
Edmund Kordas, Tygo-
dnik OKO: Panie Marci-
nie, pierwsze pytanie, 
które się nasuwa: dlacze-
go chce pan kandydować  
do parlamentu?

Marcin Łukasiewicz: De-
cyzja o kandydowaniu nie 
była dla mnie łatwa. Po-
przedziły ją długie rozmo-
wy z rodziną i najbliższy-
mi współpracownikami. 

Ostatnio w moim życiu za-
wodowym nastąpiło spo-
ro zmian, dlatego chcia-
łem to dobrze przemyśleć. 
Na mojej decyzji chyba 
najbardziej zaważyła chęć 
pracy dla lokalnej społecz-
ności. Zasługujemy jako 
Kozieniczanie, aby mieć 
adwokata swoich spraw w 
Sejmie — Posła, który rze-
czywiście coś zrobi dla Zie-
mi Kozienickiej. Wierzę, 

że pozytywne zmiany są 
możliwe. Chciałbym, aby 
ten dobry czas dla Polski, 
który obserwujemy, mógł 
się w większym stopniu 
przekładać na jakość ży-
cia Kozieniczan. O to chcę 
zabiegać w Warszawie. 
Mocno wierzę, że dzięki 
mądrości, przychylności 
i wsparciu mieszkańców, 
możemy razem zrobić  
coś dobrego.

E.K.: Jest pan pracowni-
kiem Enea Wytwarzanie 
od 2010 roku. Od kilku 
miesięcy pełni pan funk-
cję wiceprezesa zarządu 
ds. pracowniczych. Oprócz 
kariery zawodowej dzia-
łał pan również społecz-
nie m.in. w związku za-
wodowym Solidarność. 
W jakie działania pan 
się angażował i co móg-
łby pan jeszcze osiągnąć  

jako przyszły poseł?

M.Ł.: Swoją karierę za-
wodową w spółce Enea 
Wytwarzanie rozpocząłem 
od samego dołu, choć już 
jako człowiek z dużym ba-
gażem doświadczeń, jeśli 
chodzi o biznes. Tutaj za-
cząłem pracę od młodsze-
go handlowca, co nie było 
na owe czasy szczytem 
moich ambicji, jednak ro-
dzina była dla mnie najlep-
szą motywacją do rozwoju 
i ciężkiej pracy. Nie ukry-
wam, że początki pracy  
w elektrowni były dla mnie 
trudne. Każdy szlif, któ-
ry zdobywałem w spółce, 
przełożył się jednak na zro-
zumienie jej struktur, które 
są bardzo specyficzne. To 
takie nasze małe miasto.

Dokończenie na str.3
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Janików 44A, 26-900 Kozienice

 www.polmaxsklep.pl
Tel.: +48 48 332 02 81

 Czynne:  Poniedziałek – piątek 8-18,  Sobota 8-18

Zwoleń. Trener Jerzy Markiewicz w śpiączce. 
Rusza akcja pomocy!

Marcin Łukasiewicz – Wasz Człowiek
OKO. PERYSKOP WYBORCZY

W najbliższy czwartek, 29 sierpnia, 
o godzinie 19:30 na hali sportowej ZSRT

 przy ulicy Sienkiewicza 14 w Zwoleniu odbędzie się 
charytatywny mecz dla trenera, 

w którym jego podopieczni zagrają z KSSPR Końskie
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1474)  zawiadamia się, że w dniu 10.07.2019 r., zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką 
istniejącego oraz budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Struga 
Policka w miejscowości Garbatka-Letnisko w km 16+204.”

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego,  
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie, działający poprzez pełnomocnika – Pana 
Rafała Sitka.
Działki usytuowania obiektu: (inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy 
Garbatka-Letnisko).
Numery działek w istniejącym pasie drogowym:
Gmina Garbatka-Letnisko:
obręb 0008 Garbatka-Długa – działka o nr ewid.: 489/2, 489/3;
Numery działek w projektowanym pasie drogowym (tłustym drukiem – 
numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, przechodzące na 
rzecz jednostki samorządu terytorialnego – Województwa Mazowieckiego, 
w nawiasach numery działek po podziale):
Gmina Garbatka-Letnisko:
obręb 0008 Garbatka-Długa – działka o nr ewid.: 489/1; 489/2; 489/3; 491; 425 
(425/1, 425/2); 477/1 (477/1, 477/2); 
obręb 0002 Bąkowiec-Wieś – działka o nr ewid.: 1 (1/1, 1/2); 96 (96/1, 96/2);
Numery działek stanowiące tereny wód płynących, położone w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji nie podlegające podziałowi pod inwestycję 
(przeznaczone do nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji):
Gmina Garbatka-Letnisko:
obręb 0002 Bąkowiec-Wieś – działka o nr ewid. 243; 489/1, 491;
Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład 
projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę tymczasowych 
obiektów budowlanych (w nawiasie numery działek przed podziałem):
Gmina Garbatka-Letnisko:
Obręb 0008 Garbatka-Długa – działka o nr ewid.: 425/2 (425); 477/2 (477);

Jednoczenie informuję, że w dniu 14.08.2019 r. zostało wydane przez 
Wojewodę Mazowieckiego w trybie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), postanowienie Nr 967/SAAB/2019 
znak: WI-I.7820.2.19.2019.LK, nakładające na Inwestora obowiązek uzupełnienia 
nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej w terminie 60 dni od 
daty doręczenia ww. postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój nr 7 POK, w godzinach 13-16 – pon., 8-12 – czw.), gdzie można zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 WI-I.7820.2.19.2019.LK

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien 
piwnicznych oraz okien nad 4 piętrem w budynku Warszawska 30b w Kozienicach.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej celem pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Dominik Kolek pok. nr 4 tel. 48 614-56-36  
lub 48 614 58 74 wew.44.
Termin składania ofert upływa w dniu 11.09.2019r. godz.10:00.

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 27 sierpnia 2019 roku do dnia 17 września 2019 roku na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Kozienicach, ul. Parkowa 5 oraz na stronach internetowych Urzędu został podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonej w Kozienicach przy  
ul. Młyńskiej ozn. jako działka 4203 i 4204/2.
Szczegółowe informacje w pok. Nr 4 tel. (48) 611 71 34.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Burmistrz Gminy Kozienice

ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

stanowiącej  własność Gminy Kozienice

Poz. Nr 1 zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część regulaminu
• Położenie nieruchomości Kozienice, ul. Żeromskiego
• Numer geodezyjny nieruchomości 1250/2 obr. 0004 Kozienice
• Powierzchnia nieruchomości 36 m2

• Opis nieruchomości nieruchomość gruntowa przeznaczona pod działalność handlowo-gospodarczą – stoisko przy 
wejściu na cmentarz.
• Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto - 111,60 zł + 23% VAT (słownie: sto jedenaście złotych 
60/100 + 23% VAT)
• Wadium 11,16 zł - ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
• Postąpienie 1% - 1,20 zł (słownie: jeden złotych 20/100).
• Cena nabycia obejmuje cenę osiągniętą w przetargu tj. min. 1 postąpienie od ceny wywoławczej. Do wylicytowanej ceny 
dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Poz. Nr 2 zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część regulaminu
• Położenie nieruchomości Kozienice, ul. Żeromskiego
• Numer geodezyjny nieruchomości 1250/2 obr. 0004 Kozienice
• Powierzchnia nieruchomości 36 m2

• Opis nieruchomości nieruchomość gruntowa przeznaczona pod działalność handlowo-gospodarczą – stoisko przy 
wejściu na cmentarz
• Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto - 111,60 zł + 23% VAT (słownie: sto jedenaście złotych 
60/100 + 23% VAT)
• Wadium 11,16 zł ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
• Postąpienie  1% - 1,20 zł (słownie: jeden złotych 20/100).
• Cena nabycia obejmuje cenę osiągniętą w przetargu tj. min. 1 postąpienie od ceny wywoławczej. Do wylicytowanej ceny 
dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2019 roku o godzinach:
dla nieruchomości ozn. poz. Nr 1 o godz. 10:00.
dla nieruchomości ozn. poz. Nr 2 o godz. 10:30.
w Sali Posiedzeń Biura Rady – oficyna pałacowa w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, wadium winno zostać wpłacone do 
dnia 3 października 2019 roku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Kozienicach PEKAO SA Oddz. Kozienice Nr 44 
1240 5703 1111 0000 4904 2762 wadium we wskazanej wysokości, 
w pieniądzu najpóźniej do dnia 3 października 2019 roku włącznie. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej 
kwoty na wskazany rachunek bankowy.
Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu 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 przetargu z zachowaniem przepisów 
art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska pok. nr. 4, tel 48 611 71 34.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst 
jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, 2019r. poz. 270, 492,801).

I n f o r m u j e
że w dniach od 19 sierpnia do 10 września 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kozienicach ul. Parkowa 5, zostały podane do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
lokalowych stanowiących własność Gminy Kozienice, przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców wraz ze 
sprzedażą udziału w gruncie. Nieruchomości położona w
• Kozienice Osiedle Pokoju nr 3, oznaczona numerem działki 3501/1 o pow. 539 m2, księga wieczysta  KW 
RA1K/00025795/8
• Świerże Górne nr10, oznaczona numerem działki 19/6 o pow. 310 m2, księga wieczysta RA1K/00035036/3.

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

Szczegółowe informacje pok. nr 3 tel. 48 611-71-32.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej utk oraz w związku z art. 
72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) 
– dalej jako ustawa ooś informuję, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została wydana przez Wojewodę 
Mazowieckiego, w dniu 12 sierpnia 2019 r., decyzja Nr 106/SPEC/2019 o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na: 
budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka 
– Radom od km 75.400 do km 75.550 w ramach zadania pn. „Opracowanie 
projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, 
E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIIŚ 5.1-10 „Prace na linii 
kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E)”.
Działki usytuowania obiektu znajdujące się na terenie gminy Stromiec, 
powiat białobrzeski, województwo mazowieckie:
- działki stanowiące własność Skarbu Państwa (oddane w trwały zarząd, 
użytkowanie wieczyste, wydzierżawione, wynajęte lub użyczone), przeznaczone 
na pas gruntu pod linię kolejową:
obręb 0028 Grabowy Las – działki nr ew.: 241/6, 241/8, 241/9.
-  działki stanowiące tereny wód płynących do nieodpłatnego zajęcia na czas 
realizacji inwestycji:
obręb 0028 Grabowy Las – działki nr ew.: 123/1, 241/7.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Zgodnie z art. 9q ust. 3 utk, art. 72 ust. 6 ustawy ooś oraz w związku z art. 10 

§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – dalej Kpa informuję, że z treścią decyzji oraz 
z dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój nr 7 POK w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 – czw.

Zgodnie z art. 9q ust 2 utk, wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom 
lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie 
tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony 
zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin 
właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych 
tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie 
zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Od przedmiotowej decyzji, zgodnie z art. 129 § 2 Kpa, stronom przysługuje 
prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego jej doręczenia, 
do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne 
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publicznego obwieszczenia: 29 sierpnia 2019 r.
WI-I.747.2.9.2019.ZK
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Reguła d’Hondta
W Polsce mamy system pro-

porcjonalny, który zakłada, że 
istnieją wielomandatowe okrę-
gi wyborcze i mamy ich 41 (do 
Sejmu) oraz 100 do Senatu (100 
okręgów jednomandatowych). 
W okręgach tych (do Sejmu) 
mamy od 7 do 20 mandatów a 
próg ustawowy wynosi 5% dla 
partii lub 8% dla koalicji. W Sej-
mie mamy 460 posłów i 100 se-
natorów w Senacie. Podział man-
datów następuje na podstawie 
reguły d’Hondta i tutaj wyjaśnie-
nie na czym to polega.

Szansa na mandat
Liczba mandatów z danego 

okręgu jest proporcjonalna do 

liczby oddanych głosów. Mate-
matycznie, i zgodnie z ordynacją, 
takie same szanse na otrzymanie 
mandatu mają osoby z początku 
listy jak i te z końcowych miejsc, 
ponieważ przydział mandatu w 
trakcie obliczania ich metodą 
d’Hondta następuje w kolejno-
ści zależnej od otrzymanej liczby 
głosów. Liczy się każdy głos od-
dany na dany komitet bez wzglę-
du na pozycję kandydata, na któ-
rego oddało się głos.

Często w rozmowach z ludźmi 
słyszę, że skoro jest tylko np. 9 
mandatów w danym okręgu to 
wszyscy kandydaci od miejsca 
nr 10 wzwyż nie mają szans na 
zdobycie mandatu, co oczywiście 

kłóci się z wszelką logiką, bo po 
co by w takim razie by startowali? 
Ponadto istnieje przekonanie, że 
kandydaci, którzy nie otrzymali 
mandatu mogą przekazać swoje 
głosy na kogoś innego. Otóż nikt 
niczego nikomu nie przekazuje, 
wszyscy pracują na jak najlep-

szy wynik całej listy wyborczej a 
mandaty, jak już wspomniałam, 
są przyznawane wg w/w metody 
i w kolejności zależnej od ilości 
zdobytych głosów przez poszcze-
gólnych kandydatów. Reguła 
d’Hondta została tak opracowa-
na, aby szanse były równe dla 
wszystkich. Ważne jest również, 
aby dany komitet przekroczył 
tzw. próg wyborczy, o którym 
wspomniałam na wstępie, acz-
kolwiek może się zdarzyć, że na-
wet pomimo jego przekroczenia 
mandatu nie uda się uzyskać.

Przykład: w tabeli przedsta-
wiony jest sposób obliczania 
mandatów metodą d’Hondta 
na podstawie wyników wybor-
czych do Parlamentu z roku 2015  
w Polsce. Nazwy komitetów 
można odczytać ze strony PKW 
pod adresem - parlament2015.
pkw.gov.pl. Liczba mandatów: 9, 
Okręg nr 17

Do symulacji użyto oprogra-
mowania online ze strony -  
www.math.edu.pl

Kinga Kołaga
Radna Powiatu Zwoleńskiego

1, 2, 3 a może nr 14?

Marcin Łukasiewicz – Wasz Człowiek

13 października pójdziemy do wyborów parlamentarnych. Będziemy wybierać naszych 
przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Są to kolejne bardzo ważne wybory dla Polski i Po-

laków. Wybory te zdecydują o tym, co będzie się działo w naszym kraju przez kolejne cztery 
lata. Czy chcemy kontynuacji reform i zmian czy też nie. To dobry czas, aby zacząć o tym mówić  
i myśleć. W tym artykule postaram się wyjaśnić w jaki sposób, od strony ordynacji wyborczej, 
przebiega podział mandatów oraz odpowiemy sobie na tytułowe pytanie w jaki sposób nu-
mer na liście ma wpływ na szanse zdobycia mandatu.

OKO. PERYSKOP WYBORCZY Dokończenie ze str. 1

Marcin Łukasiewicz: Wspo-
mniał pan o związkach zawo-
dowych. Ja lubię używać ta-
kiego porównania, że w takiej 
organizacji jak Enea, która jest 
pewnego rodzaju organizmem, 
odgrywają one rolę układu 
nerwowego. Zarząd to jest gło-
wa, która decyduje, w którym 
kierunku idziemy i jakie podej-
miemy działania. Związki zawo-
dowe natomiast dają organi-
zmowi sygnał, że coś się dzieje 
nie tak, że jesteśmy zadowoleni 
jako lokalna społeczność, jako 
pracownicy, bądź niezadowo-
leni, że zmierzamy w dobrym 
kierunku albo że gdzieś się spa-
rzyliśmy. Bez tego nie można 
zarządzać efektywnie i dobrze 
przedsiębiorstwem, gdzie pod-
miotem jest człowiek. Ponieważ 
pracujemy — po co? Po to, żeby 
żyło nam się lepiej. Żeby dobrze 
zarabiać, żebyśmy nie byli wy-
korzystywani. Maszynę można 
dowolnie przestawiać i eksplo-
atować, natomiast człowiek ma 
też życie prywatne i to ono dla 
niego jest najważniejsze, bo 
każdy przychodzi do pracy, żeby 
zarabiać, utrzymać rodzinę. Dla-
tego rolą związkowca jest to, 
żeby były przestrzegane źródła 
prawa pracy, w tym np. zakła-
dowy układ zbiorowy pracy, 
kodeks pracy przede wszystkim, 
umowy społeczne.

Działałem w Krajowej Sekcji 

Elektrowni i Elektrociepłowni, 
gdzie byłem w radzie sekcji. 
Zajmuje się ona właśnie przygo-
towaniem wkładu merytorycz-
nego w ponadzakładowy układ 
zbiorowy pracy obowiązujący w 
energetyce, a także opiniowa-
niem różnych projektów i pism. 
Zawsze staliśmy na straży prawa 
pracowników, co roku są nego-
cjacje podwyżek płacowych i za-
wierane jest porozumienie.

Wszystkie zresztą zapisy, któ-
re są zawarte w układzie zbioro-
wym pracy, są wynegocjowane 
przez związki zawodowe. Dodat-
kowy urlop, dodatki funkcyjne, 
dodatki ustawowe, te wszyst-
kie dodatkowe rzeczy, które my 
jako pracownicy mamy, a które 
nie wynikają z kodeksu pracy. 
Dlatego elektrownia jest tak 
wymarzonym pracodawcą dla 
wszystkich mieszkańców Ziemi 
Kozienickiej. Ludzie mają tu go-
dziwe warunki pracy i płacy, są 
chronieni i zabezpieczeni finan-
sowo, pomagamy rodzinom, an-
gażujemy się w różnego rodzaju 
działania społeczne.

E.K.: No właśnie, zatrzymaj-
my się może na tym. Mamy 
sponsoring, mamy Akademię 
Talentów, Enea jest również 
partnerem różnego rodzaju 
imprez kulturalnych i akcji spo-
łecznych, działa bardzo aktyw-
nie u was wolontariat. Proszę 
powiedzieć, jak na tym tle pan 
się odnajduje i co jeszcze móg-
łby pan zrobić, będąc posłem?

M.Ł.: Jesteśmy szczególnie 
dumni z naszych pracowników, 
którzy zaangażowali się w wo-
lontariat, ponieważ ta misja, 
którą ma Enea, to jest też mi-
sja społeczna. Jako największy 
pracodawca w regionie wiemy, 
że mamy możliwość pomocy 
lokalnej społeczności, dlatego 
bardzo mocno angażujemy się 
w życie kulturalne i sportowe 
regionu. Rolą dużych spółek 
jest właśnie bycie mecenasem 
sztuki, kultury i sportu. Jeśli 

chodzi o misję, jaka stoi przed 
posłem, to przede wszystkim 
jest to lobbowanie na rzecz tych 
najsłabszych i pomijanych, ale 
też przede wszystkim wspiera-
nie i pomaganie wartościowym 
inicjatywom i projektom. A tych 
w naszym regionie nie brakuje. 
Chciałbym, aby władze dostrze-
gały także potrzeby lokalnych 
społeczności. Enea angażuje się 
w sprawy lokalne z całą mocą, 
ale ma ograniczone możliwości. 
Chciałbym, aby więcej pienię-
dzy na kulturę i sport trafiało 
do naszego regionu także przez 
instytucje centralne.

E.K.: W swoim programie 
napisał pan „mam wspaniałą 
żonę i dwie cudowne córki”.

Jak spędzacie wolny czas? 
Rozumiem, że w tej chwili, po 
wyborze na wiceprezesa, tego 
czasu jest jeszcze mniej.

M.Ł.: Niestety, nie mamy go 
zbyt wiele, przeważnie jest to 
tylko sobota i niedziela. Stara-
my się zawsze spędzać go ra-
zem. Kozienice to dobre miej-
sce do życia i do wypoczynku. 
Mamy dobrą infrastrukturę w 
mieście, możemy więc udać się 
na basen, nad jeziorko, do kina. 
Dużą część wakacji moja rodzi-
na spędza na wsi pod Przysu-
chą, gdzie moi teściowie mają 
domek letniskowy.

E.K.: Czyli aktywnie!

M.Ł.: Bardzo aktywnie. Gene-
ralnie moja rodzina jest bardzo 
usportowiona. Przykładem jest 
nasza córka Maja, która bierze 
udział we wszystkich turniejach 
sportowych, aktywnie spędza 
czas także na skateparku. Pa-
sjonuje się również szachami, 
do których miłość zaszczepił jej 
dziadek. Młodsza córka jest cał-
kowitym przeciwieństwem star-
szej, lubi się stroić, malować. 
Mimo swoich 7 lat pasjonuje się 
modą. Maja jest bardziej żywio-
łowa, lubi wyzwania. Natomiast 

Zuzia jest bardziej ostrożna, 
zachowawcza. Wspólną cechą 
moich dzieci jest to, że są bar-
dzo otwarte.

E.K.: W każdy pierwszy 
czwartek miesiąca portal Tu-
rystyczne Kozienice organizuje 
wspólnie z Eneą otwarte wy-
cieczki po terenie elektrowni 
w towarzystwie przewodnika. 
Pozwala to ludziom z zewnątrz, 
ale też byłym i obecnym pra-
cownikom, poznać elektro-
wnię, a w szczególności nowy 
blok.

M.Ł.: To bardzo fajna inicjaty-
wa. Nie tylko mieszkańcy gminy 
Kozienice, ale też pracownicy 
elektrowni mają teraz wreszcie 
okazję ją zwiedzić, ponieważ 
gdy my tu pracujemy, czasu na 
zwiedzanie brak. Blok 11 to je-
den z najnowocześniejszych 
bloków w Europie, niskoemi-
syjny, spełniający wszelkie dy-
rektywy unijne. Największy, 
jeśli chodzi o moc wytwarzaną 
z jednego bloku energetyczne-
go. Robi naprawdę przepotężne 
wrażenie. Rzuca się w oczy fakt, 
iż jest on tak zautomatyzowany 
i tak nowoczesny, że praktycz-
nie rzadko kiedy można spotkać 
w jego okolicy obsługę, co jest 
niespotykane na starych jed-

nostkach.

E.K.: 8 września odbędzie się 
pierwszy rajd rowerowy Szla-
kiem Jakuba. Szczegóły trasy 
dostępne są na stronie Tury-
styczne Kozienice. Rozumiem, 
że pan Marcin również tam się 
pojawi z całą rodziną… i gitarą?

M.Ł.: Oczywiście będę starał 
się zabrać całą rodzinę. Na pew-
no pojadę ze starszą córką.

E.K.: Trzymamy za słowo, gi-
tara musi być. Rozumiem, że 
przy ognisku będziemy mogli 
się przekonać, że pan wicepre-
zes gra na gitarze, natomiast 
jeśli chodzi o śpiewanie…

M.Ł.: Również śpiewam. Nato-
miast jeśli chodzi o repertuar... 
tutaj będę musiał sobie przypo-
mnieć, tak że proszę o zabranie 
śpiewników. Swoją przygodę z 
gitarą zacząłem w kościele, przy 
wspólnocie neokatechumenal-
nej. Potem dzieci się urodziły, 
więc ta pasja też trochę poszła 
w kąt. Jednakże gry na gitarze, 
tak samo jak umiejętności jaz-
dy na rowerze, nigdy się nie 
zapomina. Bardzo chętnie więc  
wezmę gitarę ze sobą.

NA KOGO GŁOSOWAć I DlACZEGO KAżDY GŁOS SIĘ lICZY! Wyniki, okręg 17, rok 2015 - Wybory do Sejmu RP



4 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl16(404) 29 sierpnia 2019

TYGODNIK

GARBATKA-lETNISKO

Pierwszy piknik rodzinny 
„Serdeczne Mazowsze” 
w Radomiu
Na Mazowszu można się dobrze bawić także po 

wakacjach! Samorząd województwa mazowieckiego 
zaprasza 7 września do Muzeum Wsi Radomskiej na 
pierwszy piknik rodzinny z cyklu „Serdeczne Mazowsze”. 
Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i młodzieży, regionalnej 
kultury oraz dobrej zabawy. W swoje podwoje zapraszają 
także instytucje kultury, które na najbliższe tygodnie 
przygotowały bogaty program wystaw i wydarzeń.

– Piknik „Serdeczne Mazow-
sze” to znakomita okazja, by 
przekonać się, że nasz region 
tętni życiem niezależnie od 
pory roku. Na naszych pikni-
kach każdy znajdzie coś dla 
siebie, a zwłaszcza najmłodsi. 
To m.in. udział we wspólnych 
grach i zabawach, ale także 
możliwość poznania mazo-
wieckiej kultury. Chcemy po-
kazać mieszkańcom, że aby 
ciekawie spędzić czas, wcale 
nie muszą planować dalekich 
podróży. Spotkajmy się na 
pikniku „Serdeczne Mazow-
sze”! Będzie to świetna okazja 
do dobrej zabawy w rodzin-
nej atmosferze – zaprasza 
mieszkańców wicemarszałek  
Rafał Rajkowski.

Start wydarzenia w sobo-
tę 7 września o godz. 13.00  
w Muzeum Wsi Radomskiej.

Jakie atrakcje czekają na 
uczestników pikniku? Rodziny 
będą mogły wspólnie skorzy-
stać z gigantycznych gier ple-
nerowych, np. gigabierek czy 
jengi. Najmłodszym uczestni-

kom z pewnością przypadną 
do gustu zabawy z animato-
rami, takie jak robienie wiel-
kich baniek mydlanych czy 
malowanie buziek. Zarówno 
dla młodszych, jak i starszych 
uczestników mazowieckie in-
stytucje kultury przygotowały 
quizy i konkursy. Dzięki nim 
wszyscy będą nie tylko dobrze 
się bawić, ale też lepiej po-
znają region. Na uczestników 
będzie czekać także strefa 
wypoczynku oraz strefa ga-
stronomiczna z food truckami  
i saturatorem. Dzień zakończy 
się pokazem filmu w kinie ple-
nerowym o 19.00. Ze wszyst-
kich atrakcji będzie można ko-
rzystać do godziny 20.00.

W całym regionie odbędzie 
się łącznie pięć pikników „Ser-
deczne Mazowsze”. Piknik 
w Radomiu jest pierwszym z 
nich, następne odbędą się w 
Siedlcach (14 września), Pło-
cku (21 września), Ciechano-
wie (22 września) i Ostrołęce 
(28 września).

Rolnicy z Gminy Garbatka-Letnisko 
obchodzili święto plonów

W niedzielę 18 sierpnia br. odbyły się dożynki gminno-parafialne. Uroczystości dożynko-
we  rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w 

Garbatce-letnisko, podczas której poświęcono chleb z tegorocznych zbiorów, a mszę świętą 
celebrował ksiądz prałat Robert Gołębiowski, dziękując rolnikom za tegoroczne plony.

Dalsza część uroczystości do-
żynkowych odbyła się w ogro-
dach parafialnych, gdzie sołe-
ctwa  z Gminy Garbatka-Letnisko 
przygotowały dla wszystkich po-
częstunek. Wójt Teresa Frysz-
kiewicz i Przewodniczący Rady 

Gminy Włodzimierz Mazur po-
dziękowali rolnikom  za ich ca-
łoroczną pracę. Przy tej okazji 
wręczyli medal „Zasłużony dla 
rolnictwa ” otrzymały Pani Marii 
Maciejewskiej oraz Małgorza-
cie Sztobryn. Starostami tego-

rocznych dożynek byli  Państwo 
Magdalena i Marek Zawadzak  
z Molend. Wspólną biesiadę do-
żynkową uświetnił występ ze-
społu muzycznego księży „Jak 
najbardziej”.

Kinga Kowalczyk

Rusza budowa hali sportowej w Garbatce-Letnisku

VI warsztaty muzyki liturgicznej w GarbatcePo długich oczekiwaniach 
we wrześniu br. ruszy bu-

dowa hali sportowej w Gar-
batce-letnisku.

Koszt inwestycji to ponad 5 mln 
zł, z czego 70% będą stanowiły 
środki zewnętrzne, które otrzy-
mamy na podstawie podpisanej 
przez Wójta Teresę Fryszkiewicz 
umowy o dofinansowanie na 

ten cel z Ministerstwem Sportu 
i Turystyki w ramach programu 
Szkolna Infrastruktura Sportowa. 
Wykonawcą inwestycji będzie 
wyłonione w drodze przetargu 
Przedsiębiorstwo Remontowo-
-Budowlane „ZAWISZA” sp. z o.o. 
z Radomia.

Budynek hali powstanie w 
miejscu istniejącego placu przy 

Publicznej Szkole Podstawowej 
w Garbatce-Letnisku. 

Projekt zakłada budowę parte-
rowego budynku, funkcjonalnie 
powiązanego parterowym łącz-
nikiem z istniejącym budynkiem 
szkoły. Będzie to 3-letnia inwe-
stycja, której zakończenie plano-
wane jest na 31.01.2021r.

Wójt Gminy Garbatka letnisko i Proboszcz Parafii pw. Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi Panny zapraszają na IV warsztaty 
muzzki liturgicznej, które odbędą się w dniach 6-8 września.

Warsztaty poprowadzi kom-
pozytor i dyrygent Piotr Pałka. 
Formularz zgłoszeniowy dostęp-

ny jest na stronie gminy – ilość 
miejsc ograniczona!
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Zarybianie Wisły miało miej-
sce wiosną i jesienią 2017 roku 
we współpracy z Polskim Związ-
kiem Wędkarskim i przy wspar-
ciu Fundacji Enea. Uczniowie 
szkół leżących w gminie Kozie-
nice oglądali prezentacje do-
tyczące żyjących w Wiśle ryb, 
słuchali wykładów na temat 
ochrony środowiska, brali udział 
w konkursach i – przede wszyst-
kim – pomagali we wpuszczaniu  
do wody tysięcy szczupaków. 

Podobna akcja planowana jest 
jesienią 2019 roku, tym razem 
we współpracy z Mazowiecko-
-Świętokrzyskim Towarzystwem 
Ornitologicznym, które sprawuje 
nadzór przyrodniczy nad Elektro-
wnią Kozienice oraz przy udziale 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. Jako miejsce zary-
biania wybrana została rzeka 
Zagożdżonka przy Rezerwacie 
Królewskie Źródła w Puszczy Ko-
zienickiej. Trafią do niej już nie 
szczupaki, a różanki. 

Ptaki i nietoperze 
Współpraca Enei Wytwarza-

nie z Mazowiecko-Świętokrzy-

skim Towarzystwem Ornitolo-
gicznym owocuje też wieloma 
innymi akcjami realizowanymi 
zarówno w 2018 jak i 2019 roku. 
Dzięki nim setki dzieci brały 
udział w prelekcjach, wyciecz-
kach przyrodniczych i ornitolo-
gicznych w okolicach Elektro-
wni Kozienice, pomagając też 
w wieszaniu budek lęgowych 
dla nietoperzy czy budek dla 
ptaków.  Głównym założeniem 
inicjatywy jest zaprezentowa-
nie okolic elektrowni i samego 
przedsiębiorstwa jako terenów 
przyjaznych przyrodzie.

– Takie spotkania to dla mło-
dych ludzi doskonała okazja do 
bliższego zapoznania się z naszą 
rodzimą przyrodą. Pokazujemy, 
że jest ona tutaj niezwykle buj-
na, bogata w gatunki i nie jest 
zagrożona. Nie obserwujemy 
chociażby niebezpieczeństw 
związanych z wymieraniem 
lasów. Te lasy są naprawdę w 
świetnej, kondycji, co pokazu-
je, że Elektrownia nie szkodzi, 
jest domem dla wielu cennych 
gatunków zwierząt, roślin, grzy-
bów – mówi Jacek Tabor, prezes 

Mazowiecko-Świętokrzyskiego  
Towarzystwa Ornitologicznego.

Kwietna łąka 
i „hotel” dla owadów 
Akcje edukacyjne organizo-

wane są także z myślą o słucha-
czach UTW i… przedszkolakach. 
W  czerwcu tego roku do Elektro-
wni Kozienice przybyli najmłodsi 
miłośnicy przyrody. Towarzyszyli 
im wolontariusze Enei Wytwa-
rzanie oraz Jacek Tabor. Celem 
spotkania było zakończenie prac 
nad założoną wcześniej kwietną 
łąką w bliskim sąsiedztwie blo-
ku energetycznego B11 i chłodni 
kominowej. Dzieci wspólnie z 
przyrodnikiem wysiały różno-
rodne gatunki roślin miododaj-
nych i zadbały o to, by miały one 
dobre warunki do życia. Przy 
okazji mogły też dowiedzieć 
się szczegółowych informacji 
na temat tych roślin, owadów i 
pszczół oraz ich ogromnego zna-
czenia dla środowiska, jak rów-
nież obejrzeć „hotel – stołówkę” 
dla pszczół i innych owadów. 
Było też mnóstwo pytań, kon-
kursy i … las podniesionych rąk. 

Super atrakcje w Dniu Energetyka - Pożegnania Lata 2019

WYJĄTKOWE LEKCJE PRZYRODY 

Występy Kasi Kowalskiej, a po niej Krzysztofa 
Cugowskiego z Zespołem Mistrzów to tylko niektóre 
z atrakcji, które czekają na tegorocznym Dniu 

Energetyka - Pożegnanie lata w Kozienicach. A będzie ich 
dużo, dużo więcej.

Organizowane tradycyjnie 
w pierwszą sobotę września 
przez Eneę Wytwarzanie i Gmi-
nę Kozienice wydarzenie, w tym 
roku odbędzie się 7 września 
na terenie Ośrodka Rekreacji i 
Turystyki KCRiS w Kozienicach. 
Dzień wcześniej na terenie kor-
tów rozpocznie się turniej tenisa 
ziemnego o puchar Prezesa Enei 
Wytwarzanie, a w sobotę rano 
ulicami miasta przemaszeruje 
Kozienicka Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta „Furioso”.

Od godziny 10 na dzieci cze-
kać będzie specjalne miasteczko 
z takimi atrakcjami jak zabawki 
dmuchane, stoiska z animacjami 
i konkursami, będzie też można 
skorzystać z konnych przejaż-
dżek. Wiele atrakcji czeka także 
w strefach tematycznych.

W strefie zdrowia zaprezentuje 
się Fundacja Energia-Działanie z 
Kozienic, Stowarzyszenie Kobiet 
„Z potrzeby serca” oraz Stowa-
rzyszenie Amazonki z Warszawy 
w zakresie profilaktyki raka pier-
si, dietetyk Anna Gałązkiewicz 
oraz Słuchmed Kozienice.

W Strefie Historii spotkamy 
rekonstruktorów z Kozienickie-
go Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych, a szereg zabaw 
i konkursów zaproponują har-
cerze z Przystanku Historia IPN 
– ZHR Puszcza Kozienicka. W 
Strefie Sportu o aktywne formy 
wypoczynku zadbają sportowcy 
znanych klubów.

W Strefie Bezpieczeństwa pre-
zentować się będą kozienicka 
policja, straż pożarna oraz Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego z Radomia. Dostępne mają 
być  symulator dachowania oraz 
symulatory jazdy.

Po raz pierwszy w ramach 
Dnia Energetyka pojawi się Stre-
fa Ekologii, a w niej Kozienicki 
Park Krajobrazowy, Mazowiecko 

Świętokrzyskie Towarzystwo Or-
nitologiczne i stoisko Gminy Ko-
zienice promujące postawy pro-
ekologiczne. Ci, którzy odwiedzą 
tę strefę będą mieli także wyjąt-
kową okazję, by nie tylko zoba-
czyć, ale też „dotknąć” legendar-
ne już pojazdy elektryczne Tesla, 
z najnowszym modelem tej mar-
ki włącznie.

Nie zawiodą się także miłośni-
cy pięknych motocykli – trady-
cyjna parada tych wspaniałych 
pojazdów planowana jest na go-
dzinę 17.45. 

Od godziny 15.15 czynna bę-
dzie scena amfiteatru, a na niej 
najpierw zobaczymy spektakl 
„Gra” w wykonaniu teatru dzie-
cięcego Maska. O oprawę mu-
zyczną zatroszczą się dodatkowo 
zespoły muzyczne z Kozienic, 
Magda Anders – finalistka pro-
gramu TVN „Mam Talent”, która 
zaśpiewa największe hity Amy 
Winehouse, a po niej wystąpi 
Dominika Kobiałka, uczestniczka 
IV edycji programu „The Voice of 
Poland”, która wraz z 4 osobo-
wym bandem zaśpiewa najwięk-
sze rokowe ballady.

O godzinie 18.45 w amfitea-
trze rozpocznie się część oficjal-
na i występy gwiazd wieczoru, 
legend polskiej estrady, których 
bliżej przedstawiać nawet nie 
trzeba. Wystarczy powiedzieć 
tylko, że będzie to najpierw Ka-
sia Kowalska, a później Krzysztof 
Cugowski z Zespołem Mistrzów.

Tę ogromną dawkę wrażeń 
spotęguje o godzinie 22.15 po-
kaz sztucznych ogni.

Wstęp na wszystkie wydarze-
nia jest bezpłatny, natomiast 
liczba miejsc w amfiteatrze jest 
ograniczona, chcąc więc być 
pewnym udziału w tych niezwy-
kłych koncertach warto pojawić 
się tam jak najwcześniej.

Serdecznie zapraszamy

Kwietna łąka na terenie Elektrowni Kozienice, tysiące wpuszczonych do Wisły szczupaków, 
200 zamontowanych budek dla nietoperzy i 100 dla ptaków. A do tego wycieczki przy-

rodnicze i akcje edukacyjne. Organizatorem tych wszystkich akcji jest Enea Wytwarzanie,  
a uczestnikami przedszkolaki, uczniowie szkół oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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XX Dożynki Gminy Kozienice w Ryczywole
W dniu 18 sierpnia 2019 roku odbyły się XX Dożynki Gminy Kozienice. Po mszy świętej 

dziękczynnej, odprawionej w miejscowym kościele parafialnym pw.  Świętej Katarzyny 
w Ryczywole, podczas której poświęcono chleby, wieńce dożynkowe i kosze, korowód 
dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP w Kozienicach oraz mażoretki z Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, przemaszerował na Plac Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Ryczywole, gdzie odbywały się uroczystości. 

W atmosferę święta plonów 
wprowadził Chór Klubu Seniora 
„Złota Jesień” z Kozienic, a na 
scenę zostali zaproszeni staro-
stowie dożynek: Beata Bienias 
- Mulazzani  sołtys wsi Wilczko-
wice Górne oraz Leszek Matu-
szewski sołtys wsi Ryczywół. Po 
odegraniu hymnu przez straża-
cką orkiestrę, oficjalnego otwar-
cia dokonali gospodarze Gminy 
Kozienice: Przewodniczący Rady 
Miejskiej Rafał Sucherman oraz 
Burmistrz Gminy Piotr Kozłowski: 

- Patrząc na te dożynkowe 
wieńce, pełne kłosów zboża, mu-
simy pamiętać o codziennym tru-
dzie rolników. Gmina Kozienice 
jest gminą miejsko - wiejską i dla-
tego zawsze doceniamy miesz-
kańców wsi i ich rolę w życiu na-
szej społeczności - podkreślił w 
swym wystąpieniu Burmistrz. 

Następnie starostowie doży-
nek przekazali na ręce gospo-
darzy bochen chleba, wypie-
czony z tegorocznych zbiorów 
z życzeniami - aby dzielili  
go sprawiedliwie… 

Ciepłe słowa i wyrazy uznania 
dla rolników skierowali posło-
wie: Joanna Kluzik – Rostkowska, 
Anna Kwiecień, Anna Białkow-
ska, Dariusz Bąk, Leszek Rusz-
czyk, Andrzej Kosztowniak. W 
tym roku Odznaką Honorową 
wręczoną przez posła Dariusza 
Bąka „Zasłużeni dla Rolnictwa”, 
przyznaną przez Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi, odznacze-
ni zostali: Renata Telbusiewicz, 
Piotr Majewski i Michał Śmie-
tanka. Wyróżnieni rolnicy otrzy-
mali także specjalne nagrody  

od Burmistrza Gminy Kozienice.
Konkursowe jury oceniające 

wieńce dożynkowe pod prze-
wodnictwem zastępcy bur-
mistrza Doroty Stępień jako 
zwycięzcę wskazało sołectwo 
Ryczywół, drugie miejsce przy-
znano sołectwu Samwodzie, zaś 
równorzędne trzecie miejsce 
otrzymały sołectwa: Brzeźni-
ca, Chinów, Wola Chodkowska, 
Nowa Wieś i Stanisławice. W 
kolejnym konkursie na najpięk-
niejszy kosz warzyw i owoców 
wszystkie prezentacje zostały 
wyróżnione nagrodą główną. 
Kosze zostały przygotowane 
przez działkowców z Rodzinnych 
Ogródków Działkowych: „Dolin-
ka”, „Katarzynka” oraz „Kamien-
ny Potok”. 

Oprawę dożynek stanowiły 
stoiska, tj. ARiMR, KRUS, Biblio-
teka Publiczna Gminy Kozienice, 
wystawy twórców regionalnych, 

Koła Gospodyń Wiejskich. Po raz 
pierwszy podczas dożynek swoi-
mi kulinarnymi umiejętnościami 
mogły pochwalić się nowo po-
wstałe Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz Stowarzyszenia, a wśród 
nich: KGW Nowa Wieś „Babeczki 
z pieprzem i solą”, KGW Samwo-
dzie, KGW Psary, KGW Brzeźnica, 
KGW Świerże Górne oraz Stowa-
rzyszenie „Kwiat Lipy”. Nie zabra-
kło również najstarszego koła z 
terenu powiatu kozienickiego, 
a mianowicie Stowarzyszenia 
„Nowoczesna Gospodyni” ze 
Stanisławic, które uczestników 
dożynek rozpieszczało swoją ka-
pustą dębową oraz regionalnym 
ciastem z gruszek – gruscokiem. 
Podczas dożynek odbył się kon-
kurs na najlepszą potrawę w 
wykonaniu Kół Gospodyń Wiej-
skich. Pierwsze miejsce jury 
pod przewodnictwem zastępcy 
burmistrza Mirosława Pułkow-

skiego przyznało KGW z Nowej 
Wsi „Babeczki z pieprzem i solą” 
za gołąbki w dwóch odsłonach 
- gołąbki z mięsem i ryżem oraz 
gołąbki ziemniaczane, na które 
przepis panie z koła gospodyń 
dostały od swoich babć. Drugie 
miejsce zajęły Panie ze Świerży 
Górnych za smakowite piero-
gi, zaś trzecie miejsce uzyskał 
barszcz czerwony przygotowany 
przez Koło Gospodyń z Brzeźnicy. 
Koło Gospodyń z Psar otrzymało 
wyróżnienie w kategorii desery. 

Oprócz kultywowania tradycji 

dożynkowych przy placu koś-
cielnym odbył się pokaz kawale-
rzystów 22. Pułku Ułanów Pod-
karpackich z Garbatki Letnisko, 
prezentując wysoki poziom wy-
szkolonych koni, jeźdźców oraz 
więzi jaka łączy konia z jeźdźcem.  

Na scenie wystąpili: Klub Se-
niora „Złota Jesień”, Klub Seniora 
„RELAX”, Zespół Ludowy „Skary-
szewiacy” oraz Kozienicki Duet 
Akordeonowy. Gwiazdą wieczoru 
był zespół JAGODA & BRYLANT. 

Imprezę zakończyła zabawa ta-
neczna z zespołem Quatro Band.
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METROBUS - NOWY ROZKŁAD

Zmiany na trasie Metrobusa dotyczą:
- przystanek nr 14 (Radomska/PSP Nr 1) 
czasowo przeniesiony na - Radomska/kierunek Radom
- przystanek nr 15 (Lubelska/Biedronka) 
czasowo zlikwidowany
- przystanek nr 16 (Hamernicka) 
czasowo przeniesiony na – Wójcików/Kirkut

Aktualny rozkład dostępny jest:
- u kierowcy Metrobusa
- w Info Punkcie Urzędu Miejskiego w Kozienicach
- na stronie internetowej www.kozienice.pl
- na wiatach przystankowych METROBUSA

Nowy rozkład kursowania obowiązuje  
od 19.08.2019 r. do odwołania.

Utrudnienia w ruchu na drogach krajowych 
nr 48 i 79 na terenie miasta Kozienice

Zmiana organizacji ruchu na 
ul. Polnej w Kozienicach

Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z informacją przekazaną przez GDDKiA w Warszawie w dniu 14.08.2019 r. 
Wykonawca robót wykonał i wprowadził czasową organizację ruchu na czas 

rozbudowy dróg krajowych 48 i 79 na przejściu przez Kozienice.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami roboty rozpoczęły się 19.08.2019 r., 
w pierwszej kolejności prowadzone są 

na ul. Radomskiej – od ronda /ul. Nowy Świat-Głowaczowska/ do skrzyżowania 
ulic Warszawska-Lubelska /skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną/.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wyznaczone objazdy oraz zachowanie 
szczególnej ostrożności podczas prowadzonych prac. Wszelkie zastrzeżenia  

do realizowanych prac należy zgłaszać bezpośrednio do Inwestora, 
tj. GDDKiA w Warszawie /nr kontaktowy:  22 209 25 00/.

14 lipca 2019 r. odebrane zostało zadanie inwe-
stycyjne pn.: „Rozbudowa ulicy Polnej w miej-

scowości Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku  
od ul. lubelskiej do ul. Parkowej”.

Głównym celem wdrożenia 
danej inwestycji była poprawa 
bezpieczeństwa i polepszenia 
warunków życia mieszkańców 
poprzez uruchomienie na ulicy 
Polnej ruchu dwukierunkowe-
go. Zmiana organizacji ruchu 
umożliwi tym samym objazd 
głównego skrzyżowania Radom-
ska/Lubelska/Warszawska oraz 
zapewni dodatkowe połączenie 
terenów „Powiśla” z drogą kra-
jową nr 48. Dodatkowo zwięk-
szona zostanie liczba miejsc  
parkingowych w obrębie targo-
wiska miejskiego.

W 2018 roku w drodze przetar-
gu nieograniczonego wyłoniono 
wykonawcę robót firmę Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Usłu-
gowo – Handlowe INTERBUD Sp. 
z o.o. z Radomia. 

Zakres rzeczowy inwestycji 
obejmował:

1. Rozbudowę ulicy Polnej 
na odcinku od ul. Lubelskiej do 
ul. Parkowej w zakresie zmiany 
konstrukcji jezdni, budowy drogi 
pieszo - rowerowej, parkingów, 
zatok postojowych, zjazdów, po-
boczy, elementów organizacji 
ruchu, w tym progów zwalniają-
cych.

2. Rozbudowę odwodnienia w 
zakresie usprawnienia istnieją-
cego odwodnienia, udrożnienia 
i wzmocnienia istniejących prze-
pustów i rowów oraz budowę 
kanalizacji deszczowej wraz urzą-
dzeniem służącym do podczysz-
czania ścieków. Wykonanie rowu 
rozsączającego i odparowują-
cego z uwagi na wysoki poziom 

wód gruntowych i bliskość rzeki.
3. Przebudowę oświetlenia 

ulicznego wzdłuż projektowa-
nej drogi pieszo-rowerowej oraz 
miejsc postojowych.

Parametry charakterystyczne:
- szerokość ulicy 5,0 m,
- nawierzchnia z betonu asfal-

towego,
- szerokość ciągu pieszo rowe-

rowego 2,5 m
- długość drogi   845,33 m
- długość oświetlenia:  600,0 m
- długość ciągu pieszo rowero-

wego  520,0 m
- ilość m. parkingowych: 49 

miejsc  w tym 9 dla dostawczych.
Łączny koszt zadania /projekt, 

roboty budowlane, nadzór inwe-
storski/ wyniósł 2 613 423,49zł. 

Inwestycja zakończona została 
31 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy i Goście Gminy Kozienice
 
W związku ze zbliżającymi się obchodami 80. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej, zapraszam Państwa do udziału 
w tegorocznych uroczystościach w Gminie Kozienice.

Chciałbym, abyśmy razem oddali hołd i uczcili pamięć 
Polaków poległych i pomordowanych w czasie wojny. 
Do uhonorowania tych, którzy w godzinę próby stanęli 
do walki o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej 
zapraszam Mieszkańców Gminy, przedstawicieli instytucji 
i organizacji pozarządowych oraz Gości odwiedzających 
Ziemię Kozienicką. Przystańmy na chwilę i w zadumie 
wspólnie złóżmy wieńce upamiętniające bohaterów walk.

Uroczystości rozpoczną się w dniu 1 września br. o godz. 
8.00 przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu 
komunalnym w Kozienicach. Uroczystość będzie miała 
charakter społeczny i symboliczny, nie przewidujemy 
żadnych przemówień.

 
Burmistrz Gminy Kozienice

Piotr Kozłowski
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Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą odprawioną przez 
ks. kan. Romana Kotlimowskie-
go – proboszcza parafii Wsola, 
ks. kan. Andrzej Pawlika – eme-
rytowanego proboszcza parafii 
Wsola oraz ks. Patryka Golczyń-
skiego – wikariusza parafii Wso-
la, który poświęcił nowo wybu-
dowany obiekt.

W otwarciu wzięli udział: Kamil 
Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk, 
Łukasz Kurek – przewodniczący 
rady gminy wraz z radnymi, Ry-
szard Dziura – radny powiatowy, 
Andrzej Pawluczyk – sekretarz 
gminy, Monika Karaś – sołtys Ka-
mińska wraz z radą sołecką oraz 
licznie przybyli mieszkańcy.

Po uroczystości mieszkańcy 

przygotowali dla zaproszonych 
gości poczęstunek.

W ramach II etapu inwestycji 
„Zagospodarowanie centrum 
wsi Kamińsk” powstało boisko 
wielofunkcyjne (koszykówka, 
siatkówka, piłka ręczna) o wy-
miarach 24 x 18 m o nawierzch-

ni poliuretanowej, które zostało 
ogrodzone piłkochwytami. Przy 
boisku została także wybudowa-
na drewniana altana ogrodowa 
oraz siłownia zewnętrzna skła-
dająca się z urządzeń: „prasa + 
wioślarz”, „orbitrek + biegacz”, 
„ściąganie + wyciskanie”, „talia 
+ wahadło”. Powstał także chod-
nik z kostki brukowej, ustawiono 
ławki, kosze na śmieci i stojaki na 
rowery. Teren został częściowo 
ogrodzony.

Boisko zostało wybudowane 
bezpośrednio przy placu za-
baw, który powstał w 2017 r.  
w ramach I etapu inwestycji.

Koszt budowy boiska wraz  
z siłownią i altaną wyniósł prawie 
240 tys. zł., a w sumie obydwa 
etapy inwestycji kosztowały nie-
mal 290 tys. zł.

GMINA JEDlIŃSK

n Nowy trener SPS - u podczas wizyty u wójta gminy Jedlińsk 
Kamila Dziewierza, omawiali cele, które na nadchodzący  
sezon 2019/2020 założył sobie szkoleniowiec.

Otwarcie boiska w Kamińsku
26 sierpnia 2019 r. w Ka-

mińsku odbyło się uro-
czyste otwarcie nowego boi-
ska wielofunkcyjnego wraz z 
altaną i siłownią plenerową.

Nowy sezon, nowy 
trener oraz prezes
SPS RADMOT Jedlińsk w sezonie 2019/2020 w IV lidze ma-

zowieckiej siatkówki wystąpi pod opieką nowego szko-
leniowca, Krzysztofa Mergalskiego. Klub także ma nowego 
prezesa - Roberta Zaborowskiego - miłośnika siatkówki oraz 
najgłośniejszego kibica SPSu.

Nowy trener zespołu był szko-
leniowcem m.in. zawodniczek 
IKS Szóstka Radom, z którymi 
wywalczył wicemistrzostwo Polki 
i wicemistrzostwo Mazowsza.

Trener Mergalski spotkał się  
z wójtem gminy Jedlińsk Kami-
lem Dziewierzem, gdzie przed-
stawił wizję rozwoju klubu. 

27 sierpnia poprowadził 
pierwszy, otwarty trening dla se-
niorów. Zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży rozpoczną się 3 września  

o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Jedlińsku.

Nowy prezes także działa, po-
zyskując nowych sponsorów, bez 
których dzisiejszy sport niestety 
nie istnieje.

Tytularnym sponsorem została 
na kolejny rok firma RADMOT, 
która od samego początku jest  
z klubem. 

Czekamy na pierwszy mecz  
i życzymy powodzenia  
w rozgrywkach. 
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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 lub zamienię na 
mieszkanie w bloku działkę 
rolną w atrakcyjnej miejsco-
wości,  w pełni uzbrojoną.  
tel. 500-787-904
• Do wynajęcia mieszkanie 
3 - p o -
k o j o -
we w 
Kozie-
nicach 
p r z y 
ul. Kra-
sickie-
go tel. 
7 3 1 -
0 0 0 -
217
• 
Sprze-

• 

PRACA

• 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

• Kawaler, 45 lat, bez nałogów, z 
wyższym wykształceniem pozna 
kobietę o podobnych cechach i 
bez zobowiązań. Tel. 668757905
• Facet 45 lat pozna szczupłą ko-
bietę z Kozienic i ok. Czekam na 
smsy. Tel 508-615-325 
• KAWAlER lAT 50 ŁUCZYNÓW 
NOWY SZUKA KOBIETY DO żY-
CIA TEl 506642644 cztery kilo-
metry od Kozienic
• Samotny wdowiec 72lata, pozna 
miłą , sympatyczną  Panią w wieku 
od 65-70lat  tel. 537-430-830

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

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

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

czeniem na działalność usługowo-pensjonatową. 
Tel  603 762 223

RÓżNE

dam dom wolnostojący 210m2 
z budynkiem gospodarczym 
mieszkalnym, na działce 455m2 
w Kozienicach przy ul. Przytulnej 
tel. 504-656-429
• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1300m2, wszystkie me-
dia, 2 km od Kozienic tel. 512-
75-1991
• Sprzedam działkę budowlaną 
1530m2 w Aleksandrówce ul. 
Diamentowa. Tel. 500-788-847
• SPRZEDAM ZIEMIĘ ROl-
NĄ 1,5 ha GARBATKA DŁUGA 
Tel.515619043

Sprzedam  maszynę do szycia 
Łucznik cena do uzg. tel. 607-
136-788
• Sprzedam wersalkę stan 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

OGŁASZA
1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stano-

wiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Świerżach Górnych, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach 
prowadzi księgę wieczystą RA1K/00048443/3

Forma sprzedaży – własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość oznaczona numerem działki 295/2 o powierzchni 848m2, cena wywoławcza 50 

000,00 zł netto, wadium wynosi 5 000,00 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczo-
ny podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2019r. o godz. 10:00 
w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa nr 5, sala 212.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 5 sierpnia 2019r.
2. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stano-

wiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Wólce Tyrzyńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach 
prowadzi księgę wieczystą RA1K/00056079/9.

Forma sprzedaży – własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość oznaczona numerem działki 33/3 o powierzchni 741m2, cena wywoławcza 41 

100,00 zł netto, wadium wynosi 4 110,00 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczo-
ny podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2019r. o godz. 10:30 
w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa nr 5, sala 212.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 22 maja 2019r.oraz 5 sierpnia 2019r.
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Kozienicach w PEKAO 

SA Oddz. Kozienice Nr 44 1240 5703 1111 0000 4904 2762 wadium we wskazanej wysokości, w pieniądzu 
najpóźniej do dnia 25 września 2019r. włącznie, odrębnie na każdą nieruchomość, za datę wpłaty wadium 
uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Kozienicach, oraz zamieszczone na stronach internetowych www.kozienice.pl, www.bip.kozienice.pl 
Ogłoszenie zostanie zamieszczone w telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka” Kozienickiego Domu Kultury oraz 
na tablicach ogłoszeń w miejscowości Świerże Górne i Wólka Tyrzyńska.

Organizator zastrzega sobie jedynie z ważnych powodów prawo odwołania ogłoszonego przetargu z za-
chowaniem przepisów art. 38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dodatkowe informacje o warun-
kach i regulaminie przetargu udziela tut. Urząd pok. nr 3 tel. 48 611 71 32.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

(tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, 2019r. poz. 270, 492,801, 1309).

I n f o r m u j e

że w dniach od 26 sierpnia do 17 września 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Kozienicach ul. Parkowa 5, został podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
lokalowej stanowiącej własność Gminy Kozienice, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprze-
dażą udziału w gruncie. Nieruchomości położona w Świerżach Górnych nr10, oznaczona numerem działki 
19/6 o pow. 310 m2, księga wieczysta RA1K/00035036/3.

Wykaz został zamieszczony również na stronach internetowych urzędu: www.kozienice.pl,  
www.bip.kozienice.pl 

Szczegółowe informacje pok. nr 3 tel. 48 611-71-32.
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n Zdjęcia: Jerzy Wojtkowski

80 lat temu wybuchła wojna światowa
II wojna światowa do Kozienic dotarła 5 września wraz 

z falą uchodźców z zachodniej części kraju.

6 września mieszkańców Ko-
zienic i Zwolenia obudziły syreny 
i potężne bombardowania nie-
mieckiej Luftwaffe. W Kozieni-
cach szczęśliwie nikt nie zginął, 
ale w Zwoleniu ofiar było aż 
150, zniszczono wiele budyn-
ków. Okupacja dla mieszkańców 
naszego miasta rozpoczęła się 
9 września wraz z wkroczeniem 
wojsk niemieckich. Okupanci 
szybko zorganizowali obóz na 
terenie kościoła parafialnego i 
otaczającego go ogrodu, gdzie 
przetrzymywali wyłapywanych 
żołnierzy polskich przed dalszą 
wysyłka w głąb Niemiec. Warunki 
sanitarne i aprowizacja dla setek 
ludzi były skandaliczne, żołnie-
rze mogli liczyć tylko na pomoc  
mieszkańców miasta.

7 października przez Kozie-
nice od strony Dęblina prze-
maszerowała kolumna jeńców, 
żołnierzy Grupy Polesie wraz  
z ich dowódcą gen. Franciszkiem 
Klebergiem, który szedł na czele 
kolumny.

Następnie do Kozienic wojska 
niemieckie zaczęły zwozić ran-
nych z ostatniej bitwy kampa-
nii wrześniowej pod Kockiem,  
W Szkole Podstawowej nr 1 
utworzono lazaret gdzie opa-
trywano rannych żołnierzy pol-
skich jak i niemieckich. Wielu z 
nich zmarło zarówno Niemców 
jak i Polaków. Chowano ich na 
pośpiesznie stworzonym cmen-
tarzu na skraju lasu przy ul. Ra-

domskiej w osobnych kwaterach 
polskich i niemieckich. Do końca 
1939 roku ekshumowano i wy-
słano do Niemiec wszystkie ciała 
żołnierzy Wehrmachtu, wów-
czas władze okupacyjne naka-
zały przenieść pozostałe 58 ciał 
polskich  żołnierzy i pochować 
na cmentarzu parafialnym. Po-
chowano ich w pobliżu kwatery 
wojennej legionistów polskich, 
którzy dwadzieścia lat wcześniej 
podobnie umierali z odniesio-
nych ran i kontuzji w ówczes-
nym szpitalu kozienickim. Każdy 
z żołnierzy pochowany został 
w osobnej kwaterze na której 
umieszczono dębowy krzyż z 
metalową tabliczką ze stopniem  
imieniem i nazwiskiem.  

W II Rzeczpospolitej mieszkań-
cy powiatu kozienickiego służbę 
wojskową odbywali najczęściej 
w 72 Pułku Piechoty im. Dionize-
go Czachowskiego w Radomiu. 
W 1939 r. kartę mobilizacyjną 
dostało wielu mieszkańców 
Kozienic i okolic właśnie do 72 
p.p., który wszedł w skład Armii 
„Łódź” i wojnę rozpoczął broniąc 
granicy na kierunku Wieluń. W 
dniu 3 września Niemcy byli już 
na linii rzeki Warty. Wieczorem 
tego dnia żołnierze 2 batalionu 
72 Pułku Piechoty zostali zaata-
kowani przez przeważające siły 
niemieckie 1 dywizji lekkiej. Po-
lacy, atakowani przez artylerię 
i lotnictwo, przez wiele godzin 
powstrzymywali nieprzyjaciela. 

Jednakże Niemcom udało się 
pod Osjakowem przeprawić na 
drugi brzeg Warty kilka swoich 
pododdziałów, które wysuwając 
się ku północy otoczyły bronią-
cych się Polaków. Bohaterską 
śmiercią w obronie Ojczyzny 
poległo 55 żołnierzy polskich, 
wśród nich dowódca batalionu, 
mjr Stanisław Jaszczuk a także 
mieszkańcy powiatu kozieni-

ckiego ppor.  Mieczysław Krześ-
niak, strz. Stanisław Adamczyk, 
a dzień później w obronie Wie-
lunia plut. Władysław Lenarczyk, 
Czesław Stankiewicz. Żołnierze 
72 Pułku Piechoty, którzy wów-
czas zginęli pochowani zosta-
li w zbiorowych mogiłach nad 
rzeką Wartą. Po wyzwoleniu 
wszyscy oni zostali ekshumo-
wani i pochowani na specjal-

nie wówczas utworzonym nad 
samą Wartą cmentarzu, a Szko-
ła Podstawowa w Konopnicy 
otrzymała im. „72 p.p. Radom”. 
Warto tu wspomnieć, że miesz-
kańcy i władze gminy Konopni-
ca szczególnie honorują pamięć  
o poległych obrońcach ich miej-
scowości. Bardzo dbają o cmen-
tarz poległych, stan którego   
jest wzorowy.

Cmentarz wojenny poległych żołnierzy 72. Pułku Piechoty w Konopnicy nad Wartą

XVII Festiwal Muzyki 
Rozrywkowej 
im. Bogusława Klimczuka!

Już 30 i 31 sierpnia czeka nas największe muzyczne 
wydarzenie regionu, czyli XVII Festiwal Muzyki 
Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach.

Festiwal rozpocznie się w pią-
tek, 30 sierpnia, o godz. 16.00, 
w Centrum Kulturalno-Artystycz-
nym w Kozienicach. W sali kame-
ralnej do muzycznej walki pod-
czas koncertu finałowego XVII 
Konkursu Piosenki o Nagrodę 
im. Bogusława Klimczuka staną 
artyści, którzy zostali wyłonieni  
w czasie eliminacji wstępnych.

Drugi dzień festiwalu odbędzie 
się na terenie Ośrodka Rekreacji  

i Turystyki KCRiS. Na scenie Enea, 
w amfiteatrze nad Jeziorem Ko-
zienickim, szykuje się wspaniałe 
widowisko. Impreza wystartuje 
o godz. 20.00, a poprowadzi ją 
tradycyjnie Paweł Sztompke z Je-
dynki Polskiego Radia. Widzowie 
najpierw zobaczą koncert wspo-
mnieniowy, poświęcony pamięci 
Bogusława Klimczuka, w wyko-
naniu Tomasza Dolskiego. Gwiaz-
dą imprezy będzie Piotr Cugow-
ski z zespołem.

Kozienice. 
Narodowe Czytanie
przy Pomniku  Niepodległości

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice Filia nr 8 
(Mediateka) już po raz 5. zaprasza na Narodowe 
Czytanie! Spotykamy się 7 września o godzinie 

10.00 na placu przy Pomniku Niepodległości, aby 
wspólnie czytać polskie nowele!

Enea Triathlon Kozienice 2019
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DIETETYK RADZI

1) Połącz dietę 
z suplementacją
Połączenie odpowiednio zbi-

lansowanej diety oraz suplemen-
tacji pomagającej łatwiej osiągać 
pożądane rezultaty to klucz do 
sukcesu! - Kompleksowa kuracja 
dobrana na podstawie wywiadu 
dietetycznego i zdrowotnego, 
dopasowana do trybu życia, ro-
dzaju pracy i upodobań smako-
wych nie tylko nie jest uciążliwa, 
ale jest wręcz przyjemnością– 
przekonuje dietetyk Emilia Koś-
cielniak - A co najważniejsze – 
jest smaczna, pełnowartościowa 
i zdrowa!

2) Zadbaj 
o silną motywację
Opieka dietetyka na cotygo-

dniowych spotkaniach kontrol-
nych jest gwarancją skuteczności 

i bezpieczeństwa prowadzonej 
kuracji. – Na wizytach moni-
toruję przebieg odchudzania, 
sprawdzam efekty oraz w razie 
potrzeby wprowadzam odpo-
wiednie modyfikacje w jadło-
spisie z uwzględnieniem ocze-
kiwań pacjenta –mówi dietetyk 
- Zauważam, że widoczne z ty-
godnia na tydzień efekty moty-
wują do kontynuowania walki  
o szczupłą sylwetkę

3) Naucz się zdrowych 
nawyków żywieniowych
Najbardziej powszechną przy-

czyną efektu jo-jo po odchu-
dzaniu jest powrót do dawnych 
nawyków żywieniowych.- Jako 
dietetyk  podczas całego okresu 
trwania kuracji przekazuję cen-
ną wiedzę na temat właściwego 
sposobu odżywiania, aby po za-
kończonym procesie pacjent nie 

powrócił do wagi sprzed diety. 
Edukacyjny aspekt kuracji Na-
turhouse gwarantuje utrzyma-
nie osiągniętych efektów– mówi 
Emilia Kościelniak

4) Daj sobie możliwość wyboru
Kuracje Naturhouse są odpo-

wiednio zbilansowane i pełno-
wartościowe. Dieta daje dużą 
swobodę wyboru spośród zdro-
wych posiłków. Dzięki temu 
jemy to na co mamy ochotę, 
stosując się do ogólnych zaleceń 
dietetyka. Takie wdrożenie zdro-
wych zasad żywienia procentuje  
w przyszłości i nie kojarzy nam 
się z dietą pełną wyrzeczeń – 
przekonuje dietetyk. Chudniesz 
jedząc zdrowe i smaczne posiłki. 

ODCHUDZANIE BĘDZIE PRZYJEMNOŚCIĄ!
Niestety często podejmowane na własną rękę próby zrzucenia zbędnych kilogramów kończą 

się fiaskiem. Powody bywają różne – od niesmacznych i skomplikowanych posiłków, 
przez niewłaściwie dopasowany jadłospis, na braku oczekiwanych efektów kończąc. Skutkuje 
to tym, że odchudzanie jest postrzegane przez nas jako uciążliwy proces, a wcale nie musi 
tak być. Pytamy więc dietetyka Emilię Kościelniak z Centrum Dietetycznego Naturhouse  
o  powody, dzięki którym dieta będzie przyjemnością.

Próbowałaś już wszystkiego i nie wierzysz, że kolejna 
próba odchudzania zakończy się sukcesem? Przyjdź do 
Naturhouse i przekonaj się, że odchudzanie może być 
trwałe i przyjemne! Zaufało nam już 6 500 000 osób na 
całym świecie. Oni spełnili swoje marzenie o szczupłej 
sylwetce – odważ się i Ty! Umów się na wizytę do diete-
tyka i dowiedz się jak zdrowo 

Centrum Dietetyczne Naturhouse
Tel. 48 334 45 45, 505 401 915

kozienice.warszawska@naturhouse-polska.com
ul. Warszawska 51/1

26-900 Kozienice

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10:00 - 18:00

Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00

Czwartek: 8:00 - 17:00
Piątek: 8:00 - 15:00

Burmistrz Miasta Pionki 
Robert Kowalczyk 

serdecznie zaprasza na 
uroczyste obchody 

80 rocznicy wybuchu II 
wojny światowej.

"Lew do Panny" w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Pionkach
W niedzielę 18 sierpnia na tarasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach odbyła się już 

szósta odsłona imprezy pod nazwą „lew do Panny”.

Nazwa „Lew do Panny” to 
koncerty, które odbywają się  
w Pionkach raz do roku w drugiej 
połowie sierpnia, kiedy dochodzi 
właśnie do zmiany tych dwóch 
znaków zodiaku. Taki był też 
zamysł, żeby połączyć muzykę  
z różnych klimatów. Lew ma sym-
bolizować mocniejsze granie,  
a Panna krainę łagodności.

W tym roku „lwa” symbolizo-
wał radomski rockowy zespół No 
Control, który działa od dwóch 
lat, ale w obecnym składzie gra 
od marca 2019 roku, choć każdy 

z członku zespołu dużo wcześ-
niej zaczął przygodę z muzyką i 
współpracę z różnymi zespoła-
mi. Muzyka to ich miłość i pa-
sja. Czerpią inspirację z rożnych 
gatunków, przede wszystkim 
jednak jest to muzyka rocko-
wa. Zespół nastawiony jest na 
własne kompozycje, z których 
kilka już powstało. Na razie na 
swoim fanpage’u oraz kanale 
YT udostępnili jedną piosenkę 
pt, “Lustra”, która spotkała się z 
bardzo pozytywnym odzewem  
ze strony słuchaczy. 

Skład zespołu: Barbara Czy-
żewska-Drabik – wokal, Jacek 
Pietrzyk – perkusja, Norbert 
Mitu – gitara basowa, Piotr Bąk 
– gitara rytmiczna, Mariusz Bąk – 
gitara solowa.

Na scenie zaprezentowały się 
również trzy uzdolnione woka-
listki Społecznego Ogniska Mu-
zycznego w Pionkach: Katarzyna 
Machnik, Paulina Kozera oraz Mi-
lena Alot, która wykonała utwór 
znajdujący się w najnowszym fil-
mie Sławomira Wąsika.

Jako „Panna” w tym roku za-
prezentowała się utalentowana 
skrzypaczka Dominika Bienias.  
Znakomita polska skrzypaczka, 
grająca muzykę popularną z róż-
nymi wykonawcami. 26 czerwca 
2016 roku miała miejsce pre-
miera teledysku „Ja się w Tobie 
zakochałem”, którego autorem 
jest Witek Muzyk Ulicy, zaś na 
skrzypcach gra Dominika Bienias. 
Artystka zdobywa coraz większą 
światową popularność, obecnie 
nagrała nowy utwór z DJ Calee, 
pt. „Live act of violinist and DJ”.  
Jest również w trakcie tworze-
nia nowych muzycznych utwo-
rów oraz teledysków w różnych 
zakątkach kuli ziemskiej.  Pod-
czas koncertu zaprezentowała 
zarówno muzykę filmową (np. 
„Titanic”), jak również muzykę 
lat 80-tych(Abba – Dancing Que-
en), disco polo (Akcent – Przez 
Twe Oczy Zielone) oraz hity ra-
diowe (Gusttavo Lima - Balada,  
Ed Sheeran – Perfect).
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Festyn rodzinny w „Pałacu pod Dębami”

W programie nie tylko przewi-
dziano moc doznań muzycznych 
ale także atrakcje kulinarne dla 
wytrawnych smakoszy. W tym 
ważnym dniu nie zapomniano o 
uroczystej polowej Mszy Świętej 
celebrowanej przez proboszcza 
Jana Pękacza. Po nabożeństwie 
przyszedł czas na który wszyscy 
czekali – występy artystyczne. 
Skoczne przyśpiewki lokalnego 
zespołu „Grabowianie” wpro-
wadziły miły, rodzinny nastrój, 
a chłopaki z „Fun To The Grave” 
pobudzili młodsze pokolenie swo-
im mocniejszym brzmieniem. 
Natomiast kielecki zespół „Brexit 
Boys” przygotował grunt przed 
występem gwiazd z zespołu „Top 
Girls”, na które z niecierpliwością 
czekali przybyli panowie. A panie 
entuzjastycznie przywitały „Jorr-
gusa”. Po tych niesamowitych 
występach scenę przejął zespół 
„Classic”. Autorzy superhitu „To 
nie przyjaźń tylko miłość” zaser-
wowali kawał dobrej, ponadcza-
sowej muzyki. Niespodzianką był 
późniejszy występ Julity Zawod-
nik, która na tle znanych gwiazd 
wypadła obiecująco i otrzymała 
gromkie brawa. Po zachodzie 
słońca w Nowej Woli pojawiła się 
prawdziwa gwiazda – Zenon Mar-
tyniuk, a na widowni zagościła 
prawdziwa euforia. Ludzie razem 

z nim śpiewali jego największe 
przeboje i na pewno tego wystę-
pu długo nie zapomną.

Festyn okazał się wielkim suk-
cesem, dużo pochlebnych recen-
zji pod adresem rodziny Zawod-
ników za organizację a szczególne 
brawa dla Emanuela i Julity, któ-
rzy poprowadzili całą imprezę 
i spisali się jak zawodowcy. My 
jeszcze nadal pamiętamy ten fan-
tastyczny klimat i mamy nadzieję, 
że jeszcze będzie okazja aby goś-
cić u Państwa Zawodników – cze-
go Im i Nam serdecznie życzymy.   

Już minęło trochę czasu od festynu rodzinnego zorganizowanego przez rodzinę Zawodników 
w dniu 15 sierpnia w Pałacu pod Dębami w Nowej Woli. W ten piękny słoneczny dzień 

licznie przybyłym gościom towarzyszyła fantastyczna atmosfera i niezapomniane występy,  
a hasłem przewodnim była myśl: „Rodzina Zawodników życzy miłej zabawy”.


