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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) 
zawiadamia się, że w dniu 17 czerwca 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał  
decyzję NR 70/SPEC/2019 odmawiającą udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji  
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 w zakresie budowy i rozbudowy 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3503W realizowana w ramach inwestycji rozbudowy 
drogi powiatowej nr 3503W Młódnice – Jarosławice – Cerekiew – Radom wraz z budową 
ścieżki rowerowej”, powiat radomski, gmina Zakrzew, woj. Mazowieckie”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego,  
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocnika  
Pana Grzegorza Kowalika.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 
14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem  
Wojewody Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  
administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale  
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura-Placówka  
Zamiejscowa w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 205 (w godzinach: poniedziałek  
13:00 – 16:00 oraz środa i piątek 8:00 - 12:00,).

Data publicznego obwieszczenia - 27 czerwca 2019 r.
WI-II.7820.2.21.2018.AW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Puszcza Kozienicka ra-
mach poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w zakresie tematycz-
nym: Zachowanie dziedzictwa 
lokalnego umożliwiła stowarzy-
szeniom składanie wniosków na 
projekty grantowe.  Stowarzy-
szenie Historyczno – Eksploracyj-
ne ''ZAPILCZE'' złożyło wniosek 
o powierzenie grantu i uzyskało 
dofinansowanie na projekt pt. 
Zachowanie dziedzictwa lokal-
nego przez promowanie lokalnej 
historii- I wojna światowa i okres 
między wojenny na obszarze dzia-
łania LGD ''PUSZCZA KOZIENICKA’’ 

Za powierzone fundusze stowa-
rzyszenie „ZAPILCZE” zakupiło 
mundury z okresu międzywojen-
nego, w których walczyli polscy 
żołnierze wraz z wyposażeniem.

Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania „Puszcza Kozieni-
cka ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 w zakre-
sie tematycznym: Zachowanie 
dziedzictwa lokalnego umożli-
wiła stowarzyszeniom składanie 
wniosków na projekty grantowe.  

Stowarzyszenie Historyczno – 

Eksploracyjne ''ZAPILCZE'' złoży-
ło wniosek o powierzenie grantu 
i uzyskało dofinansowanie na 
projekt pt. Zachowanie dziedzi-
ctwa lokalnego przez promo-
wanie lokalnej historii- II wojna 
światowa na obszarze działania 
Lgd Puszcza Kozienicka''.   

Za powierzone fundusze 
stowarzyszenie „ZAPILCZE” 
zakupiło mundury z drugiej 
wojny światowej, w których 
walczyli żołnierze na terenie  
naszego powiatu.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-

mościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204, 2348 oraz z 2019 roku, poz. 270, 492,801)

informuje
że w dniach od 19 czerwca 2019 roku do dnia 10 lipca 2019 roku na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5 oraz na stronach internetowych Urzę-

du został podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonej: w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 
stanowiącej działkę nr 3213-cz

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

Szanowni Państwo
W imieniu własnym oraz mojej rodziny pragnę przekazać słowa wdzięczności 

i wyrazy szacunku wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu, poprzez swo-
je zaangażowanie i okazaną pomoc, przez modlitwę lub obecność na  uroczy-
stości pogrzebowej mojego taty okazali wiele serca, życzliwości i współczucia.

       Burmistrz  Gminy Kozienice
                  Piotr Kozłowski 

Mała książka - wielki człowiek...
W 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice zgłosiła się do udziału w pro-

jekcie skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), realizowanym w 
ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić 
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko 
w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do naszej Biblioteki, otrzyma w pre-

W Wyprawce dzieci znajdą 
wyjątkową książkę, dostoso-
waną pod względem formy i 
treści do potrzeb przedszko-
laka i spełniającą najwyższe 
standardy w projektowaniu 
pięknych i mądrych książek 
dla najmłodszych, a także 
Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zo-
stanie uhonorowany imien-
nym dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze  
zainteresowania. 

Dzięki akcji dziecko pozna 
ważne miejsce na czytelniczej 
mapie dzieciństwa (bibliote-
kę) i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kultural-
nego. W Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice 
– przygotowana dla nich bro-
szura informacyjna przypomni 
o nieocenionej roli czytania w 
rozwoju ich dziecka oraz o roz-
maitych korzyściach wynikają-
cych z częstego odwiedzania 
biblioteki. Udział w projekcie 
jest całkowicie bezpłatny za-
równo dla bibliotek, jak rów-
nież dla dzieci i ich rodziców.

Wyprawki Czytelnicze dla 

dzieci w wieku przedszkolnym 
będzie można odebrać od 
września 2019 r. w ponad 5 tys. 
bibliotek w całej Polsce, które 

zgłosiły się do projektu. Pełna 
lista bibliotek biorących udział 
w akcji znajduje się na stronie  
www-wielki-czlowiek.pl
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Pierwszą z nich jest bardzo 
atrakcyjna oferta wycieczek do 
Elektrowni (a raczej: po Elektro-
wni), których Turystyczne Kozie-
nice są, we współpracy z Enea 
Wytwarzanie, organizatorem. 
Wycieczki te odbywać się będą w 
każdy pierwszy czwartek miesią-
ca, najbliższa zatem już 4 lipca... i 
tu mamy dla Państwa dobra wia-
domość: choć zainteresowanie 
jest spore, wciąż pozostaje (w 
momencie, gdy oddajemy gazetę 
do druku) kilka wolnych miejsc. 
Co do zasad, powtórzymy za Tu-
rystycznymi Kozienicami:

• udział w wycieczce jest bez-
płatny, jakkolwiek dojechać na 
miejsce należy we własnym za-
kresie

• w wycieczce mogą wziąć 
udział osoby od 13 roku życia, 
niepełnoletni tylko pod opieką 
dorosłych

• ilość miejsc jest każdorazowo 
ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń

• zgłoszenia należy przesyłać 
mailowo na adres turystyczne@

kozienice.pl podając imię i na-
zwisko, telefon kontaktowy oraz 
wiek

Wszelkich dodatkowych infor-
macji można szukać pod wyżej 
podanym adresem mailowym, 
warto też śledzić stronę Tury-
stycznych Kozienic  na Facebo-
oku (www.facebook.com/Tury-
styczneKozienice)... no właśnie!

Drugą ciekawą inicjatywą no-
wego gminnego portalu jest 
trwający obecnie i zaplanowany 
na całe wakacje facebookowy 
konkurs, którego wyczerpujący 
opis i regulamin znajdziecie Pań-
stwo w poście z dnia 22 czerwca. 
Reguły konkursu są bardzo pro-
ste. W każdy poniedziałek, środę 
i piątek nagrodzony zostanie je-
den opublikowany na Facebooku 
(na własnej tablicy, na fan page, 
w grupie....) post, opisujący w 
ciekawy sposób jakieś miejsce, 
imprezę lub interesujące zdarze-
nie na którymś z turystycznych 
szlaków szeroko rozumianej Zie-
mi Kozienickiej i zawierający od-

niesienie do strony Turystyczne 
Kozienice. Nagrodami są związa-
ne z Kozienicami książki, koszulki 
i gadżety.

Ze swej strony zachęcamy za-
równo do udziału w konkursie, 
jak i wycieczce po interesującym 
obiekcie, jakim jest bez wątpie-

nia Elektrownia, otwierająca te-
raz swe, na co dzień dobrze strze-
żone, podwoje przed wszystkimi 
jej ciekawymi!

Z cyklu dobre bo... z Kozienic!

Konkurs i wycieczki z Turystycznymi Kozienicami

Słowem wyjaśnienia: w tym cyklu będziemy prezentować dokonania Kozieniczan, którym udaje się zaistnieć 
w świecie sztuki, social mediów, nauki... Prosimy o nadsyłanie propozycji i materiałów!

Kozienicka YouTuberka debiutuje ze swoją pierwszą… piosenką!

Autorka kanału kosmetyczne-
go na YouTube Angelika Grabow-
ska publikuje autorski singiel pt.: 
„No absolution”. W swojej de-
biutanckiej piosence YouTuberka 
odkrywa przed fanami nieznany 
dotąd sekret ze swojego życia.

W środę 26 czerwca premie-
rę miał utwór Angeliki Grabow-
skiej pt.: „No absolution”, który 
powstał w ramach współpracy z 
inkubatorem artystycznym, wy-
twórnią muzyczną Delphy Recor-
ds. - Pomysł na piosenkę wziął się 
z życia. Przeżywałam coś, czego 
nie potrafiłam opowiedzieć na 

głos, mimo że już wtedy miałam 
tysiące odbiorców na YouTube. 
Musiałam jakoś się tego pozbyć i 
powiedzieć, jak fatalnie się czuję 
– opisuje Grabowska. Adresując 
piosenkę do swoich fanów, wo-
kalistka pyta: „O czym Ty nie po-
trafisz mówić na głos?”.

Jak mówi artystka, „No absolu-
tion” to piosenka o absurdalnym 
poczuciu winy za coś, czego się 
nie zrobiło. - Tekst jest o kimś mi 
bliskim, kto powinien mnie chro-
nić i dbać o mnie. Często myślę 
o tej osobie z niechęcią i wiem, 
że powinna być ważna w moim 

życiu, ale po tym co się stało nie 
potrafię poczuć niczego dobrego. 
– tłumaczy Angelika - Zdałam so-
bie sprawę, że nasza relacja jest 
toksyczna. Podobnie jak złość, 
która mi towarzyszy. Mijają lata, 
a zmienia się niewiele. Myślę, że 
jeszcze nie dojrzałam do tego, 
aby się zupełnie tego pozbyć – 
dodaje.

Utwór powstał w języku angiel-
skim, gdyż Angelika od dwóch lat 
mieszka w Wielkiej Brytanii i do 
odbiorców angielskich adresuje 
swoją piosenkę. W pomoc przy 
tworzeniu utworu zaangażował 
się zespół wytwórni Delphy Re-
cords, a także trenerka wokalna 
Zofia Prucnal oraz znajomi artyst-
ki. - Podczas tworzenia czułam 
się, jak dziecko we mgle, gdyż 
nie mam żadnego wykształcenia 
muzycznego. Nie wiedziałam, co 
i jak się robi, zdecydowanie było-
by łatwiej, gdybym nie musiała 
pracować i miała więcej czasu 
wolnego. Przechodziłam kryzys 
za kryzysem, było ciężko - tak jak 
ta piosenka jest ciężka. – mówi 
Grabowska.

Angelika Grabowska to 25-let-
nia YouTuberka z Kozienic, która 
od ponad 8 lat publikuje treści 

związane z branżą fashion na 
Instagramie i YouTube. Jako wy-
kształcona kosmetolog, doradza 
swoim fanom w kwestii pielęg-
nacji skóry i włosów. Obecnie 
dużo śpiewa, zaczyna koncerto-
wać w Anglii, a w wolnej chwili 
uczy się programowania. Jej in-
spiracją muzyczną są tacy artyści 
jak Florence and the Machine, 

Eva Cassidy czy Ruelle.
Utwór „No absolution” w dys-

trybucji cyfrowej (od 26 czerw-
ca): www.delphy.pl/NoAbsolu-
tion

Utwór „No absolution” w wer-
sji .WAV - w celu jego uzyskania 
wokalistka prosi o kontakt mailo-
wy: msmelevis@gmail.com

Portal Turystyczne Kozienice, o którego powstaniu informo-
waliśmy w ostatnim numerze, zaangażował się w dwie cie-

kawe inicjatywy, o których zdecydowanie warto wspomnieć.
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GARBATKA-LETNISKO

Złapali Iskrę!
Asfalt, szuter, trochę piasku, próby sprawnościowe i blisko 70 kilometrów do pokonania. 

Dla zwykłego motoru to nie problem, dla klasyków zdecydowanie wysoko zawieszona 
poprzeczka. W niedzielę odbyła się czwarta edycja rajdu motorowerów z okresu PRL-u, czyli 
„Złap Iskrę Po Raz 4”.

Szczęśliwie każdy dotarł do mety. Czwarta edycja 
rajdu motorowerów z PRL-u już za nami 

W niedzielę w Garbatce-Letni-
sko na linii startu spotkać można 
było kultowe maszyny jak Jawki, 
Romety, Komary, Ogary czy Sim-
sony. Do wspólnej rywalizacji 
zgłosiło się ponad 50  osób i każ-
da z nich miała jeden cel – do-
trzeć do mety. Nie było to łatwe, 
bo wiele z maszyn to wiekowe 
egzemplarze, które swoje lata 
świetności miały już za sobą. 

Rejestracja pojazdów ruszała 
już od 8 rano. Odprawa i start 
został zaplanowany na godzinę 
10 rano. Na linii startu zameldo-
wało się ponad 50 maszyn, któ-
re zgodnie z regulaminem były 
wypuszczane na teren rajdu w 1 
minutowych odstępach. 

- Mieliśmy trafny pomysł, wie-
le osób szukało takiej imprezy, 
by się spotkać i podzielić swoja 
pasją związaną z okresem PRL-u. 
Wiele osób zaczynało swoją 
przygodę z motoryzacją właśnie 
w tym okresie, właśnie od moto-
rowerów - mówi dyrektor rajdu 
Artur Łuczak wiele osób szukało 
takiej imprezy.

Podobnie jak w latach po-
przednich w rajdzie udział wzięły 
motorowery wyprodukowane do 
1991 roku. Rajd został podzie-
lony na cztery kategorie : klasa 
Pony, klasa Dezamet, klasa 223 
oraz klasa Simek. Rajd przezna-
czony był dla osób prywatnych, 
które szukają ciekawych wyzwań 
oraz wrażeń. 

Trasa rajdu wynosiła blisko 70 
kilometrów i przebiegała przez 
gminę Policzna, Gniewoszów 
oraz Garbatkę-Letnisko. Do raj-
du zgłosili się mieszkańcy Puław, 
Pionek, Radomia, Głowaczowa, 
Dęblina, Lipska, Łuczynowa, Ła-
skarzewa, Warszawy oraz miej-
scowości Nieporęt. Każdy uczest-
nik rajdu zbierał dodatkowe 
punkty biorąc udział w próbach 
sprawnościowych powiązanych z 
wykonywaniem zadań. 

Oficjalnego podsumowania 
tegorocznej edycji rajdu moto-
rowerów dokonali Artur Łuczak 
oraz sekretarz gminy Garbatka-
-Letnisko Marzena Pomarańska

Tuż przed ogłoszeniem wyni-
ków i wręczeniem nagród odbył 

się jeszcze jeden dobrowolny 
wyścig Cross Country. Zawodnicy 
mieli za zadanie dobiec do swo-
ich maszyn, odpalić i pokonać kil-
ka okrążeń specjalnie wytyczonej 
na terenie GOW Polanka trasie 
jak najszybciej. W tej rywalizacji 
najlepszym zawodnikiem okazał 
się Michał Wiraszka. 

Oficjalna klasyfikacja:

Klasa Pony 
1. Krzysztof Wnuk
2. Radek Brzozowski
3. Ciok Michał

Klasa 223 
1. Madej Jakub
2. Kęska Tomasz
3. Pająk Dariusz

Klasa Dezamet 
1. Gołda Grzegorz
2. Woźniak Łukasz
3. Sobkiewicz Arkadiusz

Klasa Simek 
1. Kurasiewicz Łukasz
2. Cieśliński Artur
3. Kapusta Michał

Mariusz Grotkowski
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Projekt „Kozienicka poMOC rowerowa” zwycięzcą 
w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”!
Zakończyła się pierwsza edycja konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W 

gminie Kozienice grant na realizację projektów społecznych trafi do Urzędu Miejskiego. Projekt „Kozienicka poMOC rowerowa” 
zostanie zrealizowany do końca 2019 roku. PSE przeprowadziły konkurs dobrosąsiedzki w związku z prowadzonymi na terenie gminy 
działaniami inwestycyjnymi polegającymi na budowie linii 400 kV relacji Kozienice-Miłosna.

W gminie Kozienice zwycię-
ski okazał się projekt, w ramach 
którego powstaną trzy samoob-
sługowe stacje do naprawy rowe-
rów. Każda z nich zawierać będzie 
zestaw narzędzi umożliwiający 
wykonanie większości bieżących 
napraw, zarówno planowanych, 
konserwacyjnych, jak również bę-
dących skutkiem nagłych awarii 
występujących w trakcie trwania 
podróży

- Projekt jest realnym działa-
niem, odpowiedzią na problemy, 
które zdiagnozowaliśmy. Znacz-
na część mieszkańców naszego 
miasta nie ma warunków do 
samodzielnej naprawy roweru, 
dokonania drobnych regulacji ta-
kich jak np. regulacja hamulców, 
przerzutek czy dopompowanie 
kół, a korzystanie z serwisów ro-
werowych, nawet przy niewiel-
kich usługach jest kosztowne. 
W trudnych sytuacjach – szcze-
gólnie w weekendy - znajdowali 
się również nasi goście i turyści, 
sympatycy wycieczek i rajdów ro-
werowych, którzy szczególnie w 
okresie wiosenno-letnim licznie 
odwiedzają naszą gminę – infor-

muje Piotr Kozłowski Burmistrz 
Gminy Kozienice. Ogólnodostęp-
ne, nieodpłatne stacje naprawy 
rowerów oprócz oczywistego 
wsparcia dla rowerzystów, będą 
pomocne rodzicom z wózkami 
dziecięcymi, opiekunom osób 
niepełnosprawnych (wózki inwa-
lidzkie), a nawet podczas pompo-
wania piłek sportowych czy mate-
racy – dodaje Burmistrz. 

Trwający od lutego konkurs 
miał na celu wyłonienie najlep-
szych projektów związanych 

z rozwojem lokalnej infrastruk-
tury społecznej, aktywizacją życia 
społecznego i kulturalnego oraz 
finansowe wsparcie w ich wdro-
żeniu. Idea konkursu jest zbliżona 
do znanego i sprawdzonego roz-
wiązania, jakim jest budżet party-
cypacyjny, dzięki któremu miesz-
kańcy mogą aktywnie zmieniać 
swoją okolicę.

- WzMOCnij swoje otoczenie”, 
to konkurs promujący inicjatywy 
społeczne, które zostawią po so-
bie pozytywny i długotrwały ślad. 
Cieszymy się, że projekt „Kozieni-
cka poMOC rowerowa” przyczyni 
się do zwiększenia ruchu rowe-
rowego na terenie Kozienickiego 

Parku Krajobrazowego i zwiększe-
nia zainteresowania lokalną tury-
styką rowerową – mówi Beata Ja-
rosz–Dziekanowska, rzeczniczka 
prasowa PSE.

Projekt „Kozienicka poMOC ro-
werowa” poza poprawą komfor-

tu życia mieszkańców, odpowia-
da ogólnoświatowym trendom 
i zwiększającej się z roku na rok 
potrzebie podejmowania odpo-
wiedzialnych działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, przy 
jak największym poszanowaniu 

środowiska naturalnego. Stacje 
rowerowe zostaną zainstalowane 
w pobliżu skateparku przy Krytej 
Pływalni Delfin, na terenie rekre-
acyjnym w sąsiedztwie PSP nr 4 w 
Kozienicach oraz na tarasie wido-
kowym w Kępeczkach.

Sobótki Janki Wianki Moto-Wianki
OKO NA PIONKI

W miniony weekend 21-22 czerwca już po raz dwudziesty pierwszy odbyły się Sobótki Janki 
Wianki nad Stawem Górnym w Pionkach. W tym roku po raz pierwszy impreza odbyła 

się pod hasłem „Moto-Wianki” i trwała dwa dni. Parada motocykli, konkursy z nagrodami, 
pokazy cyrkowe dla dzieci, koncerty i obrzędy sobótkowe to tylko część atrakcji, które czekały 
na odwiedzających tego dnia nasze miasto. 

Oficjalne otwarcie festynu na-
stąpiło 21 czerwca w piątek, któ-
ry obfitował w koncerty. Mimo 
ulewnego deszczu, który utrudnił 
rozpoczęcie imprezy, na scenie 
zaprezentowały się zespoły: JMS 
Band, The Bill oraz Przystanek 
Mrówkowiec. Imprezę otworzył 
Burmistrz Miasta Pionki Robert 
Kowalczyk, który zaprosił uczest-
ników do wspólnej zabawy. Wie-
le  pozytywnej energii przekazali 
ze sceny radomscy muzycy z ze-
społu JMS Band, którzy rozgrzali 
publiczność energetyczną muzy-
ką reggae. Koncert był zapowie-
dzią kolejnych atrakcji, na które 
czekali mieszkańcy Pionek. Zaraz 
po JMS Band na scenie pojawiła 
się pionkowska formacja The Bill, 
która porwała widzów prezentu-
jąc swoje największe hity. Gwiaz-

dą wieczoru był zespół Przysta-
nek Mrówkowiec czyli rockowa 
formacja z Tarnowa, wykonująca 
największe przeboje rockowe lat 
70-90 we własnej aranżacji. Nie-
sprzyjająca pogoda nie przeszko-
dziła fanom dobrej muzyki bawić 
się do późnych godzin nocnych. 
Kolejny dzień festynu wraz ze sło-
neczną pogodą przyniósł jeszcze 
więcej atrakcji. Tuż po godzinie 
14 spod Stawu Górnego w Pion-
kach ruszyła parada motocykli, w 
której uczestniczyli współorga-
nizatorzy tegorocznych sobótek 
Stowarzyszenie Motocyklowe 
Pionki oraz zaproszeni przez nich 
goście. Blisko trzysta motocy-
kli przejechało przez centrum 
miasta, prezentując się miesz-
kańcom. Tego dnia nie zabrakło 
również zabaw i konkursów dla 

najmłodszych, przygotowanych 
przez pracowników Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Pionkach. Były 
lekcje tańca, konkursy plastyczne 
oraz pełne humoru przedstawie-
nie cyrkowe dla dzieci „Mirek  
i jego kot”. W programie festy-
nu znalazły się również obrzę-
dy sobótkowe, które corocznie 
przeprowadzają pracownicy 
MOK Pionki - szukanie kwiatu 
paproci, skakanie przez ognisko 
czy tradycyjne puszczanie wian-
ków na wodę, przyciągnęło wielu 
chętnych, którzy chcieli spróbo-
wać swoich sił w świętojańskich 
konkursach. Dużą popularnością 
cieszyła się loteria fantowa przy-
gotowana przez Warsztaty Tera-

pii Zajęciowej oraz wesołe mia-
steczko. Gwiazdą wieczoru był 
kultowy kabaret OTTO, który za-
prezentował program artystycz-
ny zawierający nowy repertuar, 
jak i ten pochodzący z początku 
ich kariery. Punktem kulminacyj-
nym festynu był koncert zespołu 
Skaner, który porwał do tańca 
licznie zgromadzoną publicz-
ność, prezentując swoje nieza-
pomniane przeboje jak „Lato w 

Kołobrzegu”, „Nadzieja” i wiele 
innych. Tegoroczne Sobótki Jan-
ki Wianki zakończyły wyjątkowe 
pokazy Teatru Ognia, które co-
rocznie wywołują zachwyt wśród 
publiczności. Organizatorami im-
prezy byli Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Starostwo 
Powiatowe w Radomiu, Urząd 
Miasta w Pionkach oraz Miejski 
Ośrodek Kultury w Pionkach.
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Inwestycje w gminie Kozienice

W ostatnim czasie Gmina Ko-
zienice pozyskała prawie 250 000 
zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 
oraz z Krajowego Funduszu Szko-
leniowego w kwotach:

- 46 500 zł z przeznaczeniem 
na zadania zgłaszane przez 
mieszkańców, głównie w ramach 
funduszu sołeckiego dla sołectw:

• Samwodzie na kwotę 10 000 
zł z przeznaczeniem na utrzyma-
nie terenów zielonych sołectwa i 
OSP Samwodzie, zakup doposa-
żenia kuchni i mebli do Sali szko-
leniowej remizy OSP

• Nowa Wieś na kwotę 10 000 
zł z przeznaczeniem na doposa-
żenie sali OSP Koła Gospodyń w 
Nowej Wsi "Babeczki z pieprzem 
i solą" i Remizy OSP w sołectwie

• Łuczynów na kwotę 7 500 zł z 
przeznaczeniem na zakup i mon-
taż altany na teren rekreacyjno-
-sportowy sołectwa Łuczynów

• Wola Chodkowska na kwo-

tę 10 000 zł z przeznaczeniem 
na zakup Quada dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woli Chodkow-
skiej

• Holendry Piotrkowskie na 
kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem 
na wykonanie oświetlenia ulicz-
nego w kierunku Majdan

- 120 000 zł na remont infra-
struktury sportowej przy PSP w 
Ryczywole

Przedmiotem inwestycji bę-
dzie remont zdegradowanej na-
wierzchni z granulatów gumo-
wych i poliuretanowych boiska 
do piłki siatkowej i koszykówki 
oraz bieżni lekkoatletycznej.

Boisko o powierzchni 448 m2 

wyposażone jest w:
- stojaki boiska głównego (ko-

szykówka) – 2 kpl.
- stojaki treningowe (koszy-

kówka) – 4 kpl.
- słupki stalowe wraz z siatką – 

1 kpl.  

Bieżnia lekkoatletyczna z bel-
ką skoku w dal o powierzchni  
335 m2.  

Funkcja użytkowa obiektu po 
remoncie się nie zmieni i pozo-
stanie do wykorzystania przez 
uczniów PSP w Ryczywole,  jako 
obiekt ogólnodostępny dla 
mieszkańców sołectwa i innych 
użytkowników. 

- 49 000 zł na utworzenie pra-
cowni  językowej w PSP nr 1 w 
Kozienicach

Gmina Kozienice otrzymała 
największą kwotę dofinansowa-
nia przyznawanych w ramach 
„Mazowieckiego Programu Do-
finansowania Pracowni Informa-
tycznych i Językowych. Otrzyma-
na pomoc finansowa przekazana 
zostanie Publicznej Szkole Pod-
stawowej Nr 1 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Kozienicach na 
realizacje zadań polegających na 
utworzeniu nowych lub moder-

nizacji już istniejących pracowni 
i językowych.

- ponad 34 000 zł na szkolenia 
i podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych przez pracowników sa-
morządowych

W ramach środków przyznawa-
nych z Krajowego Funduszu Szko-
leniowego o dofinansowanie 
kosztów kształcenia ustawiczne-
go pracowników i pracodawców 
Gmina Kozienice otrzymała dofi-
nansowanie do 10 wniosków. 

Otwarte Strefy Aktywności Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach.

Rozbudowa publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach

Budowa drogi łączącej wieś 
Majdany z Opatkowicami 

W miesiącu czerwcu br. wy-
łoniony został wykonawca na 
wykonanie robót budowlanych, 
wykonanie nawierzchni bez-
piecznych i montaż urządzeń w 
celu utworzenia Otwartej Strefy 
Aktywności w miejscowościach: 
Kozienice (przy Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 4 w Kozieni-
cach), Chinów (na działce nr 50) 
i Aleksandrówce (na działce nr 
286/16 i 308/13 u zbiegu ulic 

Prostej i Familijnej). 
W ramach dofinansowania ja-

kie otrzymaliśmy z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki - w łącznej 
kwocie 150 000 zł - place wy-
posażone zostaną w urządzenia 
zabawowo-sprawnościowe dla 
dzieci i młodzieży z elementami 
małej architektury oraz przyrzą-
dy siłowni plenerowej.

Planowany terminy realizacji 
zadania: 31.08.2019 r. 

Zadanie realizowane było w 
cyklu dwuletnim w latach 2018-
2019 i obejmowało budowę dro-
gi klasy D o jezdni bitumicznej i 
szerokości 5m o łącznej długości 
ok. 1 579,40m na odcinku 

od włączenia do drogi gminnej 
w m. Majdany do skrzyżowania z 
drogą powiatową 1720W Opat-
kowice – Holendry Kuźmińskie, 
budowę ciągu pieszo – rowero-
wego o szerokości 2,5m 

o dł. 839m o nawierzchni z 
kostki brukowej – bezfazowej 

oraz budowę oświetlenia ulicz-
nego 

o dł. 1662m i 43 opraw typu 
LED. 

 Zadanie zrealizowane 
zostało ze środków własnych 
Gminy Kozienice o łącznej war-
tości 2.466.200,00 zł (opraco-
wania projektu, budowy drogi 
oraz pełnienia funkcji inspektora  
nadzoru).

Zadanie zakończono i ode-
brano od Wykonawcy dnia 
11.06.2019 r.

Dnia 24.06.2019 r. Burmistrz 
Gminy Kozienice podpisał umo-
wę na łączną kwotę 6 765 000 
zł na budowę sali gimnastycznej 
i łącznika przy Publicznej Szko-
le Podstawowej Nr 3 w Kozie-
nicach, wraz z wyposażeniem 
obiektu oraz budową i przebu-
dową infrastruktury technicznej 
i towarzyszącej. 

Przedmiot zamówienia obej-
muje:

- budowę sali gimna-
stycznej wraz z łącznikiem, 
jednokondygnacyjnymj o wy-
miarach 63,54 x 29,98 m i para-
metrach technicznych obiektu:
- kubaturze - 11 725,00 m3,

- pow. zabudowy – 1 585,37 m2,
- pow. całkowitej – 2 675,52 m2,
- pow. użytkowej – 1 711,77 m2,
- wysokości zabudowy – 12,92 m,
- liczbie kondygnacji nadziem-
nych – 1,
- budowę zjazdu od ul. Sporto-
wej, chodników i drogi pożaro-
wej,
- budowę przyłączy oraz instala-
cji zewnętrznych wody, kanaliza-
cji deszczowej i sanitarnej oraz 
energii elektrycznej,
- przebudowę boiska zewnętrz-
nego do koszykówki,
- montaż małej architektury,
- dostawę wyposażenia.

Planowany termin realizacji za-
dania: 30.04.2021 r.

- Bardzo zależało mi, aby ta 
największa Szkoła Podstawowa 
w gminie miała w końcu sale 
gimnastyczną na miarę swoich 
potrzeb. W 2019 r. uzyskaliśmy 
pozwolenie na budowę, a co naj-
ważniejsze dzięki współpracy z 
Radą Miejską udało się znaleźć 
niezbędne fundusze, gdyż na 
przedmiotową inwestycje zabez-
pieczone było tylko 1 500 000 zł, 
w związku z czym bez zwiększe-
nia dofinansowania nigdy byśmy 
jej nie zrealizowali, podkreśla 
Burmistrz Kozłowski.

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom społecznym Samo-
rząd Gminy Kozienice podjął  
decyzję o rozbudowie obecnie 
funkcjonującego obiektu  Pub-
licznego  Żłobka  Miejskiego 
zlokalizowanego w Kozienicach 
przy ul. Marii Skłodowskiej – 
Curie 3. Inwestycja ta pozwoli 
na zwiększenie liczby miejsc  
w placówce  z 47 na 71.

Inwestycja realizowana będzie 
metodą zaprojektuj i wybuduj 
(pod klucz) wraz z wyposaże-
niem. 

Obecnie trwają prace polega-
jące na opracowaniu projektu 
technicznego.

Kwota otrzymanego dofi-
nansowania na budowę to:  
528 000 zł

 

Kwota realizacji zadania: 1 350 
000 zł

Planowany termin realizacji 
do 16.12.2019 r. wraz z uzyska-
niem pozwolenia na użytkowa-
nie

Planuje się, że prace związane 
z rozbudową żłobka zakończą się 
w grudniu 2019r. , natomiast  na 
początku 2020r. placówka przy-
wita 24 nowych podopiecznych.
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Murale, murale, murale … W Kozienicach 
powstaje Dzienny 
Dom Senior +

Wraz z początkiem kalendarzowego lata Gmina Kozienice ogłosiła zapytanie ofertowe na 
zaprojektowanie i wykonanie dwóch wielkoformatowych malowideł ściennych, zwa-

nych potocznie muralami. 

Zgodnie z zamierzeniami 
murale ozdobią ścianę budyn-
ku gminnego ul. Radomska 36 
(dawna siedziba WKU) oraz ścia-
nę jednego z bloków na Osiedlu 
Energetyki. 

Pomysł wykonania murali w 
Kozienicach jest efektem prowa-
dzonej przez Burmistrza Piotra 
Kozłowskiego inicjatywy „Akcja 
– Reakcja” , wówczas, miesz-
kańcy pozytywnie zaopiniowali 
inicjatywę powstania murali, 
zgłaszając szereg pomysłów i 
sugestii jak mogłyby wyglądać  
i czego dotyczyć. 

Z uwagi na fakt, iż w tym roku 

przypada 470. rocznica nada-
nia praw miejskich Kozienicom 
jeden z murali będzie odnosił 
się właśnie do tego wydarzenia. 
Założeniem jest przedstawienie 
Kozienic dawniej i dziś, utrwa-
lenie wydarzeń, postaci, miejsc, 
okoliczności przyrody, z którymi 
są kojarzone Kozienice i które 
wpisane są w historię miasta, jej 
teraźniejszość i przyszłość. 

Drugi mural, dedykowany bę-
dzie partnerskiej współpracy 
Gminy Kozienice z Enea Wytwa-
rzanie Sp. z o.o., a intencją jest 
przedstawienie na muralu Elek-
trowni Kozienice, jej historii i roli 

jaką odegrała w rozwoju gminy.
Partnerem i współfinansują-

cym przedsięwzięcie jest Enea 
Wytwarzanie Sp. z o.o. 

Propozycje koncepcji murali  
i oferty ich wykonania należy 
składać w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach, do 
dnia 15 lipca br. Zgłoszone ofer-
ty oceniane będą kilkuetapowo. 
Pierwszy etap to ocena komisji 
powołanej przez Burmistrza, ko-
lejny to głosy internautów. 

 Szczegóły przedsięwzięcia do-
stępne są na stronie BIP: http://
bip.kozienice.pl/przetarg/4340/
pk-0541-12-2019

Przebudowa ulic: Konstytucji 3 Maja i Alei 1 Maja z dotacją prawie 950 000 zł
W miesiącu czerwcu 2019 r. podpisana została umowa  

z Wykonawcą robót na „Przebudowę ulicy Konstytucji  
3 Maja na odcinku od drogi krajowej do ulicy Kochanowskie-
go i ulicy Al. 1 Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami”. 

Celem przebudowy w/w ulic jest 
poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, estetyki ulicy, oświet-
lenia ulicznego i skutecznego od-
prowadzenia wód opadowych ka-
nalizacją deszczową. Niezmiernie 
istotnym problemem zarówno 
dla mieszkańców miasta i gminy, a 
także dla przyjeżdżających do Ko-
zienic gości jest niewystarczająca 
ilość miejsc postojowych, szcze-
gólnie w centralnej strefie miasta, 
dlatego też w ramach przebudo-
wy tej ulicy zostanie wykonanych 

27 miejsc postojowych oraz 2 
miejsca dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych. Szerokość ulicy 
na przebudowywanym odcinku 
wynosić będzie 6 m.  Nowe na-
wierzchnie asfaltobetonowe uło-
żone na tych ulicach przyczynią się 
do zmniejszenia emisji hałasu pod-
czas ruchu pojazdów samochodo-
wych. Po przebudowie poprawi się 
znacząco bezpieczeństwo, estety-
ka i funkcjonalność tych ulic.

Dodatkowo podczas realizacji 
danej inwestycji swoje prace pro-

wadzić będzie Rejon Energetyczny 
Kozienice w zakresie swoich sieci 
elektroenergetycznych i Kozie-
nicka Gospodarka Komunalna w 
zakresie sieci wodociągowych i 
ciepłowniczych. 

Planowany całkowity koszt in-
westycji to kwota: ok. 2 500 000 zł.

W tym dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych:  
947 000 zł.

Planowany termin zakończenia 
prac to 15.11.2019 r.

UWAGA!
W okresie prowadzenia prac na w/w ulicach, wystąpią czasowe ograniczenia w ruchu pie-

szym i samochodowym w tym rejonie miasta.
Prosimy o stosowanie się do poleceń kierownika budowy oraz oznakowania czasowej orga-

nizacji ruchu obowiązującej w okresie prowadzenia prac. Za wszelkie utrudnienia przeprasza-
my i prosimy o wyrozumiałość.

Trwają zaawansowane prace 
związane z adaptacją budynku 
po byłym Domu Kultury (przy 
Alei 1 Maja w Kozienicach) na 
Dzienny Dom Pobytu Senior +. 
W efekcie adaptacji parter bu-
dynku zostanie dostosowany do 
potrzeb osób w podeszłym wie-
ku, w tym z ograniczoną spraw-
nością ruchową. W placówce 
utworzone zostanie 20 miejsc 
dla nieaktywnych zawodowo 
osób w wieku 60+. Seniorzy w 
ramach placówki będą mieli do-
stęp do dużego ogrodu znajdu-
jącego się na tyłach posesji.

Pomieszczenia przeznaczo-
ne na Dzienny Dom „Senior+” 
zostaną przebudowane, wy-
remontowane i dostosowane 
do standardu funkcjonalnego 
- użytkowego i współczesnych 
wymagań techniczno-budow-
lanych lokali, których istnienie 
i funkcjonowanie dedykowa-
ne jest osobom starszym. W 
obiekcie przygotowane zostaną 
pomieszczenia, które umożli-
wią podopiecznym bezpieczne 
i swobodne korzystanie z usług, 
m.in.  socjalnych, w tym gorące-
go posiłku, edukacyjnych, kultu-
ralno-oświatowych, aktywności 
ruchowej, sportowo-rekreacyj-
nej, aktywizacji społecznej i te-
rapii zajęciowej.

Założeniem jest, iż Uczest-

nicy Domu Senior+ będą ob-
jęci co najmniej 8 godzinną 
opieką przez 5 dni w tygodniu. 
Placówka zostanie wyposażo-
na w sprzęt rehabilitacyjny, 
sportowo-rekreacyjny, do te-
rapii zajęciowej, edukacyjnej 
oraz kulturalnej. Pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt dzienny 
zostaną wyposażone w stoły, 
krzesła, kanapy, fotele. Pozosta-
łe pomieszczenia zostaną zaopa-
trzone w podstawowy sprzęt i 
urządzenia, meble i akcesoria, 
przybory i materiały, odpowied-
nio do pełnionej funkcji.  

Zadaniem Dziennego Domu 
Senior+ jest stworzenie warun-
ków dla ludzi starszych i nie-
pełnosprawnych do wspólnych 
działań integracyjnych, rozwoju 
aktywnych form uczestnictwa w 
życiu społecznym w celu prze-
ciwdziałania ich izolacji i wyklu-
czeniu. Zadanie dofinansowane 
jest ze środków przyznawanych 
na realizację zadań w ramach 
rządowego Programu Wielolet-
niego „Senior +” na lata 2015-
2020 Edycja 2019. Na realizację 
przedsięwzięcia, w trybie „za-
projektuj – wybuduj”,  Gmina 
Kozienice otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 300 000,00 
zł co stanowi ponad 65 % warto-
ści inwestycji. Zgodnie z umową 
z Wykonawcą prace mają się za-
kończyć w grudniu 2019 r.



8 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl12(400) 27 czerwca 2019

TYGODNIK

GMINA JEDLIŃSK

Wbicie pierwszej łopaty pod budowę kolejnego boiska
19 czerwca 2019 r. podczas uroczystego zakończenia roku 

szkolnego, odbyło się wbicie pierwszej łopaty pod bu-
dowę kompleksu sportowego przy PSP w Starych Zawadach.

Inwestycja w swoim zakresie 
będzie obejmowała budowę 
boiska piłkarskiego i wielofunk-
cyjnego, bieżni okrężnej i prostej 
zakończonej skocznią do skoku 
w dal i trójskoku, miasteczka ru-
chu drogowego i placu zabaw. 
Budowa została dofinansowana 
ze środków Ministerstwa Sportu  
i Turystyki.

W uroczystości wzięli udział: 
Marek Suski – szef Gabinetu 
Politycznego Prezesa Ministrów, 
Anna Kwiecień, Dariusz Bąk i 
Andrzej Kosztowniak – posłowie 
na Sejm RP, Waldemar Trelka – 
starosta radomski, mł. insp. Ja-
cek Mnich – naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji z siedzibą 
w Radomiu, Łukasz Kurek – prze-
wodniczący rady gminy wraz z 
radnymi oraz Andrzej Pawluczyk 
– sekretarz gminy.

Gospodarzami uroczystości 
byli Kamil Dziewierz – wójt gmi-
ny Jedlińsk oraz Roman Wój-
cik – dyrektor PSP w Starych  
Zawadach.

Rodzina 500+
We wtorek 25 czerwca 2019 r., w ramach kampanii 

informacyjnej Rodzina 500+, Jedlińsk odwiedził 
Krzysztof Murawski, kierownik radomskiej delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach kampanii infor-
macyjnej, zainaugurowanej 24 
czerwca, po ternie województwa 
mazowieckiego jeżdżą trzy spe-
cjalnie oznakowane busy, w któ-
rych będzie można się zapoznać 
ze szczegółami zmian w progra-
mie Rodzina 500+. Najważniej-
szą z nich jest przysługiwanie 
świadczenia już na pierwsze  

dziecko w rodzinie.
Podczas wizyty w Jedlińsku 

Krzysztof Murawski spotkał się z 
wójtem gminy Jedlińsk Kamilem 
Dziewierzem, a także z kierowni-
kiem GOPS Urszulą Romanow-
ską oraz pracownikami placówki 
obsługującymi wypłatę świad-
czeń rodzinnych.
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atesty

PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ

SZAMBA BETONOWE

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

połączenie budynku ze zbiornikiem.

od 2 - 12 m3

 juz od 650zł

.

.

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam samochód Opel Astra 
II 1.7DTI 1999r, przeb. 280tyś.km 
dobrze wyposażony,  bez koro-
zji, opony zimowe w kpl. Polisa 
OC oraz PT ważne do 2020r cena 
2600zł do neg. tel. 694-193-904
• Sprzedam samochód Opel Insig-
nia 2011r ( anglik) cena 17 tyś tel 
692 327 200
• Sprzedam dwukółkę do ciągni-
ka rolniczego. Długość 3m szero-
kość 1,25m wys. 55 cm, opony 15. 
Nowa, cena do uzgodnienia tel 
509113924
• Sprzedam samochód Mazda 
323 D 1999r Cena do uzgodnienia 
TEL.692605024

TOWARZYSKIE
RÓŻNE

• Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie własnościowe 3 pokojo-
we = kuchnia = wc 57 ,13 m2 na 
2 pokoje lub kawalerkę z dopła-
tom w Pionkach tel 728879 585 
proszę dzwonić po godz. 17
• Sprzedam 1 ha ziemi 1-2 kla-
sa w tym działka o powierzchni 
2000 m2 lub samą działkę. Bli-
sko Kozienic wszystkie media 
tel. 724663040
• Sprzedam ziemię rolną 1 ha w 
Brzózie TANIO tel 604181 478
• Sprzedam 3 działki budowlane 
w Janikowie tel 604181478

• Sprzedam samochód Seicento 
na części, cena do uzgodnienia 
tel 728 879 585
• Sprzedam Pralkę typ. FRANIA 
stan b.dobry. Cena do uzgodnie-
nia tel.692704260
• Sprzedam niemiecki rower Pe-
gasus. Jest w doskonałym stanie 
i ma 7 biegów.Cena 900 zl do 
uzg. Tel 508 615 325
• Sprzedam wersalkę stan do-
bry c.80zł, Szafę dwu-drzwiowa 
c. 100zł, Drzwi 80cm z ościeżni-
cą  c. 180zł, Pianino 150-letnie c. 
1200zł, Rower górski do popra-
wek c.180zł.Tel 501566168

PRACA

• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach ok. Piaseczna. 
Praca stała Trasa Ryki Dęblin 
Kozienice. INF pod num 786 285 
551od 10do15  tel. 721458267
• Zatrudnię pracowników do 
masarni. Telefon: 606-259-458

• Facet 45 lat pozna szczupłą ko-
bietę z Kozienic i okolic. Czekam 
na smsy. Tel 508 615 325
• Poznam młodą dziewczy-
nę z Kozienic możliwa po-
moc, mam 35 lat proszę o sms     
tel. 576675884

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

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

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

czeniem na działalność usługowo-pensjonatową. 
Tel  603 762 223

• Sprzedam 20 płyt na uło-
żenie drogi 5m x 1,20m. tel. 
509113924
• Wynajmę garaż w Kozieni-
cach z dostępem do prądu. Tel 
486145595
• Kupię starocie, beczki, niecki, 
dzierże, stare kredensy, szafy, 
kwietniki, kołowrotki, lampy, 
umywalki, serwantki i wiele in-
nych starych rzeczy i przedmio-
tów tel 511 088 148

• Sprzedam mieszkanie włas-
nościowe 61 m, 4 piętro, umeb-
lowane, ul. Krasickiego przy ZS 
tel. 604181478
• Sprzedam dziaŁki budowla-
ne 1600 m Wola Chodkowska 
tel.506465172
• Sprzedam garaż murowany 
duży nie standardowy 25m2, 
przy ul. Głowaczowskiej nota-
rialnie Kozienice tel. 603-161-
128
• Wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe. Kuchnia predpokój 
łazienka na ul. Głowaczewska  
tel. 572568757

Gombrowicz półwieczny
Kongres tłumaczy, konkurs na plakat, spektakle, koncerty i dyskusje literackie zorganizuje 

Muzeum Witolda Gombrowicza dla przypomnienia pięćdziesiątej rocznicy śmierci Witol-
da Gombrowicza.

Rocznica śmierci pisarza przy-
pada 24 lipca. W tym dniu w 
Vence, ostatnim miejscu biogra-
fii Gombrowicza, Andrzej Sewe-
ryn przedstawi francuskiej pub-
liczności monodram zbudowany 
z fragmentów „Dziennika”, chyba 
najbardziej aktualnego dzieła 
Gombrowicza.

Oprócz monodramu w progra-
mie traktujący o emigracji pro-
jekt jazzowo-literacki Dominika 
Bukowskiego „Transatlantyk”, 
koncert wciąż niepokornego 
wobec form zespołu Lao Che, a 
także wystawa oryginalnych fo-
tografii z Vence Cedrica Fiorettie-
go, który to barwne miasteczko 
na Lazurowym Wybrzeżu utrwa-
la w czarnobiałym formacie. 
Ten dwudniowy piknik literacki 
nawiązywał będzie w oryginal-
ny sposób także innej rocznicy: 
pięćdziesięciolecia lądowania 
człowieka na Księżycu.

Również towarzyszący przy-
znaniu Nagrody Gombrowicza 
festiwal literacki „Opętani Li-
teraturą”, odbywający się we 
wrześniu we Wsoli i Radomiu, 
nawiązywał będzie do Gombro-
wiczowskiej rocznicy. Jego ha-
słem będzie w tym roku „Litera-
tura czyli półwieczność”, a oprócz 
rozważań o śmierci, pamięci i jej 

literackich zapisach w programie 
m.in. „Sąd nad Nagrodą Nobla”, 
której Gombrowicz „o mało co” 
nie dostał. Dyskusja odbędzie się 
w miejscu szczególnym, bo w sali 
rozpraw w zabytkowym budynku 
radomskiego Sądu Okręgowego.

Głównym wydarzeniom rocz-
nicowym towarzyszyć będą też 
działania promocyjne, takie jak 
duża mobilna wystawa zatytuło-
wana po prostu „Gombrowicz”.

 – Wystawę chcemy pokazy-

wać w przestrzeni publicznej, w 
Warszawie, Radomiu, być może 
również w Vence – informuje 
Robert Utkowski, specjalista ds. 
edukacji i promocji w MWG. – 
A w przyszłym roku spróbujemy 
zorganizować wędrówkę „Gomb-
rowicza” po innych polskich mia-
stach – dodaje. Bo jak podkreśla 
kurator MWG, Tomasz Tyczyński, 
Gombrowicz jest zaledwie pół-
wieczny, więc wciąż jeszcze żywy. 
Nadal warto mówić o Gombro-
wiczu i Gombrowiczem.
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 Godzina: 8:00 -16:30 
+ dodatkowe rabaty !
+ GRILL !
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DIETETYK RADZI

PIERWSZA POMOC W ODCHUDZANIU
S.O.S.! Dokucza Ci skórka pomarańczowa, zbędny tłusz-

czyk na brzuchu czy poszarzała i zmęczona cera? Sprawdź 
jak szybko i skutecznie uporać się z tymi problemami!

Naturhouse to nie tylko dłu-
gotrwałe kuracje dietetyczne, 
ale również ekspresowe diety 
skupiające się na wyelimino-
waniu najistotniejszych prob-
lemów. To plany dietetyczne 
dopasowane do Twoich po-
trzeb:
+ antycellulitowe
+ oczyszczające organizm – 
detox
+ redukujące obwody dol-
nych partii ciała
+ zwiększające masę ciała/
masę mięśniową
+ hamujące apetyt na słodycze

+ wzmacniające włosy, skó-
rę i paznokcie

Już po tygodniu od wprowa-
dzenia właściwych nawyków 
żywieniowych do swojego 
jadłospisu możesz zaobserwo-
wać efekty w postaci ubytku 
0,5-1kg, spadku centymetrów 
w obwodach, zmniejszenia 
opuchlizny spowodowanej 
nadmiarem wody w organi-
zmie, lepszego samopoczucia 
i ustania dolegliwości ze stro-
ny przewodu pokarmowego 
(zgaga, wzdęcia itp.). Pewniej 
poczujesz się w bikini na pla-

ży, a sukienka na imprezie czy 
weselu będzie leżeć idealnie!

Kuracje odbywają się pod 
opieką wykwalifikowanego 
dietetyka Emilii Kościelniak, 
który czuwa nad przebiegiem 
diety i odpowiednimi wyni-
kami, a także odpowiednio 
motywuje Cię i wspiera na 
każdym etapie walki o Twoje 
marzenia. 

Skorzystaj z bezpłatnej kon-
sultacji z dietetykiem i przeko-
naj się, że rozwiązanie Two-
jego problemu jest łatwiejsze 
niż myślisz!

Centrum Dietetyczne 
Naturhouse Kozienice

Tel. 48 334 45 45, 505 401 915
E-Mail: kozienice.warszawska@naturhouse-polska.com

ul. Warszawska 51/1
26-900 Kozienice

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10:00 - 18:00,

Wtorek: 8:00 - 16:00,
Środa: 8:00 - 16:00,

Czwartek: 8:00 - 17:00,
Piątek: 8:00 - 15:00

To była impreza na wysokich obrotach!
Za nami szósta edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Bre-

ak Dance „Kozienice City Breakers”. W sobotę, 8 czerwca, 
w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim po raz kolejny mo-
gliśmy oglądać utalentowanych zawodników. Jak zawsze,  
emocje były ogromne.

Zanim rozpoczęła się rywali-
zacja na parkiecie, chętni mo-
gli wziąć udział w warsztatach 
organizowanych przez jedne-
go z najbardziej znanych pol-
skich b-boyów, czyli DR-a HEFO.  
Te odbyły się w świetlicy na tere-
nie ośrodka nad jeziorem i były 
świetną okazją do poprawienia 
swojej techniki.

Potem przyszła pora na zma-
gania w amfiteatrze. W tegorocz-
nej edycji turnieju udział wzięło 
prawie 60 zawodników z całego 
kraju, w tym trzech kozieniczan z 
formacji „Kids in Action”. Bracia 
Patryk i Oskar Rakoczy oraz Bar-
tek Gontarz na co dzień trenują 
w Kozienickim Domu Kultury im. 
Bogusława Klimczuka pod okiem 
Michała Wójcika.

Turniejowa rywalizacja odby-
wała się w kilku kategoriach: Kids 
Battle 2 vs 2 (tancerze do 11. 
roku życia oraz 12-15 lat), Power 
Moves Contest oraz bitwy ekip 3 
vs 3 – bez ograniczeń wiekowych. 

Zmagania tancerzy oceniali do-
świadczeni b-boye z Polski: We-
zyr i Decu oraz Beetle z Kalinin-
gradu. W rolę prowadzącego po 
raz pierwszy wcielił się DR HEFO, 
który w poprzednich latach 
zasiadał w jury tego turnieju.  
O oprawę muzyczną zadbali DJ 
Zielak i Jarek Kulik.

Wyniki turnieju
I miejsce w Kids Battle do 11 

lat zajęła ekipa „Studio 33” z Ło-
mianek, II ekipa „Fly High Break 
Dance School” z Warszawy, a 
III skład mieszany, czyli Bartek Gontarz z kozienickiego „Kids in 

Action” oraz Oliwier Działkowski 
z „Fly High” z Pruszkowa.

I miejsce w Kids Battle 12-15 
lat zajęła ekipa „Full of Grit” z 
Łomży, II miejsce Igorro & Le-
onskee reprezentujący Słupsk 
i Milanówek, III ekipa „Double 
Trouble” z Łodzi i IV miejsce  
„Siara” z Konstantynowa.  

I miejsce w bitwach ekip 3 vs 
3 zajęli b-boye z „CoolKids Flavo-
ur” z Krakowa, II miejsce „Unexp-
tected” z Warszawy, III zajęła 
ekipa „The Rzeczy” z Lublina, a 
IV „Supreme Style” z Dąbrowy 
Górniczej.

W Power Moves Contest naj-
lepszy okazał się Igor Garin, czyli 
b-boy Flint z Lublina. 

Z kolei Nagrodę Prezesa Enei 
Wytwarzanie za najbardziej 
energetyczny występ w VI Ogól-
nopolskim Turnieju Tańca Break 
Dance „Kozienice City Breakers” 
otrzymał Igor Wypiór (b-boy Wi-
gor) z „CoolKids Flavour”.

Laureaci otrzymali puchary, 
dyplomy, nagrody rzeczowe w 
młodszych kategoriach i pie-
niężne w starszej. Były też dy-
plomy dla najmłodszego i naj-
starszego zawodnika turnieju. 
Najmłodszym okazał się b-boy 
No Gravity, czyli 8 letni Stanisław 
Radosz z Łomianek, a najstar-
szym bboy Bubek, czyli 36-letni  
Kuba Kopiec z Radomska. 

Nagrody wręczali: Zastęp-
ca Burmistrza Gminy Kozienice 

ds. Technicznych Mirosław Puł-
kowski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Rafał Sucherman oraz 
przedstawiciel Enei Wytwarzanie 
Mateusz Pułkowski. 

Na zakończenie turnieju na 
parkiecie ponownie zobaczyli-
śmy laureatów tegorocznej edy-
cji turnieju. Jak co roku, podczas 
turnieju swoje umiejętności za-
prezentowali również sędziowie. 

Organizatorem turnieju był 
Kozienicki Dom Kultury im. Bo-
gusława Klimczuka, przy współ-
pracy z Kozienickim Centrum 
Rekreacji i Sportu, a Partnerem 
Głównym Enea Wytwarzanie. Pa-
tronat Honorowy nad turniejem 
objął Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski.
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Najpierw coś dla ciała: pod ha-
słami Biegaj/Pływaj/Graj w teni-
sa z KCRiS odbywać się będą róż-
norakie zajęcia budujące tężyznę 
mieszkańców Ziemi kozienickiej i 
odwiedzających ją turystów!

Stadion lekkoatletyczno – pił-
karski im. Marka Łuczyńskiego 
będzie miejscem bezpłatnych 
zajęć z cyklu Biegaj z KCRiS, które 
w godzinach 9:00 – 14:00 odby-
wać się będą (ba, już się odby-
wają!) w dniach 24 – 28 czerw-
ca, a potem 5 – 9 sierpnia. Krytą 
pływalnię Delfin warto odwie-
dzić w godzinach 9:00 – 14:00, 
w dniach 1 – 5 lipca, by wziąć 
udział w zajęciach z cyklu Pływaj 
z KCRiS. Do Ośrodka Rekreacji i 
Turystyki, na tamtejsze korty te-
nisowe, warto z kolei udać się 8 
– 12 lipca (godziny to znów 9:00 
– 14:00), by poćwiczyć refleks i 
powyginać ciało w ramach za-
jęć – jak wszystkie wymienione 
bezpłatnych – pod tytułem Graj  
w tenisa z KCRiS.

Osobom preferującym dyscy-
pliny nieco mniej dynamiczne, 
lecz równie zdrowe, których do-
datkowym walorem jest zawarty 
w pakiecie kontakt z przyrodą, 
polecamy Nordic Walking: Kozie-
nicki Wakacyjny Maraton – Pusz-
cza Kozienicka od godz. 9:30, 6 i 
20 lipca.

Będzie także Fitness Club na 
świeżym powietrzu - bezpłat-
ne zajęcia we wtorki i czwartki 
w godz. 18:00 – 20:00, których 
miejscme będzie Ośrodek Rekre-
acji i Turystyki.

29 czerwca o godzinie godz. 
10:00 rozpocznie się rodzinny 
rajd rowerowy Królewskie Źród-
ła. Tego samego dnia zostanie 
również rozegrany wakacyjny 
turniej w plażowej piłce siatko-
wej.

Po podbudowaniu ciała, czas 
na coś dla ducha: bez obaw, i 
tutaj KCRiS nie zostawi nas na 
lodzie!

Lato to czas spotkań z mu-
zyką pod hasłem Koncertowe 
lato nad jeziorem kozienickim. 
Odbywać się one będą co pia-
tek, co oznacza, że już 5 lipca 
usłyszymy  Przeboje Polskie, 
Włoskie, Hiszpańskie I Anglo-
języczne  (m.in. „Kołysanka dla 
nieznajomej”, „Un'emozione 
per sempre”,„What a wonder-
ful world”...) w aranżacjach na 
wokal, pianino, gitarę, ukulele 
i harmonijkę, 12 lipca zaś, pod 
hasłem Przeboje Polskie I Anglo-
języczne XX Wieku, kawałki takie 
jak „Piechotą do lata”, „Love of 
my life” Queen, „Ob-La-Di, Ob-
-La-Da” The Beatles czy "Always 
on my mind” Elvis Presleya.

Naszym zdaniem - warto! A to 
przecież dopiero początek waka-
cji...

Na ten i kolejny weekend w KCRiS
Sporo będzie działo się w te 

wakacje w obiektach i pod 
egidą Kozienickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu!


