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ZNACZĄCE ŚRODKI DLA GMINY GŁOWACZÓW

Realizacja zadania pn. "Bu-
dowa boiska piłkarskiego z 
nawierzchnią z trawy sztucz-
nej w Ursynowie" potwierdzo-
na - w dniu 01.07.2022 r. Wójt 
Gminy Głowaczów - Hubert 
Czubaj przy kontrasygnacie 
Skarbnik Gminy - Grażyny Ry-
barczyk podpisał umowę na 
dofinansowanie tego przed-
sięwzięcia z przedstawicielem 
Województwa Mazowieckiego 

Wicemarszałkiem - Rafałem 
Rajkowskim oraz Dyrektorem 
Departamentu Edukacji Pub-
licznej i Sportu - Mirosławem  
Krusiewiczem. 

Dofinansowanie udzielone  
w ramach Mazowieckiego In-
strumentu Wsparcia Infra-
struktury Sportowej "Mazow-
sze dla sportu 2022" w kwocie 
280.000,00 zł. Wartość zadania 
441.176,47 zł.

W ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych, która skierowa-

na jest do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y, 
Gmina Głowaczów otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 
1.960.000,00 zł na poprawę infrastruktury drogowej. Wkład 
własny to kwota 40.000,00 zł natomiast przewidywana war-
tość inwestycji 2.000.000,00 zł.

Poprzednie dofinansowania 
(edycja I i II) w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład to 
kwota 10.117.500,00 zł, która 
również pozwoli na ulepszenie 
sieci dróg na terenie Gminy Gło-
waczów. Mowa tu o budowie 
drogi gminnej ul. Górnej w Gło-
waczowie, przebudowie drogi 

gminnej ul. 11 Listopada w Gło-
waczowie, budowie drogi gmin-
nej w miejscowości Sewerynów 
i Bobrowniki oraz poprawie in-
frastruktury drogowej poprzez 
budowę, przebudowę i remonty 
sieci dróg gminnych. Przewidy-
wana wartość powyższych zadań 
10.650.000,00.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równoważne-
go Rozwoju Województwa Mazowieckiego Gmina Głowaczów otrzymała jedno  

z większych dofinansowań w kwocie 4.000.000,00 zł na zadanie "Modernizacja oczyszczalni  
ścieków w Głowaczowie".

Przypominamy, że to zadanie 
przeszło również wstępną wery-
fikację w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich (Eu-
ropejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich) 
gdzie wstępne dofinansowanie 
to kwota 4.100.000,00 zł.

Oczyszczalnia ścieków dzię-
ki otrzymanemu wsparciu zo-
stanie przebudowana, dzięki 
czemu zwiększy się jej przepu-
stowość. Będzie pracowała 

w technologii mechaniczno-
-biologicznej. Mimo prze-
prowadzonej modernizacji  
w 2009 roku jej urządzenia są 
już mocno wyeksploatowa-
ne i wymagają przebudowy 
bądź wymiany. Modernizacja 
oczyszczalni pozwoli na upo-
rządkowanie gospodarki ście-
kowej oraz korzystnie wpłynie  
na środowisko naturalne.

Kolejne dofinansowanie  
w ramach tego Instrumentu 

(Mazowiecki Instrument Wspar-
cia Zadań Ważnych dla Równo-
ważnego Rozwoju Wojewódz-
twa Mazowieckiego) to kwota  
600.019,13 zł przyznana na 
"Budowę drogi gminnej w miej-
scowości Brzóza ul. Długa".  
W ramach tego zadania plano-
wane jest wykonanie odcinka 
drogi o długości 966 mb. o na-
wierzchni asfaltowej wraz z po-
boczami i zjazdami gospodar-
czymi ulepszonymi kruszywem.

W dniu 09.06.2022 r. Wójt 
Gminy - Hubert Czubaj, 

przy kontrasygnacie Skarbnik 
Gminy - Grażyny Rybarczyk, 
podpisał umowę na dofinan-
sowanie zadania pn. „Reten-
cjonowanie wody deszczo-
wej”. Zadanie realizowane 
będzie w ramach Mazowie-
ckiego Instrumentu Wsparcia 
Adaptacji do Zmian Klima-
tu – Mazowsze dla klimatu 
2022, na które przypomnijmy 
Gmina Głowaczów otrzyma-
ła dofinansowanie w kwocie 
100.000,00 zł.

W ramach działania polegają-
cego na retencjonowaniu wody 
deszczowej na terenie Gminy 
Głowaczów zaplanowano do zre-
alizowania wykonanie następu-
jących zadań tj:

• na działce 300/16 w miejsco-
wości Głowaczów – Stadion Spor-
towy: zakup i montaż wyposaże-
nia potrzebnego do wykonania 
systemu zbierania wody deszczo-
wej, doprowadzonej z drenażu 

płyty głównej boiska sportowe-
go do zbiornika podziemnego  
o pojemności 50 000 l. Wykona-
nie automatycznego nawadnia-
nia płyty boiska. Woda do pod-
lewania boiska pobierana będzie 
ze zbiornika podziemnego. Za-
danie zostanie wykonane przez 
podmiot zewnętrzny.;

• na działce 5/1 w miejscowo-
ści Brzóza – teren przy PSP Brzóza, 
zakup i montaż wyposażenia po-

trzebnego do wykonania systemu 
zbierania wody deszczowej pocho-
dzącej z dachu budynku PSP Brzóza 
doprowadzonej do zbiornika pod-
ziemnego o pojemności 10 000 l. 
Woda zbierana będzie z dachu o 
powierzchni 2600 m, doprowadzo-
na do zbiornika retencyjnego pod-
ziemnego. Zadanie zostanie wyko-
nane przez podmiot zewnętrzny.

Wartość całkowita zadania to  
ok. 200.000,00 zł.

W ramach zadania z zakresu 
budowy i modernizacji dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych 
wykonana zostanie przebudowa 
drogi w m. Chodków. Na to zada-
nie Województwo Mazowieckie 
przekazało dotację w wysokości 
147.000,00 zł;

 W ramach zadania "Mazow-
sze dla straży pożarnych 2022" 
strażnica OSP Cecylówka-Brzózka 
przeprowadzi remont budynku, 
w zakresie którego wykona nowe 
posadzki, instalację elektrycz-
ną oraz ściany wewnętrzne. Na 

to zadanie otrzymano dotację  
w wysokości 30.000,00 zł;

W ramach zadania "Mazowsze 
dla straży pożarnych 2022" jed-
nostki OSP z Miejskiej Dąbrowy, 
Bobrownik i Cecylówki-Brzózkiej 
zyskają nowe wyposażenie w 
postaci m.in.: specjalnych ubrań 
strażackich, hełmów, agregatu 
prądotwórczego, tłumic gumo-
wych, węży tłocznych, masz-
tu oświetleniowego, gaśnic 
proszkowych, radiotelefonów 
itp. Na to zadanie otrzymano  
20.000,00 zł dotacji.
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MOTORYZACJA

• Sprzedam koła-alufelgi do Gol-
fa 3 ‘14, koła do Seata Leona, 
felgi stalowe ‘15, opony letnie do 
Golfa III. Tel. 506-272-159
• Kupię  Forda Galaxy lub innego. 
Tel. 798-851-194
• SPRZEDAM opony zimowe Uni-
royal 175x65x14 przebieg około 
3 tys, km. Stan bardzo dobry. 
Cena 400 zł do uzgodnienia. Felgi 
14 do Renault Megane stalowe 
4 szt, szt. 25 zł. Tel. 662-134-575 
lub 606-706-318
• SPRZEDAM komplet opon let-
nich KLEBER 195/55/R15 i jed-
ną  oponę  MICHELIN  195/55/
R15.  Cena  do  uzgodnienia.  
Tel. 604 420 756
• Sprzedam samochód osobowy 
CHEVROLET  AVEO silnik 1,2, rok 
produkcji 2004, stan dobry, cena 
2400. Tel. 694-193-904 (Kozieni-
ce)
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI 
PO NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, moto-
rowery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SA-
MOCHODY wsk, mz, simson, mo-
torynka itp FIAT, POLONEZ. Ciąg-
niki rolnicze. Tel. 721 029 688

• Mieszkanie 3-pokojowe, 58m2, 
piętro III na Os. Energetyki sprze-
dam lub zamienię na kawalerkę 
z dopłatą. Wiadomośc pod nr  
tel. 605-496-473
• Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną o powierzchni 1,12 ha, 
(szer. 25 mb), przeznaczoną na 
zabudowę jednorodzinną i za-
grodową, poł. w miejsc. Brzóza 
przy ul. Parcela. Media - wodo-
ciąg i światło - w działce. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 697-001-702
• Kupię ziemię rolną, chętnie  w 
niskiej klasie, w rozsądnej cenie.  
Tel. 508-153-341
• Sprzedam kiosk typu RUCH, stan 
dobry, wymiary 3,50x2,20x3m. 
Tel. 513-526-453
• Do wynajęcia lokal, ok. 40m2, 
usytuowany w dobrym punkcie 
miasta. Tel. 513-526-453
• Do wynajęcia pokój dla pra-
cowników. Tel. 513-526-453

• Szukam stałej pracy w peł-
nym wymiarze godzin najchęt-
niej w Kozienicach lub okoli-
cach, najchętniej jako dozorca 
stróż. Rozważę każdą propozy-
cję. Posiadam prawo jazdy kat. 
B, doświadczenie w opiece and 
osoba starszą. Posiadam refe-
rencje, jestem dyspozycyjna.  
Tel. 604-532-096
• Poszukuję pracy, mam sa-
mochód Opel Meriva z gazem. 
Jestem dyspozycyjny w dniach 
piątek-niedziela. Czekam na pro-
pozycje pod numerem Tel. 780-
020-757 w godz. 9.00-18.00

• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Sprzedam wózek dziecięcy-zie-
lony, 3-częściowy, prawie nowy 
- 400 zł. Kasety magnetofonowe 
(1300 sztuk), magnetofony ka-
setowe, płyty DVD (ponad 1000 
sztuk), książki i inne. Garbatka, 
tel. 506-272-159
• Korepetycje z matematyki 
(szkoła podstawowa i średnia) - 
dojeżdżam na terenie Kozienic, 
Radomia, Pionek… Tel. 798-851-
194
• Wyciskarka wolnoobrotowa 
Zelmer ZJP1300B. Cena 300 zł. 
Więcej informacji pod numerem   
794-704-059
• Sprzedam cyfrowy aparat foto-
graficzny Canon PowerShot A620, 
po przeglądzie technicznym. Stan 
b.dobry. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 604-420-756

Zakłady Silikatowe 
Żytkowice SA

zatrudnią:

- pracowników do pracy przy paletowaniu cegieł

- pracowników do pracy na hali produkcyjnej

Tel. kontaktowy 
600 030 838

8-16

• Sprzedam dom murowany, 
100m2 wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi 540m2. Działka 
2400m2, idealna na działalność 
gospodarczą. Cena do uzgod-
nienia.  Wilczkowice Dolne,  
Tel. 505-085-497
• Sprzedam działkę rolną nr 
109,227  o pow. 0.3029 ha cena 
13.000zł, Holendry Kozienickie 
nr 541/1 o pow. 0,5754 ha - 
cena 35.000, rolną 106 270 425 
pow 3.0102 ha cena 146.000.  
Tel. 795 169 522
• Sprzedam działkę - Jani-
ków 1200m2, wszystkie me-
dia - cena do uzgodnienia.  
Kontakt: 504-567-332
• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy, mój  tel. 690-509-802
• Sprzedam działkę budowlaną w 
Bogucinie. Tel. 668-803-997
• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy. Tel. 690-509-802
• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okoli-
ce. Tel. 739-075-275
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w 
bloku działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2,6 ha. Działka 
zabudowana, w pełni uzbrojona 
w media, położona 10 km od Ko-
zienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Tel. 604-181-
478 lub 503-124-381

• Sprzedam kalkulatory z opro-
gramowaniem (matematyka, 
geodezja): Hewlett-Packard HP-
25, Casio FX-4500P, Psion Organi-
zer II (wraz z instrukcjami). Cena 
do uzgodnienia. Tel. 604-420-
756
• Mam do sprzedania przyczepę 
rolniczą D-47, śrutownik do zbo-
ża oraz parnik elektryczny 100l.  
Tel. 600 925 215.
• Sprzedam radiotelefony Moto-
rola z zasilaczami, zasięg do 1000 
m, cena 100 zł za komplet. Tel. 
604-420-756
• Mam do sprzedania śrutownik 
do zboża i parnik elektryczny 100l.  
Tel. 600 925 215
• Sprzedam wersalkę, stan 
b.dobry (cena 120 zł), drzwi 
drewniane, stan dobry (200 zł), 
beczkę dębową 130 l. (200 zł) -  
Tel. 501-566-168
• Sprzedam 2 niwelatory geo-
dezyjne Ni020 i Ni025 fir-
my Zeiss Jena. Łaty gratis.  
Tel. 604-420-756

REMONTY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ  
ADAPTACJE GIPSOWE | SUCHE TYNKI  

ZABUDOWY ŚCIAN 
 ŚCIANKI DZIAŁOWE  

SUFITY PODWIESZANE  
GŁADZIE 

MALOWANIE

TEL. 504-937-715

Stawex Kozienice 
wyprzedaje 

po rewelacyjnych cenach
Pręt żebrowany 

fi 12 - 59 zł / szt
Słupki ocynkowane 

60x40 po 14 zł / szt
Rusztowania 90 zł / szt

Tel 888 302 303 
lub 48 614 50 69

RÓŻNE

Sprzedam stemple, dł. 2.90 m, 
Po 5 zł za sztukę. Stanisławice, 

Tel. 609-972-576

Sprzedam działkę budowlano-
-rolną z domem i sadem , pow. 
4800m2, gmina Przysucha. ęcej 
informacji udzielę telefonicz-

nie. Tel. 798-851-194
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Od 1 stycznia 2023, użytko-
wanie niektórych pieców i kot-
łów na węgiel, pellet i drewno 
stanie się nielegalne i zagrożone 
mandatem do 500 zł lub grzyw-
ną do 5 000 zł. Chodzi tu o kotły 
bezklasowe, które nie spełniają 
przynajmniej wymogów klasy 3 
wg normy PN-EN 303-5:2012, 

tzw. kopciuchy. Jeśli użytkują 
Państwo tego typu urządzenie, 
muszą je Państwo wymienić na 
inny rodzaj ogrzewania. Może to 
być: kocioł gazowy,  pompa cie-
pła, ogrzewanie elektryczne, ko-
cioł olejowy lub kocioł na paliwo 
stałe ( pellet, drewno) spełniają-
cy wymogi ekoprojektu.  Proszę 
również sprawdzić czy Państwa 
kominki posiadają certyfikat 
ekoprojektu. Jeśli nie, należy je 
wymienić na kominki z takim 
certyfikatem lub wyposażyć w 
urządzenie odpylające (np. elek-
trofiltr), które obniży emisję pyłu 
do poziomu zgodnego z wyma-
ganiami ekoprojektu. Użytkowa-
nie kominków, które nie spełnia-
ją tych wymogów również będzie 
zabronione po 1 stycznia 2023 r.

Przepisy te wprowadza 
uchwała antysmogowa i wszy-
scy mieszkańcy Mazowsza,  
w tym mieszkańcy naszej gminy, 
są zobowiązani do przestrzega-
nia jej postanowień. Użytkow-
nie niedozwolonych urządzeń 
grzewczych po 1 stycznia 2023 r. 

może zostać ukarane mandatem 
do 500 zł, a w przypadku dal-
szego łamania przepisów spra-
wa może zostać skierowana do 
sądu - grzywna może wynieść  
nawet 5 000 zł!

Na wymianę kotłów oraz ocie-
plenie budynku można otrzymać 
dofinansowanie z krajowego Pro-
gramu Czyste Powietrze. Dotowa-
ne są: wymiana starego kotła na 
paliwo stałe na: kocioł gazowy, 
pompę  ciepła, kocioł na pellet 
lub kocioł zgazowujący drewno. 
Oprócz tego można uzyskać do-
finansowanie na mikroinstalację 
fotowoltaiczną, ocieplenie ścian i 
stropów, instalację CO i CWU, wy-
mianę okien, drzwi i bram garażo-
wych, wentylację mechaniczną z 
odzyskiem ciepła, dokumentację 

(np. audyt energetyczny). Można 
także skorzystać z ulgi termomo-
dernizacyjnej.

Program skierowany jest do 
osób fizycznych, które są:

 • Właścicielami/współwłaści-
cielami budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub

• Wydzielonego w takim bu-
dynku lokalu mieszkalnego  
z wyodrębnioną księgą wieczy-
stą. Program obejmuje trzy gru-
py beneficjentów

• Uprawnionych do podstawo-
wego poziomu dofinansowania 
– osoby, których roczny dochód 
nie przekracza 100 000 zł,

• Uprawnionych do podwyż-
szonego poziomu dofinansowa-
nia – osoby, których przeciętny 
miesięczny dochód na osobę w 

gospodarstwie domowym nie 
przekracza: 1 564 zł (gospodar-
stwo wieloosobowe) lub 2 189 zł 
(gospodarstwo jednoosobowe),

• Uprawnionych do najwyż-
szego poziomu dofinansowa-
nia – osoby, których przeciętny 
miesięczny dochód na osobę  
w gospodarstwie domowym nie 
przekracza: 900 zł (gospodar-
stwo wieloosobowe) lub 1 260 zł 
(gospodarstwo jednoosobowe).

Zachęcamy Państwa do ko-
rzystania z pomocy pracowni-
ków Urzędu Gminy Głowaczów  
w punkcie konsultacyjnym Pro-
gramu Czyste Powietrze Głowa-
czów ul. Rynek 35, czynnym od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7:15-15:00.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE
W dniu 26.06.2022 r. odbyły się gminne zawody 

sportowo – pożarnicze. Zmagania poszczególnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się na sta-

dionie sportowym w Głowaczowie. W zawodach wzięło  
udział łącznie 21 drużyn.

Zawody otworzył Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Kozienicach bryg. 
mgr inż. Kamil Bieńkowski. Dru-
howie zmagali się w dwóch kon-
kurencjach: sztafecie pożarniczej 
z przeszkodami oraz ćwiczeniach 
bojowych. Nad ich przebiegiem 
czuwała komisja sędziowska po-
wołana przez Komendanta Po-
wiatowego PSP w Kozienicach, 
której przewodniczył mł. bryg. 
Karol Majdak. Zawody straża-
ckie zgromadziły na stadionie 
reprezentacje OSP oraz licznych 
kibiców dopingujących zmaga-
nia swoich jednostek . Podczas 
realizowania zadań liczył się 
przede wszystkim czas, jak rów-

nież poprawność ich wykonania, 
gdyż w przypadku popełnionych 
błędów przyznawano punkty 
karne. Te doliczano do końcowe-
go wyniku zawodów w postaci  
dodatkowego czasu.

Na zakończenie zawodów Sę-
dzia główny odczytał protokół 
Komisji Sędziowskiej podając 
szczegółowe wyniki w poszcze-
gólnych konkurencjach następ-
nie Wójt Gminy Hubert Czubaj 
wraz z Prezesem Gminnym ZOSP 
RP w Głowaczowie Józefem Ka-
pustą oraz zaproszonymi gośćmi 
Starostą Powiatu Kozienickiego 
Krzysztofem Wolskim, Przewod-
niczącym Komisji Infrastruktury 
i Porządku Publicznego Bogda-

nem Wysockim wręczyli, dla 
najlepszych drużyn w poszcze-
gólnych kategoriach, puchary  
i pamiątkowe dyplomy.

Wójt Gminy Głowaczów Hu-
bert Czubaj zamykając zawody 
podziękował wszystkim startu-
jącym drużynom za udział w za-
wodach, a Jednostkom Ochot-
niczych Straży Pożarnych za 
stałą współpracę oraz gotowość 
bojową i pomoc mieszkańcom 
gminy oraz wszystkim mieszkań-
com gminy za liczne przybycie  
i doping drużyn.

Klasyfikacja końcowa za-
wodów w poszczególnych  
kategoriach:

Seniorzy (drużyna męska):
• I miejsce OSP Brzóza,
• II miejsce OSP Lipa,
• III miejsce OSP Głowaczów,
• IV miejsce OSP Miejska Dą-

browa,
• V miejsce OSP Bobrowniki,
• VI miejsce OSP Ursynów,
• VII miejsce OSP Cecylówka – 

Brzózka,
• VIII miejsce OSP Mariampol.

Seniorzy (drużyna żeńska):
• I miejsce OSP Lipa,
• II miejsce OSP Głowaczów,
• III miejsce OSP Ursynów.

Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza:

MDP (żeńska) :

• I miejsce OSP Brzóza,
• II miejsce OSP Bobrowniki,
• III miejsce OSP Głowaczów.

MDP (męska) :
• I miejsce OSP Głowaczów,
• II miejsce OSP Brzóza,
• III miejsce Miejska Dąbrowa,
• IV miejsce Ursynów,
• V miejsce Bobrowniki,
• VI miejsce Mariampol.

GMINA GŁOWACZÓW

NIE PAL W PIECU BYLE CZEGO ZRÓB DLA NASZEJ GMINY COŚ DOBREGO

#Mazowszepomaga                 #programywsparcia                   #solidarnośćmazowiecka 

W dniu 02.06.2022 r.  
w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w 
Radomiu,  Wójt Gminy Gło-
waczów Hubert Czubaj przy 
kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy  Grażyny Rybarczyk 
podpisał umowę o udzielenie 
pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z budżetu 
Województwa Mazowieckie-
go na realizację zadania w 
ramach programu „Mazow-
sze dla czystego powietrza”. 
Gmina Głowaczów otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 17 
278,00 zł na realizację „Zada-
nie pn. Nie pal w piecu byle 
czego zrób dla naszej Gminy  
coś dobrego – akcja eduka-
cyjno – informacyjna współ-
finansowano ze środków 
Samorządu Województwa 
Mazowieckiego”
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Blok 11 Elektrowni Kozienice z umową serwisową do 2030 r.

Firma Mitsubishi była lide-
rem konsorcjum budującego 
blok 11 Elektrowni Kozienice, 
który został oficjalnie oddany 
do eksploatacji w grudniu 2017 
r. Jeden ze światowych liderów 
branży energetycznej był m.in. 
dostawcą urządzeń wyspy turbi-
nowej w ramach kontraktu EPC 
(ang. Engineering, Procurement,  
Construction).

Przed zakończeniem okresu 
gwarancyjnego Enea Wytwa-
rzanie oraz Mitsubishi podjęły 
rozmowy i negocjacje w oparciu  
o Ustawę Prawo Zamówień Pub-
licznych, czego efektem jest pod-
pisanie umowy, a tym samym 
kontynuowanie dalszej współpra-
cy przy eksploatacji B11.

Umowa pozwala na optyma-
lizację kosztów oraz skrócenie 
okresu remontów turbogenera-
tora. Mitsubishi Power Europe 
zapewnia priorytetowość dostaw 
części zamiennych oraz termino-
wość ich dostaw. Serwisy i remon-
ty będą wykonywane oraz nad-
zorowane przez specjalistyczne  
i doświadczone służby techniczne 
wykonawcy. Aktualna wiedza na 
temat stanu technicznego turbiny 
i generatora uzyskiwana będzie 
na bazie  comiesięcznych rapor-

tów z generowanych z systemu 
nadzoru i monitoringu urządzeń. 
Wszystko to pozwoli na utrzyma-
nie zwiększonego bezpieczeństwa 
i niezawodność eksploatacyjnej 
jednostki w okresie obowiązywa-
nia umowy.

– Blok 11 jest jednostką po-
krywającą ponad 3% całkowi-
tego zapotrzebowania kraju na 
energię elektryczną. W związku z 
szybkim rozwojem Odnawialnych 
Źródeł Energii w Polsce zacho-
dzi konieczność dysponowania 
źródłami stabilnymi, pogodowo 
niezależnymi, które będą stabi-
lizowały Krajowy System Elek-
troenergetyczny i uzupełniały 
produkcję źródeł odnawialnych, 
a w przypadku ograniczenia ich 
mocy ze względu na niekorzystne 
warunki pogodowe - zapewnią 
nieprzerwane dostawy energii 
do odbiorców. W celu utrzyma-
nia wymaganej dyspozycyjności 
bloku konieczna jest współpraca 
z producentem turbiny, dysponu-
jącym know-how niezbędnym do 
wsparcia naszej elektrowni w za-
kresie monitoringu, dostaw czę-
ści i realizacji prac remontowych.  
Umowa, którą dziś podpisujemy, 
obejmuje wykonanie przez MPE 
dwóch remontów średnich i jed-

nego remontu kapitalnego tur-
bozespołu. W okresie niestabilnej 
sytuacji w Europie, wzrostów cen 
materiałów i usług posiadanie 
długoterminowej umowy serwi-
sowej zawartej z dużym i wiary-
godnym partnerem przyczyni się 
do podniesienia bezpieczeństwa 
energetycznego – powiedział 
Grzegorz Kotte, wiceprezes ds. 
technicznych Enei Wytwarzanie.

– Umowa ta pozwoli spółce 
Enea Wytwarzanie na osiągnię-
cie najwyższej możliwej dyspozy-
cyjności, niezawodności i wydaj-
ności potrzebnej do rentownej 
eksploatacji elektrowni na rynku. 
Dzięki tej długoterminowej umo-
wie Enea Wytwarzanie może 
przez osiem lat budżetować  
i dokładnie prognozować kosz-
ty utrzymania turbiny parowej  
i generatora dostarczonych przez 
Mitsubishi Power. Enea Wytwa-
rzanie będzie także korzystać ze 
wsparcia serwisowego ze strony 
Inżyniera Rezydenta Mitsubishi 
Power, jak również ekspertów 
inżynieryjnych, dostępu do części 
zamiennych oraz obserwacji wy-
dajności turbiny parowej poprzez 
usługę monitorowania Mitsubis-
hi Power – powiedział Carlos Pe-
ton, szef do spraw usług w Mit-
subishi Power Europe.

Mitsubishi Power Europe Ltd. 
jest spółką z grupy Mitsubishi 

Power Ltd. utworzoną w celu 
świadczenia m.in. usług serwiso-
wych, w tym wsparcia technicz-
nego oraz innych usług, na po-
trzeby sektora energetycznego  
w Europie. 

B11, bo tak nazywa się  
w skrócie blok, to wysokospraw-
na jednostka energetyczna na 
parametry nadkrytyczne o moc 
1 075 MW brutto. Dzięki wyko-
rzystaniu zaawansowanych tech-
nologii blok osiąga sprawność 
na poziomie 45,6%, co pozwala 
na obniżenie emisji dwutlenku 
węgla o około 25% w stosunku 
do emisji starszych bloków wy-
korzystujących jako paliwo wę-

giel kamienny. Najnowocześniej-
sze rozwiązania technologiczne  
w zakresie projektu kotła, tur-
biny i generatora nowego bloku 
w Elektrowni Kozienice, pozwa-
lają na wytworzenie tej samej 
ilości energii elektrycznej  przy 
mniejszym zużyciu paliwa. Za-
pewnia to osiągnięcie przez B11 
najlepszych parametrów środo-
wiskowych oraz zoptymalizowa-
nie kosztów produkcji energii. 
Moc 1 075 MW, wysoka spraw-
ność wytwarzania oraz wysoka 
dyspozycyjność bloku na pozio-
mie ponad 92% sprawiają, że 
B11 jest rekordzistą w historii  
krajowej energetyki.

Enea Wytwarzanie zawarła z Mitsubishi Power Europe Ltd. 
długoterminową umowę serwisową bloku 11 Elektrowni 

Kozienice o mocy 1075 MW. Umowa LTSA (ang. Long Term 
Service Agreement) będzie obowiązywała do 2030 r. i obej-
muje dwa remonty średnie i jeden remont kapitalny bloku 
11, a także diagnostykę, doradztwo techniczne, serwisowanie 
oraz dostawy części zamiennych. Zakres prac dotyczy  głów-
nych urządzeń turbozespołu parowego i generatora wraz  
z niezbędnym powiązanym wyposażeniem. B11 należy do 
najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych jednostek  
w krajowym systemie energetycznym.

Energię mamy we krwi! 
Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa w Elektrowni Kozienice za nami. Prawie 19 litrów 

krwi oddali w piątek, 1 lipca pracownicy Elektrowni Kozienice. Była to czwarta akcja zorga-
nizowana na terenie spółki w tym roku w ramach programu "Energię mamy we krwi", w który 
zaangażowana jest cała Grupa Enea.

Specjalny punkt medycz- ny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Radomiu zor-
ganizowany został w sali 
konferencyjnej budynku admi-
nistracji. Na apel organizatorów 
odpowiedziało aż 58 chętnych  
pracowników Elektrowni.  

Po badaniach do oddania 
krwi zakwalifikowano 42 oso-
by. Zebrano łącznie 42 jednost-
ki krwi, czyli 18,9 litra życiodaj-
nego płynu. Pracownicy Enei 
Wytwarzanie nieustannie udo-
wadniają, że moc jest w nas.

Wydarzenie przeprowa-
dzono w sposób bezpieczny 
dla krwiodawców i personelu 
medycznego. Akcję zorgani-

zowano wspólnie z aktywnie 
działającym przy Enei Wytwa-
rzanie Klubem Honorowych 
Dawców Krwi. Do inicjatywy 
włączyły się również Związ-

ki Zawodowe działające przy 
Enei Wytwarzanie. Kolejna ak-
cja krwiodawstwa na terenie 
elektrowni zaplanowana jest  
już 2 września.
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Kolejne 5 mln zł dla Gminy Kozienice

2 mln zł na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Filia biblioteki publicznej oraz klub seniora w Świerżach Górnych mają nową siedzibę

Gmina Kozienice otrzymała kolejne dofinansowanie w ra-
mach Programu Inwestycji Strategicznych PGR wchodzą-

cego w skład trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. 
Prawie 5 mln zł przeznaczone zostanie na rewitalizację terenu 
zespołu pałacowo-parkowego – zabytkowej perełki Kozienic. 
Jest to maksymalne możliwe dofinansowanie tej inwestycji.

Projekt modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Kozienicach zostanie wsparty  

2 mln zł dotacji i niskooprocentowanej pożyczki ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Inwestycja obejmująca rozbudowę i modernizację 
PSZOK zostanie zrealizowana przez Kozienicką Gospodar-
kę Komunalną do końca marca 2023 r. Jej całkowity koszt  
wyniesie ok. 2,5 mln zł.

Wyniki trzeciej edycji Pro-
gramu Inwestycji Strate-
gicznych ogłosił premier  
Mateusz Morawiecki.

– W ramach realizacji tego za-
dania zaplanowaliśmy wiele prac 
mających na celu przywrócenie 
temu miejscu odpowiedniego 
blasku. Chcemy, żeby cieszyło 
oko zarówno mieszkańców, jak 
i odwiedzających nasze miasto 

turystów – powiedział burmistrz 
Piotr Kozłowski.

To kolejne środki, jakie w ra-
mach Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład trafią do Gminy Kozienice. 
Łącznie w trzech edycjach Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych 
kozienicki samorząd pozyskał 
ponad 30 mln zł. Rewitalizacja 
zespołu pałacowo-parkowego w 
Kozienicach potrwa do 2024 r.

Jak powiedział Robert Wojcie-
szek, prezes Kozienickiej Gospo-
darki Komunalnej, w pierwszym 
etapie wybudowana zostanie sta-
lowa, zadaszona wiata na odpady 
segregowane na terenie działają-
cego PSZOK-u przy ul. Chartowej 
w Kozienicach. Pod nią magazy-
nowane będą selektywnie zebra-
ne odpady z tworzyw sztucznych 
i opakowania wielomateriałowe. 
Elementem inwestycji będzie 
również utwardzenie nawierzchni 
pod plac manewrowo-składowy, 
stanowiący miejsce magazyno-
wania odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych. Zakupiona zo-
stanie także prasa umożliwiająca 
zgniatanie i belowanie odpadów, 
samochód typu „hakowiec” z 
zabudową na kontenery oraz 5 
stalowych kontenerów dostoso-
wanych do magazynowania po-

szczególnych rodzajów odpadów.

– Projekt modernizacji PSZOK w 
Kozienicach poprawi efektywność 
systemu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w naszej 
gminie. Dzięki temu Kozienicka 
Gospodarka Komunalna ograni-
czy masę składowanych na wy-
sypiskach odpadów aż o 750 ton 
na rok, a my ograniczymy wzrost 
cen za gospodarowanie tymi od-
padami. Wymierne rezultaty tego 
działania zobaczymy już z końcem 
2023 r. Warto zauważyć, że moder-
nizacja PSZOK to kolejne działanie 
w obszarze ochrony środowiska 
realizowane przez Gminę Kozieni-
ce. Nasz samorząd dba o prawid-
łowy stan środowiska i propago-
wanie postaw ekologicznych – to 
jeden z priorytetów naszej dzia-
łalności. Wiele zadań wykonuje-

my za pośrednictwem Kozienickiej 
Gospodarki Komunalnej. Na na-
szym terenie realizujemy również 
dużo projektów ekologicznych, np. 
w ramach rządowego programu 
„Czyste Powietrze”. Gmina Kozie-
nice jest także jednym z liderów w 

regionie w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych na proeko-
logiczne działania z funduszy nor-
weskich. Projekty te realizujemy 
przede wszystkim w bezpośrednim 
sąsiedztwie szkół podstawowych, 
gdzie tworzymy nowe tereny zie-

lone, ogródki dydaktyczne, małą 
retencję czy ścieżki edukacyjne. To 
wszystko sprawia, że Gmina Kozie-
nice jest i cały czas staje się miej-
scem coraz bardziej przyjaznym 
dla środowiska – mówi burmistrz 
Piotr Kozłowski.

Gmina Kozienice otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 
130 tys. zł od Samorządu Mazowsza

Wiceburmistrz Dorota Stępień podpisała umowy na dofinan-
sowanie dwóch zadań inwestycyjnych na terenie gminy. Środ-
ki przeznaczone zostaną na zakup nowego, średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem dla OSP Ryczywół,  
a także na remont strażnicy OSP Brzeźnica.

Od wtorku 12 lipca w Świerżach Górnych funkcjonuje nowe 
miejsce międzypokoleniowych spotkań mieszkańców. W 

budynku lokalnej OSP otwarto nową siedzibę filii biblioteki 
publicznej oraz klubu seniora. Realizacja tego przedsięwzięcia 
była możliwa dzięki udziałowi Gminy Kozienice w konkursie 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na tworzenie i funkcjo-
nowanie Centrum Usług Społecznych.

– Cały czas rozwijamy oraz in-
tegrujemy usługi społeczne na 
terenie naszej gminy. Dostoso-
wujemy je do potrzeb konkret-
nych grup społecznych i spo-
łeczności lokalnych. Często są 
to społeczności jeszcze bardziej 
lokalne, niż ogólna społeczność 
całej gminy. Dbamy o to, żeby 
te usługi były jak najbardziej 
powszechne, czyli bezpłat-
ne i funkcjonujące jak najbli-
żej mieszkańców – powiedział  
burmistrz Piotr Kozłowski.

Realizacja projektu była moż-

liwa dzięki zaangażowaniu wie-
lu osób. W trakcie uroczystego 
otwarcia nowej siedziby filii bi-
blioteki publicznej oraz klubu 
seniora, burmistrz podziękował 
strażakom z miejscowej OSP za 
udostępnienie ich budynku. W 
ten sposób remiza poza podsta-
wowym, pełnionym przez siebie 
zadaniem, czyli ochroną prze-
ciwpożarową, stała się również 
sercem Świerży Górnych. – Bę-
dzie to wzorcowe miejsce dla 
innych miejscowości z terenów 
wiejskich w Gminie Kozienice – 
podkreślił Piotr Kozłowski.
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Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców

Nowe wyposażenie 
kozienickiego przy-
tuliska dla psów

W Kozienicach zakończyły się dwie inwestycje poprawia-
jące bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Odebrano 

przebudowane skrzyżowanie ulic Maciejowickiej i Wiślanej 
oraz kolejne doświetlenia przejść dla pieszych i terenów mię-
dzy blokami. Łączna wartość inwestycji to ponad 1 mln zł.

Gmina Kozienice przeznaczyła dodatkowo ponad 50 tys. zł 
na poprawę warunków bezdomnych zwierząt przebywa-

jących w przytulisku na terenie Kozienickiej Gospodarki Ko-
munalnej. Zakupiono nowe kojce, ocieplane budy oraz obroże 
przeciw kleszczom i pchłom dla psów. Inwestycja poprawiła 
również bezpieczeństwo pracowników przytuliska.

– Koszt przebudowy skrzyżo-
wania wyniósł 660 tys. zł. Na 
tę inwestycję otrzymaliśmy 336 
tys. zł dofinansowania z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Położyliśmy nowy asfalt oraz 
zastosowaliśmy zwiększające 
bezpieczeństwo rozwiązania w 
postaci przejść dla pieszych oraz 
doświetlenia. Odebraliśmy także 
linie oświetleniowe i lampy za-
montowane przy ulicach Cmen-
tarnej, Piłsudskiego, Kochanow-
skiego i Konstytucji 3-go Maja, a 
także w okolicy bloków i sklepów 
przy ul. Kopernika. Te 770 me-

trów linii, 70 lamp oraz 9 przejść 
dla pieszych znacznie poprawiło 
bezpieczeństwo i estetykę mia-
sta, szczególnie wieczorową porą 
– powiedział burmistrz Piotr Ko-
złowski.

Efekt zrealizowanych inwesty-
cji najlepiej widać po zmroku. 
Lampy zamontowane przy ul. 
Kochanowskiego dodatkowo 
poprawiły estetykę miasta. Są 
nie tylko funkcjonalne i energo-
oszczędne, ale podkreślają rów-
nież historyczny charakter tej 
części Kozienic.

Inicjatywę poprawy wa-
runków psów z kozienickiego 
przytuliska zgłosiła grupa wo-
lontariuszy zaangażowanych w 
opiekę nad bezdomnymi zwie-
rzętami.

W sprawę zaangażował się 
również radny Ryszard Zając. 
Burmistrz Piotr Kozłowski zapo-
wiedział kolejne inwestycje w 
to potrzebne miejsce.

Przytulisko dla zwierząt zlo-
kalizowane jest na terenie Ko-
zienickiej Gospodarki Komunal-
nej przy ul. Przemysłowej 15. 

Przebywające tu bezdomne i 
porzucone psy mają zapewnio-
ną stałą opiekę i wyżywienie.



7 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 14(472) 21 lipca 2022

TYGODNIK

Piknik i kiermasz w Woli Klasztornej Nowa atrakcja turystyczna na 
terenie Nadleśnictwa Kozienice!W ostatnich trzech dniach lipca w Woli Klasztornej odbędzie się  - już po raz dziesiąty! 

- piknik stolarski (29-30 lipca), zakończony kiermaszem rękodzieła (31 lipca). Tym ra-
zem podczas pikniku, oprócz stolarstwa tradycyjnego, pojawi się po raz pierwszy garncarstwo  
i wikliniarstwo, kiermasz zaś artystycznie wzbogaci występ zespołu Power Blues.

Piknik Stolarski to - jak piszą na 
FB organizatorzy -  spotkanie o 
charakterze prywatnym (wyma-
gane zgłoszenie), służące wymia-
nie doświadczeń i temu, by na-
uczyć się czegoś nowego, poznać 
się i fantastycznie spędzić czas. 
Będzie sposobność, by sprawdzić 
swoje umiejętności na przykład: 
w szcześciopłaszczyznowym stru-
ganiu, łączeniu desek na własno-
ręcznie zrobione kołki, szczel-
ności jaskółczych połączeń, czy 
równego cięcia piłą wzdłuż słoja. 
A wszystko to tylko i wyłącznie 
siłą własnych rąk!

Po raz pierwszy piknik będzie o 
dzień dłuższy niż poprzednie. W 
trzeci, ostatni dzień planowany 
jest ogólnodostępny kiermasz, w 
którym bez opłat mogą wystawić 
swoje prace piknikowicze. Pod-
czas kiermaszu mogą wystawiać 
się także osoby z zewnątrz, bądź 
firmy i instytucje na odrębnych 
zasadach. Organizatorzy zapra-
szają do kontaktu i współpracy!

PIKNIK STOLARSKI, 
Wola Klasztorna, 29-

30.07.2022 r.
Spotkanie ludzi z pasją do rze-

miosła tradycyjnego
stolarstwo (temat przewodni) 

- plecionkarstwo i wikliniarstwo - 
ceramika i garncarstwo.   

Regulamin: www.nietylkomeb-
le.wordpress.com/piknik-stolarski

KIERMASZ RĘKODZIEŁA
Wola Klasztorna 2, stara szko-

ła, 31.07.2022 r. godz. 9.00-17.00

Plecionkarstwo rekonstrukcyj-
ne - wyroby z drewna - narzędzia 
stolarskie - kosze z wikliny - cera-
mika - obrazy - decoupage i inne 

rękodzieło - smakołyki od Koła 
Gospodyń Wiejskich z Sieciecho-
wa - inne ciekawostki

Koncert zespołu POWER 
BLUES - godz. 14.00, wejście  
bezpłatne.

Z inicjatywy Kozienickiego Parku Krajobrazowego został 
utworzony nowy szlak – gra terenowa quest. Poniżej za-

mieszczamy informację przygotowaną przez Kozienicki Park 
Krajobrazowy dotyczącą skorzystania ze szlaku. Nadleśnictwo 
Kozienice partycypowało w kosztach opracowania questu. 
Wszelkie dodatkowe zapytania prosimy kierować do KPK.

Dla osób cieka-
wych poznawa-
nia i odkrywania 
nowych miejsc, 
ale i dla tych, któ-
rzy chcą spojrzeć 
na znane im oko-
lice z innej strony, 
przygotowaliśmy 
nową atrakcję – quest rowerowy 
„Szlakami czterech rezerwatów w 
Puszczy Kozienickiej”To pierwszy 
taki quest stworzony na terenie 
Puszczy Kozienickiej. Tematyką que-
stu jest przyroda z domieszką histo-
rii. Podążając jego trasą poznamy 
bezcenną przyrodę Puszczy Kozie-
nickiej, dowiemy się o ciekawych 
wydarzeniach historycznych i kultu-
rowych. Trasa liczy 22 km i można 
ją przejechać w około 3-4 godziny.
QUEST – Wyprawy Odkrywców 
(z ang. quest – zadanie, zagadka) 
to edukacyjna gra terenowa pole-
gająca na wędrówce trasą questu 
w poszukiwaniu skarbu. Czytając 
wierszowane wskazówki uczestnik 
podąża questem w terenie pozna-
jąc ciekawe miejsca danego terenu. 
Na końcu drogi na odkrywców cze-
ka „skarb”, tym skarbem skrzynka z 
ukrytą okolicznościową pieczątką. 
Quest „Szlakiem czterech rezerwa-
tów w Puszczy Kozienickiej” jest 
doskonałą formą promocji regionu, 
atrakcyjną i nowoczesną formą za-
chęcającą do aktywnego odkrywa-
nia otoczenia, oraz świetną formą 

edukacji nie tylko 
dla turystów ale  
i mieszkańców. Qu-
est dostępny jest na 
stronie www.que-
sty.org.pl, do pobra-
nia jako pdf oraz w 
aplikacji mobilnej po 
zalogowaniu.Quest 

„Szlakiem czterech rezerwatów w 
Puszczy Kozienickiej” powstał dzięki 
zawartemu Porozumieniu Partner-
skiemu pomiędzy Mazowieckim Ze-
społem Parków Krajobrazowych a 
Gminą Miasta Pionki, Gminą Pionki 
i Nadleśnictwu Kozienice. UWAGA. 
Dla pierwszych 10 odkrywców cze-
kają upominki. Warunkiem otrzy-
mania upominku jest potwierdze-
nie przejechania trasy questu tj. 
odgadnięcie hasła i odkrycie skar-
bu. Życzymy dobrej zabawy!

Zeskanuj i zobacz quest Szla-
kiem czterech rezerwatów  
w Puszczy Kozienickiej.

n 
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W STARYCH GRACH JEST COŚ DOBREGO

Idą jakby troszeczkę pod prąd. Od 12 lat promują w Polsce retro gaming, czyli granie w gry 
komputerowe starsze od wielu z naszych Czytelników - także tych dorosłych - przy użyciu 
sprzętu z epoki. Kozienickie Centrum Kulturalno-Artystyczne odwiedzili już po raz drugi, 

dzięki czemu 19 lipca mieszkańcy Kozienic przez kilka godzin mieli okazję obejrzeć bardzo cie-
kawe retro konsole, komputery, monitory, joysticki, cartridge i całą resztę a przede wszystkim 
pograć w te wspaniałe, stare gry, które tak wielu umilały dzieciństwo i dorastanie. Na miejsce 
dotarliśmy w ostatniej chwili, pół godziny przed końcem imprezy, a i tak zastaliśmy tam dzie-
ciaki, które nie bardzo chciały oderwać się od monitorów i Przemysława Wronę z fundacji, 
która za tym wszystkim stoi.

OKO: Co tu się dzieje, skąd taki 
pomysł, kto na niego wpadł?

Przemysław Wrona: Nazywam 
się Przemysław Wrona i jestem 
prezesem fundacji „Dawne kom-
putery i gry”. Jesteśmy w Kozieni-
cach po raz drugi, pierwszy raz by-
liśmy jeszcze, że tak powiem, przed 
czasami zarazy, było to jakieś więk-
sze wydarzenie, na którym byliśmy 
jedną z atrakcji. Teraz, gdy czasy 
są znów normalniejsze, zostaliśmy 
zaproszeni do zorganizowania fe-
stiwalu dawnych komputerów i 
gier, a pomysł ten wyszedł od pani  
Haliny Koryńskiej. 

Jako fundacja od 12 lat jeździmy 
po całym kraju, robiąc tego typu 
wydarzenia właściwie wszędzie, 
gdzie jesteśmy zapraszani - albo 
w formie takiej właśnie imprezy 
poświęconej tylko temu, albo w 
ramach jakiegoś większego wy-
darzenia, gdzie jesteśmy jedną z 
atrakcji. W czerwcu np. gościliśmy 
na Tatoofeście - festiwal tatuażu, 
swąd palonego kurczaka, świeżo 
wytatuowani ludzie… i my gdzieś 
tam w strefie chilloutu, gdzie moż-
na odpocząć i miło spędzić czas 
przy starych grach. W taki sposób 
promujemy retro gaming, pokazu-
jemy że jest to coś fajnego. 

OKO: No właśnie, promocja re-
tro gamingu jest zasadniczym ce-
lem Waszej fundacji, zgadza się? 

PW: Tak, można w skrócie tak 
powiedzieć.

OKO: Dlaczego?
PW: Sam od zawsze wolałem 

dawne gry, i to nie tylko z powodu 
jakiejś nostalgii, ale po prostu: jest 
wiele tytułów, do których regular-

nie wracam - co pół roku, co rok - 
albo nawet nie tyle wracam, tylko 
po prostu nigdy nie przestałem w 
nie grać. Gram w dany tytuł od 
30 lat i np. jeszcze nie osiągnąłem 
jakiegoś poziomu, nie zrobiłem 
wszystkiego, co chciałbym zrobić, 
zwłaszcza z racji tego, że lubię gry 
strategiczne czy ekonomiczne, 
gdzie zawsze jest jakiś potencjał 
nowych wyzwań czy po prostu za-
bawy.

OKO: Wiele osób wraca dziś 
z nostalgii do dawnych gier od-
palając jakiś emulator [program 
symulujący inną maszynę i dzięki 
temu pozwalający grać w dawne 
gry na współczesnym komputerze 
- red.], ale Wy macie tutaj praw-
dziwy sprzęt z epoki!

PW: Dokładnie tak, zbieramy 
go gdzie możemy. Pierwsze wyda-
rzenie, jakie robiliśmy 12 lat temu 
polegało na tym, że skrzyknęliśmy 
się z grupką znajomych i każdy 
przyniósł to, co miał. Puściliśmy 
wtedy informację, że jest taki festi-
wal dawnych komputerów gier, że 
można przyjść i zagrać -  i okazało 
się, że są wariaci, którzy nie mają 
sprzętu, ale chcą na nim pograć, 
więc stwierdziliśmy, że pociągnie-
my to dalej, zrobimy więcej takich 
wydarzeń. 

OKO: Widzę, że dzieciaki pod-
chodzą do tych gier mocno entu-
zjastycznie, Jak sądzisz, czemu te 
stare gry są dla nich - nie mających 
przecież związanych z nimi nostal-
gicznych wspomnień - atrakcyjne 
w czasach, gdy dostępne są gry 
nowoczesne, o doskonałej grafice 
i bardzo rozbudowane?

PW: Te stare gry są bardzo kolo-
rowe, odwzorowanie barw na mo-
nitorach kineskopowych jest prze-
fantastyczne, dużo większa jest 
także wg. mnie głębia kolorów. To 
dzieci rusza. Co także ważne: plat-
formówki I w ogóle bardzo dużo 
gier z tamtych czasów mają cha-
rakter zręcznościowy i bardzo niski 
próg wejścia. Po prostu siadamy, 
łapiemy za joystick i od razu widzi-
my, co się dzieje. Są też bardzo gry-
walne, czuje się to od razu. Teraz 
też oczywiście nie brakuje gier dla 
dzieci, ale polega to na czymś tro-
szeczkę innym i wygląda inaczej. 
Wydaje mi się, że w starych grach 
jest coś... dobrego, i nie ma tu co 
zbytnio kombinować. 

W tym miejscu wyłączyliśmy 
nagranie, ale nie skończyliśmy roz-
mowy. Zauważyliśmy między in-
nymi, że wśród różnych ciekawych 
konsol, nietypowych monitorów 
i innych cieszących OKO artefak-
tów nie widać np. magnetofonów, 
przy pomocy których wgrywało się 
przecież gry przeznaczone na nie-
które platformy. Przemek potwier-
dził, że w wypadku niektórych roz-
wiązań fundacja idzie na pewne 
kompromisy, łącząc stare urządze-
nia z emulatorami, ponieważ co 
jak co, ale wielominutowe oczeki-
wanie na załadowanie gry, które 
wcale nie musiałoby zakończyć 
się powodzeniem, ma może swój 
urok, ale średnio sprawdziłoby się 
w sytuacji, gdy ktoś - szczególnie 
dziecko - chce w daną grę po pro-
stu zagrać. Rozsądkowi takiemu 
przyklaskujemy i.. cóż, mamy na-
dzieję, że to nie ostatnie spotkanie 
z retro gamingiem w Kozienicach!

Rozmawiał, oglądał i fatalnie 
skompromitował się przy próbie 
przejścia pierwszej planszy Super 
Mario

AlKo

Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice" 
Obsługa ruchu turystycznego: - wyjazdy jednodniowe, wycieczki 

kilkudniowe, obozy pobytowe - organizacja i obsługa grup przyjaz-
dowych (program, transport, catering, zlecenia indywidualne)

tel. 882 126 601
mail: biuro@przystanek-kozienice.pl;  osoba kontaktowa: Edmund Kordas


