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Chcemy się rozwijać
Wywiad z Burmistrzem Gminy Kozienice Piotrem Kozłowskim

N

ie chciałbym zapeszać, ale ten rok jest pod względem inwestycji wyjątkowo dobry. Samych dróg robimy około dwunastu odcinków,
z czego dziesięć z dofinansowaniem. To prawie 5 mln zł. przyznanych środków w tym roku, więc to będzie rok rekordowy
w historii gminy. Do tego pozyskaliśmy też prawie 3 mln zł. na budowę sal gimnastycznych w Stanisławicach i Kozienicach.

Renata Jasek, Kronika Kozienicka: Nowy rok szkolny we
wszystkich placówkach na terenie gminy Kozienice rozpoczął
się w trybie tradycyjnym, stacjonarnym. Czy nasze szkoły są na
to przygotowane?
Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski: Jako rodzic
i jako burmistrz mogę powiedzieć, że cieszymy się, że dzieci
wracają do szkół i przedszkoli.
Jest to okres pandemii, więc są
oczywiście różne uwarunkowania i obostrzenia. Zastosowaliśmy się do wszystkich wytycznych obowiązujących w całym
kraju, nie wymyślamy tu niczego
nowego. Zapewniamy niezbędny
sprzęt typu maseczki i materiały
dezynfekcyjne, dostajemy też na
to pewne środki z MEN i na razie
- odpukać - wszystkie placówki
ruszyły i funkcjonują.
Mam nadzieję, że uda nam się
ten rok szkolny w takim “prawie
zwykłym” trybie przerobić. Są
oczywiście różne scenariusze.
Jeżeli będzie konieczność, będą
wprowadzane rozwiązania hybrydowe, czyli lekcje częściowo
online i częściowo w trybie zwyczajnym, ostatecznie w ogóle w
trybie online. Decyzję w takiej
sprawie podejmuje dyrektor po
konsultacjach z sanepidem i organem prowadzącym, czyli gminą. Mamy jednak nadzieję, że
takich przypadków na naszym
terenie nie będzie.
R.J: Pojawiają się już informacje, że we wrześniu do Kozienic
mają trafić autobusy elektryczne. Czy kilka szczegółów na ten
temat może nam już burmistrz
przekazać?
P.K.: Jest już ładowarka do tych
autobusów przy KGK, bo tam one
będą się ładowały. Z otrzymanych przez nas informacji wynika,

że nie było negatywnego wpływu
pandemii na okres realizacji i te
autobusy pod koniec września
przyjadą. Myślę, że będą ozdobą
Kozienic, bo będą atrakcyjnie wyglądały, jak również będą funkcjonalne i ekologiczne.
Jeden będzie jeździł po terenie
miasta, drugi po terenie wiejskim, trasy będą jeszcze uzgadniane, bo muszą one być dostosowane również do warunków
technicznych autobusu. Chodzi
m.in. o ilość kilometrów, jakie
autobus może przejechać na jednym ładowaniu. Czekamy też na
sygnały od mieszkańców na temat ich potrzeb, tu też będziemy
starali się dostosowywać.
Edmund Kordas, Tygodnik
OKO: Zmieńmy teraz środek
lokomocji. Widzimy, że przy
wszystkich inwestycjach drogowych budowane są ścieżki rowerowe. Czy Gmina Kozienice
ma jakąś spójną koncepcję, szerszą wizję ich rozbudowy?
P.K.: Rzeczywiście, ścieżki rowerowe są u nas pewnym problemem. Wynika to z różnych powodów. Przede wszystkim drogi
mają różnych zarządców: są drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe... Zmieniają się
też przepisy, inaczej były drogi
budowane kilka lat temu, nowe
są budowane według nowych
przepisów, często nie współgrają
ze sobą. Staramy się tam, gdzie
możemy, wyprostować pewne
błędy, które wynikają z różnych
niedociągnięć albo braku kontaktów między zarządcami.
Planujemy inwestycję wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad. Przy drodze 48 będzie ciąg pieszo rowerowy w stronę Łuczynowa i Chinowa, tutaj projekt już powstaje.
Drugi ciąg będzie od Kozienic w

stronę Ryczywołu, tu powstaje
koncepcja i w przyszłym roku też
ma być projekt zrealizowany, bo
mamy co do tego podpisane porozumienia z GDDKiA.
Jednocześnie
zabiegam
w starostwie powiatowym o zbudowanie takiego ciągu pieszo-rowerowego także przez cały
Łuczynów. To jest droga powiatowa i jeżeli budujemy przy krajówce z jednej i z drugiej strony,
to warto by było to w ten sposób zamknąć. Mam nadzieję,
że w przyszłym roku wykonany
będzie projekt, uwzględniając
potrzeby mieszkańców. Działają
tam przecież firmy, ludzie często
dojeżdżają do pracy, szczególnie
w okresie od wiosny do jesieni,
często też jeżdżą po chleb. Sam
to obserwuję i odbywa się to
albo lasem, albo drogą krajową,
co nie jest bezpieczne.
Jest też już robocza wersja listu
intencyjnego, który pewnie podpiszemy na dniach, o współpracy
między Nadleśnictwem i Gminą
Kozienice właśnie w zakresie ciągów pieszo-rowerowych.
E.K.: Teraz z roweru przesiądźmy się do, mamy nadzieję, już
niedługo wagonów kolejowych.

Co w sprawie kolei? Czy gmina
będzie składała wniosek do rządowego programu Kolej Plus?
P.K.: W zeszłym roku w październiku podpisaliśmy wstępne listy intencyjne z PKP o chęci
realizacji takiej inwestycji. Był
w sierpniu nabór na tzw. sieć
uzupełniającą dla miejscowości
powyżej 10 tys. mieszkańców,
wykluczonych w zakresie transportu kolejowego. Złożyłem taką
prośbę i projekt do Rady, która
go zaakceptowała, znaleźliśmy w
perspektywie wieloletniej finansowanie, jest szansa na otrzymanie 85% procent dotacji. 15% to
wkład własny, przy czym warto
zwrócić uwagę, że ten wkład nie
musi być tylko nasz jako gminy.
Tu liczę, że być może włączy się
marszałek, może też starostwo,
bo wszystkim chyba samorządom
powinno zależeć na rozwoju tego
terenu. Mamy wstępną deklarację pana wójta gminy Głowaczów,
który też będzie chciał włączyć się
w ten proces. Im więcej chętnych,
tym lepiej.
Ponieważ jednak termin był
do 26 sierpnia, wniosek został złożony przez gminę Kozienice. Teraz będzie wstępnie

oceniony i jeżeli przejdzie do kolejnego etapu będziemy mieli 12
miesięcy na wykonanie dokumentów planistyczno-prognostycznych. Trzeba będzie ocenić, gdzie
może ta kolej biec i jak ma wyglądać, uwzględniając różne aspekty,
czyli nie tylko ekonomiczne, ale
także środowiskowe. Później taka
analiza trafia z powrotem do kolei
i to oni podejmuje ostateczną decyzję, czy wniosek będzie zakwalifikowany do realizacji, czy nie.
Program jest napisany do 2028
roku. Mamy nadzieję, że z uwagi
na pandemię nie będzie mocno
obcięty finansowo, bo myślę, że
kolej przysłużyłaby się miastu
i regionowi.
R.J.: Trwa rozbudowa i modernizacja dróg krajowych na
terenie Kozienic. Jak burmistrz
ocenia współpracę z GDDKiA,
podejście GDDKiA do wniosków, które zgłaszają mieszkańcy? Odbywają się konsultacje,
mieszkańcy mają możliwość
zadawania pytań, zgłaszają
szereg wniosków, natomiast
z realizacją tych wniosków
jest już różnie.
P.K.: Ja z tej współpracy na
chwilę obecną jestem bardzo zadowolony. To, że nie są wszystkie
wnioski uwzględniane to normalne, nigdy tak nie jest. Musimy też
pamiętać, że często te wnioski
mieszkańców bywają sprzeczne ze sobą. Są też rozwiązania,
z których mieszkańcy może nie są
na dzień dzisiejszy zadowoleni,
czasem jednak bywa, że po realizacji i zobaczeniu, jak to wygląda
finalnie, zaczyna się to podobać.
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TA.4150.9.2.2020					 Kozienice 10.09.2020 r.
Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wynajem lokalu użytkowego Nr 22, położonego na parterze budynku użytkowego przy ul. Kopernika 8 w Kozienicach (działka nr ew. 2205/6, KW RA1K/00030729/3).
Powierzchnia lokalu: 			
18,00 m2
Wyposażenie lokalu:			
inst. elektryczna, c. o., wod.-kan.
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2:
17,50 zł/m2
Kwota postąpienia w przetargu:			
1,00 zł/m2
Wysokość wadium:				700,00 zł		
I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, osobowe spółki prawa handlowego
oraz inne podmioty.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 700,00 zł (siedemset zł). Wpłaty należy dokonać - Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, ul. Radomska 36,
nr konta 87 1240 5862 1111 0010 4909 3594:
• dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie z działu
finansowo - księgowego o dokonanej wpłacie na koncie „wadium” w dniu poprzedzającym
przetarg,
• na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi figurować ten
sam podmiot co przystępujący do przetargu ustnego,
• na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać oznaczenie przedmiotu
przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium tj. adres lokalu użytkowego,
• przy planowanym wynajęciu kilku lokali należy wpłacić wadium na każdy lokal osobno.
3. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie notarialne do udziału
w przetargu oraz do zawarcia umowy.
4. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu z opłatami z tytułu opłat
publiczno - prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetargiem).
II. Uwagi!
1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal użytkowy obejmuje oprócz wynegocjowanej
stawki czynszu również VAT w wysokości 23 %.
2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty dodatkowe tj.:
a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych umów z dostawcami
w tym: opłaty za wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych, dostarczanie energii cieplnej;
b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy Kozienice.
3. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
4. Adaptacja lokalu do potrzeb działalności Najemcy, nastąpi za zgodą Wynajmującego, bez
możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:
a) ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Wynajmującym;
b) z wzorem umowy najmu;
c) z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów znajdującym się u Organizatora przetargu lub na stronie BIP (zmkgk.bip.kozienice.pl).
6. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego wadium), który:
• w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-prawnych na rzecz właściciela lokalu tj. Gminy Kozienice;
• w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZ. 1000
w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny!
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 048 614 43 88 i
kom. 784 921 723 lub osobiście w siedzibie ZMKGK przy ul. Radomskiej 36. Osoba upoważniona do kontaktu: Arkadiusz Kulczyński.
Dyrektor
mgr Robert Gregorczyk
TA.4150.17.1.2020
			
Kozienice 10.09.2020 r.
Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wynajem lokalu użytkowego Nr 30, położonego na parterze budynku użytkowego przy
ul. Kopernika 8 w Kozienicach (działka nr ew. 2205/6, KW RA1K/00030729/3).
Powierzchnia lokalu: 				
142,50 m2
Wyposażenie lokalu:				
inst. elektryczna, c. o., wod.-kan.
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2:		
17,50 zł/m2
Kwota postąpienia w przetargu:			
1,00 zł/m2
Wysokość wadium:					4500,00 zł
I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, osobowe spółki prawa handlowego
oraz inne podmioty.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 4500,00 zł (cztery tysiące pięćset zł). Wpłaty należy dokonać - Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, ul. Radomska 36, nr konta 87 1240 5862 1111 0010
4909 3594:
• dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie z działu finansowo księgowego o dokonanej wpłacie na koncie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg,
• na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi figurować ten sam podmiot co przystępujący do przetargu ustnego,
• na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu,
którego dotyczy wpłacone wadium tj. adres lokalu użytkowego,
• przy planowanym wynajęciu kilku lokali należy wpłacić wadium na każdy lokal osobno.
3. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie notarialne do udziału w przetargu
oraz do zawarcia umowy.
4. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu z opłatami z tytułu opłat publiczno prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetargiem).
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TA.4150.15.1.2020					 Kozienice 10.09.2020 r.
Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36
Na wynajem lokalu użytkowego (garażu) Nr 12, położonego w budynku murowanym przy ul. Warszawskiej 63 w Kozienicach (działka nr ew. 1802/6,
KW RA1K/00042073/6).
Powierzchnia garażu:				31,00 m2
Wyposażenie lokalu:				inst. elektryczna
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2: 3,20 zł/m2
Kwota postąpienia w przetargu			
1,00 zł/m2
Wysokość wadium				200,00 zł
I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, osobowe spółki prawa handlowego oraz
inne podmioty.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł (dwieście zł). Wpłaty należy dokonać: Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, ul. Radomska 36, nr konta 87 1240 5862 1111 0010 4909 3594:
• dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie z działu finansowo
- księgowego o dokonanej wpłacie na koncie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg,
• na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi figurować ten sam podmiot co przystępujący do przetargu ustnego,
• na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium tj. adres garażu,
3. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie notarialne do udziału w przetargu
oraz do zawarcia umowy.
4. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu z opłatami z tytułu opłat publiczno prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetargiem).
II. Uwagi!
1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal użytkowy obejmuje oprócz wynegocjowanej stawki
czynszu również VAT w wysokości 23 %.
2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty dodatkowe tj.:
a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych umów z dostawcami w tym:
z tytułu zużycia energii elektrycznej - opłata naliczona zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem rozliczania mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości;
b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy Kozienice.
3. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
4. Adaptacja garażu do własnych potrzeb Najemcy, nastąpi za zgodą Wynajmującego, bez możliwości
zwrotu poniesionych kosztów.
5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:
a) ze stanem technicznym garażu w terminie uzgodnionym z Wynajmującym;
b) z wzorem umowy najmu;
c) z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów znajdującym się u Organizatora
przetargu lub na stronie BIP (zmkgk.bip.kozienice.pl).
6. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego wadium), który:
• w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-prawnych na rzecz właściciela lokalu
tj. Gminy Kozienice;
• w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZ. 1200
w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny!
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 048 614 43 88 i kom. 784
921 723 lub osobiście w siedzibie ZMKGK przy ul. Radomskiej 36. Osoba upoważniona do kontaktu:
Arkadiusz Kulczyński.
Dyrektor
mgr Robert Gregorczyk
II. Uwagi!
1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal użytkowy obejmuje oprócz wynegocjowanej stawki
czynszu również VAT w wysokości 23 %.
2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty dodatkowe tj.:
a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych umów z dostawcami
w tym: opłaty za wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych, dostarczanie energii cieplnej;
b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy Kozienice.
3. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
4. Adaptacja lokalu do potrzeb działalności Najemcy, nastąpi za zgodą Wynajmującego, bez możliwości
zwrotu poniesionych kosztów.
5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:
a) ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Wynajmującym;
b) z wzorem umowy najmu;
c) z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów znajdującym się u Organizatora przetargu lub na stronie BIP (zmkgk.bip.kozienice.pl).
6. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego wadium), który:
• w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-prawnych na rzecz właściciela lokalu tj.
Gminy Kozienice;
• w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZ. 1400
w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36.

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

Redaguje zespół:
Redaktor naczelny: Edmund Kordas
Skład i łamanie: SK@

www.tygodnikoko.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i redagowania nadesłanych tekstów, nie
zwraca materiałów niezamówionych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, a w szczególności za poprawność
i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia
w reklamie/ogłoszeniu. Pełny tekst regulaminu na stronie tygodnika: www.tygodnikoko.pl.

Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji
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Setka raków szlachetnych zasiliła rzekę Krypiankę. Akcję wsparła Fundacja Enea

G

atunek skrajnie zagrożony wyginięciem, znajdujący się pod prawną ochroną ma szansę
wzmocnić lokalną populację. W poniedziałek setka raków szlachetnych zasiliły rzekę
Krypiankę. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu Fundacji Enea. Partnerem wydarzenia była
Gmina Garbatka-Letnisko.
Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo
Ornitologiczne
oraz Międzywydziałowe Koło
Naukowe Biologów SGGW w
Warszawie przy wsparciu Fundacji Enea w poniedziałek zasilało rzekę Krypiankę w setkę
osobników raków szlachetnych.
W wydarzeniu udział wzięli uczniowie garbackiej podstawówki, którym wiedzę na temat
otaczającej nas przyrody oraz
raków przybliżył Jacek Tabor,
prezes
Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego
- Wspólnie z wymienionymi
partnerami wzmocnić lokalną
populację raków szlachetnych,
raków strumieniowych, raków
rzecznych, jest to ta sama nazwa tego samego gatunku. Gmina Garbatka-Letnisko posiada
na swoim terenie wyjątkowe
oraz Nadleśnictwo Zwoleń
bardzo cenne warunki hydrologiczne związane z bytowaniem raków. Rzeka Krypianka,
sąsiedni rezerwat Krępiec czy
tutaj zbiornik Polanka, są miejscami ostatnich mikro popu-

lacji raka szlachetnego. Dzisiaj
chcieliśmy wspólnie w ramach
działania edukacyjnego, promocyjnego a także naukowego
wzmocnić lokalną populację
aby była ona taką wizytówką lasów Puszczy Kozienickiej. Działania te są współfinansowane
przez Enea Wytwarzanie, za
które bardzo dziękuję – mówił
Jacek Tabor, prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego
W zeszłym roku razem z Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym
i przy wsparciu Fundacji Enea
wpuszczone zostały w Rezerwacie Królewskie Źródła, do
rzeki Zagożdżonki, ryby różanki.
Dzisiejsze wydarzenie jest kontynuacją wspólnych działań na
rzecz otaczającej nas przyrody,
które realizowane są w ramach
projektu „Wzmocnienie lokalnej populacji raków szlachetnych – działanie Enei Wytwarzanie Sp. z o.o. jako element
czynnej przyrody w gminie
Garbatka-Letnisko”. Partnerem
dzisiejszego wydarzenie jest

Narodowe Czytanie
Balladyny Juliusza
Słowackiego w
Garbatce-Letnisko

J

uż po raz dziewiąty, 5 września 2020 r. w całej Polsce odbyło
się Narodowe Czytanie, które honorowym patronatem
objęła para prezydencka. Do ogólnopolskiej akcji, po raz
kolejny włączyła się również Garbatka-Letnisko.
Organizatorem spotkania była
Gminna Biblioteka Publiczna
w Garbatce-Letnisko oraz Wójt
Gminy Garbatka. Publiczne czytanie wybranych fragmentów
Balladyny odbyło się tym razem
na terenie GOW „Polanka”. Pogoda dopisała, a las i woda stworzyły odpowiednią scenerię do
czytanego utworu. Uczestnikami
akcji byli uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi oraz mieszkańcy
Garbatki. Spotkanie poprowadziła kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Małgorzata
Markowska. Wybrane fragmenty
Balladyny z podziałem na role
odczytali:
- Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Pani Teresa Fryszkiewicz
- Dyrektor PSP w Garbatce-Letnisko Pani Agnieszka Babańca
- Dyrektor PSP w Bogucinie

Pani Teresa Rodakowska
- Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko
Pani Maria Grygiel
- nauczycielka PSP w Garbatce-Letnisko Pani Agnieszka Rygiel
- pracownik biblioteki w Garbatce-Letnisko Pani Iwona Stępień
Na zakończenie spotkania
wszyscy uczestnicy otrzymali
egzemplarze Balladyny Juliusza
Słowackiego ufundowane przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w
Garbatce-Letnisko
i opatrzone pamiątkową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii
Prezydenta RP. Pieczęć ta znajduje się w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Garbatce i można
nią ostemplować własne egzemplarze Balladyny.
Małgorzata Markowska

Gmina Garbatka-Letnisko. Do
współpracy zaproszony został
również Polski Związek Wędkarski, Straż Rybacka, Nadleśnictwo Kozienice, Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych
w Radomiu, Kozienicki Park
Krajobrazowy, Szkołę Główną
Gospodarstwa Wiejskiego oraz
szkoły.
- Pan Jacek bardzo skromnie
ograniczył swoją rolę ale myślę,
że jest on głównym inicjatorem
dzisiejszego wydarzenia, za
które należą mu się duże brawa. Oczywiście podziękowania
należą się również Fundacji
Enea Wytwarzanie za wsparcie
projektu. Jest to pierwsze tego
typu wydarzenie na terenie
gminy przy tak zacnych organizatorach. Mam również nadzieję, że nie ostatni, bo gmina
Garbatka-Letnisko to głównie
przyroda, przepiękne miejsca,
bogata flora i fauna – mówiła
wójt gminy Garbatka-Letnisko
Teresa Fryszkiewicz.
W ramach planowanego działania do rzeki Krypianki zostało
wypuszczonych setka osobni-

ków raków szlachetnych, które mają zasilić oraz wzmocnić
lokalną populację. Raki w Krypiance występują od lat, ale z
racji wielu możliwych zagrożeń
istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia zabiegu dopuszczenia
okazów raka, aby miejscowa
populacja mogła przetrwać we
właściwym stanie zdrowotnym,
liczebnym.
- Działamy tam, gdzie natura jest w pięknej, wspaniałej
czystej postaci. Czyste wody,
wspaniałe świeże powietrze
ale przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy dbają o tą

przyrodę. To wielka radość, że
mamy tutaj tak licznie zebraną
młodzież, uczniów i nadzieją, że
będą kultywowali te dążenia, te
pragnienia, by ta przyroda istniała w takiej wspaniałe formie
jakie tutaj przebywamy – dodał
rzecznik prasowy Enea Wytwarzanie Piotr Kutkowski
Na zakończenie wydarzenia
uczniowie z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Garbatce-Letnisko mogli wziąć udział w konkursie. Pytania oczywiście związane były z przekazaną wiedzą
i informacjami przekazanymi
przez Jacka Tabora.

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
Garbatka-Letnisko
I. Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży :
1. Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona Nr działki 33/2 o pow. 0,81 ha położona w obrębie
geodezyjnym Brzustów, KW Nr RA1K/00032710/1.
1.1. Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko” przedmiotowa działka znajduje się w części do 100m od drogi gminnej
na terenach mieszkaniowo-usługowych, w pozostałej części na terenach rolnych
1.2. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 23.000,00 zł.
1.3. Wysokość wadium wynosi 2.300,00 zł.
1.4. Przetarg na działkę Nr 33/2 odbędzie się w dniu 19 października 2020r. o godz. 10ºº,
w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1, pokój Nr 12.
1.5. Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona Nr działki 109/2 o pow. 0,1400 ha położona w
obrębie geodezyjnym Anielin, KW Nr RA1K/00064531/5.
2.1. Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko” przedmiotowa działka znajduje się na terenach mieszkaniowo – usługowych.
2.2. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 23.000,00 zł.
2.3. Wysokość wadium wynosi 2.300,00 zł. 2.4. Przetarg na działkę Nr 109/2 odbędzie się w dniu 19
października 2020r. o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1, pokój
Nr 12.
2.5. Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
II. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.
III. 1.Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Garbatka-Letnisko w Banku Spółdzielczym Zwoleń Oddział Garbatka Nr 67 91570002 0040 0400 0257 0019,
do dnia 13 października 2020r., decyduje data uznania na rachunku Organizatora Przetargu, z podaniem
numeru i miejsca położenia działki.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
IV. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wymaganym terminie wniosą wadium.
V. Osoby biorące udział w przetargu powinny przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:
1. Dowód wniesienia wadium.
2. Dokument tożsamości.
3. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, lub kserokopie potwierdzone notarialnie.
4. W przypadku małżonków nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku.
5. Oświadczenie, że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz warunkami przetargu i że przyjmują te warunki bez zastrzeżeń.
VI. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
VII. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości jest zobowiązana do zawarcia umowy notarialnej i wpłacenia ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
VIII. Wójt Gminy Garbatka-Letnisko zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych
powodów z podaniem informacji o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
IX. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie
Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1, pokój Nr 11, tel. 48 6210194 wew. 19 w godz. 8ºº – 15ºº.
Garbatka-Letnisko, dnia 10 września 2020r.
WÓJT
/-/ TERESA FRYSZKIEWICZ
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Kolejny kozienicki mural został odsłonięty

W

niedzielę 6 września w Kozienicach odbyło się uroczyste odsłonięcie murala
„1920 Polskie zwycięstwo dla wolności Europy”. Wydarzenie miało bardzo
uroczysta oprawę. W programie poza symbolicznym przecięciem wstęgi znalazły
się również prelekcje historyczne i koncert słowno-muzyczny. Uczestnicy spotkań
otrzymali okolicznościowe upominki. Organizatorami wydarzenia była Gmina Kozienice
i Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej. Przedsięwzięcie zostało współfinansowane
ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jako pierwsze tego dnia odbyły się wykłady dr Sebastiana
Piątkowskiego i redaktora Przemysława Bednarczyka. Tematami
wykładów były „Społeczeństwo
ziemi kozienickiej w okresie wojny polsko-bolszewickiej” oraz
„Udział mieszkańców ziemi
kozienickiej na froncie wojny
polsko-bolszewickiej”. Prelekcje
odbyły się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.
Drugą częścią wydarzenia było
uroczyste odsłonięcie muralu.
Udział w nim wzięli między innymi gospodarze, a więc burmistrz
gminy Kozienice Piotr Kozłowski
i jego zastępcy, Dorota Stępień
i Mirosław Pułkowski, sekretarz
gminy Sylwia Wąsik, skarbnik
gminy Monika Makulec-Sobota,
radni gminy Kozienice z przewodniczącym Rafałem Suchermanem
na czele oraz prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kozienickiej
Lech Wiśniewski. Obecni byli
także marszałek Stanisław Karczewski, ministrowie Wojciech
Skurkiewicz i Marek Suski, poseł
Andrzej Kosztowniak oraz szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie pułkownik
doktor Zdzisław Małkowski, a
także członkowie Kozienickiego
Stowarzyszenia
Rekonstrukcji
Historycznej, żołnierze WOT z
dowódcą pułkownikiem Łukaszem Baranowskim, członkowie
22. Pułku Ułanów Podkarpackich
z Garbatki-Letniska, mieszkańcy Kozienic, w tym członkowie
TMZK oraz mieszkańcy bloku, na
którym wykonano mural.
Jako pierwszy głos zabrał burmistrz gminy Kozienice Piotr
Kozłowski. – Dla nas Polaków ta
okrągła setna rocznica polsko-bolszewickiej wojny ma szczególny, symboliczny wymiar. Po

pierwsze jest przypomnieniem,
że w chwili śmiertelnego zagrożenia zewnętrznego wspólnymi
siłami, w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość ojczyzny nasi
przodkowie potrafili dać odpór
najeźdźcy i utrzymać niepodległość państwa. Po drugie to nauka, że silnie społeczeństwo to
społeczeństwo zjednoczone. Kozieniczanie mieli chlubny wkład
w wydarzenia z 1920 roku. Patriotyzm, który mocno gościł w
kozienickich domach przyczynił
się do tego, że synowie tej ziemi licznie wstępowali w szeregi wojska polskiego. Walczyli
nie także za siebie, ale także za
nas, tych potomnych – mówił
burmistrz Piotr Kozłowski.
Burmistrz dziękując wszystkim
osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację projektu dedykowanego 100. rocznicy Bitwy
Warszawskiej, podkreślał lokalne
znaczenie malowidła:
- Ten mural to hołd mieszkańców Kozienic składany bohaterom 1920 roku – zaznaczył burmistrz Piotr Kozłowski. - Mam

również nadzieję, że mural ten
będzie uczył młode pokolenie
historii naszego narodu. Będzie
wskazywał na ponadczasowe wartości i przypominał, że
wolność jest wielką wartością,
o którą trzeba cały czas dbać
i o niej pamiętać – dodał.
Następnie szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w
Warszawie pułkownik doktor
Zdzisław Małkowski w imieniu
Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał list.
Kolejno głos zabrali, ministrowie
Wojciech Skurkiewicz i Marek
Suski, zaś wątkiem historycznym
zakończył część przemówień
Lech Wiśniewski – przewodniczący TMZK.
Zwieńczeniem
niedzielnych
uroczystości był koncert gwiazd
upamiętniający rok 1920 w Kozienicach. Koncert poprowadziła dziennikarka radia VOX
Anna Drela, a przed publicznością zgromadzoną w kościele
Świętej Rodziny w Kozienicach
wystąpili między innymi Jerzy
Zelnik, Maciej Miecznikowski,

czy Robert Grudzień.
Kozienicki, historyczny mural
jest zwycięskim projektem w
konkursie organizowanym przez
Ministerstwo Obrony Narodowej. Wykonany na bloku nr 3
przy ul. Osiedle Pokoju mural
przedstawia scenę bitewną i postać Pierwszego Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego. Piechurzy na
muralu mają przywołać pamięć
kozieniczan biorących udział w
tej wojnie. Widniejąca z kolei na
muralu postać Józefa Piłsudskiego – dowodzącego Bitwą War-

szawską – nawiązuje do faktu, iż
za swoje zasługi dla niepodległości Polski otrzymał godność Honorowego Obywatela Kozienic w
dniu 18 marca 1925 roku i został
tym samym pierwszą osobą, której Rada Miejska w Kozienicach
nadała tytuł Honorowego Obywatela miasta Kozienic.
Warto podkreślić, że projekt
murala zajął drugie miejsce w
konkursie MON. Wykonawcą
projektu i malowidła jest firma
Estimejt Seweryn Boroch.

n Proponowane objazdy podczas remontu ronda na skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Radomska
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Gala Sportowa MMA TFL 21 w Kozienicach

W

miniony weekend w Kozienicach, kibice byli świadkami jednej z najlepszych Gal
Sportowych MMA TFL w historii organizacji. Amfiteatr nad jeziorem kozienickim
- w sobotę 5 września 2020 r. - zamienił się w arenę współczesnych gladiatorów
walczących w ośmiokątnym oktagonie. Tym razem nie zabrakło zawodników z terenu Gminy
Kozienice, którzy ponownie w pięknym stylu zaprezentowali się przed własną widownią.
Udany debiut zaliczył młody
zawodnik Stalker Team Kozienice, siedemnastoletni Kacper
Jochemczyk, który nie dał szans
reprezentantowi Gym Lublin, Michałowi Woźniakowi. - Spełniłem
największe marzenie w swoim
życiu. Zawalczyłem na jednej z
największych gal w Polsce w towarzystwie doskonałych zawodników. Wygrałem w swoim mieście na oczach swoich kibiców, ja
zwykły chłopak z Kozienic, który
do nie dawna żył tylko marzeniami. Dziękuje TFL oraz włodarzom
Gminy Kozienice za danie mi
szansy. Czuje dumę, że mogłem
reprezentować swoje miasto.
Dziękuję i wierzę że zobaczymy
się ponownie za rok. To było wielkie przeżycie dla mnie, mojej rodziny i przyjaciół. - podsumowuje
Kacper Jochemczyk.
W ubiegłym roku Kozienice pokonały resztę Polski w stosunku
3-0, jednak tym razem nie udało
się powtórzyć tego wyniku. Po
fenomenalnej i zaciętej walce
drugi bohater lokalnej widowni
Adrian Krogulec decyzją sędziów
przegrał po trzech wyrównanych
rundach z Damianem Popielem,
przedstawicielem Brawler Fight
Club Końskie. „Wiem nad czym
muszę popracować. Nie jestem
zadowolony z tej walki. Trenowałem bardzo ciężko. Muszę popracować nad siłowym aspektem
ponieważ odczuwałem dysproporcję w tym elemencie. Mam
jedną wygraną w TFL i jedną porażkę. Za rok zrobię wszystko by
wejść na zwycięską ścieżkę. Gala
wspaniała, emocje niesamowite!

Wyniki gali TFL21 KOZIENICE:
77 kg: Mateusz Głuch pok. Damiana Adamiuka przez jednogłośną decyzję sędziów
66 kg: Karol Kutyła pok. Artura Krawczyka przez TKO w drugiej rundzie
81 kg: Konrad Rusiński pok. Piotra Mochockiego przez poddanie w pierwszej rundzie
66 kg: Konrad Furmanek pok. Sławomira Kołtunowicza przez poddanie w pierwszej
rundzie
70 kg: Artur Berezovskiy pok. Michała Galackiego przez TKO w pierwszej rundzie
77 kg: Michał Pach pok. Dominika Owsianego przez jednogłośną decyzję sędziów
70 kg: Brajan Jędryszczak pok. Nikodema Archita przez jednogłośną decyzję sędziów
73 kg: Damian Zuba pok. Vitaly Dzusa przez jednogłośną decyzję sędziów
63 kg: Kacper Anisiewicz remisuje z Kamilem Giezem przez jednogłośną decyzję sędziów
Karta wstępna:
77 kg: Damian Popiel pok. Adriana Krogulca przez jednogłośną decyzję sędziów
84 kg: Hubert Rudnik pok. Tomasza Riosa Turka przez jednogłośną decyzję sędziów
84 kg: Karol Chudzik pok. Adriana Czyżuka przez jednogłośną decyzję sędziów
57 kg: Wiktoria Czyżewska pok. Magdalenę Królikowską przez TKO w trzeciej rundzie
66 kg: Kacper Jochemczyk pok. Michała Woźniaka przez TKO w drugiej rundzie
Do zobaczenia za rok!” - komentuje reprezentant Gminy Kozienice Adrian Krogulec.
W drugiej najważniejszej walce
wieczoru przedstawiciel Gminy
Kozienice trenujący na co dzień
w RKT Radom Karol Kutyła, latającym kolanem efektownie znokautował faworyzowanego Artura
Krawczyka. - Wygrałem drugą
walkę w organizacji TFL! Jestem
tu po to by zdobyć pas mistrzowski w kategorii do 66 kg. Marzę
o walce mistrzowskiej w Kozienicach. Udowodnię że zasługuje
na tą szansę. - podsumowuje
Karol Kutuła.
Walka wieczoru TFL 21 Kozienice również miała wiele kozienickich akcentów. Zawodowo
związany z Kozienicami Pracownik ENEA Kozienice Mateusz
Głuch po zaciętym boju nie dał
szans reprezentantowi FRONTLINE ACADEMY OSLO Damianowi

Adamiukowi i tym samym wywalczył prawo walki o pas oraz
rewanżu z Francuzem Nasurdinem Imavovem. - Obiecuje że
zdobędę ten pas, dla Was, dla
mojej rodziny, dla Kozienic i dla
Radomia. Zrobię wszystko żeby
tak się stało. - mówi bohater walki wieczoru Mateusz Głuch.
Kozieniccy „gladiatorzy” – Kacper Jochemczyk, Adrian Krogulec
i Karol Kutyła otrzymali pamiątkowe upominki od samorządu
Gminy Kozienice – Zastępcy Burmistrza Gminy Kozienice ds. Społecznych – Pani Doroty Stępień,
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach – Pana Rafała
Suchermana oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Kozienicach – Pana Artura Matery. Dekoracja zwycięzcy walki
finałowej należała do Burmistrza
Gminy Kozienice – Pana Piotra
Kozłowskiego.

Organizacja
Thunderstrike
Fight League po rocznej przerwie po raz drugi zawitała na
kozienicką ziemię. Tym razem
wydarzenie pierwszy raz w historii odbyło się pod gołym niebem
w malowniczej scenerii Amfiteatru Kozienickiego Centrum
Rekreacji i Sportu. Patronem
Honorowym wydarzenia był Burmistrz Gminy Kozienice Pan Piotr
Kozłowski a współorganizatorem
Gali Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Kartę wstępną na
żywo na profilu FB/Thunderstrike
śledziło niemal 40.000 widzów
natomiast kartę główną live kibice mogli obejrzeć na SPORT.TVP.
PL oraz aplikacji mobilnej TVP
SPORT. Partnerem medialnym
TFL 21 Kozienice, była telewizja
TVP SPORT, RADIO ESKA oraz
Telewizja FIGHTBOX HD. Wydarzeniu towarzyszyły występy muzyczne finalistki The Voice Kids,
Kingi Wołoszyn, oraz wybitnego
skrzypka Maksymiliana Woska,
który otworzył galę TFL 21. Podczas prezentacji zawodników oraz
grand openingu kibice obejrzeli
pokaz sztucznych ogni. „Gala TFL
21 Kozienice to olbrzymi sukces
organizacyjny za który chciałbym podziękować Burmistrzowi

Piotrowi Kozłowskiemu oraz Dyrektorowi KCRiS Marcinowi Zmitrowiczowi. Bez nich tej imprezy
by nie było. Piotr Kozłowski czuje
sport, słucha mieszkańców Gminy
Kozienice i jest głosem środowiska
sportowego w którym jak widać
mamy wielkie poparcie. Pomimo
trudnego okresu dla światowego
sportu Gmina Kozienice udowodniła kolejny raz, że nie obawia
się wyzwań. Olbrzymi zasięg medialny to świetna reklama Gminy
Kozienice na skalę ogólnopolską.
Uważam że oprawa medialna, wizualna oraz całe show wydarzenia
była na najwyższym europejskim
poziomie a klasa sportowa zawodników nie odbiegała niczym
od światowych gwiazd tej dyscypliny. Komentarze jakie docierają
do nas po gali są budujące bo wielu kibiców ocenia kozienicką galę
jako najlepszą w historii organizacji. Jedynym utrudnieniem, które
pokrzyżowało nam plany było
załamanie pogody i deszcze, ale
jak na każdej imprezie plenerowej
na to niestety nie mamy wpływu.
Szacunek dla kozienickich kibiców
oraz tych którzy przybyli z regionu
i do końca kibicowali swoim pupilom.” - komentuje organizator
TFL, Jacek Sarna.
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Upamiętnili wybuch
II Wojny Światowej

W

dniu 1 września br., podczas kameralnych uroczystości
odbywających się pod Pomnikiem Niepodległości
w Kozienicach, upamiętniono 81. rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Dramatyczne wydarzenia z dnia 1 września 1939
roku odcisnęły niezatarte piętno na historii naszego kraju,
stąd warto przypomnieć ich genezę i przebieg.

Za oficjalną datę rozpoczęcia II
Wojny Światowej przyjmuje się 1
września 1939 roku od ataku nazistowskich Niemiec na Polskę, bez
wypowiedzenia wojny.
23 sierpnia 1939 roku między
Adolfem Hitlerem i Józefem Stalinem doszło do zawarcia tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow,
którego celem było zniszczenie
Polski. Warto przypomnieć, iż niemiecka operacja dywersyjna typu
false flag stała się pretekstem
dla Adolfa Hitlera do rozpoczęcia
agresji na Polskę.
Terytorium Polski było okupowane przez armię niemiecką
i rosyjską. Polacy zdani sami na
siebie utworzyli Polskie Państwo
Podziemne, tajne struktury państwa polskiego. Niemieccy żołnierze bestialsko mordowali tysiące niewinnych cywilów, palili
całe wsie i bombardowali miasta,
a Rosjanie wywozili ludność na
wschód w bydlęcych wagonach,
rozstrzeliwując ponad dwadzieścia tysięcy oficerów, zmuszając
setki tysięcy Polaków do katorżniczej pracy w mrozie na „Nieludzkiej Ziemi”. Wielu zmarło
w drodze, wielu nie powróciło
do ukochanej Ojczyzny...
Polacy odrodzili się jako armia i
przebili się na zachód, gdzie walczyli u boku Narodów Zjednoczonych i zdobyli Monte Cassino.
Dywizja pancerna generała Stanisława Maczka siała prawdziwy
postrach wśród Niemców, z powodu szaleńczej odwagi Niemcy
nazywali naszych żołnierzy Czarnymi Diabłami. Ratowaliśmy Żydów,
choć wiedzieliśmy, że groziła za to
śmierć. Bowiem w naszym kraju,
jako jedynym okupowanym przez
Niemców, za pomoc obowiązywała
kara śmierci, dla całej rodziny osoby, która postanowiła tej pomocy
udzielić człowiekowi narodowości
żydowskiej. W piekle niemieckich
obozów utworzony został ruch
oporu. Pierwsi poinformowaliśmy świat o Holokauście. Rozpoczął się w getcie warszawskim,
utworzonym dla ludności żydowskiej, największy akt zbrojnego
oporu Żydów.
We wtorek 1 sierpnia 1944 r., o
godz. 17.00 (określonej kryptonimem ''W'' jak Wolność) wybuchło
Powstanie Warszawskie, jedno z
najważniejszych, jak i najbardziej
dramatycznych wydarzeń zapisanych na kartach historii miasta.
Masa żołnierzy oddaje życie w
imię wolności. Łamiąc szyfr osławionej ''Enigmy'', niemieckiej ma-

szyny szyfrującej, uratowaliśmy
życie 30 milionów ludzi. Mimo
zmęczenia toczącą się batalią, nasi
rodacy nie poddali się, walczyli
dalej za wszelką cenę.
Niemcy były potężne, Rosja
ogromna, ale to Polska pozostała niezwyciężona. Wielu oddało
życie za Ojczyznę, za honor oraz
wolność, której nie dostaliśmy
od nikogo - my ją wywalczyliśmy.
Powinniśmy być dumni z tego, iż
żyjemy w tak pięknym i walecznym kraju. Bowiem walczyliśmy
do samego końca, nie poddaliśmy
się, walczyliśmy o wolną Polskę. W
której teraz możemy żyć, bez oddechu wroga na karku. Dzięki naszym
przodkom istniejemy na mapach
dalej i możemy posługiwać się
naszym pięknym, ojczystym językiem, a nasz kraj jest tym, o który
walczyliśmy przed laty. W którym
możemy dalej być Polakami, dalej
być dla siebie wzorem, edukować
najmłodszych oraz dalej się kształcić. Powinniśmy zrozumieć fakt,
iż bycie Polakiem to zaszczyt oraz
oddać wspólnie cześć i chwałę
wszystkim, którzy przyczynili się
do tego jak wygląda nasza teraźniejszość, bez obrazu wojny za oknem, bez cierpienia i codziennego
strachu o to, jak wyglądać będzie
jutro i czy uda nam się przeżyć.
Warto oddać hołd powstańcom,
tym wszystkim, którzy przyczynili się do obrony Polski, którzy dla
naszej wolności konali na polu bitwy, jak i tych dzielnych obrońców
Ojczyzny nadal będących wśród
nas, hołd dla Żołnierzy Wyklętych,
dla najmłodszych bohaterów walk
oraz polskich dowódców, którzy
dzielnie prowadzili Nasz ukochany kraj do zwycięstwa. Niechaj
pamięć o nich trwa wiecznie,
zachowana głęboko w naszych
sercach, a historia przekazywana
z pokolenia na pokolenie nigdy
nie zostanie zapomniana.
Jako wyraz naszej lokalnej pamięci w Kozienicach o godz. 8.30
pod Pomnikiem Niepodległości
zostały złożone kwiaty i znicze
przez delegację Gminy Kozienice w
składzie - Burmistrz Gminy Kozienice Pan Piotr Kozłowski, Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice
ds. Społecznych Pani Dorota Stępień, Drugi Zastępca Burmistrza
Gminy Kozienice ds. Technicznych Pan Mirosław Pułkowski,
oraz Sekretarz Gminy Kozienice
Pani Sylwia Wąsik.
Ku uczczeniu pamięci wszystkim
bohaterom walk oraz poległym
podczas II Wojny Światowej.
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OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043),
dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 29 lipca 2020 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu
na budowę dla inwestycji polegającej na: „Budowa, przebudowa
i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom od km
75,400 do km 75,550” realizowana w ramach zadania pn. „Opracowanie
projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D,
E w formie „projektuj i buduj” w ramach projektu POLiŚ 5.1-10 „Prace na linii
kolejowej nr 8, odcinek Warka Radom (LOT C, D, E)”. Adres inwestycji: działki
ewid. nr 123/1, 123/3, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9 z obrębu 0028 Grabowy
Las, jedn. ew. 14105_2 Stromiec, gmina Stromiec, powiat białobrzeski,
województwo mazowieckie.
Jednocześnie zawiadamiam, że w toku postępowania, Wojewoda
Mazowiecki wydał postanowienie, w którym nałożył na inwestora obowiązek
usunięcia nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym. Na powyższe
postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy zażalenie.
Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - dalej
jako k.p.a., który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane
są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania”
informuję, że strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania może tego
dokonać na pl. Bankowym 3/5, Warszawa, pok. 7 w poniedziałek w godz. 13:00
- 16:00 lub w czwartek w godz. 8:00 - 12:00 po wcześniejszym umówieniu
się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą
obsługiwane.
Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie
może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba
do jednej sprawy.
Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości
pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych,
dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 k.p.a., uważa się za dokonane po upływie
14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 10 września 2020 r.
WI-I.7840.7.57.2020.MP
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Chcemy się rozwijać
Wywiad z Burmistrzem Gminy Kozienice Piotrem Kozłowskim – dokończenie ze strony 1
E.K.: Panie burmistrzu, ja
zadałem podczas tej telekonferencji
przedstawicielowi
GDDKiA pytanie o to, dlaczego
zrezygnowano z koncepcji budowy obwodnicy. Odpowiedź
była dość enigmatyczna, może
więc pan burmistrz uchyli
rąbka tajemnicy? Co się stało, że GDDKiA weszła jednak
w projekt modernizacji dróg
krajowych na terenie miasta,
a nie budowy obwodnicy?
P.K.: Jeden projekt nie wyklucza tu drugiego, bo w mieście potrzebujemy regulacji
stanu dróg. Nie rezygnujemy
też jednak z obwodnicy. Kozienice realizują już inwestycję na
70 mln, w najbliższych latach
pójdzie pewnie Lubelska, więc
przekroczymy 100 mln - inne
miejscowości nie mają nic,
więc idea obwodnicy pozwala
im inaczej myśleć o perspektywie rozwojowej. My mamy tu
inwestycje GDDKiA, ubiegamy
się też o kolej, więc zdajemy sobie też sprawę, że nie może być
wszystko naraz do wzięcia, chociaż chcemy i nie rezygnujemy
z tego. Po realizacji dróg krajowych będziemy dalej zabiegać o
obwodnicę.
E.K.: Mówiliśmy o tych dużych, wielomilionowych inwestycjach. A co z realizacją inwe-

stycji gminnych?
P.K.: Nie chciałbym zapeszać,
ale ten rok jest pod względem
inwestycji wyjątkowo dobry.
Samych dróg robimy około
dwunastu odcinków, z czego
dziesięć z dofinansowaniem. To
prawie 5 mln zł. przyznanych
środków w tym roku, więc to
będzie rok rekordowy w historii gminy. Do tego pozyskaliśmy
też prawie 3 mln zł. na budowę
sal gimnastycznych w Stanisławicach i Kozienicach . Autobusy, o których państwo wspomnieliście, to prawie 5 mln.
Tych inwestycji jest naprawdę
dużo - kolejne piętro Domu Seniora z dotacji, duże inwestycje
w strażach, prawie milion złotych, nowy samochód ciężki…
Jeżeli nie wydarzy się na jesieni
nic złego, ten rok będzie bardzo
dobry inwestycyjnie. Inwestycje drogowe i wszystkie inne
idą w zasadzie dość sprawnie.
Jest pewien problem z wykonawcą sali przy szkole numer
3, tutaj budowa nie idzie w
tempie, w jakim byśmy chcieli.
Ogłosiliśmy drugi przetarg i czekamy na oferty. Być może zmienimy wykonawcę, ponieważ po
otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Sportu też już nie możemy
terminów przesuwać w nieskończoność, to raz, a dwa, że
nie chcę blokować funkcjono-

wania szkoły, bo to zawsze jest
utrudnienie.
E.K.: Mamy już wrzesień, więc
pojawia się kwestia konstrukcji budżetu na rok przyszły. Czy
już znamy główne założenia
budżetu?
P.K.:
Zbieramy już zapotrzebowanie od dyrektorów
jednostek. Zobaczymy też, jak
zamknie się rok w naszych jednostkach, bo przez obostrzenia
pandemiczne takie jednostki
jak np. KCRiS czy ZMK miały
znacznie ograniczone dochody, bo nie było najmów, nie
funkcjonowały
restauracje,
basen i inne rzeczy, więc to
też wpływa na plan finansowy tych jednostek. Mamy nadzieję, że teraz przy tych złagodzonych obostrzeniach ten
rok będzie zamknięty mniejszą stratą, niż to wyglądało po
pierwszym okresie. Myślę że
w październiku będziemy znali
więcej konkretów.
Mam nadzieję, że tych środków będzie jak najwięcej, bo
potrzeby są. Czy jest pandemia,
czy nie ma, mieszkańcy są przyzwyczajeni do pewnego standardu życia a my też chcemy też
się rozwijać bo jeżeli nie inwestujemy, to stoimy w miejscu,
albo wręcz się cofamy.

OGŁOSZENIA
• Sprzedam działkę budowlaną w Kozienicach przy ul.
Polnej o powierzchni 2145m².
Media w działce: prąd, woda,
ścieki. Bliższe informacje telefonicznie pod nr 535 600 370
lub 790 415 553
• Sprzedam kiosk typu ruch,
tanio. Tel. 513-526-453 lub 48
614-89-16

• Wynajmę halę w okolicy Kozienic na magazyn lub cichą
produkcję ew. nawiążę współpracę. Tel. 513-526-453 lub
48 614-89-16
• Owczarek podhalański
suka dorosła na dużą posesję
Tel. 513-526-453
lub 48 614-89-16

• Sprzedam przyczepę kempingową Niewiadow. Okazja,
bez obowiązku opłaty OC.
Tel. 513-526-453
lub 48 614-89-16
• Sprzedam krowę 8-letnią,
cielną, oraz jałówkę 7m-cy.
Brzeźnica 29 k/Kozienic

• Sprzedam pług ciągnikowy
“3” nowy. Brzeźnica 29 k/Kozienic
• Sprzedam pług ciągnikowy
“5” używany. Brzeźnica 29 k/
Kozienic
• Sprzedam działkę budow-

laną, blisko Kozienic 2100m²
Tel. 883-240-755
• Sprzedam działkę rekreacyjną-budowlaną o pow. 2,6
h lub zamienię na mieszkanie
2-pokojowe. Działka zabudowana, w pełni uzbrojona w
media, ok. 10 km od Kozienic.
Tel. 500-787-904
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Razem na szlakach historii, piękna i smaku
S

łuszność mądrości ludowej, która głosi, iż “do odważnych świat należy” po raz kolejny znalazła potwierdzenie
30 sierpnia, gdy ci, którzy nie przestraszyli się komunikatów wieszczących po południu gradobicie, burze i wiatr do
110km/h, nagrodzeni zostali pogodą wprost idealną na rowerową wycieczkę, a następnie mogli nasycić zmysły i żołądki
w punkcie docelowym (strażnica OSP w Nowej Wsi) podczas
warsztatów kulinarnych i rękodzieła!

stu tam być! Przypominamy przy
okazji, że spotkanie to było dopiero pierwszym z cyklu “Razem
na szlakach historii, piękna i smaku”. O datach kolejnych wkrótce
będziemy informować!
***

Spotkanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Kozienice w ramach zadania publicznego pt. “Razem na szlakach
historii, piękna i smaku”, którego
realizacja powierzona została
Stowarzyszeniu Przystanek Inicjatywa. Warsztaty kulinarne poprowadziły z niezrównaną pasją
panie z Koła Gospodyń Wiejskich
“Babeczki z pieprzem i solą” z
Nowej Wsi, zaś w tajniki tego, jak

z szarej i pozornie nieciekawej
gliny wyczarowywać unikalne i
piękne przedmioty z gliny (poczekajcie tylko Państwo, aż zostaną
one wypalone i pomalowane!)
wprowadzały uczestników rajdu
instruktorki z WTZ w Przewozie i
Stowarzyszenia “Sami Sobie”.
Nie da się ani opisem, ani zdjęciami oddać w pełni atmosfery
tego ostatniego wakacyjnego
spotkania, trzeba było po pro-

Przedmioty piękne budzą
nasz zachwyt m.in dlatego, że
dostrzegamy w nich pieczołowitość i włożoną pracę a ponieważ
staranne wykonanie i wykończenie wymaga czasu, w sobotę, 5
września, w kawiarni kozienickiego CK-A odbyło się zakończenie
warsztatów rękodzieła. Pojawiły
się nie tylko osoby, które uczestniczyły tydzień wcześniej w mini-rajdzie, ale także nowi uczestnicy, w tym wielu bardzo młodych.
Było twórczo, zabawnie, rodzinnie, po prostu... pięknie!

OD ROGU JAGIEŁŁY PO SAMPLE I BEATY

Jan Kondrak w kawiarni CK-A
To nie ostatnia taka niedziela, czyli
muzyczne małżeństwo w kawiarni CK-A M
W
niedzielne popołudnie 6 września w kawiarni kozienickiego CK-A wystąpiło muzyczne
małżeństwo, Małgorzata i Kamil Koksa, zabierając zebranych w muzyczną podróż
przez stulecia, okraszoną narracją barda Jana Kondraka oraz Edmunda Kordasa, prezesa
stowarzyszenia Przystanek Inicjatywa, które całą rzecz zorganizowało.

Wydarzenie było pierwszym
z cyklu imprez organizowanych
przez Stowarzyszenie w ramach
projektu “Od rogu Jagiełły po
sample i beaty”, współfinansowanego przez Gminę Kozienice.
Zamysłem całego (wciąż trwającego) projektu jest zapoznanie
mieszkańców gminy - i nie tylko
- z muzycznym dziedzictwem regionu i historią jego kształtowania. Naturalnym jest zatem, że
w pierwszym spotkaniu sięgnąć
trzeba było daleko wstecz, aż do
czasów renesansu...
Zebrani dowiedzieli się zatem
co nieco o muzyce, jaka towarzyszyła pobytom w naszych okolicach i pierwszych, i ostatnich
Jagiellonów, a następnie o swoistym kulturalnym odrodzeniu,
jakie przyniosły Kozienicom czasy
króla Stanisława Augusta. Nie zapomniano również o bardzo ważnej dla historii i kultury Kozienic
społeczności żydowskiej. Czasy
późniejsze to już oczywiście rozbiory, walka o niepodległość… i
II Rzeczpospolita, z jej niezwykłą,
bliską i dziś sercom wielu osób
kulturą muzyczną.
Myliłby się jednak, kto by sądził, że gościom kawiarni dane
było wysłuchać jedynie ciekawego co prawda, ale jednak suchego wykładu! Główną atrakcją tego popołudnia była bez
wątpienia muzyka. Kamil Koksa

ze swadą wykonywał zarówno
melodie renesansowe, jak i z czasów stanisławowskich, a następnie buntowniczą - czy myśleliście
Państwo o niej kiedyś w takich
kategoriach? - “Warszawiankę”
i wreszcie utwór “My pierwsza
brygada”.
Narracja, w którą Jan Kondrak
co chwilę wplatał smakowite i
często zaskakujące ciekawostki,
rozwijała się potoczyście dalej,
a po wykonaniach czysto instrumentalnych przyszedł czas i na
śpiew. Kamil Koksa akompaniował teraz żonie Małgorzacie, która porwała publiczność, ze smakiem i znakomitym wyczuciem
wykonując najpierw wszystkim
znaną “Lipkę”, żołnierską pieśń

“O mój rozmarynie…” a potem
- na co zebrani czekali chyba najbardziej - szlagiery z okresu międzywojennego, takie jak “Serce
(to najpiękniejsze słowo świata)”, przepiękną “Rebekę”, “Jak
za dawnych lat” i “To ostatnia
niedziela” z repertuaru Mieczysława Fogga.
I oby ten ostatni tytuł nie był
wróżbą, ponieważ stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa ma
takich kulturalnych niedziel w
planach dużo, dużo więcej. Część
z nich będzie być może mogła
odbyć się nawet w tym samym
miejscu, ponieważ posiadamy
wiarygodne informacje, że kawiarnia ma ruszyć na nowo już
16 września!

iłośnicy muzyki ledwie mieli czas ochłonąć po estetycznych wrażeniach, jakich dostarczyli im Małgorzata i Kamil Koksa, gdy tymczasem w kawiarni kozienickiego CK-A
instalował się już Jan Kondrak, jeden z liderów Lubelskiej Federacji Bardów, któremu - jak miało się potwierdzić - nie brak
talentów ani na polu muzycznym, ani gawędziarskim.
Ponieważ także i ten koncert odbywał się w ramach projektu “Od
rogu Jagiełły po sample i beaty”,
wybór utworów był bardzo staranny, a ich prezentacja przeplatana
ciekawą opowieścią o tym, skąd
się wzięły, w jakich okolicznościach
powstały i dlaczego właściwie mają
właśnie taką, a nie inną formę.
Mistrz zaczął prezentując utwór
“Ojfn pripeczki” (Na przypiecku), z
jednej strony cokolwiek egzotyczny, bo śpiewany częściowo w jidysz,
który jednak z drugiej strony mógł
właśnie, z uwagi na bardzo kiedyś
przecież znaczący udział ludności
żydowskiej w populacji Kozienic,
odpowiadać temu, co u nas się
przed wojną grało. Egzotyczny był
również, opatrzony przeszywającą,
lamentacyjną wokalizą, utwór “Ataman (Miło bracia, miło)”, rozległy
jak step, po którym pędzi opiewana
w jego tekście szarża kozackich koni.
Zdecydowanie mniej egzotycznie, co nie znaczy, że mniej pięknie,
wybrzmiały utwory takie jak “Cicha woda”, figlarne “Ach te baby”
czy “Szal”. O ile ten ostatni utwór
reprezentować miał styl “opolski”,
tj. piosenkę zaaranżowaną “na bogato”, o tyle kolejna należała do
zupełnie innego świata i jednocześnie do tych utworów, które dobrze
wykonane zawsze wywołują przysłowiowe “ciary” - “Mury” ze słowami Kaczmarskiego wybrzmiały
potężnie, porywając przy tym do
spontanicznego śpiewu część publiki. Tu mamy dobrą wiadomość - wykonania tego możecie Państwo posłuchać na naszym kanale YouTube,
o nazwie TeleOko TV!
W dalszej części występu, którą wypełniły już głównie autorskie

utwory Jana Kondraka, pojawiało
się zresztą coraz więcej elementów
gry z publicznością. Bard okazał się
znakomitym wodzirejem, stroniącym jednak przy tym od nieuzasadnionego słodzenia publice w
estradowym stylu spod znaku obowiązkowego “Kocham Was”, toteż
gdy odzew był niemrawy, ze sceny
padało “no cóż, powiem tyle, że bywało jeszcze gorzej”, gdy zaś kozieniczanie się postarali, artysta sygnalizował szczerą aprobatę. Czuło się
bliskość odbiorców i śpiewaka, który - inaczej, niż we wspomnianym
wcześniej utworze - na pewno nie
był tego dnia na scenie sam. Były
momenty zabawne, jak przy okazji
piosenki z polityczno-filozoficznym
wydźwiękiem (“ Kiedy Prezydent
Stanów Zjednoczonych budzi się ze
snu/ Ojciec Narodu Korei Północnej
robi dziwny ruch/ Drażni rakietę/
drażni rakietę/ drażni mu”), były
rytmiczne łamańce przy okazji piosenki-wyliczanki, było wzruszenie
przy jakimś sposobem monumentalnym, mimo że wykonanym przecież przez jednego tylko człowieka z
jedną tylko gitarą, utworze “Piosenka w samą porę”, szerzej znanym
raczej z wykonania Marka Dyjaka,
niż samego autora. To w nim padają
słowa, do których zdecydowaliśmy
się nawiązać w tytule.
Na koniec swojego występu Jan
Kondrak, nie przerywając gry, podziękował wszystkim obecnym, podzielił się jeszcze kilkoma refleksjami, nie omieszkał również wyrazić
nadziei, że miejsce, w którym tego
dnia doszło do muzycznego spotkania, będzie żyć i służyć ze scenę
podobnych wydarzeń w przyszłości.

