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Szpital Powiatowy w Kozienicach – gra pozorów 
czy nierealne życzenia?

Starosta Andrzej Jung wystosował pismo/oświadczenie?/ zawierające pro-
pozycję przejęcia przez Szpital Przychodni Kozienickich. To odpowiedź 
na oświadczenie Burmistrza Kozienic Piotra Kozłowskiego (z lutego br.) 
z propozycją przejęcia szpitala po oddłużeniu. 

Ludzie znający realia służby zdrowia mówią wprost: - Już teraz samorzą-
dowe przychodnio ledwo wytrzymują konkurencję prywatnych przychodni, po 
ew. przejęciu przez szpital, zginą. Nie pomogą szpitalowi, a same upadną.

Kozienice. Jordanki 2019

Ponieważ wakacje to nie-
zwykły czas – piękna pogoda i 
niezapomniane przygody, lecz 
także liczne niebezpieczeń-
stwa, które czyhają podczas 
spędzania wolnego czasu i za-
bawy na świeżym powietrzu, 
festyn stał się okazją do pro-
mocji zaproponowanej przez 
Centrum Rozwoju Lokalnego 
we współpracy z firmą Ewer-
ro, akcji społecznej „Malo-
wane wakacje„, której celem 
jest edukacja najmłodszych w 
obszarze bezpieczeństwa, za-
równo w domu, w ruchu dro-
gowym, podczas spacerów 
czy w trakcie zabawy. 

Tel. 531 897 600

str. 11

20 lipca 2019 r.  w Ogni-
sku Pracy Pozaszkol-

nej „Ogród Jordanowski”  
w Kozienicach zorganizowa-
no festyn sportowo-rekre-
acyjny „Jordanki” z okazji 
177 rocznicy urodzin doktora 
Henryka Jordana, założyciela 
miejskich placów zabaw.
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
o przystąpieniu do sporządzenia częściowych zmian w 

miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego dla 
terenu położonego w obrębie sołectwa Ryczywół

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2018r. poz. 
1945 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kozienicach 
uchwały Nr VII/73/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia  częściowych zmian w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w obrębie sołectwa Ryczywół. Granica obszaru objętego zmianą 
planu została przedstawiona na załączniku graficznym do powyż-
szej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej 
zmiany planu w terminie do dnia 23 sierpnia 2019r. Wnioski należy 
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, 
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice. Jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wniosek powi-
nien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 
1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2018r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do pro-
jektu częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa 
Ryczywół. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy od-
działywania na środowisko w terminie do dnia 23 sierpnia  2019r., 
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, albo 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  urzad@
kozienice.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Gminy Kozienice.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
o przystąpieniu do sporządzenia  częściowych zmian  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, 

obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne, 
obrębie geodezyjnym Michałówka

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r.0 poz. 
1945 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kozienicach 
uchwały Nr VII/72/2019 z dnia 29 kwietnia  2019r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia  częściowych zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrę-
bie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowi-
ce Górne, obrębie geodezyjnym Michałówka.

Granica obszaru objętego zmianą planu została przedstawiona 
na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej 
zmiany planu w terminie do dnia 23 sierpnia 2019r. Wnioski nale-
ży składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach,  
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice. Jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 
1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2018r poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadze-
nia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu 
częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świer-
że Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne, obrębie geo-
dezyjnym Michałówka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania 
na środowisko w terminie do dnia   23 sierpnia  2019r., w formie pisem-
nej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozieni-
cach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, albo za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej na adres:  urzad@kozienice.pl  bez konieczności 
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Gminy Kozienice.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików 
Folwark w Gminie Kozienice

Na  podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz 
uchwały Nr XLII/399/2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częścio-
wej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrę-
bie sołectwa Janików 

i Janików Folwark w Gminie Kozienice,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików 
Folwark w Gminie Kozienice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.08.2019r. 
do 30.08.2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, pok. nr 
124, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kozienicach: www.
kozienice.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie częściowej zmiany planu miejsco-
wego odbędzie się w dniu 19.08.2019r. o godz. 11oo w sali nr 212 w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie częściowej zmiany planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu częściowej zmiany planu miejscowego należy składać 
na piśmie do Burmistrza Gminy Kozienice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 27.09. 2019r. w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice lub na 
adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicz-
nej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy od-
działywania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2019r., w formie pisemnej 
lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozieni-
ce albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@kozienice.pl , bez koniecz-
ności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Kozienice.

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU 
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.),  informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1 oraz na stronie internetowej Urzę-
du Gminy www.garbatkaletnisko.pl, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc 
od dnia 25 lipca 2019r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 
położonych w obrębie geodezyjnym Brzustów i Anielin.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko w Referacie Infrastruktury 
i Budownictwa w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 48 62-10-175 wew. 19.

Garbatka-Letnisko, dnia 25 lipca 2019r.

                                                                                                             WÓJT 
                                                                    /-/ TERESA FRYSZKIEWICZ

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoś-
ciami ( tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, 2019r. poz. 270, 492 )

I n f o r m u j e

że w dniach od 18 lipca do 9 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kozienicach ul. Parkowa 5, zostały podane do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Kozienice, przeznaczone do sprzedaży 
na rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. Nieruchomości położone w:

• Kozienice ul. Kopernika nr13, oznaczona numerem działki 2203/18 o pow.555 m2, księga 
wieczysta KW RA1K/00025871/5,

• Świerże Górne nr10, oznaczona numerem działki 19/6 o pow. 328 m2, księga wieczysta 
RA1K/00035036/3.

Wykazy zostały zamieszczone również na stronach internetowych urzędu: www.kozienice.pl, 
www.bip.kozienice.pl 

Szczegółowe informacje pok. nr 3 tel. 48 611-71-32.
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Blokada drogi 79 
w Mniszewie

19 lipca, podobnie jak miesiąc wcześniej, odbył się 
w Mniszewie protest mieszkańców, mający formę 

dwugodzinnego blokowania drogi krajowej 79 przez ciągłe 
przechodzenie na pasach w okolicach miejscowej szkoły 
podstawowej. Celem protestu było skłonienie GDDKiA do 
zmian w projekcie modernizacji przebiegającej przez ich 
gminę drogi.

Projekt rozległej moder-
nizacji, która w praktyce 
miałaby zacząć się już w 
przyszłym roku, obejmuje 
przebudowę nawierzchni, 
poszerzenie jezdni, budowę 
barier dźwiękochłonnych  
i zbiorników retencyjnych,  
a także nowych chodników i 
przejść dla pieszych. Według 
mieszkańców jest on nie-
przemyślany i niespójny, a 
zamierzone zmiany stanowić 
będą dla nich źródło licznych 
uciążliwości. Odcinające wi-
dok z okien ekrany akustycz-
ne, rozdzielenie gminy po-
szerzoną drogą i utrudniony 
przejazd na pola maszynami 
rolniczymi, okrojenie pose-
sji (w niektórych wypadkach 
nawet o 1/3), obniżenie 
wartości działek, wreszcie 
pogorszenie bezpieczeństwa 
związane z rzadkim roz-
mieszczeniem planowanych 
przejść, co skłaniać może 
do przekraczania drogi w 
niedozwolonych miejscach 
- to tylko niektóre z obaw  
mieszkańców.

Niepokoi również niefor-
tunna lokalizacja dróg serwi-
sowych, utrata przez gminę 
części miejsc parkingowych 
(ważnych z uwagi na tury-
stów odwiedzających skan-
sen) oraz ewentualne koszta, 
jakie gmina miałaby ponosić  
w zwiazku z doprowadza-
niem kanalizacji do nale-
żących do niej terenów po 
tym, jak droga zostanie roz-
budowana. Liczne zbiorniki 
retencyjne, których budowa 
jest przewidziana, postrze-
gane są jako potencjalne 
źródło skażenie biologiczne-
go i wylęgarnie komarów.

Jak można się domyślić, 
przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad przedstawiają 
sprawę inaczej. Małgorza-
ta Tarnowska, rzeczniczka 
GDDKiA, powiedziała:

- Zmierzamy do poprawy 
bezpieczeństwa kierowców, 
jak i pieszych. Mamy zamiar 
poszerzyć drogę, wzmocnić 
konstrukcję jezdni, a przede 
wszystkim zmniejszyć uciąż-
liwości związanej z dużym 
natężeniem ruchu dla miesz-
kańców, a co za tym idzie [za-
pewnić] poprawę aktualnie 
funkcjonujących rozwiązań 
komunikacyjnych. Powstaną 
nowe chodniki, drogi prze-
znaczone tylko dla ruchu 
mieszkańców, w tym dojaz-
dowe do posesji i obiektów 
użyteczności publicznej, po-
wstaną nowe skanalizowane 
skrzyżowania i bezpieczne 
przejścia dla pieszych.

Niestety, pomimo pro-
wadzonych przez GDDKiA 
konsultacji, w czasie któ-
rych reprezentanci gminy 
od początku zgłaszali swój 
sprzeciw, nie udało się wy-
pracować wspólnego roz-
wiązania.  Na przełomie 
sierpnia i września mają od-
być się kolejne rozmowy. Czy 
przyniosą satysfakcjonujący 
obie strony rezultat? Na ra-
zie mieszkańcy, organizują-
cy się wokół Stowarzyszenia 
"Nowa 79", zapowiadają ko-
lejny protest w sierpniu.

Blokady, w których każdo-
razowo brało udział około 
100 osób, przebiegały do-
tychczas bez incydentów. 
Policja wyznaczyła na czas 
ich trwania objazdy. Oprócz 
samych blokad znakiem pro-
testu są również kamizelki 
odblaskowe rozwieszane na 
bramach posesji przy drodze 
z Magnuszewa do Mniszewa.

W niedzielę 14 lipca w miejscowości Kuczki (gmina Gózd) odbył się Piknik 
Rodzinny zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość, jako jeden  
z pierwszych otwierających tego typu spotkania z mieszkańcami wsi i miast.   

Piknik Rodzinny w Kuczkach

Również w nim uczestniczy-
łam . Impreza obfitowała w wiele 
atrakcji artystycznych oraz popi-
sów kulinarnych pań z kół gospo-
dyń wiejskich. Niezmiernie miło 
było mi usłyszeć na scenie wyko-
nanie utworów ludowych przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Kukułki” z Bartodziej, sąsiadu-
jących z Brzezinkami Starymi, 
skąd pochodzę. Jako radna po-
wiatowa mogę ocenić tego typu 
spotkania jako bardzo ważne  
i stwarzające możliwość integra-

cji mieszkańców oraz prezento-
wania i przekazywania sztuki lu-
dowej. Piękna pogoda, wspaniała 
atmosfera, mnóstwo uśmiech-
niętych gości i mieszkańców, 
rodziny z dziećmi, młodzież, jak 
również liczne grono seniorów 
pokazały, że tego typu spotka-
nia są nam potrzebne. Jako rad-
na powiatowa mocno wspieram  
tego rodzaju inicjatywy.

Kinga Kołaga, 
Radna Powiatu Zwoleńskiego
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GARBATKA-LETNISKO

Zespół Lombard hitem XXXVII Dni Garbatki
Integracyjne spotkanie seniorów, koncerty zespołów 

disco polo, dobra zabawa i wyjątkowy humor. Za nami  
37. Dni Garbatki. Gwiazdą wieczoru był zespół Lombard. 

Dni Garbatki to jedna z najbar-
dziej rozpoznawalnych imprez, 
która odbywa się lipcu w naszym 
regionie. Jak co roku temu wy-
darzeniu towarzyszy wyjątkowy 
klimat, który zawsze zapada w 
pamięci. Podobnie było i tym 
razem, bo prócz występów grup 
seniorów, wspólnej zabawy, kon-
certów zespołów disco polo Gar-
batkę odwiedził zespół Lombard. 

Tradycyjnie impreza podzielo-
na jest na dwie części. Pierwsza 
z nich odbyła się w sobotę na 
terenie „Polanki”, gdzie odbyło 
się Integracyjne Spotkanie Senio-
rów. Trochę wcześniej, bo już od 
rana trwały zawody wędkarskie 
dla najmłodszych. 

Tuż po godzinie 15:00 rozpo-
częła się część oficjalna tegorocz-
nej imprezy, gdzie zaproszonych 
gości, występujących zespołów 
grup seniorów przywitała wójt 
Teresa Fryszkiewicz, sekretarz 
urzędu Marzena Pomarańska 
oraz poseł Marek Suski. 

Wójt podziękowała seniorom 
za wkład jaki wnoszą w życie kul-
turalne gminy. Podziękowania 
popłynęły również do wszystkich 
przybyłych mieszkańców gminy 
Garbatka-Letnisko, którzy chęt-
nie słuchają i podziwiają wystę-
py grup senioralnych. W dalszej 
części obchodów na gminnym 
"grzybku" zaprezentowało się 16 
grup wokalnych seniorów pre-
zentując swój bogaty dorobek 
artystyczny. Później na wszyst-
kich będzie czekał poczęstunek  
i zabawa taneczna.

Koncertowa niedziela
Drugi dzień „Dni Garbatki” 

rozpoczęła się chwilę po godzi-
nie 15, na Stadionie Sportowym 
LKS PLON w Garbatce-Letni-
sko.  Gospodarz gminy Teresa 
Fryszkiewicz zaprosiła na scenę 
przewodniczącego rady gminy 
Włodzimierza Mazura, posła 
na sejm Annę Białkowską oraz  
Leszka Ruszczyka. 

- Cudowna gmina, fanta-
styczna pani wójt, otwarta, 
szczera uśmiechnięta (…). Bo 
jak jesteście wszyscy jak wójt – 
wow, warto tu zaglądać i war-
to polecać. – mówiła posłanka  
Anna Białkowska 

Poseł Leszek Ruszczyk życzył 
wszystkim mieszkańcom dobrej 
zabawy wspaniałego jak zawsze 
humoru. 

- Wczoraj na Polance zabawa, 
dziś tutaj ( na stadionie – przy.
red.). Życzę Pani wójt by da-
lej rozwijała gminę, żeby nadal 
było to miejsce, o którym mówi 
się w Warszawie – dodał poseł  
Ruszczyk.

Tuż po oficjalnych przemó-
wieniach przyszedł czas na wrę-
czenie nagród dla najlepszych 
wędkarzy biorących udział w 
zawodach. Najlepszym wędka-
rzem w kategorii dzieci okazał 
Ziemka Kacper,  w kategorii se-
nior pierwsze miejsce zajął Moj-
siuszko Artur, natomiast w ka-
tegorii super senior najlepszym 
wędkarzem zawodów okazał się  
Figurski Adam. 

Po części oficjalnej i wręcze-

niu nagród przyszedł czas na 
wspólną zabawę. Jako pierw-
szy na scenie zaprezentował się 
Chór Seniora „Wrzos”. Na scenie 
mieszkańcy Garbatki mogli po-
dziwiać również wstęp dziecię-
cej grupy tanecznej  działającej 
przy Świetlicy Gminnej. W klimat 
muzyki disco polo wprowadził 
wszystkich zespół „Casino” a tuż 
po ich występnie sceną zawład-
nął zespół „Tacy Sami”, który 
zaprezentowała znane i lubiane 
przeboje grupy Lady Pank.  

Po krótkiej przerwie technicz-
nej, na scenie  zaprezentował się 
kabaret „Bez próby”. Tuż po nim 
w biesiadny klimat wprowadził 
ponownie wszystkich występ 
zespołu cygańskiego „Vanessa & 
Sorba”. W dalszej kolejności swo-
je umiejętności wokalne uświet-
niły tegoroczne Dni Garbatki 
Kuby Niedzielskiego oraz Gosi 
Gradkowskiej. 

To było jednak tylko rozgrzew-
ka. Gwiazdą wieczoru XXXVII Dni 
Garbatki był istniejący na pol-
skiej scenie muzycznej od 1981 
roku zespół Lombard. Zespół na-
grał kilkanaście płyt i wylansował 
wiele przebojów, największe z 
nich to „Przeżyj to sam” do słów 
Andrzeja Sobczaka i „Szklana po-
goda” do słów Marka Dutkiewi-
cza. – Już dziś zapraszam miesz-
kańców naszej gminy i okolic na 
kolejną już edycję „Dni Garbatki” 
– dodała na zakończenie wójt Te-
resa Fryszkiewicz.

fot. Mariusz Grotkowski/
Agencja Arpass

Zwycięzcy tegorocznych zawodów wędkarskich otrzymali pamiątkowe 
puchary i oraz nagrody.

n 

Gminę Garbatkę-Letnisko odwiedzili również przedstawiciele innych gmin  
z powiatu Kozienickiego. Wśród nich był burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski, 
wójt gminy Głowaczów Hubert Czubaj oraz wójt gminy Sieciechów 
Arkadiusz Guba. 

n 

Podziękowania i drobne upominki dla występujących w ramach przeglądu 
grup seniora w obecności posła Marka Suskiego wręczyła wójt Teresa 
Fryszkiewicz oraz sekretarz urzędu Marzena Pomarańska.

n 

Gwiazdą wieczoru i tegorocznych Dni Garbatki był zespół Lombard.n 

Odpoczniesz i za darmo naładujesz telefon Inteligentny system sprawdzi 
stan jakości powietrzaŁawki solarne, w których całkowicie za darmo doładujesz swój telefon, tablet lub inne 

urządzenie korzystające ze złącza USB pojawiły się w dwóch najczęściej odwiedzanych 
punktach Garbatki-Letnisko.

Kilka dni temu na terenie miej-
scowości Garbatka-Letnisko za-
montowane zostały ławki, które 
zostały wyposażone w gniazda 
USB dzięki którym naładujesz 
swój smartfon, tablet lub inne 
urządzenie. Rozwiązanie już cie-
szy się dużym zainteresowaniem, 
głównie wśród młodzieży.

- Dzięki zamontowanym pane-
lom zasilanym energią słoneczną 
można naładować telefony czy 
laptopy poprzez 4 porty USB.  
Postawiono je w miejscach o naj-
większym ruchu  mieszkańców  
i turystów. – mówi wójt gminy 
Garbatka Teresa Fryszkiewicz

Na dzień dzisiejszy zamon-
towane zostały dwie ławki. 
Pierwsza z nich znajduje przy 
skwerze Jana Pawła II przy 
budynku urzędu, druga zaś 
została zamontowana przy 
skwerze im. mjr. Władysława Szy-

manowskiego znajdującego się  
przy dworcu PKP.

- Chcieliśmy wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom młodzieży, która 
chętnie przebywa w obu tych 
miejscach. Każda ławka posiada 
4 niezależne gniazda, w których 
można bez problemu szybko na-

ładować telefon lub tablet. Z ła-
wek korzystają również turyści 
oraz nieco starsi mieszkańcy na-
szej miejscowości, którzy również 
posiadają urządzenia, które ła-
two i szybko można doładować 
np. w trakcie odpoczynku. - do-
daje wójt. 

Fot. Mariusz Grotkowski/Agencja Arpass

To program pilotażowy. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi władze gminy 
rozważają zakup i montaż kolejnych solarnych ładowarek w kolejnych 
częściach Garbatki. 

n 

Gmina Garbatka-Letnisko otrzymała blisko 8 tysięcy 
złotych dofinansowania na zakup inteligentnego systemu 

monitorowania stanu jakości powietrza. Pieniądze pochodzą 
ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2019”.

System będzie się składał z 5 sen-
sorów pomiarowych umieszczonych 
na budynkach użyteczności pub-
licznej w gminie Garbatka-Letnisko. 
Czujniki przez 24 godziny na dobę 
monitorować będą jakość powietrza 
mierząc stężenie PM 1, PM 2, PM 
10, temperaturę powietrza, ciśnie-
nie i wilgotność.

- Sensory zostaną skalibrowane 
do wskazań stacji pomiarowych 
Państwowego Monitoringu Środo-
wiska w warunkach zapewniających 
szeroki zakres stężeń.  W ramach 
zadania planuje się również zakup 
i montaż na budynku urzędu gminy 
tablicy, informującej mieszkańców o 
stężeniach zanieczyszczeń ze wszyst-
kich punktów pomiarowych. – infor-

muje Olga Jasek Siwecka z urzędu 
gminy Garbatka-Letnisko

Wizualizacja danych przedsta-
wiona zostanie na ogólnodostępnej 
stronie internetowej oraz aplikacji 
na IOS i Androida możliwej do po-
brania przez mieszkańców.

- Czujniki zostaną umieszczone w 
5 lokalizacjach na terenie gminy tj. w 
miejscowości Bąkowiec na budynku 
użyteczności publicznej, w miejsco-
wości Garbatka-Letnisko na budyn-
ku przedszkola, szkoły oraz świetlicy 
gminnej, a także w miejscowości 
Brzustów na budynku szkoły. – do-
daje wójt gminy Teresa Fryszkiewicz

Koszt dofinansowania za-
kupu urządzeń pomiarowych  
wyniósł 7 958,00 zł.
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List intencyjny podpisali (od lewej) Tomasz Siwak, wiceprezes  
ds. strategii rozwoju Enei Wytwarzanie, wójt gminy Jedlińsk  
Kamil Dziewierz oraz Jan Mazurkiewicz, wiceprezes  
ds. korporacyjnych Enei Wytwarzanie.

n 

WYJĄTKOWA LEKCJA PRZYRODY NIEOPODAL ELEKTROWNI KOZIENICE
Dzieci przebywające na półkoloniach w Ogrodzie Jordanowskim  wzięły udział  

w  dwóch  wycieczkach przyrodniczo-ornitologicznych w lesie obok Elektrowni Kozienice. 
Zorganizowały je Fundacja Enea, Enea Wytwarzanie oraz Mazowiecko-Świętokrzyskie 
Towarzystwo Ornitologiczne.

Wycieczki odbywają się w ra-
mach akcji edukacyjno-ekolo-
gicznej. Do udziału zapraszane 
są dzieci i młodzież z powiatu 
kozienickiego, a także seniorzy 
- studenci Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Głównym założeniem 
inicjatywy jest zaprezentowanie 
okolic elektrowni jako terenów 
przyjaznych przyrodzie.

– Pomimo sąsiedztwa właśnie 
takiego energetycznego przed-
siębiorstwa mamy różnorodne 
gatunki ptaków, roślin i zwierząt. 
Tym razem w wycieczkach udział 
wzięły dzieci przebywające na 
półkoloniach w Ogrodzie Jorda-
nowskim – powiedziała Justyna 
Tkaczyk-Kurek, koordynator wo-
lontariatu w Enei Wytwarzanie. 

Zajęcia w terenie prowadzi 
ornitolog Jacek Tabor, prezes 
Mazowiecko-Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego, 
które sprawuje nadzór przyrod-
niczy nad Elektrownią Kozienice. 
Uczestników wycieczek oprowa-
dza specjalnie wybraną trasą, 
podczas której widoczne jest całe 
piękno okolic otoczenia przed-
siębiorstwa. Ornitolog  dzieli się 
z  uczestnikami swoją wiedzą na 
temat otaczającej Elektrownię 
przyrody i przekazuje przy okazji 
wiele ciekawostek na temat flory 

i fauny. Nie brakuje też informa-
cji o występujących gatunkach 
chronionych. Są to na przykład 
kocanki piaskowe - gatunek bar-
dzo rzadki występujący w niektó-
rych rejonach Polski. Znajduje się 
tutaj także kilka stanowisk stor-
czyka, który nazywa się kruszczyk 
szerokolistny i również objęty 
jest ścisłą ochroną.

Zdaniem Jacka Tabora boga-
te przyrodniczo tereny w okoli-
cach naszej elektrowni stanowią 
doskonałe miejsce do życia dla 
różnego rodzaju owadów i roślin 
miododajnych.

– Takie spotkania to dla mło-
dych ludzi doskonała okazja 
do bliższego zapoznania się z 

naszą rodzimą przyrodą. Po-
kazujemy, że jest ona tutaj 
niezwykle bujna, bogata w ga-
tunki i nie jest zagrożona. Nie 
obserwujemy chociażby zagro-
żeń związanych z wymieraniem 
lasów. Te lasy są naprawdę w 
dobrej kondycji, co pokazuje, 
że Elektrownia nie szkodzi, jest 
dobrem dla wielu cennych ga-
tunków zwierząt, roślin oraz  
grzybów - powiedział Jacek  
Tabor.

Justyna Tkaczyk-Kurek dodaje, 
że dzieci z ogromnym zaintereso-
waniem słuchały wszystkich in-
formacji i zadawały wiele pytań.

– To była wyjątkowa lekcja 
przyrody – podsumowała. 

Enea Wytwarzanie nawiązała współpracę z gminą Jedlińsk w sprawie rozwoju OZE

Najlepsi tancerze break dance na ogólnopolskim turnieju w Kozienicach

Enea Wytwarzanie podpisała kolejny list intencyjny 
dotyczący współpracy związanej z odnawialnymi źródłami 

energii (OZE). Do gmin Zwoleń, Wyśmierzyce, Przytyk, 
Przyłęk, Gózd i Tczów dołączyła gmina Jedlińsk.    

Za nami szósta edycja ogólnopolskiego turnieju tańca break dance „Kozienice City 
Breakers”. W amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim pojawiło się niemal sześćdziesięciu 
tancerzy z całej Polski. Partnerem wydarzenia była Enea Wytwarzanie.

List intencyjny podpisali To-
masz Siwak, wiceprezes ds. stra-
tegii rozwoju Enei Wytwarzanie i 
Jan Mazurkiewicz, wiceprezes ds. 
korporacyjnych Enei Wytwarza-
nie oraz wójt gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz.

- Kolejny samorząd gminny 
chce wraz z nami inwestować w 
odnawialne źródła, przyczyniać 
się do rozwoju segmentu OZE i 
tym samym realizować cel poli-
tyki energetycznej kraju, zgodnie 
z którą spodziewany jest dalszy 
wzrost udziału OZE w bilansie 
energetycznym – powiedział To-
masz Siwak.

Według Kamila Dziewierza pod-
pisanie listu intencyjnego jest 
pierwszym krokiem prowadzą-
cym do inwestycji w rozwój odna-
wialnych źródeł energii na terenie 
gminy Jedlińsk.

- Dzięki projektowi zapewnimy 
dodatkowe wpływy do budżetu 
Gminy, co wpłynie na poprawę jej 
bilansu handlowego. Dodatkowo 
inwestycja w sposób oczywisty 
wpłynie na poprawę stanu śro-

dowiska Gminy oraz pozwoli pro-
mować region jako nowoczesny i 
proekologiczny – stwierdził wójt.

Przypomnijmy, że w marcu tego 
roku został podpisany list inten-
cyjny przez Eneę S.A. oraz Eneę 
Wytwarzanie z Bankiem Ochrony 
Środowiska i spółką inwestycyjną 
BOŚ Eko Profit, później Enea Wy-
twarzanie podpisała listy intencyj-
ne z sześcioma gminami z regionu 
radomskiego. Gmina Jedlińsk jest 
kolejną na tej liście.  Działania te 
mają na celu dywersyfikację mik-
su paliwowego, rozwój rozproszo-
nych źródeł energii oraz zwięk-
szenie udziału segmentu OZE w 
produkcji energii elektrycznej. 
Współpraca sygnatariuszy listu 
ma służyć osiągnięciu nadrzęd-
nego celu unijnej polityki ener-
getycznej i klimatycznej, jakim 
jest redukcja emisji CO2. Wspólne 
działania będą wspierały osiąg-
nięcie przez Polskę poziomu pro-
dukcji energii elektrycznej z od-
nawialnych źródeł energii (OZE) 
zarówno do roku 2020, jak i 2030.

Grupa Enea to wicelider pol-

skiego rynku elektroenergetycz-
nego w zakresie produkcji energii 
elektrycznej. Zarządza pełnym 
łańcuchem wartości na rynku 
energii elektrycznej: od paliwa, 
poprzez produkcję energii elek-
trycznej, dystrybucję, sprzedaż i 
obsługę Klienta. Odpowiada za 
bezpieczne dostawy energii do 
2,6 mln Klientów.

Do Enei Operator należy sieć 
dystrybucyjna w północno-
-zachodniej Polsce (ok. 1/5 po-
wierzchni kraju). Grupa zatrud-
nia w całej Polsce ponad 16 tys. 
pracowników, którzy tworzą in-
nowacyjny koncern surowcowo-
-energetyczny. Do Grupy należą 
dwie ważne elektrownie syste-
mowe: Elektrownia Kozienice i 
Elektrownia Połaniec. W ramach 
Grupy Enea działa także Lubel-
ski Węgiel Bogdanka – kopalnia 
jest głównym dostawcą surowca 
do należących do Grupy elek-
trowni. Działalność Grupy obej-
muje również energetykę ciep-
lną w zakładach w Białymstoku,  
Obornikach i Pile.

Wśród startujących nie zabra-
kło reprezentantów Kozienic z 
ekipy „Kids in Action” trenują-
cych w Kozienickim Domu Kultu-
ry pod okiem Michała Wójcika, 
na co dzień pracownika Elektro-
wni Kozienice.

Zmagania na parkiecie po-
przedziły warsztaty tańca break 
dance. Potem przyszedł czas na 
kilkugodzinną rywalizację w am-
fiteatrze. Zawodnicy startowali 
w kilku kategoriach wiekowych. 
Najmłodszym uczestnikiem 
turnieju okazał się bboy No 
Gravity, czyli 8-letni Stanisław 

Radosz z Łomianek, a najstar-
szym bboy Bubek, czyli 36-letni  

Kuba Kopiec z Radomska.

W najważniejszej kategorii 
trzech na trzech w finale naprze-
ciwko siebie stanęli przedstawi-
ciele Warszawy i Krakowa, czyli 
składy Unexptected i CoolKids 
Flavour. Lepsi okazali się bboye 
z Krakowa.

Nagrodę prezesa Enei Wy-
twarzanie za najbardziej 
energetyczny występ ode-
brał Igor Wypiór (bboy Wigor)  
z CoolKids Flavour.

Mateusz Pułkowski



6 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl14(402) 25 lipca 2019

TYGODNIK

Enea Wytwarzanie sponsorem Grand Prix Polski 
w siatkówce plażowej kobiet w Kozienicach

Enea Wytwarzanie sponsorem drugich pod 
względem wielkości zawodów skateboardowych 
w Polsce

Enea Wytwarzanie dodała 
mocy młodym piłkarzom

Najlepsze polskie zawodniczki rywalizowały w Grand Prix Polski w siatkówce plażowej  
w Kozienicach. Do zawodów zgłosiło się aż dwadzieścia ekip, w sumie rozegrano ponad 

czterdzieści meczów. Wszystkie spotkania do końca trzymały w napięciu. Zwyciężył duet 
Magdalena Saad i Dorota Strąg. Sponsorem turnieju była Enea Wytwarzanie.

Najlepsze polskie zawodniczki rywalizowały w Grand Prix 
Polski w siatkówce plażowej w Kozienicach. Do zawodów 

zgłosiło się aż dwadzieścia ekip, w sumie rozegrano ponad 
czterdzieści meczów. Wszystkie spotkania do końca trzymały 
w napięciu. Zwyciężył duet Magdalena Saad i Dorota Strąg. 
Sponsorem turnieju była Enea Wytwarzanie.

Grand Prix Polski w Kozieni-
cach rozegrano już po raz siód-
my. Na trzy dni boiska położone 
w sercu Puszczy Kozienickiej 
stały się areną zmagań czołów-
ki polskiej, kobiecej siatkówki  
plażowej.

W eliminacjach dwanaście par 
walczyło o osiem przepustek do 
turnieju głównego, gdzie czeka-
ła już rozstawiona ósemka. Tur-
niej główny to dwa dni zmagań 
w pełnym słońcu i aż 15 spotkań 
rozstrzygniętych dopiero w tie-
-breaku. W najlepszej szóstce, 
która walczyła o medale znalazły 
się trzy rozstawione pary oraz 
trzy, które do turnieju głównego 
weszły z eliminacji.

W wielkim finale mistrzynie 
Magdalena Saad i Dorota Strąg 
pokonały duet Izabela Błasiak 
i Agnieszka Adamek. Finałowy 
mecz był pokazem umiejętności 
siatkarskich, a Saad i Strąg ogra-
ły rywalki dopiero w tie-breaku. 
Dorota Strąg została również 
wybrana najlepszą zawodniczką 
turnieju. W dekoracji finalistek 
wziął udział Marcin Łukasiewicz, 
wiceprezes Enei Wytwarzanie-
ds. pracowniczych.

Mateusz Pułkowski

Sześćdziesięciu czołowych zawodników jeżdżących na deskorolkach i rowerach BMX 
pojawiło się w Kozienicach. Licznie zgromadzona w kozienickim skateparku publiczność 

miała okazję obejrzeć wykonywane przez nich widowiskowe tricki i akrobacje. Zawody „Hunt 
Your Goat Kozienice Contest” to druga pod względem wielkości tego typu impreza w Polsce. 
Sponsorem wydarzenia była Enea Wytwarzanie.

W gronie startujących nie za-
brakło utytułowanych zawod-
ników, w tym mistrzów Polski. 
Mocną obsadę mieli również 
gospodarze. Wśród nich byli za-
równo amatorzy, jak i zawodow-
cy. Każdy z nich miał określony 
czas na zaprezentowanie swoich 
umiejętności. Liczyła się płyn-
ność jazdy, wysokość skoków i 
różnorodność tricków. Zawodni-
cy rywalizowali w kilku katego-
riach. Podstawą były zmagania 
BMX Pro i Amator oraz Skate 
Pro i Amator. Ponadto rozegra-

no Street Session oraz konkurs 
Enea Best Trick. Było o co wal-
czyć, bo pula nagród wynosiła  
ponad 20 tys. zł.

W kategorii BMX Amator 
wygrał Maciej Dąbek, a w gro-
nie profesjonalistów najlepszy 
okazał się Kamil Długosz. W ka-
tegorii Skate Amator niekwe-
stionowane zwycięstwo odniósł 
Karol Sysuła, który zdeklasował 
rywali. Wśród profesjonalistów, 
także z olbrzymią przewagą  
wygrał Dominik Ronduda.

Nagrodę sponsora za zwycię-

stwo w kategorii Enea Best Trick 
BMX otrzymał Bartosz Breś. Naj-
lepszy trick w kategorii Skate wy-
konał natomiast Jean Semann.

– Poziom zawodów z roku 
na rok jest coraz wyższy. Pod 
względem wielkości zawody w 

Kozienicach ustępują już tylko 
Baltic Games, międzynarodowej 
imprezie, która odbywa się w 
Gdańsku. Dzięki wsparciu finan-
sowemu ze strony Enei, możemy 

gościć w Kozienicach najlepszych 
reprezentantów tej widowisko-
wej dyscypliny sportu – powie-
dział Hubert Cichecki, pomysło-
dawca i organizator zawodów.

Na starcie stanęło 12 ekip po-
dzielonych na dwie grupy, w 
których grano systemem każdy 
z każdym. Następnie, zgodnie z 
miejscach zajętymi w grupach 
walczono w Pucharze Polski, Lidze 
Europy i Lidze Mistrzów. Wszyst-
kie mecze były bardzo zacięte i 
stały na wysokim poziomie. Czę-
sto o zwycięstwie decydowały do-
piero rzuty karne.

Po ponad dziesięciogodzin-

nych zmaganiach formułę Pu-
char Polski wygrał BKS Lublin,  
a w kategorii Liga Europy zwycię-
żył Młodzik Radom. W najbardziej 
prestiżowej Lidze Mistrzów pew-
ne zwycięstwo odniosła drużyna 
Górnika Łęczna. Piłkarze Energii 
Kozienice zajęli drugie miejsce.

Turniej odbył się pod patrona-
tem PZPN Grasroots „Piłka dla 
wszystkich”.

Mateusz Pułkowski
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Punkt Konsultacyjny Programu 

„Czyste Powietrze”
Informujemy, iż z dniem 29 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Ko-

zienicach zostanie uruchomiony PUNKT KONSULTACYJNY PRO-
GRAMU „CZYSTE POWIETRZE”. 

Zgodnie z założeniami projektu pracownik Punktu będzie 
przybliżał zainteresowanym mieszkańcom zasady programu, 
zapewniał pomoc w przygotowaniu wniosku pod kątem wy-
magań formalnych, jego uzupełnień oraz złożenia wniosku  
o płatność końcową. 

Zadanie realizowane jest w ramach podpisanego przez Gmi-
nę Kozienice z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie porozumienia dotyczącego 
wsparcia przez samorząd działań w realizacji programu priory-
tetowego „Czyste Powietrze”. Z materiałami dotyczącymi pro-
gramu można zapoznać się również na stronie Gminy Kozienice  
www.kozienice.pl.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy Kozienice Będzie nowa 

pracownia językowa

Budowa drogi i przebudowa mostu w miejscowości Ruda

10 lipca 2019 roku odebrana została inwestycja dotycząca budowy oświetlenia  
i rozbudowy linii elektrycznej na terenie Gminy Kozienice.  

8 lipca 2019 r. odebrane zostało zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
nr 170512W wraz z przebudową mostu w miejscowości Ruda”. Zadanie zrealizowane 

zostało na podstawie wniosków mieszkańców Ruda oraz z powodu złego stanu technicznego 
drogi, nie spełniającego obecnych warunków technicznych i norm. 

Wykonawca, na podsta-
wie umowy zawartej dnia 
17.04.2019r. wykonał budo-
wę oświetlenia terenu OSP  
w m. Ruda, budowę oświet-
lenia w m. Kozienicach na uli-
cach: Młyńskiej, Ogrodowej  
i Konarskiego przy blokach nr 
6 i 8 oraz budowę linii elek-

trycznej oświetlenia ulicznego  
w m. Holendry Piotrkowskie.

Łącznie w ramach zadania wy-
budowano 1 572 mb linii zasila-
jących, oraz zamontowano 55 
opraw typu LED, a koszt całościo-
wy zadania w zakresie robót bu-
dowanych oraz nadzoru wyniósł 
240 747,20 zł. Wykonawcą robót 

było Przedsiębiorstwo Usługo-
wo Handlowe „ELDAR” Zbigniew 
Kiełek z siedzibą Góralska 17  
m. 1; 26-600 Radom.

W związku z oszczędnościami 
uzyskanymi w ramach I postępo-
wania w III kw. bieżącego roku, 
planowane jest ogłoszenie kolej-
nego postępowania na wyłonie-
nie Wykonawcy na dodatkową 
rozbudowę oświetlenia na tere-
nie Gminy Kozienice.

Wraz z przebudową drogi zre-
alizowano również przebudowę 
mostu. Most usytuowany w cią-
gu tej drogi na rzece Brzeźnicz-
ce również nie spełniał obecnie 
obowiązujących norm obciąże-
niowych, a jego elementy były 
w złym stanie technicznym. 

Dodatkowo, z uwagi na cha-
rakter drogi, która służy do wy-
wozu drewna z Lasów Państwo-
wych przy współpracy z Lasami 

Państwowymi podniesiono jej 
nośność do kategorii KR 3. 

W tym celu, w czerwcu 2018 
roku Gmina Kozienice zawarła 
umowę z Nadleśnictwem Zwo-
leń na dofinansowanie tej in-
westycji w wysokości 190 tys. 
złotych przez Lasy Państwowe.

Zadanie wprowadzone zo-
stało do budżetu Gminy Ko-
zienice w 2017 roku. Wtedy to 
została wykonana dokumenta-

cja projektowo kosztorysowa 
przebudowy drogi i mostu. W 
2018 roku w drodze przetargu 
nieograniczonego wyłoniono 
wykonawcę robót firmę Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Usłu-
gowo – Handlowe INTERBUD 
Sp. z o.o. z Radomia. 

Łączny koszt zadania /
projekt, roboty budowlane, 
nadzór inwestorski/ wyniósł  
2 348 602,00zł.

Gmina Kozienice uzyskała dofi-
nansowanie na realizację zadania 
pn. „Mazowiecki Program Dofi-
nansowania Pracowni Informa-
tycznych i Językowych – Utworze-
nie Nowej Pracowni Językowej”. 
Zadanie dotyczy utworzenia 
pracowni językowej w Publicz-
nej Szkole Podstawowej Nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. 
Urszuli Kochanowskiej w Kozieni-
cach. Projekt uzyskał dofinanso-
wanie Województwa Mazowie-
ckiego w wysokości 49 000,00 w 
ramach „Mazowieckiego Progra-

mu Dofinansowania Pracowni 
Informatycznych i Językowych” 
na podstawie uchwały Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
podjętej 18 czerwca 2019 r. Umo-
wa pomiędzy Województwem 
Mazowieckim a Gminą Kozienice 
na realizację przedmiotowych 
działań została podpisana w dniu 
19 lipca 2019 r. Termin realizacji 
zadania upływa 31 października 
2019 r. Efektem działań będzie 
multimedialna pracownia języ-
kowa zawierająca 24 stanowiska 
uczniowskie.
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GMINA JEDLIŃSK

Śp. Bogumił Ferensztajn (1938–2019)
W sobotę 20 lipca 2019 r. z wielkim smut-

kiem i żalem pożegnaliśmy zasłużonego samo-
rządowca i wieloletniego Wójta Gminy Jedlińsk  
śp. Bogumiła Ferensztajna.

Urodził się 10 listopada 1938 r. w Morzywole 
w powiecie koneckim. W ciągu wielu lat aktyw-

nej pracy zawodowej był między innymi naczelnikiem gmin Stara 
Błotnica (1981–1989) i Jedlińsk (1989–1990), a później sprawował 
mandat Wójta Gminy Jedlińsk (1990–2002). Także i potem, będąc 
radnym Województwa Mazowieckiego (2001–2002, 2004–2010) i dyrektorem Biura Tere-
nowego w Radomiu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
nie zaniedbywał swoich więzi z gminą Jedlińsk i jej Mieszkańcami.

Z wielkim zaangażowaniem pracował w wielu obszarach działalności społecznej, udziela-
jąc się np. w ochotniczych strażach pożarnych, czy klubach sportowych.

Zmarł 17 lipca 2019 r. w Radomiu.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pogodny i serdeczny, posiadający szczególny 

dar zjednywania sobie ludzi poprzez swój optymizm. Był Gospodarzem gminy, który wy-
trwale zabiegał o jej dobro i rozwój.

Rodzinie i wszystkim bliskim śp. Bogumiła Ferensztajna, łącząc się w bólu, składamy 
kondolencje i najgłębsze wyrazy współczucia.

Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk 
Łukasz Kurek
wraz z radnymi

Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz

wraz z pracownikami Urzędu Gminy  
i jednostek organizacyjnych

„Czyste Powietrze” Festyn w Lisowie 16 lipca 2019 r. w Warszawie wójt gminy Kamil Dziewierz 
podpisał porozumienie  z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące pro-
gramu „Czyste Powietrze”. Ze strony Funduszu porozumienie 
podpisała Anna Król – prezes zarządu.

Porozumienie to ustala zasa-
dy wspólnej realizacji programu 
przez Fundusz i Gminę Jedlińsk. 
Na mocy porozumienia benefi-
cjenci Programu będą mogli skła-
dać wnioski do Urzędu Gminy w 
Jedlińsku, gdzie będzie przebie-
gała ich obsługa w zakresie uzy-

skania dofinansowania.
Wszystkie zainteresowane 

osoby, które chcą uzyskać więcej 
informacji dotyczących progra-
mu „Czyste Powietrze” zaprasza-
my do kontaktu z Referatem Rol-
nictwa, Środowiska i Gospodarki 
Gruntami.

W niedzielę 7 lipca 2019 r. w parafii Nawiedzenia NMP w Lisowie już po raz drugi odbył się 
Festyn Rodzinny. Tuż po godzinie 13 plac przed kościołem w Lisowie zapełnił się rodzi-

nami. Organizatorem Festynu była Rada Parafialna na czele z Proboszczem – ks. Czesławem 
Sobolewskim, a także ks. Janem Godkiem. 

W organizację Festynu włączyli 
się również niezwykle aktywnie 
mieszkańcy parafii. Wydarzeniu 

zdecydowanie sprzyjała pogo-
da, która pozwoliła uczestnikom 
spędzić niedzielne popołudnie 

w radosnej atmosferze. Program 
festynu był bogaty w różnorakie 
gry i zabawy wymagające ak-
tywności fizycznej. Dzieci miały 
wielką frajdę, biorąc udział w 
malowaniu twarzy i tym samym 
upodabniając się do bajkowych 
postaci. Wiele uśmiechu dostar-
czyła  fotobudka. Energię można 
było także spożytkować udając 
się na dmuchane zjeżdżalnie. 
Dużym zainteresowaniem cieszył 
się pokaz tresury psów. Przed 
zgromadzonymi występowały 
zespoły muzyczne, w tym para-
fialne zespoły ludowe. Wszyscy 
chętnie sięgali po przygotowane 
na tę okazję smaczne, swojskie 
jedzenie i domowe wypieki. 
Rzecz jasna nie mogło też zabrak-
nąć loterii fantowej, gdzie niemal 
każdy los wygrywał. Fundatorami 
nagród byli właściciele lokalnych 
firm i parafianie. 

Bez wsparcia tak wielu dobro-
czyńców przedsięwzięcie to ni-
gdy by się nie udało. W sposób 
szczególny organizatorzy dzięku-
ją również wójtom: gminy Jed-
lińsk - Panu Kamilowi Dziewie-
rzowi i wójtowi gminy Jastrzębia 
- Panu Wojciechowi Ćwierzowi 
oraz radnemu powiatu radom-
skiego - Panu Ryszardowi Dziurze 
i radnemu gminy Jedlińsk  - Panu 
Robertowi Rędzi za ich pomoc 
w organizacji i ufundowanie na-
gród. Festyn stanowił znakomitą 
okazję do integracji miejscowej 
społeczności.

Roman Wójcik

Gmina z dotacją

Nocne zawody wędkarskie

Kolejny już raz Gmina Jedlińsk uzyskała dotację na pomoc 
mieszkańcom w usuwaniu azbestu z ich nieruchomości.

22 lipca 2019 w Warszawie 
wójt gminy Kamil Dziewierz 
podpisał w sprawie dotacji sto-
sowną umowę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Dotacja w 

kwocie 21 tys. zł zostanie prze-
znaczona na odbiór, transport 
i unieszkodliwienie wyborów 
zawierających azbest z nieru-
chomości położonych na terenie 
Gminy Jedlińsk.

W nocy z 6 na 7 lipca 2019 r. nad zalewem w Ja-
godnym odbyły się XXII Zawody Wędkarskie  
o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk.

W zawodach, organizowa-
nych przez Koło PZW nr 41 „Ra-
domka” Jedlińsk, wzięło udział 
22 uczestników.

W klasyfikacji końco-

wej zwyciężył Adam Da-
biński. Kolejne miejsca za-
jęli: Daniel Klimo, Marcin 
Woźniak, Radosław Stolarczyk  
oraz Dominik Iwański.
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PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ

SZAMBA BETONOWE

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

połączenie budynku ze zbiornikiem.

od 2 - 12 m3

 juz od 650zł

.

.

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dwukółkę do ciągni-
ka rolniczego. Długość 3m szero-
kość 1,25m wys. 55 cm, opony 
15. Nowa, cena do uzgodnienia 
tel 509113924
• CIAGNIK ROLNICZY MF 145 TEL 
512 302 589
• Sprzedam opla corse 1.0 bezyna 
gaz sekwencja w bardzo dobrym 
stanie Tel.517383197
• Sprzedam tylny most do Polo-
neza Caro Plus cena do uzgodnie-
nia tel.692605024 TOWARZYSKIE

RÓŻNE

• SPRZEDAM ziemię rolną 1 ha, 
WÓLKA POLICKA, gm. POLICZ-
NA TEL.515619043
• SPRZEDAM ziemię rolną 
1,5 ha GARBATKA DŁUGA 
Tel.515619043
• Sprzedam plac 516m2 przy ul. 
Przytulnej  w Kozienicach
tel. 608790207
• Sprzedam działki budowla-
ne 1600 m Wola Chodkowska 
tel.506465172
 • Sprzedam 1 ha ziemi 1-2 kla-
sa w tym działka o powierzchni 
2000 m2 lub samą działkę. Blisko 
Kozienic wszystkie media tel. 
724663040

• Jestem emerytem. Posiadam 
małą działkę rolną w atrak-
cyjnej miejscowości, w pełni 
uzbrojoną, którą oddam za 
uczciwą i dożywotnią opiekę. 
Tel.500787904
• Samotnej matce udostępnię 
duży dom do zabudowy...w 
przyszłości przekażę      tel 690- 
160 -223.
• Wynajmę mieszkanie w Ko-
zienicach, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka. tel. 572-568-757
• Sprzedam używane meble 
oraz wyposażenie domu, pom-
py do wody.
tel. 608790207

PRACA

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

• Samotny wdowiec 72lata, po-
zna miłą , sympatyczną  Panią w 
wieku od 65-70lat  
tel. 537-430-830

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 ziemię rolną 1 ha w 
Brzózie TANIO tel 604181 478
• Sprzedam 3 działki budowlane 
w Janikowie tel 604181478
• Sprzedam mieszkanie włas-
nościowe 61 m, 4 piętro, umeb-
lowane, ul. Krasickiego przy ZS 
tel. 604181478
• Sprzedam garaż murowa-
ny duży nie standardowy 
25m2, przy ul. Głowaczow-
skiej notarialnie Kozienice  
tel. 603-161-128

• Sprzedam Pralke wirnikowa 
Swiatowit stan b.dobry cena100 
zl tel.692704260
• Sprzedam wóz do ciągnika 
dł. 5,50m szer. 1,60m cena do 
uzgodnienia.  tel. 509113924
• 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
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W zmaganiach udział wzięło 7 
drużyn męskich, 1 drużyna kobie-
ca oraz 3 drużyny młodzieżowe 
chłopców. Zawody przeprowa-
dziła Komisja Sędziowska złożo-
na z przedstawicieli Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kozienicach, której 
przewodniczył z-ca Komendanta 
Powiatowego PSP w Kozienicach 
mł. bryg. Paweł Kowalski.

Podczas zmagań strażacy-
-ochotnicy musieli wykazać się 
w dwóch konkurencjach - szta-
fecie pożarniczej z przeszkodami 
7x50 m i ćwiczeniu bojowym, 
gdzie ważny był zarówno czas 
wykonania jak i dokładność. 
Przebieg konkurencji był bardzo 
zacięty i emocjonujący. Rodziny 
i przyjaciele zagorzale kibicowa-
li wszystkim, którzy zmagali się 
z czasem i chwilami opornym  
ekwipunkiem.

Po zsumowaniu wyników szta-
fety i ćwiczeń bojowych w grupie 
A – mężczyźni – kolejność była na-
stępująca:
1. OSP Głowaczów
2. OSP Brzóza
3. OSP Lipa
4. OSP Bobrowniki
5. OSP Cecylówka-Brzózka
6. OSP Miejska Dąbrowa 
7. OSP Mariampol. 

W grupie B – kobiety – pierw-
sze miejsce zajęły druhny z jed-
nostki OSP Lipa, nie znalazły rów-
nych sobie, zajmując tym samym 
pierwsze i jedyne miejsce w swo-
jej kategorii.

W grupie C – młodzież kolej-
ność była następująca :
1. Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza z jednostki OSP Głowaczów
2. Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza z jednostki OSP Brzóza 
3. Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza z jednostki OSP Miejska Dą-
browa.

Na zakończenie uczestnicy zo-
stali nagrodzeni statuetkami i 
dyplomami, wręczonymi z rąk 
Wójta Gminy Głowaczów Huber-
ta Czubaja, Komendanta Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kozienicach mł. bryg. Kamila 

Bieńkowskiego oraz zaproszonych 
gości. Na koniec Wójt Gminy Hu-
bert Czubaj skierował słowa po-
dziękowania za tak liczny udział 
jednostek w zawodach, za prace 
włożoną w przygotowanie do za-
wodów strażackich, za bieżącą 
pracę i poświęcenie. Oficjalnego 
zamknięcia zawodów dokonał Ko-

mendant PPSP w Kozienicach mł. 
bryg. Kamil Bieńkowski.

Wszyscy po części oficjalnej 
zasiedli do strażackiej grochów-
ki, którą po takim wysiłku i emo-
cjach, jakie towarzyszyły rywali-
zacji wszyscy zjedli ze smakiem, 
tocząc dalsze analizy osiągniętych 
wyników podczas zawodów.

W niedzielę 30 czerwca na płycie boiska sportowego w Głowaczowie zostały przeprowadzone 
gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  

z terenu gminy Głowaczów. W zmaganiach udział wzięło 7 drużyn męskich, 1 drużyna kobieca 
oraz 3 drużyny młodzieżowe chłopców. 

Zawody strażackie w Głowaczowie Zakończenie Projektu 
„Ja w internecie”
Gmina Głowaczów otrzymała grant na projekt pn. „Ja w In-

ternecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kom-
petencji cyfrowych” w ramach działania 3.1 Działania szko-
leniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
w wysokości 147 810,00zł w ramach, którego zo-
stały zakupione 24 komputery przenośne z funk-
cją tabletu Lenovo YOGA 530-14ARR.

Sprzęt w pierwszej kolejno-
ści służył mieszkańcom Gminy 
Głowaczów w celu odbywania 
na nim szkoleń, który po ich za-
kończeniu został przekazany do 
trzech szkół z naszego terenu: 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Brzózie, Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Głowaczowie oraz 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Cecylówce-Brzózkiej.

W ramach programu od 
stycznia do lipca w placówkach 
szkolnych realizowane były 
szkolenia dla mieszkańców, któ-
rzy chcieli rozwijać umiejętno-
ści niezbędne do sprawnego i 
bezpiecznego funkcjonowania  
w świecie cyfrowym.

Podczas zajęć, w których wzię-
ło udział 264 uczestników powy-
żej 25 roku życia w siedmiu mo-
dułach łącznie 22 szkoleniach
• Rodzic w internecie- 10 szkoleń

• Mój biznes w sieci -1 szkolenie
• 1 szkolenie Moje finanse i 
transakcje w sieci – 3 szkolenia
• Działanie w sieciach społecz-
nościowych- 3 szkolenia
• Tworzę własną stronę interne-
tową (blog)- 1 szkolenie
• Rolnik w sieci- 3 szkolenie
• Kultura w sieci- 1 szkolenie

Uczestnicy dowiedzieli się, 
m.in. jak chronić swoje dziecko 
przed zagrożeniami związany-
mi z korzystaniem z internetu, 
jak załatwić codzienne sprawy 
przez internet czy poznać usługi 
e-administracji  w biznesie.

Celem całego programu była 
nauka korzystania z możliwo-
ści internetu oraz podniesie-
nie umiejętności niezbędnych 
do sprawnego i bezpieczne-
go funkcjonowania w świecie  
cyfrowym.

Projekt  jest  współfinansowany  w  ramach  Programu   
Operacyjnego  Polska  Cyfrowa  z  Europejskiego   Funduszu  

Rozwoju  Regionalnego  i  budżetu  państwa.

Mazowieckie programy 
wsparcia rozstrzygnięte  
Gmina Głowaczów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 40.000 zł.

W powiecie kozienickim  wspar-
cie z samorządu województwa 
otrzymało 24 sołectwa z 5 gmin. 
W ramach programu można było 
uzyskać maksymalne wsparcie w 
wysokości 10 tys. zł dla jednego 
projektu.

Gmina Głowaczów otrzymała 
dofinansowanie dla czterech so-
łectw:

- sołectwo Brzóza: dofinanso-
wanie w wysokości 10 000 zł na 
wyposażenie budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej;

- sołectwo Miejska Dąbrowa: 
dofinansowanie w wysokości 10 
000 zł na budowę placu zabaw;

- sołectwo Wólka Brzózka: dofi-
nansowanie w wysokości 10 000 
zł na remont budynku świetlicy;

- sołectwo Bobrowniki: dofi-
nansowanie w wysokości 10 000 
zł na budowę placu zabaw.

W dniu 11.07.2019 r. w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Ko-
zienicach Wójt gminy Głowaczów 
pan Hubert Czubaj przy kontr-
asygnacie pani Skarbnik Grażyny 
Rybarczyk podpisali umowy na 
dofinansowanie zadań z przed-
stawicielem Urzędu Marszałkow-
skiego Wicemarszałkiem panem 
Rafałem Rajkowskim. Podczas 
spotkania obecni byli również 
Radni Województwa Mazowie-
ckiego pan Leszek Przybytniak 
oraz pan Tomasz Śmietanka.
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Smukła Sylwetka last minute
Lato w pełni. Myśl o wczasach, słońcu i wylegiwaniu się na plaży napawa optymizmem i 

dodaje energii.  Nie pozwól, aby ten idealny stan popsuły dodatkowe centymetry na udach 
i brzuchu! Poszukiwanie nowego kostiumu kąpielowego ma być przyjemnością. Twój cel to 
szczupła figura last minute!

W ramach akcji "Smukła Syl-
wetka last minute" w Centrum 
Dietetycznym Naturhouse w 
Kozienicach można skorzystać 
z bezpłatnych konsultacji z die-
tetykiem, który dokona analizy 
składu ciała, postawi diagnozę 
oraz podpowie jak skutecznie 
pozbyć się kilogramów. Akcja  
potrwa do końca sierpnia. Czasu 
jest coraz mniej, dlatego warto 
skorzystać z pomocy dietetyka i 
rozpocząć kuracje odchudzającą, 
aby w czasie urlopu cieszyć się 
piękną sylwetką.

Na czym polega kuracja w Na-
turhouse?

1. Regularne wizyty u dietetyka
Zaczynając od pierwszego 

spotkania, podczas którego 
specjalista przeprowadza szcze-
gółowy wywiad zdrowotny i ży-
wieniowy, dokona dokładnych 
pomiarów antropometrycznych, 
pomiaru składu ciała, każda ko-
lejna wizyta jest równie ważna. 
Kontrola poziomu tkanki tłusz-
czowej i wody w organizmie, ale 
również stanu emocjonalnego 
pacjęta, jest niezbędna podczas 
całego procesu odchudzania. Co-
tygodniowe wizyty pozwalają na 
utrzymanie stałej motywacji oraz  
większą kontrole efektów. Oso-

by zmagające się z dodatkowymi 
kilogramami mogą podzielić się 
spostrzeżeniami, opowiedzieć 
o swoich odczuciach, ale także 
zasygnalizować najdrobniejszy, 
pojawiający się problem.

2. Dieta
Pełnowartościowa, odpowied-

nio zbilansowana, ale również 
prosta i smaczna. Opracowana 
pod kątem indywidualnych uwa-

runkowań, uwzględniająca gusta 
smakowe pacjęta i jego tryb ży-
cia. Idąca w parze z dietą reedu-
kacja żywieniowa ma na celu 
stałe zmiany nawyków i wyelimi-
nowanie powszechnie popełnia-
nych błędów.

3. Naturalna suplementacja
Jest nieodłącznym elementem 

kuracji. Unikatowe, oparte na 
naturalnych składnikach produk-

ty najwyższej klasy, pomagają 
uzyskać nie tylko lepsze efekty, 
ale poprawiają nasz wygląd, a co 
za tym idzie, ogólne samopoczu-
cie. Z szerokiej gamy blisko stu 
produktów, specjaliści dobierają 
najbardziej odpowiedni, dopa-
sowany suplement. Na podsta-
wie analizy potrzeb i preferen-
cji Klienta, wybieramy spośród 
fiolek, kapsułek, syropów, pro-
duktów instant czy naparów, z 
których każdy ma swoiste zasto-
sowania i właściwości.

Kuracja Naturhouse 
dzieli się na 2 etapy:
I etap - utrata kilogramów
Nastawiony jest na sukcesyw-

ną utratę nadmiernych kilogra-

mów lub inne cele dietetyczne 
np. regulowanie niedowagi, 
pozbycie cellulitu, wysmuklenie 
wybranych partii ciała. Na tym 
etapie Klient rozpoczyna pro-
fesjonalną kurację pod okiem 
fachowca, wprowadza przygoto-
waną indywidualnie dietę i uzu-
pełnia ją suplementami.

II etap - stabilizacja wagi
Kurację kończymy wspólnie 

z  dietetykiem, poprzez “wypro-
wadzenie” z diety, włączając do 
naszego jadłospisu produkty, 
które wcześniej były zabronio-
ne, zwiększając stopniowo  kalo-
ryczność. Etap ten jest niezbęd-
ny! Bez niego efekt jo-jo jest  
nieunikniony.

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

Kolorowy zawrót głowy w Pionkach Kolejne środki na realizację 
inwestycji w PionkachSobotnie popołudnie 13 lipca stało się wyjątkowo kolorowe. Wszystko to za sprawą Holi 

Festival, który w ramach ogólnopolskiej trasy odwiedził Pionki. Holi Festival to darmowa, 
plenerowa impreza muzyczna, w której uczestniczyć mogą wszyscy, bez względu na wiek. 

Starsi, młodsi, rodziny z dziećmi w radosnych nastrojach, z aparatami i telefonami w rękach, 
robiąc sobie niezliczoną ilość selfie. Co jest niezwykłego w święcie Holi? Przede wszystkim 
fantastyczne kolory. 

Ta ciesząca się wielką popular-
nością na całym świecie impreza 
inspirowana jest hinduskim świę-
tem wiosny i radości. Jednym ze 
zwyczajów obchodzenia święta 
Holi jest obsypywanie się kolo-
rowym proszkiem zmieszanym z 
wodą. W trakcie trwania święta 
znikają wszelkie podziały, liczy się 
przebaczenie i ogólna radość. To 
najbardziej kolorowe dni, zwane 
również Festiwalem Kolorów.

W Pionkach impreza została 
zorganizowana nad Stawem Gór-
nym. Piękna pogoda i zapowiedź 
świetnej rozrywki przyciągnęły 
kilkuset mieszkańców, którzy po 
raz pierwszy mogli uczestniczyć w 
takim festiwalu w Pionkach. Tuż 
po godzinie 15, przy dźwiękach 
dynamicznej muzyki, o którą za-
dbał DJ nastąpił pierwszy wyrzut 
kolorowych proszków holi. Co 30 
minut na sygnał didżeja wszyscy 
obrzucali się proszkami w kolo-
rach tęczy. Każdy kolejny wywo-
ływał w uczestnikach wielki en-
tuzjazm i zachęcał do wspólnego 
tańca i zabawy przy dźwiękach 
muzyki.  Tego dnia na mieszkań-
ców Pionek czekało jeszcze wiele 
innych atrakcji. Nie zabrakło kon-
kursów, słodkości oraz upomin-
ków rozdawanych przez współor-
ganizatorów imprezy.

Festiwal znalazł w Pionkach 
wielu odbiorców, którym obsy-
pywanie się kolorowymi prosz-
kami sprawiało wiele frajdy. 
Organizatorem tego barwne-
go wydarzenia było Centrum 
Aktywności Lokalnej w Pion-

kach we współpracy z Wydzia-
łem Sportu i Rekreacji Urzę-
du Miasta Pionki. Serdeczne 
podziękowania za pomoc w 
organizacji imprezy organiza-
torzy kierują do Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz Komisariatu  

Policji w Pionkach.
Dziękujemy serdecznie miesz-

kańcom Pionek, którzy po raz 
kolejny pokazali, że potrafią się 
doskonale, spontanicznie bawić. 
Do zobaczenia  na kolejnych im-
prezach miejskich.

18 lipca w Radomskiej Delegaturze Mazowieckiego Urzę-
du Marszałkowskiego podpisano umowy w ramach 

mazowieckich programów wsparcia samorządów. Miasto 
Pionki uzyskało dotacje w kwocie blisko 140 tys. zł na realiza-
cję zgłoszonych projektów, które znacząco poprawią komfort 
życia mieszkańców.

Dofinansowano wykonanie 
prac remontowych budynku 
użytkowanego przez jednostkę 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Pionkach w kwocie 12 tys. 40 0 
zł. Program „Działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza w 
Pionkach” został dofinansowany 
kwotą 10 tys. zł. Dofinansowanie 
przyznano w ramach „Mazowie-
ckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2019”. Z programu „Mazowie-
cki Instrument Wsparcia Infra-
struktury Sportowej MAZOWSZE 
2019” przeznaczono 95 tys. 250 
zł na remont hali sportowej przy 
Publicznej Szkole Podstawowej 

nr 5 w Pionkach. Z programu 
„Mazowiecki Instrument Akty-
wizacji Działkowców MAZOW-
SZE 2019” przyznano również 
dofinansowania Rodzinnym 
Ogródkom Działkowym w Pion-
kach na realizację niezbędnych 
prac remontowych w łącznej  
kwocie 19 tys. 800 zł.

W dniu 19 lipca miasto otrzy-
mało podpisaną umowę na do-
tację związaną z powstaniem 
pracowni językowej w kwocie 30 
840 zł od Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Pracownia 
powstanie w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 1 w Pionkach.
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Chcę żyć dla kogoś, a nie tylko za coś
Wywiad z Pauliną.  Cz.2

Część druga wywiadu pocho-
dzącego z prowadzonego przez 
naszą czytelniczkę bloga Walk 
With Photography.

P: Po drugiej klasie, zamiast iść 
na dwuletni staż, który przygoto-
wałby mnie do zdania egzaminu 
i dostania zawodu (sprzedaw-
ca – normalnie zawód marzeń), 
głupia ja (za radą siostry) wybra-
łam jeszcze raz drugą klasę na 
linii transport i logistyka. Już od 
wakacji wiedziałam, że źle zrobi-
łam i chciałam wrócić do Polski. 
Pierwszy miesiąc był ok. Do niko-
go się nie odzywałam, bo bloka-
da językowa, socjalna i w ogóle 
wszystko. Depresja. Załamanie 
nerwowe. You name it. Idąc na 
tę linię, nadal nie wiedziałam, 
kim chcę zostać. Miałam do wy-
boru kierowca zawodowy albo 
logistyka. Kierowcą zawodowym 
nie mogę być, bo jestem ślepa (i 
w sumie Bogu dziękuję, za to, że 
jestem ślepa, bo po tym, jak by-
łam kilka razy w robocie z siostrą 
i widziałam, co robi, mówię ser-
deczne DZIĘKUJĘ. Nie bez powo-
du jest to zawód typowo męski) 
albo logistyka. No to dobra. Wy-
bieram logistykę. Zaraz po tygo-
dniu promowania szkoły miałam 
3 tygodnie praktyk w Ikea. Ma-
gazyn. Nawet nie wiem, czy by-
łam tam całe dwa tygodnie. Na 
pewno dwa dni odpadły mi na 
naukę jazdy i egzamin na prawo 
jazdy, który dzięki Bogu zdałam. 
Wtedy dowiedziałam się, co to 
jest logistyka. Babka, z którą pra-
cowałam, już pierwszego dnia 

mi powiedziała, przygotuj się na 
roz*****e ramiona, kręgosłup i 
w ogóle wszystko cię będzie bo-
lec. No i ramiona znowu zaczęły 
dawać się we znaki. Voltarem i 
Ketonal poszły w ruch, kilka nie-
przespanych nocy. Aż w końcu 
NIE. W piątek był ostatni dzień 
praktyk. 9 listopada. 12 listopa-
da poszłam do szkoły. Do klasy 
nie dotarłam. Prosto do gabinetu 
tzw. doradcy szkolnego i wypisa-
łam się ze szkoły.

Przez ponad tydzień siedzia-
łam w domu. 20 listopada po-
jechałam do Polski. W Norwegii 
ponownie zawitałam dopiero 3 
lutego. Sporo czasu.

Plecy i ramiona zaczęły dawać 
się we znaki. Nie mogłam ani 
siedzieć, ani leżeć. Jedyne co nie 
sprawiało bólu to stanie i cho-
dzenie. Poszłam do lekarza. Do-
stałam skierowanie na zabiegi. 
Staram się zacząć dbać o siebie. 

Zdrowie psychiczne, choć nadal 
w złym stanie to i tak o wiele lep-
sze. Jestem w trakcie załatwiania 
ostatniej papierkowej roboty do-
tyczącej przeprowadzki, rzeczy 
już zwiezione i tak oto zaczynam 
życie od nowa, 4,5 roku za póź-
no. Jednak mam ogromne chęci, 
wiele planów na dokształcenie 
się i znalezienie pracy. Bo to tylko 
moje życie. Moje wybory. Moje 
zwycięstwa. I moje porażki. Chcę 
żyć dla kogoś, a nie tylko za coś. 
W Polsce już mam dla kogo żyć. 
W Norwegii bym tylko trzepała 
hajs, nie mając szansy na pozna-
nie kogoś przez moją zepsutą 
psychikę.

WWP: Jak na młodą osobę 
podjęłaś bardzo wiele ciężkich 
życiowych decyzji: wyjazd, ję-
zyk, nowa szkoła, reemigracja... 
Jak czułaś się z myślą, że wra-
casz do Polski, za którą się stęsk-
niłaś? Do swojej małej miejsco-
wości, wiejskiego krajobrazu, 
znajomych, wytchnienia?

P: Biorąc pod uwagę tylko te 
rzeczy, które wymieniłaś, czuję 
się wyśmienicie. Będę w końcu 
mogła wrócić do jazdy na ro-
werze (choć wiem, że długo mi 
to zajmie, bo się trochę rozle-
niwiłam), zacznę jeść normalne 
jedzenie, bo tego norweskiego 
nawet pies by nie ruszył. Posta-
ram się też wrócić do fotografo-
wania. Mam dużo różnych pomy-
słów, inspiracji, ambicji i w ogóle 
wszystkiego. W sumie nie wra-
cam tylko do mojej wioski, ale 

też do miasta obok, bo mam tam 
moje kochanie i pewnie dużo 
czasu tam spędzę. W dodatku 
będę tam szukać pracy.

À propos pracy, to jest właśnie 
ta druga strona medalu, której 
się bardzo obawiam. Wiadomo, 
jak wyjeżdżałam, mając te świe-
żo skończone 16 lat, wszystko 
było inaczej. Tylko szkoła i jakieś 
tam inne zajęcia w domu. A teraz 
muszę pozałatwiać wielu lekarzy, 
uprawnienia, szkolenia, papiery 
związane z przeprowadzką, ubez-
pieczenie, konto w banku. Teraz 
wracam już jako dorosła osoba, 
muszę zacząć zajmować się rze-
czami dla dorosłych, patrzeć na 
świat jako dorosła osoba. 

Dodam jeszcze, że nigdy w Pol-
sce nie pracowałam, nie wiem, 
jakie są zarobki, nie wiem, jakie 
są warunki pracy, wiem tylko, że 
każdy na wszystko narzeka, przez 
co bardzo, wręcz panicznie, oba-
wiam się, jak to będzie. Na pew-
no planuję sobie wszystko powo-
li pozałatwiać, a później powoli 
wychodzić na swoje. Bardzo się 
tego boję i bardzo mam nadzieję, 
że coś mi z tego wyjdzie.

Podsumowując – jak czuję się 
z myślą powrotu do mojej ko-
chanej Ojczyzny – jestem równo-
cześnie bardzo podekscytowana, 
jak i przerażona. Mam nadzieję, 
że wszystko powoli się ułoży.

[Ciąg dalszy 
w następnym numerze.]


