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100. URODZINY BLIŹNIACZEK!

więcej na str. 3

KASY FISKALNE ON-LINE
OD 1099 ZŁ. NETTO

Spółdzielnia Socjalna 
"PRZYSTANEK KOZIENICE"

Tel. 503 057 533
Punkt serwisowania kas mieści się 

przy ul. Konstytucji 3 Maja 3
(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)

W dniu 9 lipca 2021 roku Urząd Stanu Cywilnego w Kozienicach gościł siostry bliźniaczki  
z terenu naszej Gminy. Być może nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że 

obie Panie właśnie w ten dzień wspólnie świętowały 100. rocznicę urodzin! Dostojne Jubilatki 
– Pani Stefania Kaczkowska i Weronika Kowalczyk - urodziły się dnia 9 lipca 1921 roku,  
ok. godz. 9.30 rano.

Pani Stefania ma dwóch sy-
nów, troje wnucząt i pięcioro 
prawnucząt, wśród prawnu-
ków są dwie siostry bliźniaczki 
i trzech chłopców. Wcześniej 
mieszkała w Kępeczkach, swo-
je życie poświęcając rodzinie i 
pracy na roli, którą to pracę 
miłowała. To przywiązanie do 
ziemi zostało w Niej do dziś, 

ponieważ jeszcze w ubiegłym 
roku aktywnie pomagała w 
gospodarstwie. Obecnie prze-
bywa u syna w Kozienicach.

Pani Weronika ma jednego 
syna, dwoje wnuków i pięcio-
ro prawnuków: jedną dziew-
czynkę i czterech chłopców. 
Mieszka w Psarach wspólnie 
z synem i synową. Podobnie 

jak siostra swe życie poświę-
ciła rodzinie i pracy w gospo-
darstwie rolnym, w wolnych 
chwilach wykonywała robótki 
ręczne m.in. szydełkowanie.

Przez całe życie mocno ze 
sobą związane, również w 
tym wyjątkowym dniu razem 
obchodziły swój wielki jubile-
usz. Towarzyszyły Im również 
rodziny, a ze strony władz 
samorządowych: Zastępca 
Burmistrza ds. Społecznych 
Dorota Stępień i Zastępca 
Burmistrza ds. Technicznych 
Mirosław Pułkowski, Staro-
sta Powiatu Kozienickiego 
Krzysztof Wolski, Wojewoda 
Mazowiecki Konstanty Radzi-
wiłł, który odczytał także list 

od Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego 
oraz Wicewojewoda Artur 
Standowicz. Obecni byli też 
kierownik Delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego w Radomiu 
Krzysztof Murawski i przed-
stawicielki Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego – 

Mirosława Romanowska oraz 
Renata Grabowska.

Była symboliczna lampka 
szampana, torty dla obu Jubi-
latek oraz wiele upominków 
i kwiatów. Dostojne Panie 
otrzymały również wiele ży-
czeń i podziękowań, do któ-
rych dołączamy i my!

NIEDZIELA, 18 LIPCA, GODZ. 12:00 - 17:00
Giełda winyli, CD oraz kaset!

RADOM, klubokawiarnia "NaFontannach",  
ul. Żeromskiego 35 - WSTĘP BEZPŁATNY

Rzadkie wydania w super stanach
 współczesne w świetnych cenach!
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• 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 uzgodnienia.  
Wiadomość: Brzeźnica 29 k/Kozie-
nic.
• Pług ciągnikowy “3”. Nowy, nie-
używany. Cena do uzgodnienia.  Wia-
domość: Brzeźnica 29 k/Kozienic.
• Kombajn zbożowy z sieczkarnią, 
zachodni, w stanie dobrym. Cena do 
uzgodnienia.  Wiadomość: Brzeźni-
ca 29 k/Kozienic.
• Siewnik ciągnikowy 21 rurka nie 
używany. Cena do uzgodnienia. Wia-
domość: Brzeźnica 29 k/Kozienic.
• Sprzedam rozrusznik oraz siłownik 
tylny do koparki CASE Tel. 784-783-757
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26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

5
sierpnia                   

MOTORYZACJA RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działkę rekreacyj-
ną nr 48 na ROD „USTRONIE” 
w Kozienicach. Działka zabu-
dowana – altanka murowana 
z poddaszem, podpiwnicze-
niem i własnym ujęciem wody.  
Tel: 501 478 780
• Sprzedam działkę 900m² - ogro-
dzoną, z pozwoleniem na bu-
dowę, w miejscowości Bogucin.  
Tel. 784-783-757
• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości 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 
mieszkanie dwupokojowe w 
bloku działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2,6 ha. Działka 
zabudowana, w pełni uzbrojona 
w media, położona 10 km od Ko-
zienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę rolną znajdu-
je się na niej las oraz łąka działka, 
ma powierzchnię 5000, znajduje 
się w miejscowości Aleksandrów 
gmina Magnuszew. 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 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998

• PRZYJMĘ stary lub zepsuty sprzęt 
komputerowy - kompletny ( stacjo-
narne, laptopy), części (dyski, napę-
dy, karty rozszerzeń), tablety. Kon-
takt 579-665-969
• Sprzedam Mate masująca Salute. 
Więcej informacji pod numerem te-
lefonu 508-146-288
• Sprzedam całe (używane) wypo-
sażenie, mieszkania - wersalka w 
kolorze zielonym z fotelami,  kanapa 
czerwona  z żółtymi poduchami, ka-
napa granatowa, 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 kwadra-
towy, półka wisząca, dwa obrazy (re-
produkcje) dopasowane kolorystycz-
nie. Tel. 509-728-475
• Sprzedam klimę stojącą.  
Tel. 784-783-757
• Sprzedam klimatyzację pokojową 
stojącą, cena 500 zł Tel. 668-803- 997
• Sprzedam 2 sedesy poznańskie, 
cena 200 zł. Tel. 668-803- 997
• Kupię stare meble, kredensy, ma-
selnice, dzieże, beczki, wozy drabi-
niaste, niecki, kołowrotki, stoły sto-
larskie. Opróżniamy stare posesje, 
szopy, stodoły. 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 Casi-
no w Pionkach z towarem bie-
lizna upominki srebro wraz z 
wyposażeniem i kontaktami han-
dlowymi. Więcej informacji pod  
nr telefonu 602-579-045

•  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

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

• 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

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

• Sprzedam działkę budowlaną, 
900m². Bogucin, z pozwoleniem 
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 Brzó-
zie klasa 3 cena 30.000. Telefon 
kontaktowy 604-181-478
• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Telefon kon-
taktowy 604-181-478 lub 503-
124-381

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA 
zatrudnią:

pracowników do pracy w kotłowni
pracowników do pracy 

na hali produkcyjnej
Tel. 600 030 838
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Ukryte Skarby w Puszczy Kozienickiej
Wczoraj, tj. 14 lipca, do Kawiarni Kulturalnej w kozienickim 

CK-A zawitała redaktor Elżbieta Ruman z Radia WNET, by 
zrealizować audycję z cyklu “Ukryte Skarby”, mającą przybliżyć 
słuchaczom całej Polsce to, jak piękna jest Ziemia Kozienicka i 
jakie skarby kryje w sobie nasza puszcza. Gośćmi audycji byli 
pani Lidia Zaczyńska, reprezentująca Nadleśnictwa Kozienice 
oraz Albert Kopański ze spółdzielni socjalnej “Przystanek 
Kozienice”, współtwórca strony Turystyczne Kozienice.

Jako że w haśle przewod-
nim programu mowa była o 
szlaku królewskim z Wilna do 
Krakowa, na którym Kozie-
nice są położone, pierwsze 
pytanie dotyczyło króla, kon-
kretnie Jagiełły, a jeszcze kon-
kretniej - odnotowanej liczby 
jego pobytów w Kozienicach.

- Z tego co wiemy z zapi-
sów, był tu 23 razy, z czego  
9 razy mieszkał właśnie  
w ukochanych Kozienicach. 
Jako że świetnie polował  
i jeździł konno, Puszcza Kozie-
nicka mu znakomicie służyła. 
Tutaj strzelał do zwierzyny, 
jadał miody i zioła, ponieważ 
żył bardzo ekologicznie jak na 
ówczesne czasy. Przypomnę, 
że przeżył ponad 80 lat. - wy-
jaśniała Lidia Zaczyńska.

Pani redaktor zauważyła, że 
gdy patrzymy na mapę okolic 
Kozienic wszędzie widzimy 
zieleń, zdradziła również, 
że sama też miała okazję 
doświadczyć przyjemności 
jazdy przez naszą Puszczę, 
komplementując na koniec 
nasz region wobec słucha-
czy, których przekonywała, 
że koniecznie trzeba tu przy-
jechać, ponieważ miasto jest 
to królewskie!

Królewskie Źródła, najstar-
szy świecki pomnik w Polsce, 
czyli nasza kolumna Zygmun-
ta, renesansowy budynek 
gdzie urzęduje nasza Rada 
Miejska, pomnik mostu mi-
strza Jarosława, który umoż-
liwił Polakom grunwaldzką 
wiktorię... te wszystkie miej-
sca i tematy zostały przed 
słuchaczami plastycznie od-
malowane dzięki dociekli-
wości pani redaktor i wiedzy 
pani Lidii Zaczyńskiej. O skar-
bach Puszczy mogliśmy z jej 
strony usłyszeć:

- Pora roku jest teraz taka, 
że runo leśne jest bardzo ob-

fite - są grzyby, jagody, po-
ziomki, maliny... w związku 
z tym są i szlaki turystyczne 
- piesze, rowerowe, nordic 
walking, jest nawet szlak dla 
koni, właśnie tutaj, w po-
bliżu Kozienic. W związku  
z tym puszcza udostępnio-
na jest i atrakcyjna dla róż-
nych odbiorców. [...] Nawet 
dzisiaj, gdy tutaj jechaliśmy 
stały [przy drodze] osoby  
z koszyczkami kurek, pełnymi 
słoiczkami jagód, poziomek 
czy malin.

Albert Kopański ze stowa-
rzyszenia Przystanek Inicja-
tywa, opowiadając o stro-
nie Turystyczne Kozienice  
i początkach stowarzysze-
nia przypomniał, że właści-
wie i ono stworzone zostało  
w oparciu o zamysł związa-
ny z turystyką, który jednak 
okazał się niemożliwy do 
zrealizowania, ponieważ, jak 
dziś już wiemy, początek roku 
2020 nie był najlepszym mo-
mentem na uruchomienie 
działalności turystycznej:

- Zamiast prowadzić wy-
cieczki, rozdawaliśmy ma-
seczki - zakończył mimowol-
nym rymem.

Teraz na szczęście sytua-
cja wydaje się zmierzać ku 
lepszemu, a Kawiarnia Kul-
turalna, w której toczyła się 
rozmowa, już dziś z powodze-
niem świadczy usługi caterin-
gowe na rzecz zwiedzających 
nasze miasto wycieczek.

Wszystkie cytaty zamiesz-
czone w tekście pochodzą 
z audycji Elżbiety Ruman  
z cyklu “Ukryte Skarby”, wy-
emitowanej na antenie radia 
Wnet.fm (87,8 MHz) 14 lipca 
2021, której jako podcastu 
można wysłuchać pod adre-
sem wnet.fm/broadcast/
ukryte-skarby-14-07-2021-r.
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Zanim jednak przystąpiono 
do głosowania radni wysłu-
chali najważniejszych infor-
macji z Raportu o Stanie Gmi-
ny Kozienice za rok ubiegły. 
Zostały one  przedstawione 
w formie prezentacji.

Ubiegłoroczny budżet był 
rekordowy po stronie docho-
dów i wyniósł ponad 210 mln 
zł. Wydatki wyniosły ponad 
193 mln. Wolnych środków 
na koniec roku było prawie 
29 mln. Na inwestycje udało 
się pozyskać, z różnych źró-
deł, ponad 28 mln środków 
zewnętrznych. Do najważ-
niejszych inwestycji, na które 
gmina zdobyła dofinansowa-
nie, należą: budowa Parku 
Wodnego przy skrzyżowaniu 
ul. Warszawskiej z ul. Legio-
nów, utworzenie Kozieni-
ckich Błoni nad kozienickim 
jeziorem, budowa lub prze-
budowa 12 dróg gminnych, 
budowa sal gimnastycznych 
przy PSP nr 3 i PSP w Sta-
nisławicach, przebudowa 
targowiska miejskiego, mo-
dernizacja skweru przy zbie-
gu ulic ul. Głowaczowskiej 
i ul. Sportowej oraz adap-
tacja budynku na potrze-
by CUS. Mowa była także  
o środkach pozyskanych 
na żłobek czy program nia-
nia, dofinansowaniu zaku-
pu sprzętu dla OSP, oraz KP 
PSP i policji, pomocy finan-
sowej dla powiatu kozieni-
ckiego oraz szeregu innych 

ważnych inwestycjach służą-
cych poprawie jakości życia 
mieszkańców, w tym o umo-
rzeniach podatków i opłat 
lokalnych w związku z pande-
mią.

Co ważne gmina w ubie-
głym roku nie powiększyła 
zadłużenia.

Po omówieniu Raportu  
i dyskusji nad nim, przy jed-
nym głosie przeciw, udzielo-
no Burmistrzowi Gminy Ko-
zienice wotum zaufania.

Następnie przystąpio-
no do procedury związanej  
z udzieleniem burmistrzo-
wi absolutorium. Przedsta-
wione zostało sprawozdanie  
z wykonania budżetu oraz 
opinia Komisji Rewizyjnej, 
która opowiedziała się za 
udzieleniem absolutorium. 
Pozytywne opinie na temat 
wykonania budżetu w roku 
ubiegłym wydała też Regio-
nalna Izba Obrachunkowa. 
Po dyskusji i wyjaśnieniach 
radni, przy 1 głosie wstrzy-
mującym, przyjęli wykona-
nie budżetu za rok ubiegły, 
a następnie udzielili absolu-
torium Burmistrzowi Gminy 
Kozienice.

Burmistrz Piotr Kozłowski 
podziękował radnym, soł-
tysom, współpracownikom 
i mieszkańcom za owocną 
współpracę, odbierając jed-
nocześnie gratulacje i kwiaty.

List Burmistrza Gminy Kozienice do Dostojnych Jubilatek - Weroniki 
Kowalczyk i Stefanii Kaczkowskiej - odczytany podczas uroczystości, 

którą opisujemy na stronie 1.

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Gminy Kozienice
30 czerwca podczas 36. sesji Rady Miejskiej  

w Kozienicach radni udzielili wotum 
zaufania burmistrzowi Piotrowi Kozłowskiemu  
oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. 
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90 MINUT W TRZY KWADRANSE “Dookoła Mazowsza” po raz 18
8 lipca w Sali Kameralnej kozienickiego Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyło się zor-

ganizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice spotkanie autorskie z długolet-
nim współpracownikiem Tygodnika OKO, “naszym człowiekiem w PZPN”, rzecznikiem naszej  
młodej kadry piłkarskiej i ogólnie człowiekiem wielu przymiotów i uzdolnień, czyli Emilem 
Kopańskim. Okazją do spotkania była niedawna publikacja książki “Moje najważniejsze 90 
minut”, której Emil jest współautorem.

Liczący sobie przeszło 630 
stronic potężny tom, będący 
owocem ładnych paru lat wy-
tężonej pracy, zawiera spisa-
ne przez Jacka Janczewskiego 
i Emila opowieści stu polskich 
piłkarzy, przed którymi posta-
wiono czasem łatwe, a czasem 
nader trudne zadanie wybra-
nia i zrelacjonowania tego 
jednego, najważniejszego dla  
nich w życiu meczu.

Okazuje się, że lektura taka 
może być interesująca nie tylko 
dla zdeklarowanych fanów pił-
ki, ale i dla osób zdecydowanie 
i konsekwentnie się nieintere-
sujących, o czym przekonywał 
współprowadzący spotkanie 
brat Emila, Albert, który korzy-
stając z przywileju posiadania 
wglądu w to, jak przebiegał roz-
wój zainteresowania Emila pił-
ką nożną od jego najmłodszych 
lat, uraczył publiczność kilkoma 
anegdotami z czasów jego dzie-
ciństwa, sam Emil zaś opowie-
dział o swoich dziennikarskich 
początkach (m.in. w Tygodniku 
OKO), pasji kolekcjonowania 
autografów i wejściu na kolejny 
poziom profesjonalnego pisa-
nia o piłce po przeprowadzce 
do Warszawy.

W tym akcie na scenie za-
gościł wiceburmistrz Mirosław 

Pułkowski, prywatnie przy-
jaciel Emila, który najpierw 
rozbawił wszystkich anegdo-
tami z czasów pierwszych kro-
ków Emila w stolicy (wyjaśniła 
się tajemnica nagle ściętych 
włosów!), a potem wzruszył, 
gdy mówił o lojalności i solid-
ności Emila, których relacje 
z osobami z tzw. świecznika  
w żadnym razie nie zaburzyły.

Emil ze swadą opowiadał  
o związanych z pracą nad książ-
ką sytuacjach śmiesznych i 
wzruszających, o tym, czego go 

ona nauczyła, o sednie całego 
zamysł i … planach na kolej-
ną część. Na ile serio możemy 
potraktować tę zapowiedź? 
Czas pokaże! Spotkanie tym-
czasem dobiegło końca, zamy-
kając się w jakichś trzech kwa-
dransach, a przyjaciele Emila, 
którzy znaleźli się tego dnia 
na sali, mogli podejść, poroz-
mawiać i wrócić do domów  
z dobrymi wspomnie-
niami i podpisanym  
egzemplarzem książki.

wOkLa

Jak wiemy z plakatu na sąsiedniej stronie, już 17 lipca czeka 
nas  64. Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Dookoła Ma-

zowsza". W związku faktem, że po raz już osiemnasty najlepsi 
kolarze świata zawitają do Kozienic, w CK-A obyła się konfe-
rencja prasowa, w której udział wzięli dyrektor wyścigu Mar-
cin Wasiołek, zastępca Burmistrza Gminy Kozienice Dorota 
Stępień oraz dyrektor KCRiS Marcin Zmitrowicz.

- Bardzo wysoki poziom sporto-
wy prezentują ekipy, które zgłosiły 
się do tegorocznej edycji wyścigu. 
Jest wśród nich zwycięzca zeszło-
rocznego wyścigu Michael Kukr-
le, zawodnik grupy Elkov Kasper, 
który będzie startował z numerem 
pierwszym. Drużyna ta ma patent 
na wygrywanie wyścigów w Pol-
sce. Jeżeli chodzi o polskie grupy to 
z liczących są dwie, jedna sponso-
rowana przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego, 
która nazywa się "Mazowsze Serce 
Polski" i tam jest były mistrz Euro-
py w składzie juniorów Alan Bana-
szek. Lepsze wyniki osiąga jednak 
grupa zarejestrowana w Stalowej 
Woli - Voster. Tam jest kilku bardzo 
dobrych sprinterów, między inny-
mi tegoroczny Mistrz Polski Maciej 
Paterski - przybliżał bohaterów 
czekającej nas imprezy dyrektor 

wyścigu Marcin Wasiołek.
Oprócz obszernego przedsta-

wienia historii wyścigu, tego jak 
wpisuje się on w światowy kolar-
ski kalendarz i bieżącej sytuacji, 
w szczególności obowiązujących 
sportowców restrykcji związanych 
z pandemią, dyrektor apelował 
gorąco do kierowców poruszają-
cych się sobotę po terenie Gminy 
Kozienice, by okazali wyrozumia-
łość wobec nieuniknionych utrud-
nień w ruchu oraz mieli wzmożo-
ne baczenie na bezpieczeństwo,  
w szczególności z uwagi na udział 
w wyścigach towarzyszących 
głównej imprezie amatorów  
i młodych kolarzy.

W sobotnim wyścigu wezmą 
udział ekipy m.in. ze Słowacji, 
Czech, Niemiec, Estonii, Holan-
dii, Litwy, Belgii, Włoch, Kuwejtu  
i Paragwaju.

Zapraszamy na 
IX Ogólnopolski 
Festiwal „SpłyWarka”
Obowiązkową imprezą w letnim kalendarzu Warki stał się 

już Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „Spły-
Warka”, który w tym roku odbędzie się 24 lipca już po raz 9.

Zaczynamy „Konkursem Pio-
senki Turystycznej i Poetyckiej” 
do którego zgłosiło się kilkana-
ście zespołów i solistów z całej 
Polski. Prezentacje Konkurso-
we odbędą się 24 lipca w godz. 
11-14 w Centrum Edukacyjno-
-Muzealnym przy Muzeum im. K. 
Pułaskiego.

Od godz. 17:00 zapraszamy 
na Kemping nad Pilicą, gdzie na 
scenie najpierw poznamy laure-
atów konkursu i wysłuchamy ich 
prezentacji, następnie o godz. 

18:30 odbędzie się „Spływ na 
byle czym” z nagrodami i głoso-
waniem publiczności. Ok. godz. 
19:15 na scenie pojawi się Piotr 
Bukartyk z zespołem a o godz. 
21:00 zespół The Nierobbers. Na 
imprezę wstęp jest wolny.

Wszystkie informacje dotyczą-
ce tegorocznej edycji festiwalu 
znajdują się na stronie interne-
towej poświęconej festiwalowi 
www.splywarka.pl. Znajdują się 
tam także relacje z poprzednich 
edycji wydarzenia.

Popłyń kajakiem z okazji 
700-lecia Warki, w rytmie szanty!
Jubileusz 700-lecia Warki to okazja do aktywności różnych środowisk, organizacji i instytucji. 

Klub Kajakowy KOREK Warka wspólnie z licznymi partnerami wymienionymi poniżej organi-
zuje 17 lipca niecodzienne wydarzenie – 700 kajaków na 700-lecie!

Będzie kolorowo, wesoło, 
rozrywkowo i przemiło gdyż or-
ganizatorzy zaplanowali sporo 
atrakcji dla całych rodzin. Spływ 
odbywać się będzie na trasie 
Budy Michałowskie – Warka. 
Na każdego uczestnika czekają 
specjalne gadżety – czapka oraz 
pamiątkowy magnes. Finał z kon-
certami i dobrą zabawą odbę-
dzie się na Kempingu nad Pilicą. 
Na scenie wystąpi znany wszyst-
kim miłośnikom szanty, ale i nie 
tylko, zespół EKT GDYNIA oraz 
prawdziwy korsarz Piotr KOSTKA-
-GODECKI.

Wszelkie informacje oraz 
kontakty do firm kajako-
wych znajdują się na stronie 
www.700kajakow.pl

• Jak wziąć udział? Wystar-
czy wynająć kajak z jednej z 
partnerskich firm do których 
kontakty zawarte są na stronie 
www.700kajakow.pl

• Na jakiej trasie odbędzie się 
spływ? Budy Michałowskie – 
Warka 16 km (ew. na specjalne 
życzenie trasa krótsza)

• Jaki jest koszt? 50zł od osoby
• Co otrzymasz w zamian? 

Kajak z osprzętem, transport z 
Warki do Bud Michałowskich, 
gadżety 700-lecia (czapeczkę, 
magnes-buton), zaproszenie na 
koncerty finałowe

• Gdzie odbędzie się finał im-

prezy? Na Kempingu nad Pilicą 
(Warka, ul. Nowy Zjazd 6)

• W jakich godzinach odbędzie 
się finał na Kempingu nad Pilicą? 
16:00-21:00

• Kto wystąpi podczas finału 
wydarzenia? Zespoły grające mu-
zykę szanty – EKT GDYNIA oraz 
Piotr Kostka-Godecki

Organizator: Klub Kajakowy 
KOREK Warka

Współorganizatorzy: Samo-
rząd Warki, Gminna Instytucja 
Kultury „Dworek na Długiej”, 
Centrum Sportu i Rekreacji

Partnerzy: Zakład Usług Ko-
munalnych w Warce Sp. z o.o., 
Kemping nad Pilicą, AKKA Kajaki, 
AMK Spływy Kajakowe, Kajaki24, 

Kajaki Aster, Kajaki Warka, Kajak-
patrol, Kajakowa Warka (Even-
t4Active), Kajakowanie Warka, 
Spływy Warka, STER Warka

Projekt organizowany jest 
dzięki dotacji Powiatu Gróje-
ckiego oraz dotacji Programu 
„Działaj Lokalnie” realizowane-
go przez Ośrodek Działaj Lokal-
nie Stowarzyszenie W.A.R.K.A., 
Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce, Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności, przy wspar-
ciu lokalnych Partnerów – Samo-
rządu Warki, Samorządu Powiatu 
Grójeckiego, Dworku na Długiej, 
ZUK w Warce Sp. z o.o. oraz Firm 
– TRANS-MED Dariusz Witkowski 
oraz DELTIMA.
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ZARZĄDZENIE Nr 39.2021 
Wójta Gminy Głowaczów 

z dnia 02.07.2021 r.

w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż nieruchomości 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t. j Dz.U. z 2020 r., poz.713 ze zm. ) oraz art.25 ust.1, art. 38, art. 
40,ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1990  z ze zm.) §3 ust.1 §4, §6, §13 Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r.poz. 
1490 ze zm.)  oraz  zarządza się co następuję : 

§1
1. Ogłasza się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
2. Podaje się do publicznej wiadomości głoszenie o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na  sprzedaż nieruchomości, który  stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2

Wyznaczam Komisję przetargową w składzie:
1. Andrzej Glegoła-Przewodniczący
2. Elżbieta Ćwiek – członek
3. Barbara Dudek - członek

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji. 

§4

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Wójta Gminy Głowaczów
Nr 39.2021 z dnia 02.07.2021r.

WÓJT GMINY GŁOWACZÓW OGŁASZA  PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY A SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów w sali nr 23 ( sala konferencyjna) o  godz. 1000  w dniu  17.08.2021r. 
od licytacji  nieruchomości  zamieszczonej  pod  pozycją  nr  1  niniejszego  ogłoszenia.  Następne nieruchomości będą licytowane co 10 minut w kolejności wy-
nikającej z niniejszego ogłoszenia. 
1 Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wpłacenia wadium, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z Kra-
jowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika 
(pełnomocnictwo notarialne).
2.Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
3.Wadium (z dopisanym nr działki, której dotyczy) w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu należy wpłacić  najpóźniej do dnia 13.08.2021r włącznie. 
Wpłaty należy dokonać  na konto Gminy Głowaczów: Bank Spółdzielczy w Głowaczowie nr 57 9125 0005 0000 0374 2000 0080 Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto gminy.  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetar-
gowej przed otwarciem przetargu.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
5. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. 
6. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium wpłacone przelewem zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1)odwołania przetargu; 2)zamknięcia przetargu; 3)unieważnienia przetargu; 4)zakończenia przetargu wynikiem 
negatywnym
7. O terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca   ( m.in. koszty notarialne oraz opłaty wieczystoksięgowe itd.)
9.Cudzoziemcy /w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/ w przypadku wygrania przetargu zobowiązani 
są, przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać stosowną zgodę na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.
10.WójtGminy Głowaczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. 
11. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentual-
nego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Głowaczów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. 
12. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny w rozumieniu  ustawy z dnia 11 kwietnia2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1655)lub inny podmiot , jeśli uzyska stosowną zgodę Dyrektora Generalnego KOWR. Osoba wygrywająca przetarg, będzie zobowiązana 
przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej. 
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na stronach internetowych www.glowaczow.pl i www.bip.glowaczow.
pl , wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje zamieszczony w prasie lokalnej.
 Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać  w pok. nr 12  tel. 48/6231075

Lp. Księga wieczysta, nr działki 
i jej powierzchnia

Opis nieruchomości Cena nieruchomości (w zł)

1 Księga wieczysta 
Nr RA1K/00064106/7 
Nieruchomość nr :285/2 
Pow. 5,30 ha 
Obręb:  0005 - Cecylówka 
Mariampolska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana , rolna położona w obrębie geodezyjnym Cecylówka 
Mariampolska gmina Głowaczów, powiat kozienicki woj. Mazowieckie. Sklasyfikowana  w ewiden-
cji gruntów jako użytki:   RV,RVI. Działka jest niezabudowana, posiada kształt wielokąta wciętego 
od strony drogi, teren równy zakrzewiony i zadrzewiony drzewostanem samosiejki sosny w wieku 
20 lat. Uzbrojenie terenu w media: energia elektryczna, wodociąg.  Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowaczów teren określa symbolem w pasie 
90m od drogi znajduje się na terenie MN/MR- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i siedlisko-
wa. W dalszej części tereny rolne przeznaczone pod zalesienie

71 500,00 zł 
Wadium: 7 150,00 zł 
Min. Postąpienie  715,00 zł

2 Księga wieczysta 
Nr RA1K/00064106/7 
Nieruchomość nr : 280 
Pow. 0,34 ha Obręb:  0005 - 
Cecylówka Mariampolska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana , rolna położona w obrębie geodezyjnym Cecylówka 
Mariampolska gmina Głowaczów, powiat kozienicki woj. Mazowieckie. Sklasyfikowana  w ewiden-
cji gruntów jako użytki: LsV, RIVa, RIVb  RV,. Działka jest niezabudowana, posiada kształt prosto-
kąta o szer. krótszego boku około 10m, teren równy w części od drogi  zakrzewiony i zadrzewiony 
pojedynczymi kilkuletnimi drzewami brzozy i samosiejki sosny. W części północnej na obszarze 
0,14 stanowi grunt leśny. Uzbrojenie terenu w media: energia elektryczna, wodociąg.  Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowaczów teren określa 
symbolem M/L-  teren zabudowy mieszkaniowej letniskowej.

10 000,00 zł 
Wadium:  1000,00 zł
Min. Postąpienie 100,00 zł

3 Księga wieczysta 
Nr RA1K/00012114/7 
Nieruchomość nr : 213 
Pow. 0,34 ha Obręb- 0039 
Zieleniec-Józefów

Nieruchomość gruntowa, rolna położona we wsi Zieleniec gmina Głowaczów, powiat kozienicki 
woj. Mazowieckie. Sklasyfikowana  w ewidencji gruntów jako użytki rolne ŁIV,   RV,RVI –położona 
na terenach upraw rolnych. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej przeznaczo-
na na poprawę warunków nieruchomości przyległych . Posiada kształt prostokąta, teren równy w 
części porośnięty samosiejką brzozy. Użytkowana jako łąki. Brak jest aktualnego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego przedmiotowy teren  w pasie od drogi przeznaczony teren rolny

2 000,00 zł 
Wadium:  200,00 zł 
Min. Postąpienie 20,00 zł

4 Księga wieczysta 
Nr RA1K/00060007/5 
Nieruchomość nr: 423/1,  
422,443/1,421/3, 442/1 
Łączna pow. 0,9515 ha 
Obręb -  0024 Mariampol 

Nieruchomość gruntowa zabudowana  położona w Mariampolu gmina Głowaczów, powiat kozie-
nicki woj. Mazowieckie. Nieruchomość położona przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej  
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i terenów upraw rolnych. Za-
budowana jest budynkiem byłej Szkoły Podstawowej o konstrukcji murowanej, II kondygnacyj-
nym w części podpiwniczonym o pow. zabudowy 398 m2 i pow. użytkowej 639 m 2 w złym stanie 
technicznym. Wyposażona jest w wodociąg gminny, kanalizację własną, energię elektryczną, c.o.- 
własne, przyłącze telefoniczne. Brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren 
oznacza symbolem 26.1.Uo- istniejąca szkoła podstawowa do adaptacji 

152 000,00 zł 
Wadium: 15 200,00 zł 
Min. Postąpienie 1520,00 zł
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POMAGAMY SPEŁNIAĆ MARZENIA!

CENTRUM ROLNO-OGRODNICZE „TRANS-BUD”
UL. PRZEMYSŁOWA 3/5 26-900 KOZIENICE

CZYNNE:  PN - PT 7:30 - 16:30, SB 7:30 - 13:00
TEL. (+48) 614 37 77, 608-494-198, E-MAIL: OGRODOWE@TRANSBUD-KOZIENICE.PL

Centrum Rolno-Ogrodnicze „TRANS-BUD” zapra-
sza do swojej siedziby przy ul. Przemysłowej 

w Kozienicach. Firma prężnie działa od wielu lat 
(dawniej firma „Rolsiew”). Na początku roku 2019 
Centrum przeszło kompleksową modernizację, by 
móc sprostać nawet najbardziej wygórowanym 
oczekiwaniom klientów. Nasz wykwalifikowany  
i kompetentny zespół chętnie doradzi przy wyborze 
szerokiego asortymentu do ogrodu jak  i wykorzy-
stywanego w gospodarstwie domowym. 


