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Do budowy mostu coraz bliżej
W poniedziałek, 23 września br. w nietypowych okolicznościach przyrody, bo nad brzegiem 

Wisły, odbyło się historyczne spotkanie, podczas którego została podpisana umowa  
o dofinansowanie ze środków budżetu państwa, dokumentacji projektowej budowy mostu na 
rzece Wiśle. Nowy most na Wiśle wraz z drogami dojazdowymi powstanie pomiędzy Świer-
żami Górnymi (Gmina Kozienice) a Antoniówką Świerżowską (Gmina Maciejowice). Liderem 
projektu, wdrażanego w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów”, a zarazem stro-
ną umowy o dofinansowanie jest Powiat Garwoliński.

W wydarzeniu, poza głów-
nymi beneficjentami dofinan-
sowania, tj. starosty powiatu 
garwolińskiego Mirosława 
Walickiego, starosty powiatu 
kozienickiego Andrzeja Jung, 
burmistrza Gminy Kozienice 
Piotra Kozłowskiego i wójta 
Gminy Maciejowice Toma-
sza Kwiatkowskiego, udział 
wzięli, m.in. minister finan-
sów, inwestycji i rozwoju Je-
rzy Kwieciński, szef Gabinetu 
Politycznego Prezesa Rady 
Ministrów Marek Suski, wice-
marszałek Senatu Maria Koc, 
poseł Grzegorz Woźniak, wi-
cewojewoda mazowiecki Ar-
tur Standowicz, radni sejmiku 
mazowieckiego Tomasz Śmie-
tanka i Krzysztof Żochowski 

oraz wiceprezes zarządu ds. 
pracowniczych Enei Wytwa-
rzanie Marcin Łukasiewicz. 
Miejsce spotkania wybrano 
nieprzypadkowo, bowiem to 
właśnie tu rozpocznie się w 

przyszłości budowa mostu, a 
uroczyste podpisanie umowy 
o dofinansowanie projektu, 
uznane zostało za kamień 
węgielny – tego jakże waż-
nego dla całego Mazowsza 

– przedsięwzięcia. Wartość 
dofinansowania opiewa na 
23,4 mln zł co stanowi 80% 
szacowanych kosztów doku-
mentacji. Pozostałą kwotę 
– zgodnie z uprzednio złożo-
nymi deklaracjami – pokryją 
działające w partnerstwie 
samorządy Gminy Kozienice, 
Gminy Maciejowice, Powia-
tu Garwolińskiego i Powiatu 
Kozienickiego. Przedsięwzię-
cie jest potężne i czeka je 
skomplikowany proces pro-

ceduralny. Zgodnie z przyję-
tym harmonogramem pro-
ces projektowy będzie trwał  
około 3 lata. 

Kolejnym krokiem bę-
dzie budowa mostu, któ-
rej wartość szacuje się na 
kwotę 650 mln złotych. Za-
pewnienie połączenia przez 
Wisłę, ma bardzo duże 
znaczenie dla rozwoju go-
spodarczego całego regio-
nu i jest jedną z najbardziej  
oczekiwanych inwestycji.

Janików 44A, 26-900 Kozienice

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

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

więcej str. 8
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Dyrektor 
Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice

                                          
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), oraz 
Zarządzenia Nr 516/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 22 sierpnia 2018 
roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi jednostki budżetowej 
„Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice” 

informuje

że w dniach od 26.09.2019 r. do 18.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kozienicach przy ul. Parkowej 5 w Kozienicach, w siedzibie jednostki 
Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 
36 w Kozienicach oraz na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w 
Kozienicach, Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, został podany  
do publicznej wiadomości, na okres 21 dni: 

a) wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej położonych: w Kozienicach na działkach o nr ewid. 2373/34, 
2373/31, 3501/53, 2369/29, 2205/22, 6611, 2107, 2102/27, oraz w Świerżach 
Górnych na działce o nr ewid. 18/48.

b) wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego: lokal użytkowy nr 6 o powierzchni 
26,00 m2, położony w budynku przy ul. Kopernika 7 w Kozienicach, 
zlokalizowanym na działce o nr ewid. 2203/36,  KW RA1K/00044723/2.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie jednostki ZMKGK przy  
ul. Radomskiej 36, 26-900 Kozienice (pokój Działu Techniczno-Administracyjnego  
w godz. 800-1500, telefon stacjonarny 48 614 43 88, telefon komórkowy 784 921 723). 

             Dyrektor 
mgr Robert Gregorczyk

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko 

I. Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży :
1. Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona Nr działki 33/2 
o pow. 0,81 ha  położona w obrębie geodezyjnym Brzustów, KW Nr 
RA1K/00032710/1. 
1.1. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko” działka znajduje się w części 
do 100m od drogi gminnej na terenach mieszkaniowo-usługowych, 
w pozostałej części na terenach rolnych przewidzianych częściowo do 
zalesienia i jednocześnie na terenach ekologicznego systemu obszarów 
chronionych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym.
Działka nieużytkowana. Media w drodze gminnej: energia elektryczna, 
wodociąg, kanalizacja sanitarna.
1.2. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 23.000,00 zł. 
1.3. Wysokość wadium wynosi 2.300,00 zł. 
1.4. Przetarg  na działkę Nr 33/2 odbędzie się w dniu  05 listopada 2019r. o 
godz. 10ºº, w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 
1, pokój Nr 12.
1.5. Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego.
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona Nr działki 109/2 
o pow. 0,1400 ha  położona w obrębie geodezyjnym Anielin, KW Nr 
RA1K/00064531/5. 
2.1. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko” przedmiotowa działka znajduje się 
na terenach mieszkaniowo – usługowych.
Działka nieużytkowana. Media w drodze gminnej: energia elektryczna, 
wodociąg.
2.2. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 23.000,00 zł. 
2.3. Wysokość wadium wynosi 2.300,00 zł. 
2.4. Przetarg  na działkę Nr 109/2 odbędzie się w dniu 05 listopada 2019r. o 
godz. 1030, w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 
1, pokój Nr 12.
2.5. Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego.
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona Nr działki 38/2 
o pow. 0,1700 ha  położona w obrębie geodezyjnym Anielin, KW Nr 
RA1K/00064531/5. 
3.1. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko” przedmiotowa działka znajduje się 
na terenach w części do 80 m od drogi gminnej na terenach mieszkaniowych, 
w pozostałej części na terenach rolnych przewidzianych częściowo do 
zalesienia i jednocześnie na terenach leśnych i terenach rolnych w części 
przeznaczonych do zalesienia.  
Działka nieużytkowana. Media w drodze gminnej: energia elektryczna, 
wodociąg. Działka położona w drugim szeregu zabudowy bez dostępu do 
drogi publicznej. Dojazd przez działki nr 38/3 lub poprzez działki nr 40, 36/6 
lub 38/1 stanowiące własność osób prywatnych. 
3.2. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 4.800,00 zł. 
3.3. Wysokość wadium wynosi 480,00 zł. 
3.4. Przetarg  na działkę Nr 109/2 odbędzie się w dniu 05 listopada 2019r. o 
godz. 1100, w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 
1, pokój Nr 12.
3.5. Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego dla właścicieli działek nr 38/3 oraz nr 40, 36/6, 38/1.
II. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek zł.
III. 1.Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej  należy 
wpłacić na konto   Gminy  Garbatka-Letnisko  w  Banku  Spółdzielczym  
Zwoleń  Oddział  Garbatka Nr 67 91570002 0040 0400 0257 0019,  do dnia 
29 października 2019r., decyduje data uznania na rachunku Organizatora 
Przetargu, z podaniem numeru i miejsca położenia działki. 
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał,  od zawarcia umowy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, 
jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
IV. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie w wymaganym terminie wadium.
2. Przedłożenie Komisji Przetargowej aktualnego dokumentu 
potwierdzającego prawo własności do jednej z działek sąsiednich w przetargu 
na zbycie nieruchomości oznaczonej nr działki 38/2.
3. Przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu osobistego.
V. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.
VI. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości jest 
zobowiązana do zawarcia umowy notarialnej i wpłacenia ceny nabycia 
(pomniejszonej o wpłacone wadium) przed zawarciem umowy notarialnej. 
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
VII. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości wyłonionego 
w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w 
terminie 21 dni od daty zamknięcia przetargu. 
VIII. Wójt Gminy Garbatka-Letnisko zastrzega sobie prawo odwołania 
ogłoszonego przetargu  z ważnych powodów z podaniem informacji o jego 
odwołaniu do publicznej wiadomości. 
IX. Wybór formy przetargu na działkę nr 38/2 położonej w Anielinie jako 
przetargu ustnego ograniczonego jest podyktowany brakiem dostępu 
przedmiotowej działki do drogi publicznej.
X. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości  
można uzyskać w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko  przy ul. Skrzyńskich 1, 
pokój Nr 10, tel. 48 6210194 wew.  19 w godz.  8ºº – 15ºº.
Garbatka-Letnisko, dnia 26 września 2019r.                                                                    
                                                                                           WÓJT GMINY

/-/  TERESA FRYSZKIEWICZ
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Bez satysfakcji, czyli po spotkaniu 
GDDKiA z mieszkańcami Kozienic
W poniedziałek 16 września obyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta spotkanie mieszkańców z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, 

czyli inwestorem odpowiedzialnym za kształt prac prowadzonych obecnie na DK 48 (na odcinku ulicy Radomskiej) oraz zaplanowanych na 
przyszły rok w stosunku do DK 79 (ulicy Głowaczowskiej). Będące gospodarzem i inicjatorem spotkania władze miasta zamierzały w tej formie 
umożliwić mieszkańcom uzyskanie jak najpełniejszej informacji o realizowanych inwestycjach oraz przedstawienie inwestorowi opinii i uwag.

Zapytany przez nas tuż przed 
spotkaniem jakiej atmosfery 
możemy spodziewać się na sali, 
burmistrz Piotr Kozłowski wyraził 
nadzieję, że będzie ona pozytyw-
na, od razu jednakże zaznaczając, 
że mogą zagrać również emocje, 
ponieważ etap realizacji inwe-
stycji jest czasem zbyt późnym 
na tego typu rozmowy, które 
powinny się odbywać raczej na 
etapie przygotowywania doku-
mentacji – tu mówimy jednak o 
latach (i kadencjach) minionych, 
czasu zaś, co oczywiste, cofnąć 
nie sposób.

Po przywitaniu zebranych, po-
dziękowaniu wszystkim za przy-
bycie, przypomnieniu celu spot-
kania oraz wyrażeniu nadziei na 
możliwie owocny jego przebieg, 
burmistrz Piotr Kozłowski udał 
się do innych obowiązków, prze-
kazując pieczę Zastępcy Burmi-
strza ds. Technicznych, Mirosła-
wowi Pułkowskiemu. To na nim 
spoczęła od tego momentu rola 
moderatora dyskusji oraz - mo-
mentami – mediatora.

Upał, smród, wstrząsy, hałas...
Pierwszym poruszonym tema-

tem była kwestia zieleni przy uli-
cy Radomskiej. Stanowisko GDD-
KiA nie pozostawiało zbyt wiele 
miejsca na złudzenia: całkowicie 
wycięte zostaną wszystkie duże 
drzewa, zostaną zaś nasadzone 
krzewy i drzewa niskie. Zastępca 
burmistrza nie ukrywał zaskocze-
nia tak radykalnym podejściem, 
dictum takie wywołało też na-
tychmiastową reakcję z sali. Pad-
ło pytania o analizę środowisko-
wą, odbite informacją, że przy 
inwestycjach na drogach o dłu-
gości poniżej 1 kilometra takowe 
nie są wymagane.

Mieszkańcy przedstawili szereg 
wątpliwości na temat tego, jak 
będzie funkcjonowało centrum 
miasta, gdy zostanie jednocześ-
nie ogołocone z zieleni i poddane 
zwiększonemu przepływowi aut. 
Ich przewidywania to znacząco 
wzmożony poziom spalin, hałasu 
i wstrząsów, które będą nie tylko 
niezmiernie uciążliwe dla miesz-
kańców, ale i niszczycielskie dla 
nieprzystosowanych do takiego 
sąsiedztwa starych kamienic, 
gdzie ściany pękają przecież już 
teraz. Jaki wpływ będą miały 
na ich kondycję najpierw prace 
z użyciem ciężkiego sprzętu, a 
potem wzmożona eksploatacja 
drogi?

Zapewnienia delegacji GDD-
KiA, że wybudowana według 
przedstawionych planów droga 
będzie w istocie cichsza i mniej 
uciążliwa, zostały ucięte pyta-
niem z sali, czy przygotowano 
analizę, która wykazywałaby, ja-
kiego konkretnie spadku wstrzą-
sów i hałasu należy się spodzie-
wać i na jakiej zasadzie – GDDKiA 
musiała przyznać, że analiza taka 
nie istnieje.

Ostatecznie delegacja GDDKiA 
zadeklarowała, że „pochyli się” 
jeszcze, cokolwiek należy przez 
to rozumieć, nad kwestią zieleni 
przy ulicy Radomskiej.

 Tajemnicze postaci
Jako że następna w kolejce do 

przebudowy jest ulica Głowa-
czowska, jedna z mieszkanek tej 
ulicy opisała stres i niepewność 
związane z formalno-prawnymi 
aspektami realizacji inwestycji i 
trudnością z uzyskaniem infor-
macji na ten temat. Ani dokonu-
jący pomiarów jej działki geode-
ta, ani wykonawca, ani w ogóle 
nikt inny, do kogo była w stanie 
dotrzeć, nie poczuwał się do 
obowiązku udzielenia jej infor-
macji na temat celu pomiarów 
oraz tego, jak inwestycja wpłynie 
na jej posesję, nie mówiąc już o 
komforcie życia. Kwestia została 
podchwycona: ludzie skarżyli się, 
że osoby pojawiające się na ich 
podwórkach w związku z reali-
zacją projektu często odmawiają 
sprecyzowania celu wizyty i po-
dania swoich nazwisk. Burmistrz 
Pułkowski interweniował tutaj, 
zwracając się do delegacji GDD-
KiA ze stanowczą prośbą o naka-
zanie wykonawcy, by wszystkie 
osoby wykonujące tego typu 
działania zawsze nosiły ze sobą 
identyfikatory. Reprezentantka 
GDDKiA zgodziła się z zasadnoś-
cią prośby i poradziła mieszkań-
com, by nikogo nieposiadającego 
identyfikatora na swój teren po 
prostu nie wpuszczali.

Kto zrekompensuje straty?
Dla tych mieszkańców, którzy 

przy ulicy Radomskiej prowadzą 
swoje sklepy i punkty usługowe, 
bardzo ważną kwestią jest utra-
ta znacznej części przychodów, 
związana z osłabionym ruchem 
przy ulicy. Z sali padło pytanie, 
czy jest możliwe, by gminny rad-
ca prawny przygotował eksperty-
zę prawną dotyczącą tego, czy i 
u kogo właściciele biznesów zlo-
kalizowanych przy rozkopanych 
ulicach mogliby starać się o jakąś 
formę odszkodowania. Wicebur-
mistrz Mirosław Pułkowski przy-
chylił się do tej prośby i zapo-
wiedział, że przedstawi problem 
mecenasowi.

 
Nikogo tam nie ma!
Kwestią, która budziła duże 

wątpliwości był fakt, że rozpo-
częte z tak dużym rozmachem i 
przez to dotkliwe dla całej okoli-
cy roboty... nie postępują. „Niko-
go tam nie ma” mówili mieszkań-
cy, odnosząc się do znikomego 
nasycenia terenu przebudowy 
pracownikami. Wykonawca bro-
nił tempa prac, twierdząc, że jest 
ono adekwatne do skali zadania, 
że na każdej budowie zdarza-
ją się problemy niemożliwe do 
przewidzenia i że wiele rzeczy, 
które zrobić trzeba, pozostaje dla 

oka przechodnia niewidoczna.

„Ja panu dam palety 
do rozładunku”
Oprócz wszelkich dolegliwości 

związanych z samym okresem 
przebudowy, prowadzących skle-
py i punktu usługowe przy ulicy 
Radomskiej mocno zaniepokoił 
brak w przedstawionych planach 
wyznaczonych miejsc postoju 
dla samochodów dostawczych. 
Zdecydowanie nie trafiły im do 
przekonania zapewnienia przed-
stawiciela GDDKiA, że takie miej-
sce będzie przy ul. Konstytucji 
3 Maja. Pomysł ten ocenili jako 
świadczący o braku wyobrażenia 
na temat ich realnych potrzeb, 
na co jeden z mężczyzn z miej-
sca zaproponował środek zarad-
czy, oferując przedstawicielowi 
GDDKiA dostarczenie środków, 
by dzięki doświadczeniu z pierw-
szej ręki mógł przekonać się jak 
faktycznie sprawy się mają: „Ja 
panu dam palety do rozładunku, 
podjedziemy, pan się zorientuje 
jak to wygląda”.

Temat wyznaczenia miejsc 
dla samochodów dostawczych 
i w ogóle organizacji dostaw na 
przebudowanej ulicy miał pod-
czas dyskusji powracać wielo-
krotnie. Najlepszym jednak, co 
udało się mieszkańcom w tej 
sprawie uzyskać, była kolejna de-
klaracja gotowości „pochylenia 
się” nad problemem i zapewnie-
nie – mimo wcześniejszego ob-
stawania, że bezwzględnie koli-
dowałoby to z przyjętym planem 
- że „nie jest to niemożliwe”.

Nieprzygotowani, 
ale gotowi się pochylić
„Nieprzygotowani” - takie 

określenie w odniesieniu do 
przedstawicieli GDKiA padało 
najczęściej w trakcie spotkania 
i po jego zakończeniu, i to ono 
najpełniej chyba wyraża rozcza-
rowanie mieszkańców tym, jak 
mało konkretów w ciągu tego 
ponaddwugodzinnego spotkania 
usłyszeli. Najwyraźniej zbyt wie-
le razy pytanie z sali kwitowa-
ne było przyznaniem, że jakiejś 

istotnej analizy po prostu brak, 
bądź że obecni tego dnia przed-
stawiciele GDDKiA nie dysponują 
w danym momencie jakąś infor-
macją.

Mimo, że od początku było 
wiadomo na jakim etapie inwe-
stycji jesteśmy i jak bardzo ogra-
nicza to możliwość wdrożenia 
czegokolwiek z postulowanych 
zmian, jest oczywiste, że miesz-
kańcy chcieli, by były to jednak 
bardziej konsultacje, dla GDDKiA 
zaś naturalne było grawitowanie 
ku formule spotkania informa-
cyjnego.  Z zasłyszanych na sali i 
poza salą rozmów oraz od tych, 
którym zadaliśmy kilka pytań, 
wiemy, że przynajmniej część 
obecnych odebrała wielokrotnie 
deklarowane „pochylanie się” 
nad takim czy innym postulatem 
jako zbywanie na zasadzie „daj-
my się ludziom wygadać, a po-
tem róbmy dalej swoje”.

 
I can't get no satisfaction
Refren wielkiego (i wiekowe-

go) przeboju Stonesów wyda-
je się najbardziej stosownym 
podsumowaniem tego spotka-
nia - co nie oznacza, jeśli wolno 
nam na koniec zamieścić własną 
ocenę, że było ono niepotrzeb-
ne lub bezsensowne! Na pew-
no na wysokości zadania sta-
nęli mieszkańcy, przygotowując 
się sumiennie i zadając wiele 
przemyślanych pytań, których 
konkretność i wnikliwość były 
chyba dla GDDKiA zaskakujące. 
Na sali dało się wyczuć zaan-
gażowanie i siłę, wynikającą ze 
zgodnego współdziałania. Były 
też widoczne emocje, ale pa-
miętajmy: tylko jednej ze stron, 
które tego dnia zasiadły na sali, 
przebudowa drogi dotyczy w 
sposób bezpośredni i osobisty. 
Dla reprezentantów GDDKiA 
jest to kwestia przede wszyst-
kim zawodowa – dla miesz-
kańców Kozienic w grę wcho-
dzi ich komfort życia, zdrowie  
i środki utrzymania.

Na wysokości zadania stanę-
ła też chyba Gmina, już choćby 
dzięki samej inicjatywie, wy-
biegającej dalece poza to, co 
zrobić „trzeba”. Sama delegacja 
GDDKiA zapewne poruszała się 
w ramach wyznaczonych przez 
kierownictwo i projekt, toteż 
śmielszy ruch do przodu, „fron-
tem do ludzi”, jak zaapelowała 
w którymś momencie jedna z 
mieszanek, nie był chyba moż-
liwy, a robienie niepotrzebnych 
nadziei też nie poprawiłoby  
raczej sytuacji.

Jeśli nawet zatem nikt nie wy-
szedł ze spotkania usatysfakcjo-
nowany, to i tak dla mieszkańców 
było ono dobrym ćwiczeniem ze 
sztuki artykułowania swoich ra-
cji, obywatelskiej postawy i inte-
gracji. Gmina dostała sygnał, że 
ludzie chcą rozmawiać i że warto 
organizować dla nich takie spot-
kania, sprawdziła też, jak to jest 
znaleźć się - w pewnym sensie - 
między stroną społeczną, a urzę-
dowym molochem. A GDDKiA… 
GDDKiA się pochyla.
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14 września uroczystości odby-
wały się w Centrum Aktywności 
Lokalnej, gdzie zaproszeni goście 
oraz przybyli mieszkańcy mogli 
wysłuchać ciekawych prelekcji 
o Pionkach w latach 1954-2019, 
które wygłosił dr Sebastian Piąt-
kowski. Po prelekcji odbył się 
premierowy pokaz filmu o Pion-
kach w reżyserii Jarosława Szczy-
piora. Wieczór zakończył koncert 
Piotra Goljata oraz poczęstunek 
w kawiarni budynku, gdzie bur-
mistrz Robert Kowalczyk i prze-
wodniczący Rady Miasta Woj-
ciech Maślanek wspólnie kroili  
tort jubileuszowy.

Niedzielne obchody rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele pod 
wezwaniem św. Barbary, a po po-
łudniu na mieszkańców czekała 
wspaniała zabawa do późnych go-
dzin wieczornych przy dźwiękach 
muzyki i nie tylko.

Na scenie jako pierwszy wystą-
pił zespół Inny Wymiar. Przy mu-
zyczne mieszkańcy licznie odwie-
dzali namioty tematyczne, które 
oferowały wiele ciekawostek. Był 
namiot Centrum Aktywności Lo-
kalnej w którym najmłodsi oddali 
się kreatywnym zajęciom i two-
rzyli coś z niczego, czyli zabawki 
gniotki z balonów i mąki. Namiot 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, to 
przede wszystkim oferta książko-
wa oraz zachęta do rozpoczęcia 
przygody z literaturą. Mazowiecki 
Zespół Parków Krajobrazowych 

oraz Lasy Państwowe przybliżyły 
młodszym i trochę starszym do-
bra okolicznych lasów z przesła-
niem o ich niezaśmiecanie. Sto-
warzyszenie Pszczelarzy Puszczy 
Kozienickiej częstowali różnego 
rodzaju miodami i opowiadali o 
tym jak ważne są pszczoły w na-
szym życiu. Nie zabrakło również 
namiotu Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w którym odbywała się lo-
teria fantowa z interesującymi na-

grodami, czy Miejskiego Ośrodka 
Kultury gdzie dzieci mogły ozdo-
bić swoje twarze niebanalnymi 
wzorami. Spółki miejskie PWKC 
oraz ekoPionki, to przede wszyst-
kim przybliżenie zakresu działal-
ności. Przedstawiciele ekoPionki 
wraz z wolontariuszami zachęcali 
mieszkańców do odwiedzenia 
miejskiego przytuliska i adopcji 
psa. Miejska Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 

– partner obchodów – czuwa-
ła nad bezalkoholową zabawą i 
służyła fachowym doradztwem  
w zakresie chorób alkoholowych.

Dużym zainteresowaniem cie-
szył się namiot Szlachetnej Pacz-
ki, a wyraziste czerwone koszulki 
widać było już z daleka. Wolonta-
riusze zachęcali mieszkańców do 
włączenia się w pomoc potrze-
bującym oraz zgłaszania rodzin, 
które takiej pomocy potrzebują. 
Promowali także wszystkie akcje 
jakie prowadzi Szlachetna Paczka 
przez cały rok kalendarzowy.

Najmłodszych do wspólnej  

zabawy zachęcały wesołe i krea-
tywne animatorki Tęczowe Serca, 
ale także cyrkowcy, którzy przyje-
chali z pokazem swoich umiejęt-
ności. Dzieci i dorośli mogli wziąć 
udział w licznych konkursach 
by odkryć swój talent z zakresu  
cyrkowych sztuczek.

Przed pionkowską publicznością 
licznie zgromadzoną na Ogródku 
Jordanowskim wystąpił zespół Lu-
stro, który zaprezentował utwory 
ze swoich płyt. Nie obyło się bez 
wspólnego śpiewania, szczegól-
nie utworów z płyty Gloria Vic-
tis. Swój talent zaprezentowała  
również Ola Kowalczyk.

Gwiazdą wieczoru był niewątpli-
wie Szymon Wydra&CarpieDiem, 
który nie tylko śpiewem zachwy-
cał publiczność. Żarty członków 
zespołu pod adresem wokalisty 
wywoływały salwy śmiechu i 
zachęcały do wspólnej zabawy, 
która Szymonowi najwyraźniej 
zupełnie nie przeszkadzała, a fakt, 
że licznie zgromadzeni przed sce-
ną śpiewali z nim każdy utwór dał 
efekt kilku bisów. Po zakończo-
nym koncercie artyści nie opuścili 
terenu Ogródka Jordanowskiego 
tylko chętnie rozdawali autografy 
i pozowali do zdjęć.

Organizatorami obchodów byli: 
Miasto Pionki, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckie-
go, Centrum Aktywności Lokal-
nej oraz Miejski Ośrodek Kultury,  
a partnerami: WTZ, PKWC, 
ekoPionki, QFG, Miejska Ko-
misja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, MOPS  
i Ochotnicza Straż Pożarna.

Podobnie jak w roku ubiegłym 
bazą zlotu było Gospodarstwo 
Agroturystyczne Małgorzaty 
Sztobryn w Garbatce-Zbyczyn. 
To właśnie tam w piątkowy wie-
czór 13 września zjechali się 
pierwsi motocykliści, na któ-
rych czekały koncerty zespołu 
Zamach Stanu, F16 oraz Ali-
cetea. Wspólna zabawa po-
trwała do późnych godzin noc-
nych. Tegoroczny zlot odbył się  
po raz dwunasty. 

Po piątkowym koncertowym 
wieczorze uczestnicy zlotu przy-
gotowywali się na sobotnią pa-
radę ulicami Garbatki-Letnisko, 
by wspólnie spotkać się na placu 
targowym, gdzie odbył się po-
kaz stuntu. W tym roku swoje 
umiejętności na quadzie suzuki 
ltz 400 zaprezentował pocho-
dzący z okolic Lichenia Leszek 
Gołaszewski (LEO STUNT) oraz 
Dominik Gawriołek z Wilczo-
woli na motocyklu.  Po pokazie 
uczestnicy zlotu ponowne prze-
mieścili się do Garbatki-Zbyczyn. 
W trakcie sobotniej imprezy nie 
brakowało licznych konkursów 
oraz dobrej zabawy. Na spe-
cjalnie przygotowanej scenie w 
sobotnie popołudnie wystąpił 
zespół Orchidea, WBH, Prawda 
oraz Kuśka Brothers.

Mariusz Grotkowski

GARBATKA-LETNISKO

Za nami XII edycja Bike Night

Jubileusz 65-lecia nadania praw miejskich

Przez dwa dni Garbatka-Letnisko była gospodarzem wyjątkowego wydarzenia  
motocyklowego Bike Night.

Wyjątkowy pokaz stuntu na quadzie w Garbatce-Letnisko Plac budowy hali sportowej
Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz w dniu 

09 września br. oficjalnie przekazała plac przeznaczony na 
budowę hali sportowej wykonawcy robót, którym jest Przedsię-
biorstwo Remontowo-Budowlane ZAWISZA z Radomia.

Hala budowana będzie przy 
Podstawowej Szkole Publicznej w 
Garbatce-Letnisko. Wykonawca 
już przystąpił do realizacji zada-
nia, trwają prace przygotowaw-
cze a cała inwestycja zakończy się 
w 2021 roku.

Jak już wspominaliśmy w hali 
znajdować się będą boiska do gry 

w piłkę ręczną, koszykówkę, siat-
kówkę. Obiekt będzie wyposażo-
ny również w szatnie, przebieral-
nie, sanitariaty, siłownię, pokój 
instruktorów, magazyny sprzętu 
sportowego i gimnastycznego 
oraz pomieszczenia techniczne.

Agnieszka Płachta

W dniach 14-15 września 2019 r. w mieście Pionki odbyły się uroczystości jubileuszowe 
z okazji 65 rocznicy nadania praw miejskich. Mieszkańcy oraz zaproszeni goście mogli 
wziąć udział w licznych atrakcjach specjalnie przygotowanych na tę wyjątkową okazję.

PIONKI
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Enea Wytwarzanie rozszerzyła sponsoring Radomiaka. 
Współpraca w zielonych barwach  

Coroczne spotkanie pracowników Segmentu OZE z okazji Dnia Energetyka

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podoficerskiej 
Sił Powietrznych w Dęblinie

Współpraca Radomiaka z Eneą Wytwarzanie trwa od 
kwietnia 2019 roku. Umowa wraz z podpisanym 

w tych dniach aneksem obowiązują do zakończenia  
obecnego sezonu.

W sobotę 14 września br. w Samociążku, odbyło się coroczne spotkanie pracowników 
Segmentu OZE z okazji Dnia Energetyka.

W środę 18 września na po-
święconej temu wydarzeniu 
konferencji prasowej obecni 
byli przedstawiciele świata poli-
tyki - ministrowie Marek Suski, 
szef Gabinety Politycznego Pre-
zesa Rady Ministrów i Wojciech 
Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Obrony Narodo-
wej;   reprezentanci firmy Enea  
– Jarosław Ołowski, wiceprezes 
Enei S.A do spraw finansowych, 
Tomasz Siwak – wiceprezes 
Enei Wytwarzanie do spraw 
strategii rozwoju, Jan Mazur-
kiewicz – wiceprezes do spraw 
korporacyjnych oraz klubu na 
czele z prezesem Sławomirem 
Stempniewskim, trenerem Da-
riuszem Banasikiem i zawodni-
kami lidera Fortuna 1 Ligi.

- Jest mi bardzo miło, że mo-
żemy uczestniczyć w takim wy-
darzeniu, jakim jest podpisanie 
aneksu do umowy rozszerzają-
cego współpracę z tak zacnym 
i możnym sponsorem jakim jest 
Enea. Cieszę się niezmiernie, 
ponieważ jest to wyraz doce-
nienia i zaufania, a także ocena 
naszego klubu na rzecz sponso-
ra i że jest to właśnie działanie 
typu "synergia", czyli wspiera-
my się wzajemnie i serce rośnie 

- powiedział prezes Radomiaka, 
Sławomir Stempniewski.

W imieniu Enei wypowiedział 
się Jarosław Ołowski, który 
stwierdził:

- W kwietniu podpisaliśmy 
umowę, dzisiaj mamy aneks. To 
jest nasza inwestycja strategicz-
na. Enea jest bardzo mocno za-
angażowana w społeczną odpo-
wiedzialność biznesu, dlatego 
wspieramy sport w Radomiu. 
Grupa Enea inwestuje w "zielo-
ne" jeśli chodzi o projekty ener-
getyczne, ale też energię widzi-
my w Radomiaku. Chcemy, aby 
klub pozostał liderem do końca 
rozgrywek. Jestem na meczach, 
są emocje i jest doping. Mini-
strowie Marek Suski i Wojciech 
Skurkiewicz są promotorami 
tego, by ta energia płynęła i w 
Enei i na boiskach, dzisiaj Fortu-
na 1 ligi, a niedługo może nawet 
PKO Ekstraklasy.

Minister Marek Suski podkre-
ślił, że ten dzień jest radosnym 
dniem dla wszystkich miłośni-
ków sportu i Radomiaka, mó-
wiąc też między innymi:  

- Bardzo dziękuję Enei za to, 
że na nasze prośby o wsparcie 
radomskiego sportu tak bardzo 
pozytywnie odpowiedzieli. Kie-

dy pierwsze działania tutaj zo-
stały podjęte, stawialiśmy sobie 
cel, żeby Radomiak awansował 
do Fortuna 1 Ligi. Dziś Rado-
miak jest na pierwszym miej-
scu, prezes Ołowski mówił, że 
w przyszłości może być tu eks-
traklasa, a wtedy pewnie umo-
wa musiałaby być zwiększona. 
Wspieramy radomski sport, bo 
to nie tylko Radomiak, ale tak-
że Cerrad Enea Czarni i dofi-
nansowanie budowy stadionu 
i hali sportowej, którą władze 
miasta otrzymały od rządu. 

Chcemy, aby sport w Radomiu  
się rozwijał

- Tak jak to zapowiadaliśmy 
przed rokiem o zaangażowaniu 
mocniejszym Enei w radomski 
sport, dziś realizujemy te na-
sze obietnice i tutaj serdecznie 
dziękujemy zarządowi Enei, że 
te nasze prośby nie zostały po-
minięte. Jesteśmy 14. miastem 
co do wielkości w naszym kraju 
i z olbrzymimi tradycjami i am-
bicjami sportowymi, dlatego 
ważne jest, aby to finansowanie 
było na określonym wysokim i 

stabilnym poziomie. Marka "Ra-
domiak" jest jedną z najcenniej-
szych marek, jakie posiadamy w 
Radomiu. I jest to marka sama 
w sobie - dodał minister Woj-
ciech Skurkiewicz.

Przedstawiciele Enei pod-
kreślali, że sponsorowanie 
radomskiego sportu to także 
budowanie wizerunku mar-
ki firmy.  Obie strony umowy 
deklarują chęć długofalowej 
współpracy, i jak zgodnie pod-
kreśliły, przyszłość ta rysuje się  
w zielonych barwach.

Imprezę otworzył wiceprezes 
zarządu ds. pracowniczych Enei 
Wytwarzanie Marcin Łukasie-
wicz. Kilka słów w imieniu strony 
społecznej wygłosił wiceprze-
wodniczący Międzyzakładowego 
Związku Zawodowego Pracowni-
ków Zmianowych Dariusz Jabłoń-
ski. Ponadto w spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele Między-
zakładowego Związku Zawodo-
wego Energetyków Sławomir 
Zielony oraz Komisji Zakładowej 
NSZZ ,,Solidarność’’ Remigiusz 
Wójcik i Jacek Rafa. Głos zabrał 
również dyrektor ds. wytwarza-
nia Segmentu OZE Grzegorz Mie-
rzejewski, który podkreślił, że do-
bre wyniki finansowe Segmentu 
zrealizowane zostały zgodne  
z wcześniejszymi planami.  
W dalszej części wydarzenia 
wręczono odznaki zasłużony dla 
Grupy Kapitałowej ENEA. Nagro-

dzonymi osobami zostali: Walde-
mar Kwiatkowski pracownik Wy-
działu Płoty oraz Jakub Szkoda 
pracownik Wydziału Koronowo. 
Kolejny szczególny moment to 
wręczenie wyróżnień osobom, 
które obchodziły w tym roku ju-
bileusze pracy zawodowej. Byli 

to Andrzej Czerniak 40 lat pracy, 
Teresa Kuziemska 35 lat pracy, 
Waldemar Kwiatkowski 35 lat 
pracy, Rafał Musiał 35 lat pra-
cy, Andrzej Nalazek 35 lat pracy,  
Jan Wielgos 40 lat pracy.

Po części oficjalnej prowa-
dzący zaprosił wszystkich do 

wspólnego pamiątkowego zdję-
cia. Wśród atrakcji dla dzieci 
był dmuchany zamek-zjeżdżal-
nia i szereg innych konkursów 
prowadzonych przez bardzo 
aktywnych animatorów. Dla 
dorosłych zorganizowano wiele 
konkursów w tym między inny-

mi przeciąganie liny. Za udział 
w nich uczestnicy otrzymywa-
li drobne nagrody rzeczowe. 
Największą atrakcją była moż-
liwość odbycia rejsu po kanale 
lateralnym doprowadzającym 
wodę do elektrowni wodnej 
Koronowo.

13 września 2019 r. na pla-
cu przed pomnikiem 

Bohaterskim Lotnikom Dęb-
lińskiej Szkoły Orląt w Dęb-
linie odbyła się podwójna 
uroczystość z okazji 10-lecia 
działalności Centrum Szkole-
nia Inżynieryjno-Lotniczego w 
Dęblinie oraz 15-lecia funkcjo-
nowania Szkoły Podoficerskiej 
Sił Powietrznych w Dęblinie.

Enea Wytwarzanie aktywnie 
włączyła się w organizację tej 
doniosłej uroczystości poprzez 
wsparcie zakupu sztandaru dla 
Szkoły Podoficerskiej Sił Po-
wietrznych. W trakcie obcho-
dów nastąpiło uroczyste prze-
kazanie nowego sztandaru dla 
SPSP, a także nadanie patrona 
CSIL, które od piątku nosi imię 
płk pil. Bernarda Adameckie-

go. W uroczystościach udział 
wzięli przedstawiciele władz 
państwowych, reprezentanci 
jednostek wojskowych, sa-
morządu województwa, sa-
morządu powiatowego oraz 
przedstawiciel Zarządu Enei 
Wytwarzanie, Marcin Łukasie-
wicz, Wiceprezes Zarządu ds. 
Pracowniczych.
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W rywalizacji uczestniczyło 
17 zespołów. Były to najlepsze 
drużyny w powiecie, które zo-
stały wyłonione na poszczegól-
nych etapach gminnych. Ważną  
innowacją w niedzielnych zawo-

dach było wprowadzenie po raz 
pierwszy do rywalizacji powia-
towej młodzieżowych drużyn 
pożarniczych. Drużyny te poza 
sztafetą pożarniczą oraz ćwicze-
niem bojowym miały jeszcze do 

przeprowadzenia musztrę. Po 
rozegraniu wszystkich konkuren-
cji zawodów wręczono puchary 
oraz nagrody dla najlepszych 
zespołów. Drużyny seniorskie 
otrzymały promesy finansowe, a 
członkom drużyn młodzieżowych 

wręczono nagrody rzeczowe  
dla każdego uczestnika.

- Dajecie Nam wszystkim po-
czucie bezpieczeństwa, zarażacie 
pasją, stanowicie jedną, wielką 
rodzinę. Dzisiejsze zawody po-
kazały również, że współpraca 

jest Waszym mocnym atutem. 
Enea Wytwarzanie, jako partner 
odpowiedzialny społecznie, za-
wsze będzie z Wami – powiedział 
Marcin Łukasiewicz, wiceprezes 
zarządu ds. pracowniczych Enei 
Wytwarzanie.

Energetyczna Dycha z medalami i na medal

Enea Wytwarzanie wspiera X powiatowe zawody 
sportowo-pożarnicze

Kenijczyk Laban Cheruiyot wygrał bieg Energetyczna Dycha w kategorii open. Wśród 
kobiet jako pierwsza do mety dobiegła jego rodaczka Christine Oigo.

15 września 2019 roku na stadionie miejskim  
w Kozienicach odbyły się X powiatowe zawody 

sportowo – pożarnicze dla jednostek OSP z terenu 
powiatu kozienickiego. Enea Wytwarzanie aktywnie 
wsparła to ważne wydarzenie.

Energetyczna Dycha w Ko-
zienicach to sponsorowa-
ny przez Eneę Wytwarzanie 
bieg, który jest połączony  
z Mistrzostwami Grupy Ka-
pitałowej Enea. W tym roku 
była to już jego siódma edy-
cja, po raz pierwszy natomiast 
organizacji zawodów podję-
ło się stowarzyszenie Street  
Run Radom.

W sobotę 21 września 2019 
roku na starcie stawiło się bli-
sko 200 zawodników. Witali 
ich i życzyli im sukcesów  wi-

ceprezes Enei Wytwarzanie 
ds. pracowniczych Marcin 
Łukasiewicz oraz burmistrz  
Kozienic Piotr Kozłowski.

Licząca 10 kilometrów trasa 
prowadziła z ulicy Wiślanej 
przez Piotrkowice, Opatkowi-
ce i Zdziczów. Jako pierwszy 
linię mety minął Laban Che-
ruiyota z Kenii z czasem 30 
minut 56 sekund. Tuż za nim 
z czasem gorszym o jedną set-
ną sekundy był kolejny Kenij-
czyk  Evans Kipngetich. Trzecie 
miejsce przypadło w udziale 

poprzedniemu zwycięzcy bie-
gu, Andrzejowi Starżyńskie-
mu z Ukrainy. Wśród kobiet 
pierwsza do mety dobiegła 
Christine Oigo z Kenii. Pierw-
szym zawodnikiem z Kozienic, 
który przekroczył linię mety 
był Grzegorz Sobczyk z klubu 
WKS Kozienice BBL, zajmując 
w kategorii  open 19 miejsce. 
Wśród pracowników Enei naj-
szybszy był Kamil Gmiński,  
z czasem 40 minut, 39 sekund. 
Najszybszą kobietą w tej kate-
gorii była Aneta Przychodzień.

Zwycięzców Energetycznej 
Dychy, którzy otrzymali na-
grody pieniężne, medale oraz 
nagrody rzeczowe dekorowa-
li burmistrz gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski wraz z wice-
prezesem do spraw pracow-
niczych Enei Wytwarzanie 
Marcinem Łukasiewiczem  
i prezesem Street Run Radom 

Karolem Kaczmarczykiem.
Tegoroczna Energetyczna 

Dycha obfitowała także w inne 
atrakcje. Czynna była Strefa 
Enei ze stoiskiem edukacyj-
nym, urządzeniem wirtualnej 
rzeczywistości i rowerem, któ-
rym dzięki pedałowaniu wy-
twarzało się koktajl, jak rów-
nież plac zabaw dla dzieci.
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Plenerowe warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Kozienicka poMOC rowerowa”

14 września w Kozienicach w ramach projektu „Kozienicka poMOC rowerowa”, realizowanego przez Gminę Kozienice w ramach konkursu 
dobrosąsiedzkiego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”, odbyły się plenerowe warsztaty edukacyjne 

promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Akcja towarzyszyła ogólnopolskiej imprezie kolarskiej Legia MTB Maraton.

Podczas warsztatów przedsta-
wiciel Komendy Powiatowej Po-
licji w Kozienicach opowiedział 

o zasadach bezpiecznego po-
ruszania się po drogach. Z kolei 
przedstawicielki kozienickiego 
oddziału Polskiego Czerwo-
nego Krzyża zaprezentowały 
praktyczne ćwiczenia z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. 
Pracownicy Urzędu Miejskiego 
promowali turystykę rowerową 

i zachęcali do korzystania  
z kozienickich szlaków i ścieżek. 
Akcja cieszyła się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców. 
Niespodzianką dla uczestników 
wydarzenia były przekazane 
przez burmistrza gminy Kozieni-
ce Piotra Kozłowskiego materia-
ły odblaskowe, m.in. kamizelki, 
szelki, opaski, breloki oraz map-
ki ze szlakami rowerowymi na 
terenie gminy Kozienice.

Projekt „Kozienicka poMOC 
rowerowa” jest realizowany 
przez gminę Kozienice przy 
wsparciu Polskich Sieci Elektro-
energetycznych w ramach kon-
kursu „WzMOCnij swoje otocze-
nie”. Projekt koordynuje Urząd 

Miejski w Kozienicach, a jego 
partnerami są Komenda Powia-
towa Policji w Kozienicach, Pol-
ski Czerwony Krzyż oddział Ko-
zienice, Kronika Kozienicka KDK 
i Kozienickie Centrum Rekreacji 
i Sportu.

W ramach współpracy PSE  
i kozienickiego ratusza powsta-
ną również trzy stacje naprawy 
rowerów. Będą wyposażone  
w zestawy narzędzi, dzięki któ-
rym można będzie wykonać za-
równo awaryjne naprawy, jak 
i sezonowe przeglądy. Stacje 
będą bezpłatne i ogólnodostęp-
ne. W ciągu roku skorzysta z nich  
ok. 3 tysięcy osób.

Konkurs „WzMOCnij swoje 
otoczenie” to inicjatywa Pol-
skich Sieci Elektroenergetycz-
nych - krajowego operatora 
systemu przesyłowego. Jego 
celem było wyłonienie najlep-
szych projektów związanych  
z rozwojem lokalnej infrastruk-
tury, aktywizacją życia społecz-
nego i  kulturalnego oraz finan-
sowe wsparcie w ich wdrożeniu,  
w gminach na terenie których 

jest zlokalizowana lub budowa-
na infrastruktura przesyłowa. 
Na terenie gminy Kozienice PSE 
realizują projekt budowy linii 
400 kV relacji Kozienice-Miłos-

na. Dzięki tej inwestycji zwięk-
szy się niezawodność dostaw 
energii w  północno-wschodniej 
i centralnej Polsce oraz możliwe 
będzie bezpieczne wyprowadze-

nie mocy z Elektrowni Kozienice.
Więcej informacji o dzia-

łalności organizatora konkur-
su dostępnych jest na stronie  
raport.pse.pl.

Nowy Dyrektor 
SPZOZ „Przychodnie 
Kozienickie”

Legia MTB Maraton w Kozienicach

Dnia 17 września br. Burmistrz Gminy Kozienice – Piotr 
Kozłowski wręczył nominacje nowemu dyrektorowi 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Przychodnie Kozienice” – Panu Adamowi Sękulskiemu.

Pan Adam jest specjalistą 
w zakresie chorób wewnętrz-
nych  oraz w dziedzinie medy-
cyny rodzinnej. Swoje 23-letnie 
doświadczenie zdobywał na 
Akademii Medycznej w Łodzi, 
w Centrum Medycznym Kształ-
cenia Podyplomowego w War-
szawie na studiach podyplo-
mowych oraz na Uniwersytecie 
Warszawskim (studia podyplo-
mowe w zakresie zarządzanie 
w ochronie zdrowia).

W latach 1996-2004 zdoby-
wał kwalifikacje jako lekarz 
stażysta, młodszy asystent 
oraz asystent w Samodziel-
nym Publicznym Zespole Za-
kładów Opieki Zdrowotnej  
w Kozienicach.

W kolejnych latach do chwili 
obecnej pracował jako lekarz 
w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Warce.

Dnia 14 września br. na terenie Gminy Kozienice, kolejny już raz, odbyły się 
zawody kolarskie dla amatorów z cyklu Legia MTB Maraton połączone  
z Mistrzostwami Powiatu Kozienickiego.

Impreza ma na celu populary-
zację kolarstwa górskiego wśród 
mieszkańców, integrację środo-
wiska lokalnego i kolarskiego oraz 
promocję zdrowego i aktywnego 
wypoczynku.

Na starcie kozienickiego eta-
pu stanęło blisko 100 sympaty-
ków dwóch kółek z całej Polski. 
Urozmaicone przejazdy drogami 
i duktami leśnymi, wiodącymi 
przez Puszczę Kozienicką zapew-
niły bardzo zaciętą rywalizację na 
trzech dystansach: MINI – ok. 17 
km, MEGA – ok. 34 km oraz GIGA 
– ok. 51 km.

Na dystansie MINI zwyciężył 
Węgrzyn Fryderyk (V-Max Mińsk 
Mazowiecki) z czasem 00:35:13, 
kolejno uplasowali się: Balcerzak 
Paweł - INEOS - 00:35:15, Strze-
lecki Mirosław – UKS MDK Tytan 
Radom (00:37:12). Podczas rywa-
lizacji na odległości 34 km, pierw-
sze miejsce zajął Paweł Kościelny 
z Legia Sunrace Team – 01:05:14, 
obok na podium stanęli: Rafał 
Brzęczek – 01:05:15 oraz Marcin 
Reszke – 01:05:16 – obaj z teamu 
Brazzers. Wśród kobiet na dy-
stansie MEGA najlepszą okazała 
się Warczyk Dorota (LKK Start 

Tomaszów Mazowiecki) z czasem 
01:16:47, kolejno: Cybulska Do-
minika (Wydolność.pl) – 01:24:53 
oraz Sierajewska Dorota (ENEA KS 
ENERGIA KOZIENICE) – 01:34:41. 
Dystans GIGA wygrał Paweł 
Trawkowski z Bike Salon Team – 
01:37:36, drugie miejsce zdobył 
Kosiński Marcin (ENEA KS ENER-
GIA KOZIENICE)– 01:38:37, trzecie 
– Pięta Paweł (Rafako Orbea MTB 
Team) – 01:45:12.

Podczas Festiwalu rowerowego 
dla najmłodszych został zorgani-
zowany wyścig MIKRO (dystans 
300 m) dla dzieci w wieku od 4 

do 6 lat. Najszybszym okazał się 
Mateusz Czerwiński, tuż za nim 
Adam Wójcik i Karol Jędra.

Na zakończenie zawodów 
najlepsi zawodnicy otrzymali 
puchary, które zostały wręczo-
ne m.in. przez  Zastępcę Bur-
mistrza Gminy Kozienice ds. 
Społecznych – Dorota Stępień i 
Marcina Wasiołka – Prezesa Klubu  
Kolarskiego „Legia 1928”.

Wydarzeniem towarzyszącym 
Legii MTB Maraton była akcja 
„Kozienicka poMOC rowerowa” 
– projekt realizowany wspólnie 
z Polskimi Sieciami Elektroener-
getycznymi, promujący bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym  
i kształtujący bezpieczne zacho-
wania jego uczestników. Podczas 
plenerowych warsztatów spo-
łeczno-edukacyjnych, zaintereso-
wani mogli poznać zasady udzie-
lania pierwszej pomocy, bądź 
porozmawiać z przedstawicie-
lem Komendy Powiatowej Policji  
w Kozienicach m.in. na temat 
podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa podczas korzystania z drogi.

Organizatorami tegorocznych 
zawodów w kolarstwie górskim 
była Gmina Kozienice, „Klub Ko-
larski LEGIA – 1928” oraz Staro-
stwo Powiatowe w Kozienicach.
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Właśnie zakończyła się jedna z 
największych inwestycji w infra-
strukturę komunalną na terenie 
gminy w bieżącym roku. Chodzi 
o przebudowę i rozbudowę sta-
cji uzdatniania wody Wierzcho-
winy. – SUW Wierzchowiny to 
ostatni tego typu obiekt na tere-
nie gminy, który wymagał grun-

townej modernizacji. Pozostałe 
– w Jedlińsku, Wsoli i Mokrosęku,  
w ostatnich latach albo zostały 
wybudowane, albo przeszły po-
dobny remont – informuje wójt 
Kamil Dziewierz. – Była bardzo 
ważna i potrzeba inwestycja ze 
względu na bezawaryjność za-
opatrzenia w wodę mieszkańców 

północnej części gminy – dodaje.
Inwestycja trwała od ubiegłe-

go roku, a jaj koszt wyniósł nieco 
ponad 2 mln zł.

Inne duże inwestycje również 
zostały rozłożone na dwa lata. 
Obydwie dotyczą infrastruktu-
ry sportowej przy szkołach we 
Wsoli i w Starych Zawadach, 
a ich zakończenie planowane  
jest na 2020 rok.

Obydwa projekty uzyskały do-
finansowanie z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu „Sportowa Polska” – 
Program Rozwoju Lokalnej Infra-
struktury Sportow ej. – Łącznie 
na budowę i przebudowę infra-
struktury sportowej Gmina Jed-
lińsk uzyskała kwotę 4.280.900 
zł i jest ona najwyższym do-
finansowaniem przyznanym  
w województwie oraz trzecią  
w kraju pod względem wysokości 
¬– mówi wójt Dziewierz. – Dota-
cja została przyznana na inwe-
stycje dotyczące budowy obiek-
tów sportowych przy szkołach  
w Starych Zawadach i we Wsoli, 
a także w Bierwcach i Ludwiko-
wie, gdzie już zakończono budo-
wę – kończy włodarz gminy.

GMINA JEDLIŃSK

Infrastruktura w rozbudowie
Kolejne projekty inwestycyjne realizuje w tym roku 

Gmina Jedlińsk. Część z nich uzyskała dofinansowanie ze 
środków budżetu państwa.

Trzy medale lekkoatletek 
ULKS Jedlińsk w Mistrzo-
stwach Mazowsza
Bardzo dobry występ zaliczyły reprezentantki ULKS  Jedlińsk 

podczas Mistrzostw Województwa Młodzików  U16, które 
odbyły się w Ciechanowie. Uczennice ZSP w Jedlińsku i PSP 
w Jedlance wywalczyły 3 medale, po jednym każdego koloru. 

Złoty medal zdobyła Julia  
Stańczyk w konkursie rzutu osz-
czepem. Długość 31, 92 m to 
najlepszy w historii klubu i szkoły 
wynik, osiągnięty sprzętem o wa-
dze 500 g. Jednocześnie rezultat 
ten okazał się 16-tym wynikiem 
w kraju w sezonie i dał  Stańczyk 
przepustkę na Mały Memoriał 
im. Janusza Kusocińskiego, będą-
cy Mistrzostwami Polski w kate-
gorii do lat 16. Przebieg konkursu 
był bardzo ciekawy. Po dwóch se-
riach Julka była druga, po trzeciej 
spadła na trzecie miejsce. Prowa-
dziły dwie reprezentantki Wilgi 
Garwolin. Do ostatniej, szóstej 
serii klasyfikacja nie uległa zmia-
nie. Dopiero w niej Julka, mając 
zapewniony medal, rozluźniła 
się i „machnęła” oszczepem wy-
starczająco daleko, by wygrać 
z dotychczas prowadzącymi o 
ponad 1m. Ostatnie dwie próby 

zawodniczek Wilgi nie przyniosły 
zmiany klasyfikacji  i Julka mogła 
się cieszyć zarówno z osiągnięto 
wyniku jak i zajętego miejsca. 
Srebrny medal to zasługa Kingi 
Ziółek, która wystąpiła w bie-
gu na dystansie 80 m ppł. W tej 
samej konkurencji, z nową „ży-
ciówką”, czwarte miejsce zajęła 
Hanna  Potera. Na najniższym 
stopniu podium stanęła szta-
feta 4x100m, która pobiegła w 
składzie J. Stańczyk, H. Potera, 
Amelia Kowalczyk i Karolina Ma-
jak. Karolina wystąpiła jeszcze  w 
konkursie rzutu dyskiem i zajęła 
czwarte miejsce. Amelia Kowal-
czyk ustanowiła rekord życiowy 
na dystansie 200 m ppł., który 
dał jej piątą lokatę. K. Ziółek star-
towała jeszcze w skoku w dal. 
Awansowała do ścisłego finału i 
ostatecznie została sklasyfikowa-
na na piątym miejscu.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam Opel Corsa 2007 
nr, 1,0b, przebieg 34,5 tys. km, 
kolor piaskowy, wyposażenie: 
podstawowe, centralny zamek, 
elektryczne szyby. Cena 11 tys. 
Tel. 889 220 258
• Sprzedam tylny most do Polo-
neza Caro Plus cena do uzgod-
nienia Tel.692-605-024

TOWARZYSKIE

• Wynajmę mieszkanie 3 poko-
jowe, II piętro, ul Kołłątaja, os. 
Energetyki, Tel 515-280-642
• Sprzedam gospodarstwo rol-
ne z zabudowaniami, 2ha, Ada-
mów, gm. Głowaczów. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 503 450 361
• Sprzedam działkę budowlana 
o pow. 1300m2, wszystkie me-
dia, 2 km od Kozienic Tel. 512-
751-991
• Sprzedam nowo wybudowany 
dom na działce o pow. 730 m2, 
w Kozienicach przy ul. Wiślanej. 
Salon z aneksem kuchenno-
-jadalnym, 4 pokoje, cena do 
uzgodnienia Tel. 509 548 742

• Sprzedam duże ilości kaset audio, 
oryginalne i nagrywane, muzyka 
rock i inna plyty cd, dvd-filmy ponad 
1500 szt cena od 5 do 25 zł za szt. 
stan idealny, więcej informacji pod 
nr tel. 506-272-159
• Sprzedam kolumny audio i do kina 
domowego 6 par nowe i używane 
stan bardzo dobry od 50 do 400 zł za 
parę oraz inne głośniki luzem więcej 
informacji pod nr tel. 506-272-159
• Sprzedam 28 m.kw blachę (kar-
piówkę) na dach wiaty samocho-
du. Cena do uzgodnienia. Kozienice  
tel. 604-770-590
• Sprzedam niemiecki rower 
7-biegowy Pegasus cena 850 zł.  
Tel. 506 601 492

PRACA
• Zaopiekuję się starszą osobą 
24h, Tel. 511-709-936
• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach ok. Piaseczna. Pra-
ca stała Trasa Ryki Dęblin Kozie-
nice. INFO pod num. 786-285-
551 od 10 do 15 *

• Poznam kobietę w celu dyskret-
nych spotkań. Wiek i stan cywilny 
bez znaczenia. Zwoleń, Pionki, Ra-
dom lub okolice. Pozdrawiam. Tel. 
574 557 399
• Facet 45 lat pozna szczupłą ko-
bietę z Kozienic i okolic. Czekam na 
smsy. Tel 508 615 325
• Samotna wdowa 66 lat pozna mi-
łego, uczciwego, bez nałogów Pana 
w wieku do 70-72 lat z Kozienic lub 
okolic. Tel. 665-387-900
• Samotna pani 67 lat, pozna miłe-
go, sympatycznego Pana emeryta w 
stosownym wieku bez nałogów Tel. 
510-757-236
• Samotny 60 emeryt. 
Czysty,zadbany,pozna panią. 
Nie jest to ogłoszenie towa-
rzyskie. Resztę w rozmowie.  
Tel.577 649 926

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

• Sprzedam działkę rolna położo-
na w gminie Garbatka Letnisko,w 
miejscowości Garbatka Długa,w 
obrębie geodezyjnym 0012 
Garbatka Podlas,oznaczoną 
w ewidencji gruntów nr 
ewid.14/8 o powierzchni cał-
kowitej 2ha. Działka posiada 
decyzję o ustaleniu warunków 
zabudowy(Budowa obiektów 
w zabudowie zagrodowej).
TEL.501-663-310 CENA 85 000 ZŁ
• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1275m2, obręb Mleczna 
0270 arkusz 209 w Radomiu. 
Analiza urb. pod kątem budo-
wy domu mieszkalnego, udział 
w drodze dojazdowej. Cena do 
uzgodnienia. Tel 509-548-742
• Sprzedam nowo wybudowany 
parterowy dom rodzinny, 120m2 
pow. użytkowej w Kozienicach 
przy ul. Wiślanej, na działce o 
pow. 730m2. Salon z aneksem, 
trzy pokoje, kotłownia, łazienka. 
Cena 455 tys. zł - do uzgodnie-
nia, Tel. 509-548-742

Sprzedam mieszkanie  
własnościowe 50,80 m2 IVp 
W Kozienicach. Mieszkanie 
na obydwie strony. W pobli-
żu centra handlowe, plac za-
baw. Tel. 500-835-887

Mercedes Vito 2,3 D TDI. 
Rok prod. 1999, klasa V, 6 
os. Kolor grafit stan bardzo 
dobry, cena do uzgodnienia. 
Tel. 509 548 742  

RÓŻNE

• Sprzedam 3 szafki stojące z szu-
fladami z cichym domykiem białe. 
Cena 250zł. Tel.782-265-964
• Sprzedam 20 worków brykietu 
drzewnego(RUF).C.10 zł./wor.25 kg. 
Tel.782-265-964
• Sprzedam agregat prądotwórczy, 
nowy,  cena do uzgodnienia Tel. 509 
548 742
• Sprzedam nową zagęszczarkę 
firmy Cat,   cena do uzgodnienia  
Tel. 509 548 742
• Sprzedam króliki różne, uli-
ca Warszawska 114, Kozienice,  
Tel. 515 409 821

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 20 września do 14 października 2019 r. na tablicy ogło-

szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach ul. Parkowa 5, zostały 
podane do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykazy nierucho-
mości lokalowych stanowiących własność Gminy Kozienice, przezna-
czone do sprzedaży na rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziału w 
gruncie. Nieruchomości położona w

• Kozienice ul. Kopernika nr 5, oznaczona numerem działki 2205/15 o 
pow. 560 m2, księga wieczysta KW RA1K/00025823/4,

• Kozienice ul. Krasickiego nr3, oznaczona numerem działki 5102/4 o 
pow. 295 m2, księga wieczysta RA1K/00025839/9.

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

Szczegółowe informacje pok. nr 3 tel. 48 611-71-32.
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TA.4150.1.8.2018/2019      Kozienice 26.09.2019 r.

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

OGŁASZA
I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wynajem lokalu użytkowego Nr 28, położonego na parterze budynku użytkowego 
przy ul. Kopernika 8 w Kozienicach (działka nr ew. 2205/6, KW RA1K/00030729/3). 

Powierzchnia lokalu     25,60 m2

Wyposażenie lokalu    inst. elektryczna, c. o., wod.-kan. 
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2 17,50 zł/m2

Kwota postąpienia w przetargu   1,00 zł/m2

Wysokość wadium    800,00 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 800,00 zł (osiemset zł). Wpłaty należy dokonać - 

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, ul. Radomska 36, nr konta 87 
1240 5862 1111 0010 4909 3594: 

 • dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie 
z działu finansowo - księgowego o dokonanej wpłacie na koncie „wadium” w dniu 
poprzedzającym przetarg,

 • na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi 
figurować ten sam podmiot co przystępujący do przetargu ustnego, 

 • na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać oznaczenie 
przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium tj. adres lokalu 
użytkowego,

 • przy planowanym wynajęciu kilku lokali należy wpłacić wadium na każdy lokal 
osobno.

3. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie notarialne do udziału  
w przetargu oraz do zawarcia umowy.

4. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu z opłatami z tytułu opłat 
publiczno - prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetargiem).

II. Uwagi!
1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal użytkowy obejmuje oprócz wynegocjowanej 

stawki czynszu również VAT w wysokości 23 %.
2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty dodatkowe tj.:

a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych umów 
z dostawcami w tym: opłaty za wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych, 
dostarczanie energii cieplnej;

b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy Kozienice.
3. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
4. Adaptacja lokalu do potrzeb działalności Najemcy, nastąpi za zgodą Wynajmującego, bez 

możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 
5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:

a) ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Wynajmującym;
b) z wzorem umowy najmu;
c) z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów znajdującym się  

u Organizatora przetargu  lub na stronie BIP (zmkgk.bip.kozienice.pl). 
6. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego wadium), który:
	 •	 w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-prawnych na rzecz 

właściciela lokalu tj. Gminy Kozienice; 
	 •	 w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 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

TA.4150.12.2.2019                  Kozienice 26.09.2019 r.

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

OGŁASZA
II 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 finansowo - księgowego o dokonanej wpłacie na 
koncie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg,

• na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi 
figurować ten sam podmiot co przystępujący do przetargu ustnego, 

• na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać 
oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium  
tj. adres garażu,

3. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie notarialne do udziału 
w przetargu  oraz do zawarcia umowy.

4. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu z opłatami z tytułu 
opłat publiczno - prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetargiem).

II. Uwagi!
1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal użytkowy obejmuje oprócz 

wynegocjowanej stawki czynszu również VAT w wysokości 23 %.
2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty dodatkowe tj.:

a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych umów 
z dostawcami  w tym: z tytułu zużycia energii elektrycznej - opłata naliczona 
zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem rozliczania mediów  
w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości;

b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy Kozienice.
3. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
4. Adaptacja garażu do własnych potrzeb Najemcy, nastąpi za zgodą Wynajmującego, 

bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 
5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:

a) ze stanem technicznym garażu w terminie uzgodnionym z Wynajmującym;
b) z wzorem umowy najmu;
c) z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów znajdującym się  

u Organizatora przetargu  lub na stronie BIP (zmkgk.bip.kozienice.pl). 
6. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego wadium), który:

• w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-prawnych  
na rzecz właściciela lokalu  tj. Gminy Kozienice; 

• w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU O GODZ. 13:00

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

Ruszyły prace nad pierwszym muralem
Było zapytanie, były oferty, dyskusje komisji i głosowanie internetowe. Teraz końcowa  

i zasadnicza faza projektu „muralowego”, który realizują Gmina Kozienice w partnerstwie 
z Enea Wytwarzanie.

25 września, około godz. 19:00 
rozpoczęły się prace związane z 
wykonaniem murala na ścianie 
bloku ul. M. Skłodowskiej-Curie 
2 w Kozienicach (osiedle Ener-
getyk). To wielkie malowidło 
przedstawiało będzie ważne dla 
współczesnej historii miasta, 
mocno związanej z funkcjono-
waniem elektrowni, postacie Jó-
zefa Zielińskiego – pierwszego, 
historycznego budowniczego 
elektrowni oraz Adama Białego 
pierwszego dyrektora „Elektro-
wni Kozienice”. Na powierzchni 
około 160 m² namalowany zosta-
nie również najbardziej charak-
terystyczny dla Kozienic obiekt 
kozienickiego pałacu oraz ważny 

dla Enei blok energetyczny B11 
- rekordzista w historii krajowej 
energetyki.

Zgodnie z harmonogramem 
i sztuką malowania murali, 
pierwszym elementem bę-
dzie szkicowanie na ścianie - 
ze względu na wykorzystanie 
rzutnika prace będą prowadzo-
ne o zmierzchu. W kolejnych 
dniach artyści będą używać 
farb i kolorów. Przy sprzyjają-
cej aurze prace zakończą się  
na początku października.

Autorem muralu jest Pan 
Dawid Celek, wrocławsko-
-berliński architekt. Prace jego 

autorstwa można zobaczyć na 
profilu facbook.com/dawid.
celek.

Jak będą wyglądały prace 
nad muralem? Sami jesteśmy 
bardzo ciekawi, zachęcamy  
do obserwacji.

Przypominamy również, że 
w ramach projektu powsta-
nie drugi mural upamiętnia-
jący 470-lecie nadania praw 
miejskich Kozienicom.  Tym 
razem, zgodnie ze wspólną 
decyzją komisji i internautów, 
do realizacji została wybra-
na koncepcja, której autorem  
jest Kozieniczanin.



11 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 18(406) 26 września 2019

TYGODNIK

DIETETYK RADZI

Udany I Festyn Hospicyjny z Eneą

Cel przyświecający całej im-
prezie jest szczytny i ważny: 
wsparcie i rozbudowa Hospicjum 
im. Sługi Bożej Matki Kazimiery 
Gruszczyńskiej, instytucji ogrom-
nie potrzebnej, która na razie 
działa jedynie w trybie wizyt 
domowych, naprawdę mogłaby 
jednak rozwinąć skrzydła dopie-
ro działając stacjonarnie. 

Wypełniłaby wówczas dotkli-
wą lukę w systemie opieki na 
chorymi – także terminalnie – na 
terenie powiatu kozienickiego. 
Jak podkreślił Burmistrz Piotr Ko-
złowski, szanse powodzenia ma 
tu jedynie współdziałanie takie 
jak tego dnia, czyli władz, orga-
nizacji pozarządowych, Kościoła, 
firm i społeczeństwa.

Trudno wymienić wszystkie 
atrakcje, jakie tego dnia można 
było zobaczyć – a często i ich po-
smakować – na terenie Ogórka 
Jordanowskiego. Swoje stoiska 
kuszące widokiem i zapachami 
jadła wystawiły koła i stowa-
rzyszenia gospodyń wiejskich z 
terenu powiatu, a także kozieni-

cka biblioteka i muzeum, Skauci 
Europy, KGK, KCRiS, Kozienicki 
Dom Kultury, Nadleśnictwo Ko-
zienice i wiele innych podmio-
tów, którym za dołożenie cegiełki 
do tego dzieła należy się pokłon 
do samej ziemi.  Były świetnie 
przyjęte występy artystyczne, 
loterie i wreszcie budzące wie-
le emocji dynamiczne licytacje, 
podczas których kozieniczanie 
(i nie tylko!) mieli okazję wyka-
zać się zarówno hojnością  jak i 
refleksem. Jeden z licytujących 
spotkał się ze szczególnym uzna-

niem (i brawami), gdy po wylicy-
towaniu przedmiotu i zapłaceniu 
za niego natychmiast przekazał 
go ponownie na licytację. Wyso-
ko wyceniono pióro burmistrza 
Piotra Kozłowskiego, z kolei pani 
burmistrz Dorota Stępień wyglą-
dała na bardzo zadowoloną z wy-
licytowanej przez siebie sukienki 
Magdy Gessler :)

Zapraszamy na stronę naszego 
czasopisma (www.tygodnikoko.
pl) gdzie znajdziecie Państwo bo-
gatą galerię zdjęć z imprezy!

I Festyn Hospicyjny z Eneą, który zorganizowany został na terenie kozienickiego Ogrodu 
Jordanowskiego, udał się nadzwyczajnie. Czy to sprzyjająca pogoda i chęć spędzenia 

niedzielnego popołudnia na powietrzu, chwytając ostatnie reminiscencje lata, czy sama 
chęć pomocy były najważniejszym czynnikiem motywującym do przyjścia – grunt, że ludzi 
dobrej woli nie zabrakło i okazali się nader hojni, dzięki czemu w tym jednym dniu udało się  
zebrać aż 53 825 złotych i 15 groszy!

Warto być uczniem naszego liceum
 WYWIAD

Rozmowa z Ewą Malec, dyrektor I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

OKO: W jakich nastrojach 
rozpoczął się nowy rok szkol-
ny w liceum?

Ewa Malec: W nowym 
roku szkolnym 2019/20 roz-
poczynamy pracę - zarówno 
nauczyciele, jak i uczniowie 
– z nową energią, w bardzo 
dobrych nastrojach z kilku 
względów: jesteśmy dumni 
z wyniku matury: 100% ucz-
niów zdało egzamin matural-
ny, a wyniki z poszczególnych 
przedmiotów są znacznie 
wyższe niż średnia w powie-
cie i województwie; przyję-
liśmy podwójną liczbę ucz-
niów, którzy rozpoczęli naukę 
w sześciu klasach pierwszych; 
pozyskaliśmy fundusze ze-
wnętrzne na nową pracow-
nię komputerową i remont 
zaplecza sportowego, co pod-
nosi standard funkcjonowa-
nia szkoły. Wyniki klasyfikacji 
rocznej są bardzo dobre, więc 
i nastroje w szkole również.

Jak radzi sobie szkoła  
z podwójną liczbą uczniów  
w klasach pierwszych?

Przyjęliśmy tylu uczniów, 
na ile pozwalają możliwości 
lokalowe szkoły. Są to oso-

by urodzone w latach 2003, 
2004, 2005, dlatego bardzo 
ważne są działania i opieka 
nauczycieli oraz wychowaw-
ców klas. Przede wszystkim 
na początku ważna jest in-
tegracja, bo większość ucz-
niów nie znała się wcześ-
niej, a szkoła jest dla nich 
nowym wyzwaniem. W tym 
celu organizujemy różne 
imprezy i przedsięwzięcia, 
aby ułatwić wszystkim start  
w nowej rzeczywistości. Np. 
20 września nauczyciele zor-
ganizowali akcję „Sprząta-
nie świata”, w której wzięły 
udział klasy pierwsze z wy-
chowawcami we współpracy 
ze Starostwem Powiatowym, 
Urzędem Miejskim i KGK w 
Kozienicach, wspólnie po-
sprzątali teren wokół szpitala 
w Kozienicach. Akcja miała na 
celu pokazać młodzieży, jak 
ważne jest dbanie o czyste 
otoczenie i ekologiczny tryb 
życia. Odbyły się wyciecz-
ki i spotkania integracyjne z 
psychologiem i pedagogiem 
szkolnym.

Czyli już od pierwszych dni 
liceum realizuje zadania wy-
chowawczo-profilaktyczne 

i dba o rozwój i wrażliwość 
młodego człowieka?

Tak. Ekologia, dbałość o 
zdrowy styl życia, o środo-
wisko (w tym bezdomne 
zwierzęta), a także pomoc 
drugiemu człowiekowi to 
priorytety liceum w obsza-
rze wychowawczym. Dlatego 
grupa młodzieży z wolonta-
riatu szkolnego zaangażowała 
się w Festyn na rzecz hospi-
cjum, który odbył się w nie-
dzielę na terenie Ogrodu Jor-
danowskiego w Kozienicach. 
Nasi wolontariusze angażują 
się w wiele akcji, m.in. dba-
ją o bezdomne zwierzęta w 
schronisku w Pionkach oraz 
przytulisku w Kozienicach. Tę 
działalność można śledzić na 
fb, na stronie: „Z Zielonym 
Liceum pomagasz, ratujesz, 
zwierzęta adoptujesz”.

Jak młodzież może rozwi-
jać swoje zainteresowania  
w liceum?

W ofercie mamy wiele moż-
liwości, oprócz wspomnianej 
grupy wolontariatu są koła 
zainteresowań, mistrzostwa 
Sudoku, wydawanie szkolnej 

gazety „gLOn” oraz prężnie 
działa Szkolna Grupa Medycz-
na, która propaguje wiedzę 
dotyczącą pierwszej pomocy 
przedmedycznej w postaci 
pokazów i prelekcji w szkole 
i na terenie różnych instytu-
cji Powiatu Kozienickiego. 
W Polsce potrzeba obecnie 
lekarzy i pracowników służb 
medycznych, dlatego już w 
liceum staramy się zachęcać 
i stwarzać warunki do wybie-
rania kierunków medycznych, 
z czego młodzież bardzo 
chętnie korzysta. Zaintereso-
wania związane z ekologią, 
ochroną środowiska i klimatu 
są realizowane m.in. podczas 
Festynu Ekologicznego, który 

jest w liceum organizowany 
od 13 lat. Tegoroczny odbył 
się we wtorek 24 września i 
był wyjątkowo udany. Zapro-
szeni goście – przedszkolaki 
i pierwszoklasiści z kozieni-
ckich szkół podstawowych 
– uczyli się od starszych kole-
gów z liceum dbania o środo-
wisko, otrzymali ekologiczne 
zabawki i degustowali zdro-
wą żywność przygotowaną 
przez uczniów wszystkich 
klas. Moim zdaniem taka 
współpraca jest pożyteczna 
dla maluchów i licealistów, 
którzy mogą poprzez zabawę 
przekazywać wiedzę doty-
czącą ekologii najmłodszym 
mieszkańcom miasta.

Czyli warto być uczniem 
Waszego liceum?

Warto być uczniem, gdyż są 
u nas doskonałe warunki do 
nauki, do realizowania pasji 
i planów, ale warto też być 
nauczycielem tej szkoły, dołą-
czyć do grona wykwalifikowa-
nej, zaangażowanej i mądrej 
kadry pedagogicznej, która 
stoi za sukcesami młodzieży, 
która potrafi sprawić, że ucz-
niowie kochają swoją szkołę.
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Głosuj na Irenę Nalewajko, druhnę OSP Pionki, kobietę przedsiębiorczą, doświadczoną w biznesie i gospodarce - ona wie jak ją 
uzdrowić! Chce i wie jak pomóc osobom niepełnosprawnym, szkołom, a także sportowcom i strażakom. 

Wie jak pogodzić skłócone społeczeństwo oraz jak nie dopuścić do likwidacji pionkowskiego szpitala.

Irena Nalewajko - jej misją jest POMAGAĆ!

Lista nr 1

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy PSL


