611-73-48, a także poprzez 
stronę internetową Fundacji To-
gatus Pro Bono (porada mailowa, 
wideo), pod linkiem: http://fun-
dacja.togatus.pl/porada_online/.

 Punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego funkcjo-
nuje od poniedziałku do piątku, 
w następujących lokalizacjach  
i godzinach:

Z uwagi na panującą sytuację 
epidemiologiczną porady praw-
ne odbywają się w trybie zdal-
nym – do odwołania.

Porad udzielają upoważnieni 
przez Fundację prawnicy.

Dzień Godzina Adres

Poniedziałek 08.00-12.00
Urząd Gminy Sieciechów  

ul. Rynek 16, naprzemiennie z 
Urząd Gminy Grabów nad Pilicą 51

Wtorek 08.00-12.00 Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16

Środa 08.00-12.00 Urząd Gminy Magnuszew, 
ul. Saperów 24

Czwartek 07.30-11.30 Urząd Gminy Głowaczów, 
ul. Rynek 35

Piątek 12.30-16.30 Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, 
ul. Skrzyńskich 1

Kawiarnia spółdzielni Przystanek Kozienice w CK-A znów otwarta!
Miło jest nam poinformować, że kawiarnia w CK-A nie 

tylko powróciła po okresie obostrzeń do działania, ale 
i zdecydowanie odnowiła swoje oblicze, wprowadzając do 
oferty pyszne, NATURALNE lody w ośmiu smakach, a także 
tarty, ciastka i torty na zamówienie.

Śmietana, snickers, czeko-
lada, mascarpone, słony kar-
mel, sorbet mango, sorbet 
truskawkowy oraz biała cze-
kolada i owoce leśne - któż 
by się oparł takim smakom? 
Opierać się nie warto, zde-
cydowanie warto natomiast 
odwiedzić kawiarnie  w CK-A, 
która nie zamierza bynajmniej 
poprzestawać na obecnej 
ofercie. W planie jest nie tylko 
dodanie kolejnych smakowi-
tości, ale również strawy du-
chowej, w postaci wydarzeń 
kulturalnych  i spotkań z cie-
kawymi ludźmi, czyli wszyst-
kiego tego, co z takim powo-
dzeniem rozkwitało przed 
zeszłorocznym zamknięciem 
punktów gastronomicznych i 
instytucji kulturalnych.

Oprócz smakołyków do kon-
sumpcji na miejscu, kawiarnia 
oferuje również coś do za-
brania ze sobą, a mianowicie 
starannie wyselekcjonowane 
produkty takie jak miody z pa-
sieki Tomasza Petryki, słody-
cze z manufaktury Karmelowa 
Pokusa, produkty z topinam-
buru i nie tylko. 

Zapraszamy serdecznie!
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POMAGAMY SPEŁNIAĆ MARZENIA!
HOME  CONCEPT   to nowatorski pomysł 

firmy TRANS-BUD na kompleksową 
obsługę klientów, którzy pragną mieć 

piękne i funkcjonalne wnętrza 
swoich mieszkań i domów.

Nasi specjaliści pomogą i doradzą od samego 
początku marzeń o pięknych wnętrzach. 

Biuro projektowe, Salon Łazienek Królewskich, 
Majster Plus (drzwi i podłogi),  

MAPEI (farby wewnętrzne) 
i sklep hydrauliczno-elektryczny 
to elementy naszego kompleksu.

Zapraszamy do odwiedzin:  Kozienice ul. Przemysłowa 3, 
tel. 666 875 372 lub 795 574 689


