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CASTING
DO FILMU

SZANSA ROZWOJU CZY ŚMIERTELNE ZAGROŻENIE?

W sporze rzadko przy-
taczane są, zrozumiałe 

głównie dla specjalistów, 
szczegóły techniczne, 

toczy się on raczej na 
poziomie wzajemnych 
oskarżeń o brak odpowie-
dzialności i należytej tro-
ski o zdrowie obywateli 
z jednej strony, z drugiej 
zaś o zacofanie i kolportaż  
teorii spiskowych.

Technologia promo-
wana jest przez Mini-
sterstwo Cyfryzacji – 
opracowany przez nie 

Przewodnik po sieci 5G 
znajdziecie Państwo np. na 
stronie Urzędu Miejskiego  
w  Kozienicach. 

Poruszamy temat, po-
nieważ docierają do 
nas niepotwierdzone 
informacje o przygoto-
waniach do inwestycji 
związanych z nową tech-
nologią także na terenie  
Ziemi Kozienickiej.

Tel. 531 897 600

Technologia mobilna piątej generacji, znana 
powszechnie pod skrótem 5G, budzi szeroko 

rozpowszechnione obawy i jest zarzewiem sporu 
pomiędzy jej zwolennikami, widzącymi w niej stan-
dard przeszłości i szansę na postęp, a przeciwnika-
mi, wskazującymi na niewystarczającą wg nich ilość  
i jakość badań nad wpływem tej technologii  
na zdrowie człowieka. 

5G
Czytaj str. 7
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BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, 
poz. 2204, 2348 oraz poz. 270, 492, 801 z 2019 roku)

informuje
że w dniach od 2 sierpnia 2019 roku do dnia 23 sierpnia 2019 

roku na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ko-
zienicach, ul. Parkowa 5 oraz na stronach internetowych Urzędu 
został podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wy-
kaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierża-
wę w drodze bezprzetargowej położonej w Kozienicach przy  
ul. Marii Skłodowskiej – Curie ozn. jako działka 2202/1-cz.

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

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, 
poz. 2204, 2348 oraz poz. 270, 492, 801 z 2019 roku)

informuje
że w dniach od 2 sierpnia 2019 roku do dnia 23 sierpnia 2019 

roku na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5 

oraz na stronach internetowych Urzędu został podany do pub-
licznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu 
nieograniczonego położonych w Kozienicach przy ul. Żerom-
skiego (grunt przy bramie cmentarnej od strony Kościoła Rzym-
skokatolickiego pw. Świętej Rodziny).

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

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu położonego w miejscowości Wola Chodkowska, 

Gmina Kozienice

Na  podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze 
zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/401/2018 
z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częś-
ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w miejscowości Wola Chodkowska, Gmina Ko-
zienice, 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częś-
ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w miejscowości Wola Chodkowska, Gmina Kozienice, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.08.2019r. 
do 10.09.2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 
5, 26-900 Kozienice, pok. nr 124, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Kozienicach: www.kozienice.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projek-
cie częściowej zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu  
26.08.2019r. o godz. 10:00 w sali nr 212 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie częściowej zmiany planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi do projektu częściowej zmiany planu miejscowego nale-
ży składać na piśmie do Burmistrza Gminy Kozienice z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 04.10. 2019r. w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 
26-900 Kozienice lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się 
również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-
nym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do 
prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 04.10.2019r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Ko-
zienice albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
urzad@kozienice.pl , bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym.

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

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36

OGŁASZA
I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wynajem lokalu użytkowego (garażu) Nr 11, 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 finanso-
wo - księgowego o dokonanej wpłacie na koncie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg,
• na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi figurować ten sam pod-
miot co przystępujący do przetargu ustnego, 
• na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetar-
gu, 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 możliwo-
ści 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 30 SIERPNIA 2019 ROKU O GODZ. 12:00

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

Burmistrz Gminy Kozienice
ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Kozienicach przy ul. 

Rodzinnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 2615/7 o powierzchni 111 m2, uregulo-
wanej w księdze wieczystej RA1K/00020573/1.

Forma sprzedaży – własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza wynosi 13.800 zł netto.  Wadium wynosi 10 % - 1380 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %
Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Kozienicach przy ul. Parkowej 5, pok. 212, wadium winno zostać wpłacone do dnia 12 września 2019 
roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Kozienicach PE-
KAO SA Oddz. Kozienice Nr 44 1240 5703 1111 0000 4904 2762 wadium we wskazanej wysokości, 
w pieniądzu najpóźniej do dnia 12 września 2019 roku. włącznie. Za datę wpłaty wadium uważa się 
datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ozn. jako działki ewidencyjne 
nr 2615/5 i 5567/2 z obrębu 0004 Kozienice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nie-
ruchomości.

Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Kozienicach oraz zamieszczone na stronach internetowych www.kozienice.pl,  
www.bip.kozienice.pl.

Organizator zastrzega sobie jedynie z ważnych powodów prawo odwołania ogłoszonego prze-
targu z zachowaniem przepisów art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środo-
wiska pok. nr. 4, tel 48 611 71 34.
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Zgodnie z dyrektywą unijną 
udział OZE w zużywanej przez 
Polskę energii elektrycznej 
ma wynosić minimum 15% 
do 2020 roku. Jak widać od-
nawialne źródła energii to nie 
tylko moda, która przyszła do 
nas z Zachodu ale zobowiąza-
nie wynikające z członkostwa 
w Unii Europejskiej i przyję-
tych dyrektyw. Z danych z Eu-
rostatu wynika, że w 2017 r. 
udział energii odnawialnej w 
konsumpcji energii elektrycz-
nej, cieplnej i w transporcie 
w Polsce wyniósł 10,9 proc. 
Dlatego przed Polską stoi za-
danie wywiązania się z przy-
jętych dyrektyw i umów, stąd 
liczne programy i propozycje 
dotyczące OZE skierowane 
bezpośrednio i pośrednio do 
prosumentów. 

Na terenie powiatu zwoleń-
skiego, radomskiego i biało-
brzeskiego Enea Wytwarzanie 
podpisała listy intencyjne z 
włodarzami gmin dotyczące 

współpracy związanej z od-
nawialnymi źródłami energii. 
Jest to bez wątpienia szansa 
na rozwój gmin, dodatko-
we wpływy do ich budżetu, 
poprawa stanu środowiska 
i redukcja produkcji CO2, co 
prowadzi do osiągnięcie celu 
unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej. 

Dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców mojej 
gminy Tczów  i znajomych 
cieszy się program „Czyste 
powietrze”. Dostaję dużo 
pytań dotyczących tego pro-
gramu, sposobu wypełniania 

wniosków, wysokości dofi-
nansowania, rodzaju prac i 
urządzeń, które można w pro-
gramie sfinansować. Jednak 
najwięcej pytań dotyczy insta-
lacji fotowoltaicznych, tego 
jaki jest poziom dofinanso-
wania i tu często pojawia się 
rozczarowanie, bo program 
zakłada preferencyjną pożycz-
kę na zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznej, która jest w 
pełni zwrotna. 

Beneficjenci bardzo chętnie 
korzystają z bezzwrotnego  
dofinansowania na wymianę 
kotłów, okien, drzwi, ocieple-
nia budynku, jednak energia 
ze słońca na kredyt nie cieszy 
się już tak dużym zaintere-
sowaniem. Mieszkańcy liczą 
na program, który przyniesie 
im od razu realne korzyści i 
oszczędności. Gminy z subre-
gionu radomskiego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 mają możliwość 
pozyskać środki na realizację 
programu, w ramach którego 
mieszkańcy mogą skorzystać 
z dofinansowania na urzą-
dzenia OZE na poziomie na-
wet 80%. Taka wysokość do-
finansowania jest korzystna 
i satysfakcjonująca dla bene-
ficjentów, dlatego za wszelką 
cenę należy szukać i korzystać 
z tego typu projektów, czy to 
indywidualnie czy za pośred-
nictwem jednostek samorzą-
du terytorialnego. 

Mazowsze jest regionem o 
największej (poza Śląskiem) 
konsumpcji energii przy ogra-
niczonych możliwościach pro-
dukcji energii w stosunku do 
potrzeb. Energia elektryczna 
i cieplna są produkowane w 
większości z paliw kopalnych, 
natomiast udział energii ge-
nerowanej ze źródeł odna-
wialnych stanowi poniżej 
10%. Należy zwiększyć ten 
wskaźnik. Podniesienie tego 
wskaźnika wpływa nie tylko 
pozytywnie na nasze środowi-
sko ale i na portfele. Zużywa-
jąc bezpośrednio 30% wypro-
dukowanej energii słonecznej 
oszczędzamy rocznie 1125 
złotych. Natomiast każda 
wyprodukowana i nie zużyta 
kWh trafia do sieci publicznej. 

Zgodnie z ustawą o OZE mo-
żemy ją odebrać w ciągu roku 
w stosunku 1:0,8. Wysyłając 
70% wyprodukowanej energii 
do sieci i odbierając ją w cią-
gu roku oszczędzamy 2 100 
zł rocznie. Co daje nam rocz-
ne oszczędności w wysokości 
3225 zł przy posiadaniu 5kW 
instalacji. Liczby nie kłamią i 
potwierdzają korzyść finanso-
wą płynącą do konsumenta.

Chciałabym wykorzystać 
swoje doświadczenie i zaanga-
żować się w dostęp do projek-
tów finansujących odnawialne 
źródła energii dla mieszkań-
ców naszego regionu i starać 
się je z sukcesem wdrażać.

Kinga Kołaga
Radna Powiatu 

Zwoleńskiego

Odnawialne Źródła Energii - korzyści dla Mazowsza 

Rosną nam Turystyczne Kozienice!
19 lipca, podobnie jak miesiąc wcześniej, odbył się w Mniszewie protest miesz-

kańców, mający formę dwugodzinnego blokowania drogi krajowej 79 
przez ciągłe przechodzenie na pasach w okolicach miejscowej szkoły podstawo-
wej. Celem protestu było skłonienie GDDKiA do zmian w projekcie modernizacji  
przebiegającej przez ich gminę drogi.

Coraz więcej słyszymy na temat OZE, czyli Odnawialnych Źródeł Energii. Na począt-
ku warto przybliżyć definicję OZE, bo nie zawsze do końca jesteśmy świadomi co kry-
je się pod tą „egzotyczną” nazwą. Odnawialne źródła energii (OZE) - są to takie źród-

ła energii, których wykorzystanie nie powoduje długotrwałego ich niedoboru, ponieważ 
są stosunkowo szybko odnawiane. Odnawialne źródła energii to przede wszystkim energia 
słoneczna, energia wiatru i wody, energia geotermalna oraz energia pozyskiwana z biomasy,  
czyli to co natura daje nam co dnia.

Sekcja Niezbędnik Turysty jest 
otwarta na zgłoszenia szerokiego 
wachlarza usługodawców, za-
prasza zatem do kontaktu stacje 
paliw, wypożyczalnie wszelkie-
go rodzaju sprzętu i dostarczy-
cieli innych usług, które mogą 

być atrakcyjne bądź niezbędne  
dla turystów.

Turystyczne Kozienice znaj-
dziecie Państwo w Inter-
necie pod adresem www.
turystyczne.kozienice.pl, na Fa-

cebooku www.facebook.com/
TurystyczneKozienice. Korespon-
dencję prosimy kierować na adres:   
turystyczne@kozienice.pl, kon-
takt telefoniczny zaś możliwy jest 
w godzinach 9.00 – 17.00 pod 
numerem 882 126 601.

Rusza Nabór Wolontariuszy Szlachetnej Paczki
Lubisz Ludzi,

Masz mnóstwo pozytywnej energii,
Los drugiego człowieka nie jest Ci obojętny,

 umiesz dzielić się swoi dobrem to czekamy właśnie na Ciebie!
Rusza Nabór Wolontariuszy Szlachetnej Paczki w Rejonie Kozienic  

i Pionek, do którego bardzo serdecznie Cię zapraszamy.
Gwarantujemy wspaniałe emocje, nowe znajomości i wiele atrakcji, 

których nie sposób przewidzieć.

 Zgłoś się już dziś na www.szlachetnapaczka.pl
Pomaganie to fajna sprawa, nigdzie indziej 

nie zdarza się taka zabawa!

NA MARGINESIE
Nieprzypadkowo na pierwszej stronie naszej gazety zadajemy 

pytanie dotyczące technologii 5G. Dociera do nas coraz więcej 
sygnałów od zaniepokojonych czytelników, a stan wiedzy prze-
ciętnego Polaka – w tym nas, mieszkańców Ziemi Kozienickiej – 
okazuje się być nader skromny. Oczekujemy więc, zarówno od 
władz państwowych, jak i samorządowych, dużo większej ak-
tywności i wyjaśnień, gdyż skromna broszurka Ministerstwa Cy-
fryzacji, o której wspominamy na stronie pierwszej, w praktyce 
niewiele wyjaśnia. To bardziej folder reklamowy niż rzetelna i 
wyczerpująca informacja.

Ten temat czy generalnie temat ochrony środowiska będzie 
niewątpliwie jednym z tematów rozpoczynającej się kampanii 
wyborczej do Sejmu RP. Poszczególne ugrupowania już za chwilę 
ogłoszą swoje listy. Według naszych informacji jednym z kandy-
datów z terenu Ziemi Kozienickiej z listy PiS będzie wiceprezes ds. 
pracowniczych ENEA Wytwarzanie, Marcin Łukasiewicz.

Z list koalicji PO-KO ponownie zamierza wystartować były bur-
mistrz Kozienic, Tomasz Śmietanka, jednak tym razem nie będzie 
kandydował z trzeciego miejsca, jak w poprzednich wyborach w 
2015 roku, lecz będzie to dużo bardziej odległe miejsce, być może 
nawet pozycja poza pierwszą dziesiątką.

Z ostatniej chwili krótko o dzisiejszej (środa, 07.08) nadzwy-
czajnej sesji powiatu dotyczącej sytuacji kozienickiego szpitala: 
jedno jest pewne, kilkudziesięciomilionowy dług jest, z czego, jak 
powiedział dyrektor Roman Wysocki, spłatę 28 milionów udało 
się rozłożyć na 12 lat. Obwarowane to jednak zostało różnymi 
ograniczeniami i to właśnie potrzeba oszczędności powoduje 
niekończące się konflikty z pracownikami, przede wszystkim z 
lekarzami, których części dyrektor zarzucił brak woli współpracy. 
O tym, że to płace są najważniejszym elementem kosztów szpi-
tala, niech świadczy fakt, że za miesiąc lipiec pochłoną one aż 
97% wszystkich przychodów szpitala. W bieżącym roku szpital 
ma już ponad sześciomilionową stratę, która pod koniec roku wg 
optymistycznego scenariusza wzrośnie do około 8 milionów. Po 
prostu strach się bać.

Edmund Kordas
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Akredytacja zawodników, wy-
dawanie numerów startowych,  
a także start i meta będą znaj-

dować się na terenie Gminne-
go Ośrodka Wypoczynkowego  
Polanka. 

Wydarzenie dofinansowano ze 
środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

 Warunkiem startu w zawo-
dach jest zgłoszenie się w biurze 
i uiszczenie opłaty startowej (z 
wyjątkiem mieszkańców gminy 
Garbatka-Letnisko). Odpłatny jest 
natomiast obowiązkowy numer 
startowy - 25 zł.

GARBATKA-LETNISKO

Umowa na Lewandowicz podpisana. Wkrótce rusza budowa

Wyścigi rowerowe Legia MTB Maraton zawitają do Garbatki Letnisko 

Długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców Garbatki-Letnisko staje się faktem.  
Umowa na budowę drogi ulicy H. Lewandowicz wraz z budową chodników, zjazdów na 

posesje i oświetleniem ulicznym w Garbatce-Letnisko została podpisana oficjalnie podpisana.

Wyścigi rowerowe Legia MTB Maraton zawitają do 
Garbatki-Letnisko. Wójt gminy Teresa Fryszkiewicz i Klub 

Kolarski Legia 1928 zapraszają 10 sierpnia na emocjonujące 
zawody. Wyścigi przygotowano z myślą o wszystkich,  
a więc nawet najmłodsi kolarze bedą mogli uczestniczyć  
w sportowej rywalizacji.

Umowę na budowę 3 ki-
lometrowego odcinka drogi  
w Garbatce-Letnisko podpisała 
wójt gminy Garbatka-Letnisko 
Teresa Fryszkiewicz oraz przed-
stawiciel firmy RDL z Lubartowa 
Janusz Białek.

 - Cieszę się, że już za kilka tygo-
dni rusza budowa tej drogi. W ra-
mach zadania zostanie poszerzo-
na istniejąca droga na odcinku od 
skrzyżowania z ul. 15 stycznia do 
skrzyżowania z ul.  Słoneczną. do 
szerokości 6 metrów, a w dalszej 
części do szerokości 5 metrów. 
Ponadto zakres prac obejmuje 
regulacje wysokościową istnie-

jącego chodnika oraz jego posze-
rzenie do szerokości 1,5 metra. 
– mówi wójt Teresa Fryszkiewcz

 Na dalszym odcinku zaplano-
wano nowy chodnik o szerokości 
1,5 będący kontynuacją wcześ-
niejszego, a za skrzyżowaniem z 
ul. Fabryczną budowę nowego 
prawostronnego chodnika o sze-
rokości 2 metrów, przyległego 
do krawężnika. Inwestycja obej-
mować będzie korektę łuków na 
skrzyżowaniach, budowę zjaz-
dów do posesji oraz budowę 
oświetlenia ulicznego. 

Na realizację tego zadania Gmi-

na Garbatka-Letnisko otrzymała 
dofinansowanie ze środków unij-
nych. Prace rozpoczną się jeszcze 
w tym roku a ich koszt wyniesie 
blisko 3,6 miliona złotych. Inwe-
stycja w 63,63 % finansowana 
jest ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020  i własnych Gmi-
ny. Wykonawcą budowy ulicy 
jest Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Lubartów S.A. z siedzi-
bą w Lubartowie czas realizacji 
inwestycji do 30 czerwca 2020r. 
Budowa ulicy rozpocznie się na 
przełomie sierpnia - września.

Program zawodów i dystanse:
Od godz. 10:00 - akredytacja zawodników, wydawanie numerów 
startowych
12:00 - start dystansu GIGA - 5 rund po 13 km (łącznie 65 km)
12:05 - start dystansu MEGA - 3 rundy po 13 km, łącznie 39 km
12:10 - start dystansu MINI 1 runda, 13 km
12:15 - start dystansu MIKRO 4-6 lat, rower dowolny, kas obowiąz-
kowy
13:30 - nagradzanie dystansu MIKRO/MINI
15:00 - nagradzanie dystansu MEGA/GIGA
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Obchody w Kozienicach 100. 
rocznicy powstania Polskiej Policji 
miały szczególny charakter, bo to-
warzyszyło im nadanie kozienickiej 
jednostce sztandaru. Uroczystość 
odbyła się 9 lipca, a poprzedziła 
ją Msza Święta, w kościele p.w. 
Św. Rodziny w Kozienicach, którą 
celebrował ksiądz biskup Henryk 
Tomasik wspólnie z kapelanami 
Policji. Po mszy, kompania hono-
rowa Policji, Orkiestra Reprezen-
tacyjna Komendy Głównej Policji, 
policjanci i goście przemieścili się 

na plac przy krytej pływalni Delfin, 
gdzie dowódca uroczystości złożył 
meldunek Zastępcy Komendanta 
Głównego Policji nadinsp. Kamilo-
wi Brasze. W trakcie uroczystości 
odczytano Akt Nadania Sztandaru 
podpisany przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji El-
żbietę Witek oraz Akt Wręczenia 
Sztandaru.

Dla upamiętnienia tego histo-
rycznego wydarzenia ceremonię 
dopełniło symboliczne wbicie 
gwoździ honorowych w drzewiec 

sztandaru, w tym przez Preze-
sa Enei Wytwarzanie, Antoniego 
Józwowicza. Złożono również pod-
pisy w księdze pamiątkowej. 

W dalszej części uroczystego 
apelu, w ramach obchodów Świę-
ta Policji, odbyła się ceremonia 
wręczenia policjantom aktów mia-
nowania na wyższe stopnie. Uro-
czysty apel zakończyło odprowa-
dzenie sztandaru przez kompanię 
honorową.

W drugiej części obchodów 
odbył się piknik rodzinny z po-
kazami sprzętu policyjnego oraz 
wojskowego, laboratorium krymi-
nalistycznego, prezentacjami grup 
rekonstrukcyjno-historycznych. 
Swoje stoisko miała też obok Ko-

zienickiego Parku Krajobrazowego, 
Sanepidu czy Ośrodka Profilaktyki 
Uzależnień Enea Wytwarzanie. 
Cieszyło się ono ogromnym za-
interesowaniem, odwiedzały je 
tłumy, oprócz Elektrowni promo-
wało się na nim także sprawujące 
nad Elektrownią nadzór przyrod-
niczy Mazowiecko-Świętokrzyskie 
Towarzystwo Ornitologiczne. Za-
prezentowało ono między innymi 
dopiero co wydaną broszurę na 
temat występujących tu ptaków.   

Mazowieckie Święto Policji od-
było się w Radomiu 18 lipca. Po 
Mszy Świętej pododdziały policyj-
nej asysty honorowej i Orkiestry 
Reprezentacyjnej Policji przema-
szerowały na Plac Jagielloński 
w Radomiu, gdzie miał miejsce  
uroczysty apel. 

W uroczystościach uczestni-
czyli Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji Jarosław Zieliński, 
Szef Gabinetu Politycznego Pre-
zesa Rady Ministrów Marek Su-
ski, Wicewojewoda Mazowiecki 

Artur Standowicz oraz Zastępca 
Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Kamil Bracha. 

W tym gronie znaleźli się tak-
że przedstawiciele Enei Wy-
twarzanie – Prezes Zarządu 
Antoni Józwowicz oraz Wicepre-
zes ds. Pracowniczych Marcin  
Łukasiewicz.

Po południu rozpoczął się fe-
styn rodzinny, w trakcie którego 
odbył się pokaz musztry paradnej 
w wykonaniu uczniów Szkoły im. 
72 Pułku Piechoty w Radomiu, 
pokazy tresury psów służbowych, 
pokazy taktyk i technik interwen-
cji, pokazy ratownictwa medycz-
nego, rowerowy tor przeszkód, 
konkursy, zabawy edukacyjne dla 
najmłodszych. Imponująco wy-
glądała przygotowana przez Eneę 
Wytwarzanie Strefa Bezpieczeń-
stwa z licznymi animacjami, kon-
kursami i zabawami. Odwiedziły 
ją setki dzieci i dorosłych, na każ-
dego czekały słodycze i gadżety 
w postaci chociażby elementów 
odblaskowych. 

ENEA WYTWARZANIE ROZSZERZA WSPÓŁPRACĘ Z KOZIENICKIM KLUBEM SIATKÓWKI
Enea Wytwarzanie kolejny rok z rzędu będzie wspierać Kozienicki Klub Siatkówki. 

W trakcie piątkowej konferencji poinformowano o objęciu klubu sponsoringiem 
tytularnym, dzięki któremu drugoligowa drużyna seniorów będzie występowała pod 
nazwą Enea KKS Kozienice. Podsumowano także dotychczasową współpracę Enei z klubem  
i omówiono plany na przyszłość. 

Udana współpraca z Kozieni-
ckim Klubem Siatkówki zaowo-
cowała przedłużeniem umowy 
o kolejny rok i jej znacznym  
rozszerzeniem. 

- To bardzo ważny dzień dla 
Kozienic oraz Enei Wytwarza-
nie. Jako największy praco-
dawca oraz firma w regionie 
cieszymy się z kontynuacji 
współpracy z Kozienickim Klu-
bem Siatkówki. Sponsoring ty-
tularny KKS Kozienice otwiera 
nowy etap tej współpracy za-
równo dla Enei Wytwarzanie, 
jak i dla klubu. Nasza firma 
aktywnie wspiera siatkówkę 
na najwyższym poziomie w re-
gionie. Od kilku lat jesteśmy 
sponsorem Grand Prix Polski  
w Siatkówce Plażowej Kobiet 
oraz Turnieju Partnerstwa Re-
gionalnego w Kozienicach. 
Wspieramy również Czarnych 
Radom, jeden z najlepszych klu-
bów siatkarskiej Plus Ligi. Teraz 
Enea Wytwarzanie doda jesz-
cze więcej mocy zawodnikom 
Kozienickiego Klubu Siatkówki. 
Mamy nadzieję, że pomoże im 
to osiągać coraz lepsze wyniki - 
powiedział Marcin Łukasiewicz,  
wiceprezes Enei Wytwarzanie. 

Energia od Enei Wytwarzanie 
popłynie nie tylko do drużyny 
seniorów. W ramach współpra-
cy klub będzie również wspierał 
rozwój i szkolenie najmłodszych 

adeptów siatkówki w Kozie-
nicach. KKS zorganizuje m.in. 
międzyszkolny cykl turniejów 
Enea Cup dla dzieci i młodzieży 
biorących udział w Enei Akade-
mii Sportu. Młodzież z Kozienic 
będzie miała także okazję wziąć 
udział w mini-obozie Enea 
Volley Camp i trenować pod 
okiem reprezentantów Polski 
w siatkówce oraz zawodników  
siatkarskiej Plus Ligi. 

- Dzisiejsze wydarzenie jest 
ważnym momentem dla nasze-
go klubu oraz dla kibiców i ca-
łego środowiska siatkarskiego 
w Kozienicach. Dzięki wsparciu 
od Enei Wytwarzanie możemy 
spokojnie funkcjonować i sku-
pić się wyłącznie na własnej 
grze w zbliżającym się, nowym 
sezonie. Z dumą i entuzjazmem 
witamy Eneę nie tylko na ko-
szulkach, ale również w nazwie 
naszej drużyny. Mamy nadzie-
ję, że Enea zostanie z nami na 
dłużej. Wierzymy, że długofalo-
we, wspólne działania zaowo-
cują coraz wyższym poziomem 
sportowym i w efekcie pozwolą 
powalczyć o awans na zaplecze 
siatkarskiej Plus Ligi - powie-
dział Tomasz Jagiełło, prezes 
Kozienickiego Klubu Siatkówki. 

Enea Wytwarzanie, jako fir-
ma odpowiedzialna społecz-
nie, aktywnie angażuje się 
w projekty sponsoringowe  

w regionie. Firma wspiera m.in. 
drużyny siatkarskie i piłkarskie 
oraz jest sponsorem sportowych 
imprez w Kozienicach, takich 
jak: Grand Prix Polski w Pły-
waniu, jednych z największych  
w Polsce zawodów skateboardo-
wych - Hunt Your Goat Kozienice 
Contest, a także Enea Kozienice 
Triathlon, którego kolejna edycja 
odbędzie się już 25 sierpnia.

Święta Policji z udziałem Enei Wytwarzanie 
Najpierw świętowała kozienicka Policja, kilka dni później 

odbyło się w Radomiu Mazowieckie Święto Policji. 
Partnerem obu wydarzeń była Enea Wytwarzanie. 

Umowę podpisali, od prawej: Marcin Łukasiewicz, wiceprezes ENEA Wytwarzanie do spraw 
pracowniczych, Tomasz Jagiełło, prezes Kozienickiego Klubu Siatkówki i Krzysztof Jeziorowski,  
członek zarządu KKS.

n 
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Budowa ciągu rowerowo-pieszego na Babią Górę.n 

Przebudowa Alei 1. Maja.n 

Nowy kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Dookoła Mazowsza” w Kozienicach! 

Inwestycje w toku

Realizowane inwestycje
w gminie Kozienice

W dniu 30 lipca 2019 r. Gmina 
Kozienice ogłosiła przetarg na 
zakup i dostawę 2 autobusów 
klasy midi z napędem elektrycz-
nym wraz z ładowarką typu plug 
in. Wszelkie niezbędne  infor-
macje dotyczące przedmiotu 
zamówienia można uzyskać pod 
adresem: www.bip.kozienice.
pl. Oferty lub wnioski o dopusz-
czenie do udziału w postępowa-
niu należy przesyłać drogą elek-
troniczną za pośrednictwem:  
https://miniportal.uzp.gov.pl. 

Termin składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu:  
2 września 2019 r., godzina: 
09:00. Zakup współfinansowa-
ny jest z dotacji w wysokości  
2 745 360,00 pochodzących ze 
środków z funduszu GEPARD 
zarządzanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.

W dniu 31 lipca 2019 r. Bur-
mistrz Gminy Kozienice podpisał 
umowę na realizację zadania pn.  
,,Przebudowa drogi dojazdowej 
nr 170520W w m. Chinów  do 
gruntów rolnych’’. 

W przeprowadzonym postępo-
waniu przetargowym wyłoniona 
została firma: Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych i Montażo-
wych BUDOMONT s.c Tadeusz i 
Bartłomiej Głowiccy, ul. Wojska 
Polskiego 8, 26-900 Kozienice.

Przedmiotem inwestycji jest 
przebudowa drogi dojazdowej 
nr 170520W w m. Chinów do 

gruntów rolnych o nawierzchni 
z betonu asfaltowego na po-
wierzchni 1782, 50 m2 i długości 
500 m na odcinku od istniejącej 
nawierzchni bitumicznej w kie-
runku południowo- zachodnim  
Zadanie współfinansowane jest 
z dotacji ze środków finanso-
wych budżetu Województwa 
Mazowieckiego na zadanie z 
zakresu budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych, na które Gmina Kozie-
nice pozyskała 95 000,00 zł. 
Planowany łączny koszt zadania  
to kwota 250 000,00.

W dniu 2 sierpnia 2019 r. Gmi-
na Kozienice uzyskała prawomoc-
ne pozwolenie na rozbudowę 
Publicznego Żłobka Miejskiego w 
Kozienicach. W wyniku rozbudo-
wy powstaną trzy sale zabaw dla 
24 maluchów. Bezpośrednio z sal 
będzie dostępny taras, gdzie ma-
luchy będą mogły leżakować na 
świeżym powietrzu. W ramach 
zadania uwzględniono również 
pierwsze wyposażenie obiektu. 
Na realizację inwestycji Gmina 
Kozienice pozyskała 528 000,00 
zł środków zewnętrznych. Łącz-
ny planowany koszt zadania to 

kwota 1 376 000,00 zł. W ramach 
zadania zostanie wybudowany 
obiekt o pow. użytkowej 260 
m2. wraz z zagospodarowaniem 
terenu. Inwestycja realizowana 
jest w formule projektuj – buduj. 
Zgodnie z programem funkcjo-
nalnym obiekt połączony bę-
dzie ze starą częścią łącznikiem, 
dzięki czemu możliwe będzie 
dostarczanie posiłków z istnieją-
cej już kuchni, co obniżyło koszty 
o budowę dodatkowej kuchni. 
Parce przygotowawcze na tere-
nie inwestycji zostały rozpoczęte  
dnia 5 sierpnia br.

Od 29 lipca br., Zarzą-
dzeniem Burmistrza 

Gminy Kozienice, obowiąz-
ki kierownika Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kozienicach  
pełni Ewa Wysocka.

Ewa Wysocka ma 41 lat, po-
siada wykształcenie wyższe, jest 
absolwentką ekonomii  Wyż-
szej Szkoły Gospodarowania 
Nieruchomościami w Warsza-
wie, a także magistrem admi-
nistracji. Posiada także spe-
cjalizację z zakresu organizacji  
pomocy społecznej.

Swoją drogę zawodową roz-
poczynała w 2000 roku w ad-
ministracji rządowej, pracując 
w jednostkach wojskowych 
w Warszawie. Zajmowała się 
między innymi:  planowaniem 
potrzeb finansowych, biorąc 
udział w opracowywaniu bu-
dżetów  dotyczących gospo-
darki nieruchomościami, pro-
wadzeniem spraw zamówień 
publicznych oraz udziałem  
w komisjach przetargowych i ko-

ordynacją czynności związanych  
z zawieraniem umów.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kozieni-
cach  pracuje od 2013 roku, gdzie 
do tej pory prowadziła sprawy z 
zakresu świadczeń pomocy spo-
łecznej, świadczeń rodzinnych 
i świadczeń wychowawczych.  
Opracowywała  bieżącą analizę 
wydatków finansowych, świad-

czeń przyznanych jak również 
świadczeń nienależnie pobra-
nych. Zajmowała się prowadze-
niem postępowań o zamówienia 
publiczne, a także sprawozdaw-
czością finansowo-rzeczową  
z zakresu świadczeń pomocy 
społecznej.

Prywatnie Pani Ewa jest szczęś-
liwą żoną i mamą dwóch synów.

27 lipca br. Kozienice - już po raz 16 - stały się stolicą kolarstwa szosowego. 62. edycja 
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Dookoła Mazowsza” zorganizowana została 

przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia-Team” oraz Gminę Kozienice, 
przy wsparciu Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

Wszystkich uczestników zawo-
dów oraz miłośników kolarstwa 
szosowego powitał Burmistrz 
Gminy Kozienice – Piotr Kozłowski. 

Tegoroczne zawody rozpoczęły 
się od rywalizacji miłośników ko-
larstwa amatorskiego. Zawodnicy 
wystartowali w trzech formułach 
wyścigów: Mazovia Master II po-
konując trasę 63 km, Mistrzostwa 
Kozienic długości 31 km i Mini Ma-
zovia również długości 31km. 

Mini-wyniki:
I miejsce – Igor Rydzyński (KS Spo-
łem Łódź)
II miejsce – Aleksander Jałkowski 
(KS Społem Łódź)
III miejsce – Adam Gala (KS Spo-
łem Łódź)

Master-wyniki:
I miejsce – Viktor Huzow
II miejsce – Tomasz Majewski
III miejsce – Steve Whittington

Mistrzostwa Kozienic - wśród 
panów pierwszy linię mety prze-

kroczył Marcin Kosiński z czasem 
00:53:57 natomiast  wśród Pań 
najlepsza była Pani Anna Wołos 
osiągając wynik czasowy 00:53:57.

Następnie na starcie stanęli za-
wodnicy najsilniejszych ekip kolar-
skich z całej Europy. 

Po oficjalnej prezentacji dru-
żyn przed publicznością – na linii 
startowej etapu touru zlokali-
zowanej przed kozienicką krytą 
pływalnią „Delfin” – ustawiło się 
ponad 140 zawodników. Na tra-
sie liczącej 165 kilometrów (pięć 
okrążeń po 33 kilometry każde) 
wiodącej przez: Stanisławice, Sta-
nisławów, Ursynów, Brzózę, Sewe-
rynów, Nowy Łuczynów, Kozienice  
(ul. Chartowa, Głowaczowska, 
Sportowa, Warszawska i Legio-
nów) rozegrała się zacięta walka.

Pierwszy z peletonu z czasem 3h 
26’34” finiszował Polak – Stanisław 
Aniołkowski (CCC Development 
Team) i tym samym został pierw-

szym liderem imprezy. Drugi na fi-
niszu był duńczyk, Louis Bendixen 
(Team COOP) natomiast trzeci był 
Norbert Banaszek (HUROM BDC 
Development). Wszystkie trzy lot-
ne premie zdobył Grzegorz Stęp-
niak z ekipy Wibatech.

Pamiątkowe puchary i nagrody 
dla zwycięzców wręczył Burmistrz 
Gminy Kozienice: Piotr Kozłowski 
dziękując uczestnikom za dostar-
czenie kibicom niesamowitych 
wrażeń i emocji. Gratulacje za-
wodnikom złożył również dyrektor 
Kozienickiego Centrum Rekreacji i 
Sportu – Marcin Zmitrowicz. Nad 
całością czuwał dyrektor wyścigu: 
Marcin Wasiołek, który dziękując 
za dotychczasową współpracę 
przy realizacji imprezy sportowej 
dla miłośników kolarstwa szoso-
wego, wręczył pamiątkowe odzna-
czenia dla organizatorów i władz 
samorządowych gminy Kozienice.
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CASTING!
W piątek 9 sierpnia odbędzie się w 
sali kinowej CK-A casting do nowego 
krótkometrażowego filmu Katarzyny 
Jungowskiej pt. “Wiedźma”, który 
kręcony będzie w Kozienicach w 
dniachod 12 do 14 sierpnia. Ekipa 
poszukuje osób, które zagrałyby 
postaci obecne na weselu.

Mile widziane podczas castingu będą oso-
by w każdym wieku -  dzieci, młodzież i doro-
śli, w tym seniorzy. Dla zakwalifikowanych, 
dzień zdjęciowy - 14 sierpnia będzie oczywi-
ście płatny (100 zł).

W filmie wystąpią  znani aktorzy, w tym 
Grażyna Szapołowska oraz Daniel i Rafał Ol-
brychski.

Na casting zapraszają Burmistrz Gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski, Mushchelka Pro-
duction S.A. oraz Kozienicki Dom Kultury im. 
Bogusława Klimczuka.

50 lat? To mało!
Ważna uroczystość odbyła się we wtorek, 6 sierpnia, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kozienicach. Burmistrz Piotr Kozłowski wręczył trzynastu parom 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  Te przyznawane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medale służyć mają wyróżnieniu osób, które w jednym 
związku małżeńskim przeżyły razem co najmniej 50 lat. Podczas kozienickiej uroczystości obecna była jedna para, która przeżyła wspólnie aż 66 lat!

Odznaczone pary:
1. Elżbieta i Kazimierz BŁASZKIEWICZ – 51 lat
2. Janina i Edward CICHOWSCY – 51 lat
3. Władysława i Henryk FILA – 56 lat
4. Wiesława i Jan GÓRKA – 51 lat
5. Irena i Zenon KOMOREK – 50 lat
6. Krystyna i Jan KONOPKA – 53 lat
7. Natalia i Józef KWAŚNIK – 66 lat
8. Kazimiera i Tadeusz PAWLONKA – 50 lat
9. Jadwiga i Marek PIWOŃSCY – 51 lat
10.Józefa i Mieczysław SZEWCZYK – 51 lat
11.Marianna i Stefan WIĄCEK – 50 lat
12.Zenona i Franciszek WIELĄDEK – 51 lat
13.Gertruda i Adam WOCHNIAK – 51 lat

n Natalia i Józef KWAŚNIK są małżeństwem już 66 lat!
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GMINA JEDLIŃSK

Pielgrzymi z parafii Jedlińsk wyruszyli
6 sierpnia wyruszyła jedlińska grupa pielgrzymów w ramach 

41. Pieszej Pielgrzymki Radomskiej na Jasną Górę.

Kilkudziesięciu pątników z 
parafii dekanatu jedlińskiego 
tworzy 17. grupę radomskiej 
pielgrzymki. W tym roku towa-
rzyszy im hasło „W mocy Bożego 
Ducha. Tak jam Maryja, podążaj 
drogą…”

Pielgrzymka rozpoczęła się 
mszą świętą odprawioną przez 
biskupa Henryka Tomasika na 
terenie Seminarium Duchowne-
go w Radomiu. Zakończy się 13 
sierpnia w godzinach popołu-
dniowych, kiedy pielgrzymi dotrą 
do Częstochowy, gdzie na wałach 
jasnogórskich odprawiona zosta-

nie uroczysta msza święta.
W tym roku uczestnicy piel-

grzymki po raz pierwszy będą 
mogli korzystać z pewnych udo-
godnień. Organizatorzy zapewnili 
mobilne toalety, namiot medycz-
ny oraz możliwość ładowania 
telefonów komórkowych, ale 
najważniejszą nowością są dwa 
mobilne prysznice, które bardzo 
ułatwią zadbanie o higienę na 
pielgrzymkowym szlaku.

Wszystkim pielgrzymom 
życzymy wytrwałości oraz 
szczęśliwego i bezpiecznego  
dotarcia do celu.

Ulga dla przedsiębiorców Zwrot akcyzy 
dla rolnikówGmina Jedlińsk wprowadziła dla przedsiębiorców prefe-

rencję podatkową w postaci  zwolnień od podatku od 
nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie 
nowych miejsc pracy.

Wójt Gminy Jedlińsk przypomina o możliwości odzyskania przez rolników części podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z uchwałą, podjętą na 
wniosek wójta gminy na czerw-
cowej sesji rady gminy, z podat-
ku od nieruchomości zwolnione 
będą grunty, budynki lub ich czę-
ści oraz budowle lub ich części, 
położone na terenie gminy Jed-
lińsk, związane z realizacją no-
wej inwestycji, w wyniku której 
utworzone zostały nowe miejsca 
pracy, a także stanowiące włas-
ność przedsiębiorcy, który po raz 
pierwszy na terenie gminy Jed-
lińsk zrealizuje nową inwestycję.

Zwolnienia przyznawane będą 
na okres od 1 roku do 5 lat. Wa-
runki udzielania zwolnień oraz 
wymagane dokumenty zostały 
określone w uchwale rady gminy, 
która dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Jed-
lińsk na stronie bip.jedlinsk.pl 
(uchwała Nr IX/33/2019).

Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Referacie Podatków i 
Opłat Urzędu Gminy (pok. nr 09) 
i pod nr telefonu 48 32 13 066.

Drugi termin składania wnio-
sków w 2019 r. przypada na okres 
od 1 sierpnia do 2 września 2019 
r. Do wniosku należy załączyć: 

• faktury VAT (lub ich kopie) 
stanowiące dowód zakupu oleju 
napędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 lutego 2019 r. do 
31 lipca 2019 r.

• w przypadku producentów 
rolnych ubiegających się o zwrot 
podatku akcyzowego, którzy 
oprócz posiadania użytków rol-
nych, prowadzą także chów lub 
hodowlę bydła - dokument wyda-
ny przez kierownika biura powia-
towego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa zawiera-
jący informacje o liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych byd-
ła będącego w posiadaniu pro-
ducenta rolnego – nie dotyczy 
producentów rolnych, którzy już 
przedkładali dokument z ARiMR  
w pierwszym okresie 2019 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzo-
wego w 2019 r. wynosi: 100,00 
zł × ilość ha użytków rolnych 
oraz 30,00 zł × średnia roczna 
liczba dużych jednostek przeli-
czeniowych bydła.

Wypłata zwrotu podatku akcyzo-
wego w przypadku złożenia wnio-
sku w drugim okresie 2019r. nastąpi 
przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku w terminie od 
1 do 31 października 2019 r.

Jednym z udogodnień tegorocznej pielgrzymki są mobilne prysznice.n 
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PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ

SZAMBA BETONOWE

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

połączenie budynku ze zbiornikiem.

od 2 - 12 m3

 juz od 650zł

.

.

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dwukółkę do ciąg-
nika rolniczego. Długość 3m sze-
rokość 1,25m wys. 55 cm, opony 
15. Nowa, cena do uzgodnienia 
tel 509113924

TOWARZYSKIE

• Sprzedam mieszkanie włas-
nościowe 50,80 m2 na IV pię-
trze w Kozienicach. Miesz-
kanie na dwie strony, obok 
bloku znajduje się plac zabaw, 
a w pobliżu centra handlowa  
tel. 500835887
• Sprzedam plac 516m2 przy 
ul. Przytulnej  w Kozienicach 
tel. 608790207
• Sprzedam garaż murowa-
ny duży nie standardowy 
25m2, przy ul. Głowaczow-
skiej notarialnie Kozienice  
tel. 603-161-128

• Sprzedam tylni siłownik do ko-
parki case 98 rok tel. 668803997
• Sprzedam 2 białe szafki. Wy-
miary: dł. 50 cm szer. 51 cm 
wys. 200 cm Tel. 504614816
• Sprzedam betoniarkę do re-
montu -  średniej wielkości. tel 
48-614-91-85 lub 48-614-52-34
• Sprzedam, dwa akordeony 
niemieckie, sedesy poznańskie, 
antyki. tel. 668-803-997
LIBERS GRAMY WESELA SOLID-
NIE TEL 609683237
• Wynajmę mieszkanie w Ko-
zienicach, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka. tel. 572-568-757
• Sprzedam używane meble 
oraz wyposażenie domu, pom-
py do wody. tel. 608790207
• Sprzedam wóz do ciągnika 
dł. 5,50m szer. 1,60m cena do 
uzgodnienia.  tel. 509113924
• Kupię starocie, beczki, niecki, 
dzieże, stare kredensy, szafy, 
kwietniki, kołowrotki, lampy, 
umywalki, serwantki i wiele in-
nych starych rzeczy i przedmio-
tów. tel 511 088 148

PRACA

• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach ok. Piaseczna. 
Praca stała Trasa Ryki Dęblin Ko-
zienice. INF pod nr 786 285 551, 
od 10 do15  tel. 721458267
• Zatrudnię pracowników do 
masarni. Telefon: 606-259-458
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Zatrudnię przy produkcji 
szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Mężczyzna 45 lat pozna 
szczupłą kobietę z Kozie-
nic i okolic. Czekam na smsy.     
Tel 508 615 325
• Samotny wdowiec 72lata, 
pozna miłą, sympatyczną  Pa-
nią w wieku od 65-70lat   
tel. 537-430-830

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

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

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

czeniem na działalność usługowo-pensjonatową. 
Tel  603 762 223

RÓŻNE
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Drugi Pionkowski Dzień Pszczoły 
w Bartnym Kącie
W niedzielę 4 sierpnia już po raz drugi odbył się Pionkowski Dzień Pszczoły w Bartnym 

Kącie. Inicjatywa organizacji tego święta wynika z chęci zwrócenia uwagi na ważną rolę 
tych owadów ale również z potrzeby ożywienia i rozpropagowania Bartnego Kąta. W tym 
miejscu leśnicy chcą przywrócić pamięć o bartnictwie czyli najstarszej formie pszczelarstwa.

Główne obchody poprzedził 
„gwiaździsty” rajd rowerowy, na 
który uczestnicy przyjeżdżali nie 
tylko zorganizowanymi grupami ale 
również indywidualnie. Trasy rajdu 
prowadziły z różnych miejscowo-
ści m. in z Pionek, Jedlni czy Kozie-
nic. Nie zabrakło również pieszych 
uczestników, którzy tego dnia przy-
byli do Bartnego Kąta.

Obchody rozpoczęły się o godzi-
nie 14:00 uroczystą mszą świętą, 
którą celebrował

ks. Mariusz Wincewicz oraz ks. 
Janusz Smerda. Kolejnym punktem 
uroczystości był koncert Zespołu 
Sygnalistów Myśliwskich z Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Radomiu. To nie jedyna atrakcja, 
która tego dnia czekała na przyby-
łych gości. Degustacja dań z dziczy-
zny oraz ciast, które przygotowało 
Koło Gospodyń Wiejskich „Marian-
ki”, zaostrzyły apetyt uczestników 
do wspólnej zabawy. 
Na festynie nie zabrakło 
kolorowych straganów 
przygotowanych przez 
współorganizatorów 
wydarzenia. Stowa-
rzyszenie Pszczelarzy 
Puszczy Kozienickiej w 
Pionkach, koło pszcze-
larskie w Kozienicach 
oraz leśnicy z Nadleś-
nictwa Kozienice przy-
gotowali stoisko pełne 
pszczelich produktów. 

Dużą atrakcją okazał się żywy ul, a 
także degustacja miodów. Pszcze-
larze przygotowali również cie-
kawe warsztaty tematyczne dla 
najmłodszych uczestników festynu.  
Na stoisku  Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego zarówno dzieci 
jak i dorośli mogli uczestniczyć w 
zajęciach przyrodniczych, a także 
pogłębić swoją wiedzę o Puszczy 
Kozienickiej. Odwiedzający tego 
dnia Bartny Kąt mieli możliwość 
zakupu roślin miododajnych, któ-
re zaprezentowało gospodarstwo 

ogrodniczo-szkółkarskie ROSA. Dla 
najmłodszych przygotowano rów-
nież zabawy na stoiskach Centrum 
Aktywności Lokalnej oraz Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Pionkach. 
Malowanie twarzy, puszczanie 
kolorowych baniek czy tworzenie 
pszczelich obrazów na folii to tylko 
część atrakcji przygotowanych dla 
maluchów. W organizację imprezy 
włączyły się również Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej w Pionkach, które 
tego dnia przygotowały stoisko 
prezentujące twórczą pracę pod-
opiecznych ośrodka. O oprawę mu-
zyczną zadbał zespół Red's Music.

Dzień Pszczoły w Bartnym Kącie 
organizowany kolejny rok z rzędu 
spotkał się z dużym zainteresowa-
niem lokalnej społeczności. Głów-
nymi organizatorami tegorocznego 
wydarzenia byli Nadleśnictwo Ko-
zienice, Stowarzyszenie Pszczelarzy 
Puszczy Kozienickiej w Pionkach, 

Miasto Pionki i Gmina Pionki 
we współpracy z Kozienicki 
Park Krajobrazowy, Centrum 
Aktywności Lokalnej w Pion-
kach, Miejski Ośrodek Kultury 
w Pionkach, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej Pionki, Pionkow-
skie Towarzystwo Rowerowe, 
PTTK Kozienice, Parafia NMP 
Królowej Polski w Pionkach, 
Parafia pw. św. Mikołaja w Jed-
lni, Parafia Świętego Krzyża w 
Kozienicach, Stowarzyszenie 
Centrum Młodzieży ARKA.

Pionki otrzymają blisko 
milionową dotację na 
modernizację oczyszczalni
23 lipca bieżącego roku przy współpracy Przedsiębiorstwa 

Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach 
oraz burmistrza Pionek Roberta Kowalczyka podpisano 
aneks do umowy o dofinansowanie przebudowy  
i modernizacji oczyszczalni. 

Umowa została podpisana w 
2016 roku, w ramach projek-
tu współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków 
funduszu spójności. Pierwot-
nie umowa opiewała na kwotę 
dofinansowania 18 milionów 
718 tys. 493 zł 58 gr. W zeszłym 
miesiącu dzięki staraniom za-
rządu spółki oraz burmistrza 
miasta kwota ta została zwięk-

szona do sumy 19 milionów 638 
tys. 285 zł. 44 gr.  Przewidywa-
ny termin zakończenia prac to 
koniec bieżącego roku. Jak jed-
nak informuje prezes Przedsię-
biorstwa Wodno Kanalizacyjno 
Ciepłowniczego Pionki Robert 
Pyryt, prace na oczyszczalni 
przebiegają na tyle sprawnie, 
że data zakończenia prac może 
ulec znacznemu skróceniu.
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DIETETYK RADZI
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Woda, góry, trochę lasu. NUDA!
Wywiad z Pauliną.  Cz. 3

Trzecia część wywiadu pocho-
dzącego z prowadzonego przez 
naszą czytelniczkę bloga Walk 
With Photography.

WWP: Jest coś, co nagle wyda-
ło Ci się piękne w Polsce, gdy tu 
wróciłaś?

 P: Pierwsze to na pewno sy-
stem edukacyjny. Jak robiłam 
porządki w pokoju i znalazłam 
reklamy profili, jakie są w szko-
łach ponadgimnazjalnych, to się 
rozpłakałam, że nie wybrałam, 
któregoś z nich tylko Norwegię.

Moi znajomi. Za każdym razem 
jak przyjeżdżałam to spotykałam 
się z kilkoma psiapsiami i zauwa-
żyłam, jak wiele straciłam. Przez 
ostatni rok, ponad rok, na każdą 
myśl o tym płakałam. Płakałam, 
że wybrałam życie w odizolowa-
niu w Norwegii, zamiast móc w 
Polsce mieć jakichś znajomych. 
Oczywiście nie mogę tak myśleć 
tylko o pozytywach, na pewno 
coś złego też mogło się wydarzyć, 
ale wątpię, czy byłoby to gorsze 
od tego, co miałam w Norwegii.

Drożyzna. Wszystko wszędzie 
jest drogie, ale tutaj (w Norwe-
gii) bardziej.

Najbardziej chyba nie docenia-
łam polskiej służby zdrowia. Nie 
ma w niej co prawda lulu cacy 
wszystko luks, bo często się sły-
szy, że strajkują, albo to, albo 

tamto, ale norwescy lekarze nie 
powinni nawet zwierząt leczyć. 
Poszłam do norweskiego den-
tysty i straciłam zęba. Baba była 
bardziej skupiona, żeby wpisać 
wszystko w Google tłumacz... 
Poszłam z bólem ramion, on po-
patrzył, dobra masz zapalenie 
stawu barkowego, przepisał mi, 
uwaga na receptę, VOLTAREN. 
Maść, którą w Polsce, zależnie 
od wielkości, kupisz sobie za 15 
zł, w Norwegii jest na receptę. 
Poszłam w Polsce do lekarza z 
bólem pleców. Przepisał mi na 
receptę jakiś środek, witami-
ny, wysłał na prześwietlenie, z 
prześwietlenia na ćwiczenia. Z 
ramionami nadal nie wiem, co 
mi jest. W dodatku ostatnio nie 
pamiętam dokładnie, przez co 
to, ale w norweskich aptekach 

nie ma leków. Diabetycy, osoby 
z chorobami serca, chorobami 
krwi itp. mają teraz problem, 
bo brakuje leków. Ach, jeszcze 
co, obecna sytuacja. Wysko-
czył mi odcisk na stopie. Dłu-
go był, nie wiedziałam co to, 
próbowałam z nim walczyć.  
W końcu postanowiłam pójść do 
apteki, kupić plastry na odciski. 
Trzymam je 3 razy po dwa dni 
na stopie i nic. W końcu akurat 
się tak trafiło, że miałam okazje 
pojechać do Polski. Pierwsza 
lepsza apteka, potrzebuję maść 
na odciski – 5 zł, prawie po 
problemie. Oni może tez mają 
jakąś maść albo coś, ale albo 
nie mam pojęcia, jak będzie 
się ona nazywać, nie umiem 
opisać problemu na stopie,  
albo będzie na receptę.

Nie doceniałam mojego miej-
sca zamieszkania. Mogłam za-
wsze mieć kota, psa, mogłam za-
cząć uprawę własnego ogródka. 
I w dodatku miałam swój własny 
pokój, w którym i tak nie spędza-
łam dużo czasu, ale po czterech 
latach mieszkania w 5 może 8 
metrach kwadratowych pokoju 
razem z siostrą... Nie. Zdecydo-
wanie nie. Brak prywatności, 
psychika siada, klaustrofobia.

Widoki. Tutaj (w Norwegii) są 
wszędzie góry i gdziekolwiek nie 
pojedziesz, wszystkie wygląda-
ją tak samo. Woda, góry, trochę 
lasu. NUDA. Polska jest zdecydo-
wanie bardziej różnorodna (tutaj 
różnorodność robią sobie tylko 
przez sprowadzanie uchodźców). 
Oglądałam niedawno nagranie 
z drona z mojej wsi. Z dołu wy-
gląda trochę nudno, ale z góry...  
Te wszystkie pola, lasy, domy to 
tu to tam.

Z tego wszystkiego chyba naj-
bardziej nie doceniałam tego, że 
mogłam mówić po polsku. Co nie 
pojechałam na ferie i co nie spot-
kałam się ze znajomymi, to gęba 
mi się od gadania nie zamykała, 
co chwilę miałam coś do powie-
dzenia, co chwilę wjeżdżałam z 
jakąś ripostą, albo żartem ade-
kwatnym do sytuacji. A w Nor-
wegii? Cicha jak mysz. Właściwie 
to samo było przez większość 
mojego czasu w Polsce. Jednak w 
małym gronie potrafiłam się ot-

worzyć i być towarzyska. Nie do-
rastając w Norwegii, nie wiem do 
tej pory jak powiedzieć np. „chy-
ba ty”. Wiem jak to powiedzieć, 
przetłumaczyć, ale nie znam 
norweskiego slangu i to mnie 
wk***a. W dodatku wk****ało 
mnie jak dostawałam jakieś teks-
ty na Snapchacie i wszystko po-
przekręcane, tu inna litera, jakieś 
inne razem albo osobno... Oni 
nazywają to DIALEKTEM, ja bym 
powiedziała, że są niedoeduko-
wani w swoim własnym języku! 
Przypał. O, przypał też nie wiem 
jak powiedzieć. Albo masakra.

Chyba jest jeszcze inne waż-
ne – Norweżki kompletnie nie 
potrafią się ubierać. Zero stylu. 
Niektóre rzeczy na nich wyglą-
dają okej, ale to tylko dlatego, że 
już opanowały ten brak stylu do 
takiej perfekcji, że wiedzą co ze 
sobą połączyć, żeby nie było ta-
kiego wielkiego przypału. Ale jak 
musisz mieć do tego tamten do-
datek, to nie dość, że to drogie, 
to tamto jeszcze droższe. Szcze-
rze? Mam mega mało ubrań, 
które kupiłam w Norwegii. Pra-
wie nic nie leży na mnie, nie pa-
suje mi do niczego, nie podoba 
mi się już nawet na manekinach. 
Nie mam jakiejś obsesji modo-
wej, ale jak patrzę na dziewczy-
ny w Polsce, to zdecydowanie  
są o wiele lepiej ubrane.

[Ciąg dalszy 
w następnym numerze.]


