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Kozienicki magistrat dronem Arkadiusza Knyta

Wywiad z…
Witamy Pana bardzo serdecz-

nie, Renata Jasek - Kronika Kozie-
nicka i Edmund Kordas - Tygodnik 
OKO, a razem z nami burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski 

Kronika: Chcemy przybliżyć 
państwu sylwetkę nowego bur-
mistrza gminy Kozienice. Poroz-
mawiamy zarówno o sprawach 
zawodowych jak i prywatnych.  
Panie burmistrzu od lat na po-
czątku roku, miedzy innymi na 
antenie kroniki emitowane było 
orędzie burmistrza do miesz-
kańców, czy ma Pan zamiar ten 
zwyczaj dalej utrzymać, czy może 
wybierze jakieś inne formy ko-
munikacji z mieszkańcami?

Burmistrz: Witam naszych 
mieszkańców, wracając do py-
tania - myślę że z tego elementu 
zrezygnuję. Dla mnie osobiście 
to troszeczkę przerost formy nad 
treścią. Uważam, że owszem  
w skali prezydenta kraju orędzie 
– tak, natomiast burmistrz może 
dotrzeć do mieszkańców w inny 
sposób. Lepsza jest komunikacja 
taka bezpośrednia, bez napięcia, 
wymiana poglądów, pomysłów, 
miedzy innymi nasze dzisiejsze 
spotkanie też temu służy.  

OKO: Kieruje Pan gminą Kozie-
nice, już lub dopiero dwa mie-
siące, czy może się Pan pokusić 
o pierwsze oceny jaki jest stan 
faktyczny naszej gminy? 

Burmistrz: Troszeczkę juz wia-
domo, aczkolwiek jest to gorący 
okres.  Kończymy rok budżeto-

wy 2018 zaczynamy 2019, do-
piero kształtuje sie Rada. Pewne 
decyzje zostały podjęte wcześ-
niej. Zaskoczeniem  jest fakt, że  
w zasadzie budżet na bieżący 
rok mamy już rozdysponowany. 
W latach 2017/18 podpisano 
umowy, gdzie płatności na po-
czątku były niewielkie, a 90% 
kosztów inwestycji przypada na 
bieżący rok lub lata następne. 
To samo z wykupem gruntów,  
z tak zwanych spec ustaw prze-
sunięto na rok 2019 blisko  
6 milionów, to samo ze spłatą 
długów. W zeszłym roku zapłaco-
no niecałe 180 tysięcy natomiast 
na bieżący  przewidziano prawie 
6 milionów 700 tysięcy złotych. 
Tak więc jakby to rolowano na 
przyszłe lata, dług będzie dość 
duży - około 55 milionów (dług 
rozumiany z definicji ustawy o fi-
nansach publicznych), a jeśli do-
damy to co też podpisano jakby 
od strony cywilnej, to zadłuże-
nie wzrasta do nawet 75 milio-
nów. No i tu mamy problem, bo 
gmina teoretycznie jest bogata, 
natomiast brak zdecydowanych 
działań naprawczych przez lata 
odkładał się i powoli zaczynamy  
dochodzić do ściany. 

OKO: Czyli, że ta kumulacja  
i długów, i tych działań inwesty-
cyjnych powoduje, że pewne 
zmiany w budżecie będą musiały 
zajść. 

Burmistrz: Zobaczymy na ile to 
będzie możliwe, tak jak mówiłem, 
umowy są podpisane więc nie 

bardzo mamy możliwość ruchu. 
Tutaj każda zmiana umowy może 
się wiązać ze sprawą sądową i 
odszkodowaniami,  natomiast 
co jest dziwne, że te inwestycje, 
które były podpisywane one są 
robione w 100 procentach ze 
środków gminy. Nie było więc 
problemu podpisać umowę w 
roku 2019 lub 2020 bo co in-
nego jeżeli weźmiemy projekt  
z dofinansowaniem zewnętrz-
nym. Nie było to ładne w sto-
sunku do mieszkańców, nie do 
mnie, wiadomo wybory, ale jest 

decyzja mieszkańców, oni wy-
bierają burmistrza, oni wybierają 
radnych i decyzje inwestycyjne 
na ten rok i później powinny zo-
stać w ich gestii. Na szczęście 
nie podpisana została umowa 
na tak zwane Nowe Centrum, 
więc tu będziemy mogli podjąć  
jakieś decyzje zaradcze.

Kronika: Czyli to wszystko jest 
jeszcze przed wami, przed Radą, 
burmistrzem…

Burmistrz: Tak o 13 zaczyna 
posiedzenie, pierwsza komi-

sja budżetowa, później wszyst-
kie komisje będą omawiały 
budżet. Zmiany będą jednak  
raczej kosmetyczne.

Kronika: Przejęcie budżetu pla-
nowane jest na koniec stycznia br.?

Burmistrz: Sesja zaplano-
wana jest na 24 stycznia, bo 
potem zaczyna się okres ferii,  
a mamy grupę radnych nauczycie-
li, chcielibyśmy żeby byli obecni  
w trakcie tej sesji.
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Kozienice. Burmistrz Kozłowski mianował swojego I zastępcę ds. społecznych. 
Została nim Dorota Stępień
Dorota Stępień ma 39 lat. Absolwentka Wyższej Szkoły 

Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie ( inżynier)  oraz 
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie 
(magister zarządzania). Podyplomowo: Wydział Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Akademia Liderów 
Samorządowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

- Pracę w samorządzie roz-
poczęłam w 1999r. w Urzędzie 
Gminy w Grabowie nad Pili-
cą. Tam przeszłam wszystkie 
szczeble samorządowej pracy, 
poczynając od referenta. Zdo-
bywając kolejne doświadcze-
nia poprzez bezpośredni kon-
takt z ludźmi, który niezwykle 
sobie cenię, przygotowałam 
się merytorycznie do pracy 
na stanowiskach kierowni-
czych. Przez siedem lat byłam 
Kierownikiem USC. Od 2011r. 

pełnię funkcję sekretarza 
gminy – najpierw w Grabo-
wie nad Pilicą, a od 2015r. w 
Tczowie . Mam doświadczenie 
w działalności gospodarczej, 
które mam nadzieję, pomoże 
mi w nawiązaniu kontaktów 
z przedsiębiorcami z terenu 
gminy Kozienice. Współpraca 
z lokalnym biznesem to je-
den z priorytetów burmistrza 
Kozłowskiego, dodaje Dorota 
Stępień.

RUDA
W ramach realizacja zadania "Przebudowa drogi gi-

minej w m. Ruda" przebudowywany jest również 
most. Wykonawcą robót jest firma Inżynieria Radom, 
prace rozpoczęto 02.01.2019r. planowany termin za-
kończenia robót to 30.06. 2019r. Aktualnie prowadzone 
są roboty fundamentowe, wiercenie wraz z betonowa-
niem pali. Nowy obiekt mostowy będzie miał większą 
nośność oraz poprawi estetykę otoczenia.
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Kronika: Panie burmistrzu mó-
wiliśmy o budżecie, ale wróćmy 
na chwilę do urzędu miejskiego 
ponieważ pierwsze decyzje per-
sonalne Pan już podjął. Mamy 
nowych zastępców, zarówno do 
spraw społecznych (Pani Dorota 
Stępień), jak i do spraw tech-
nicznych (Pan Mirosław Pułkow-
ski), co zadecydowało, że akurat 
te osoby znalazły się na tych sta-
nowiskach? 

Burmistrz: Przede wszystkim 
patrzyłem na kompetencje i do-
świadczenie do zadań, które ta 
osoba ma realizować, Pan Pul-
kowski jest osobą, która ma duże 
doświadczenie w działaniach 
technicznych, pracował w PGE i 
PSE, w Polimexie. Także tu przy 
naszym bloku elektrownianym i 
w nadzorowaniu inwestycji ma 
duże doświadczenie dlatego 
chciałem,  żeby z jednej strony 
były to osoby jeszcze młode, a z 
drugiej mające już doświadcze-
nie, więc są to osoby w wieku 
około 40 lat. Podobnie Pani Do-
rota Stępień, pracuje już prawie 
20 lat w samorządzie. General-
nie jest osobą, która na terenie 
ziemi kozienickiej była znana bo 
pracowała w gminie Grabów n/
Pilicą. Była też członkiem Lokal-
nej Grupy Działania „Puszcza 
Kozienicka”. Przechodziła przez 
różne szczeble samorządu, od 
najniższego do sekretarza, więc 
ma doświadczenie i zna też spe-
cyfikę Ziemi Kozienickiej, dlate-
go chciałem żeby te nowe oso-
by spojrzały też swoim okiem, 
swoim doświadczeniem i swoją 
wiedzą, i realizowały  te  działa-
nia, Pani Dorota też ma tą zale-
tę, że przez wiele lat prowadziła 
działalność gospodarczą. Bardzo 
mi zależy na dobrym kontakcie 
z przedsiębiorcami, na zrealizo-
waniu programu rozwoju przed-
siębiorczości na terenie gminy 
Kozienice. W tegorocznym bu-
dżecie nie ma na to funduszy, 
dlatego rok 2019 będzie czasem 
przygotowania programu bu roz-
począć go w pełni w roku 2020. 
Sądzę, że Pani Dorota będzie tą 
osobą, która ten kontakt z przed-
siębiorcami będzie miała dobry.

Kronika: Mówiliśmy o zastęp-
cach burmistrza, a czy zasta-
nawiał się Pan nad zmianami 
organizacyjnymi w urzędzie 
miejskim lub w instytucjach,  
jednostkach gminy Kozienice.  
Pierwsze zmiany były juz w Ko-
zienickiej Gospodarce Komu-
nalnej w radzie nadzorczej. Czy 
są jakieś plany dotyczące zmian 
struktury organizacyjnej?

Burmistrz: Tak jak mówiłem w 
trakcie kampanii zmiany będą re-
alizowane w sposób sukcesywny 
i spokojny. 

Jeżeli będziemy realizowali ja-
kieś zmiany to po pierwsze mu-
szę mieć sensowne osoby, które 
mogły by je wprowadzić, po dru-
gie muszę widzieć cel tych zmian. 
I to jest zadanie nie na miesiąc, 
nie na dwa. Kadencja trwa 5 lat 
dlatego mówiłem, że będziemy je 
realizowali sukcesywnie w miarę 
potrzeb i w miarę możliwości. 
Dlatego spokojnie podchodzimy 
do tematu, pracujemy jak praco-

waliśmy. Wprowadzamy zmiany 
przede wszystkim takie, które 
będą sprzyjały naszym mieszkań-
com, natomiast personalia są 
jakby kwestią wtórną.

OKO: Wspomniał Pan już o 
tym, że pewne rzeczy związane 
z zagospodarowaniem nowego 
centrum zostaną wstrzymane. 
Czy jest już jakiś inny pomysł 
na ten teren czy to po prostu 
dopiero po raz kolejny projekt 
projektu? Powstała ławka nie-
podległości…

Burmistrz: To może po kolei. 
Ławka niepodległości to odrębny 
temat. To pomysł poprzednich 
władz, ja podpisywałem w grud-
niu umowę, bo kończył się rok 
budżetowy wiec jakby nie było 
wyboru.  Albo robimy albo nie 
robimy. Ławka kosztowała około 
60 tysięcy, 30 tys. zł dało MON i 
30 tys. od nas. 

Mnie zależało aby, jeżeli ktoś 
za 30 ,40, 50 lat będzie wspomi-
nał  miasta, które stulecie uczciły, 
to żeby gmina Kozienice gdzieś 
się przewijała, że w formie jak-
by ogólno-krajowej to stulecie 
uczciliśmy, bo nie ławeczka jest 
najważniejsza, jej wygląd tylko to 
czemu służy, a ona służy uczcze-
niu 100. rocznicy  odzyskania 
niepodległości i tu będziemy też 
jako gmina zapisani, że tak po-
wiem w annałach historii. 

OKO: A wracając do  najdłuż-
szej ławki…

Burmistrz: Problem jest po-
dwójny, tam jest zaplanowane 
w projekcie w budżecie kilkana-
ście milionów na kolejne lata. 
Druga sprawa co byśmy chcieli. 
Jeżeli miałby to być obiekt ku-
baturowy to by trzeba było wy-
ciąć sporo drzew, cześć osób jest 
temu przeciwna. Tak więc jest 
kwestia czy chcemy tego czy nie. 
Ja mam pomysł na park techno-
logiczny. Takie parki powstają w 
różnych miastach, to jest wtedy 
takie kompleksowe działanie 
na rzecz rodziny plus działania 
takie innowacyjno - rozwojowe 
gdzie ta rodzina może przyjść  
odpocząć i coś zrobić.  

Realizacja byłaby możliwa tyl-
ko wtedy jeśli byśmy pozyskali 
środki z zewnątrz bo nie widzę 
możliwości wydania kilkunastu 
milionów na ten teren podczas 
gdy potrzeby gminy są w innym 
miejscu i dużo większe.

Jeżeli macie państwo inne po-
mysły, warto wtedy poczekać 
rok, dwa przeanalizować, zrobić 
projekt - taki żeby służył wiele lat 
i wtedy go zrealizować.

Kronika: A jeśli chodzi o 
oświatę, czy planuje Pan jakieś 
zmiany?

Burmistrz: Problem oświaty 
był nie ruszany od wielu, wielu 
lat. Niestety rodzi to pewne ne-
gatywne konsekwencje. 

Mamy teraz na przykład  szko-
ły, które maja 13 osób, wiec po-
dzielmy to przez 8 klas szkoły 
podstawowej. Chciałbym ewen-
tualne zmiany wprowadzać w 
sposób taki aby ludzie, którzy 
pracują zachowali pracę, nato-
miast szczegóły i rozwiązania… 

Najpierw chcę rozmawiać z za-
interesowanymi. Ewentualne 
korzyści z tej zmiany przychodzą 
w perspektywie wielu lat, nato-
miast jeżeli sie nic nie ruszy, to 
w pewnym momencie dojdzie-
my do ściany i oświata, która jest 
ważnym elementem życia wspól-
noty lokalnej zacznie być proble-
mem tej wspólnoty a chodzi o to 
żeby ona funkcjonowała jak naj-
lepiej pozwalając też rozwijać się 
innym sferom życia publicznego 
naszej gminy. 

Kronika: Ruszyła budowa 
Sali gimnastycznej przy szkole 
podstawowej w Stanisławicach  
i jest,  z tego co  na ostatniej se-
sji usłyszeliśmy,  projekt w przy 
przygotowaniu sali gimnastycz-
nej przy PSP nr 3.

Burmistrz: W ostatnich latach 
zrobiono kilkadziesiąt projektów 
za duże pieniądze, z czego pew-
nie większość nie jest i nie będzie 
realizowana. Na przykład żłobka, 
którego projekt leży od 10 lat , 
nie był zrealizowany i pewnie nie 
będzie bo jest robiony czasami 
na wyrost, tak robi sie to co do-
brze wygląda, a nie koniecznie 
to co dobrze funkcjonuje i jest 
realne do zrealizowania. Ja je-
stem za tym żeby budować tam 
gdzie trzeba, ale po pierwsze ta-
kie inwestycje muszą wynikać z 
potrzeb społecznych, po drugie 
muszą spełniać pewne warunki 
efektywności ekonomicznej - to 
znaczy realizujemy najpierw tam 
gdzie najwięcej ludzi korzysta.  
A  przede wszystkim realizujemy 
w pierwszym rzędzie inwestycje, 
które mają dofinansowanie ze-
wnętrzne bo ze swoich zawsze  
zdarzymy.

OKO: Rozpoczęliśmy nasze 
spotkanie o polityce informa-
cyjnej, ten temat był również 
poruszany na ostatniej sesji 
rady miejskiej. Czy miedzy inny-
mi będzie wydawany biuletyn 
gminny? 

Burmistrz: Tutaj opinie są po-
dzielone, biuletyn ma zarówno 
zwolenników jak i przeciwników. 
Rozważając za i przeciw, biuletyn 
w jakiejś formie zostanie nato-
miast zmniejszać koszty można 
ograniczając częstotliwość uka-
zywania. Nasze dzisiejsze spot-
kanie też służy temu bu bardziej 
bezpośrednio docierać do miesz-
kańców.

Ja często robie zakupy w Kozie-
nicach, rozmawiam z ludźmi na 
targu, w sklepach. Taki kontakt 
bezpośredni jest przeze mnie 
preferowany. Myślę, że media 
lokalne w formie gazetowej jak 
np. OKO lepiej docierają na teren 
wiejski, gdzie  telewizja kozieni-
cka ma problem z dostępem.

OKO: Już tak na margine-
sie Panie Burmistrzu, dojeżdża 
Pan do pracy swoim autem 
czy korzysta ze służbowego  
samochodu?

Burmistrz: Dojeżdżam swoim, 
a jeśli sie uda w ciągu kadencji 
wybudować ścieżkę rowerową 
do Łuczynowa w stronę Chinowa 
to w okresie letnim chętnie sko-
rzystam z roweru.

Kronika: Czy zdradzi nam Pan 
burmistrz kilka informacji o 
swoich najbliższych ? Tu mówili-
śmy o dzieciach dowożonych do 
szkoły, do przedszkola …

Burmistrz: Żona od 19 lat, 
więc za rok będzie taki okrągły 
jubileusz. Żona z wykształcenia 
jest prawnikiem, pracuje w ad-
ministracji rządowej. Mamy troje 
dzieci, córkę lat 18 i dwóch sy-
nów , średni lat 10 i najmłodszy 
6 lat. Chłopcy są tutaj na terenie 
gminy Kozienice, czyli jeden cho-
dzi do szkoły drugi do przedszko-
la, no a córka już wyjechała pod 
Łódź. 

OKO: Córka jest koszykarką…
Burmistrz: Tak. Treningi rozpo-

częła w Kozienicach pod okiem 
Romana Słowińskiego. Obecnie 
kontynuuje naukę w liceum w 
Aleksandrowie Łódzkim łącząc ją 
ze szkołą mistrzostwa sportowe-
go a więc z treningami, zawoda-
mi,  z graniem w koszykówkę.

OKO: Czy nie warto rozpatrzeć 
i pochylić sie nad projektem klas 
sportowych w naszych kozie-
nickich szkołach , żeby właśnie 
takie talenty nam nie umykały 
później żeby one tutaj zdobywa-
ły pierwsze sukcesy.

Burmistrz: Ciężko zorganizo-
wać szkołę mistrzostwa spor-
towego, przede wszystkim mu-
szą być ludzie – pasjonaci, a po 
drugie muszą być warunki. Jako 
gmina gotowi jesteśmy wesprzeć 
takie działania, tym bardziej, że 
są na to pieniądze zewnętrzne.

OKO: I doszliśmy do Pana za-
interesowań i pasji bo jednym z 
nich na pewno jest siatkówka?

Burmistrz: Siatkówka tak, cza-
sami jak czas pozwala pogrywam, 
powiedzmy amatorsko lubię.

Kiedy dzieci już odrobią lekcje 
i zjedzą kolacje to wieczorami 
po Chinowie sobie czasami po-
biegam no i czasami w weekend 
próbuje troszeczkę poruszać sie 
na koniach no ale niestety ostat-
nio ten element zaniedbałem, 
nawet na Trzech Króli na koniu 
nie jechałem.

OKO: Ma Pan jeszcze czas żeby 
pomagać żonie w tym nawale 
obowiązków ?

Burmistrz: No to trzeba by 
pytanie do żony, ja sie staram w 
miarę. Na pewno żona by chciała 
więcej czasu dla rodziny, jest on 
znacząco okrojony ale staramy 
sie jakoś to pogodzić. To jest też 
dowóz dzieci na różne zajęcia po-
zalekcyjne , mam też tatę niepeł-
nosprawnego więc trzeba pomóc 
rodzicom bo są już w starszym 
wieku. Kilkanaście lat juz to jakoś 
funkcjonuje, myślę, że teraz też 
się to jakoś ułoży żeby każdy był 
zadowolony.

Kronika: A jaki ma Pan bur-
mistrz sposoby na odstresowa-
nie, tu mówiliśmy o bieganiu, 
siatkówce. Jest jazda konna czy 
coś jeszcze ? 

Burmistrz: Ja jestem general-
nie domatorem i lubię przeby-
wać w domu. Jestem "nocnym 
markiem" więc siedzę nieraz do 

pierwszej czy drugiej w nocy, to 
wtedy mam ciszę i wtedy jakby 
następuje regeneracja organi-
zmu, chociaż też nie oszukujmy 
się, czytam też dokumenty zwią-
zane z pracą. 

OKO:  Czy jest takie miejsce 
wymarzone do którego by chciał 
Pan burmistrz pojechać i tam 
odpocząć?

Burmistrz: Generalnie tak jak 
powiedziałem jestem doma-
torem jest mi dobrze w Kozie-
nicach, dobrze w domu. Jeżeli 
wyjeżdżam to głownie ze wzglę-
du na dzieci tak żeby one miały 
trochę wakacji.

Kronika: Panie burmistrzu 
powoli zbliżamy się do końca 
naszej rozmowy, czy Pan sobie 
wyobraża Kozienice za 5 lat na 
koniec kadencji ?

Burmistrz: Jakieś wyobraże-
nie mam chociaż tez zdaje so-
bie sprawę , że przez 5 lat nie 
zmienimy wszystkiego. Myślę, 
że będziemy miastem otwartym, 
bliższym ludziom, bliższym tak-
że gościom przyjezdnym. Mam 
nadzieję, że miastem takim do 
którego ludzie będą chcieli wra-
cać coraz bardziej, będą mieli do 
czego też wracać. 

OKO: Mamy nadzieje, że to 
nie będzie ostatnia rozmowa.

Burmistrz: Też mam taką na-
dzieje, może poproszę obie re-
dakcje na następne spotkanie. 
Zbierzecie pytania od mieszkań-
ców byśmy mogli odpowiedzieć 
na kwestie, które nurtują miesz-
kańców, które docierają do pań-
stwa a do urzędu nie, dlatego 
proszę też mieszkańców o otwar-
tość i inicjatywę, możemy rozma-
wiać na każdy temat. Nie musimy 
się zgadzać ale myślę, że z tej roz-
mowy będzie zawsze wychodziła 
jakaś sensowna konkluzja.

Kronika: A czy na koniec chciał-
by Pan przekazać coś mieszkań-
com, naszym widzom i czytelni-
kom tygodnika OKO coś o co my 
nie zapytaliśmy, nie przyszło nam 
to do głowy a coś co jest ważne 
dla Pana burmistrza?

Burmistrz: Szczęśliwego No-
wego Roku,  bo spotykamy się na 
początku roku. Żeby ten rok był 
dla nas radosny, pełen energii, 
pełen sukcesów, bo jeżeli będzie-
cie państwo zadowoleni to i my 
będziemy jako pracownicy samo-
rządowi zadowoleni.

Proszę też nas kontrolować bo 
od tego są mieszkańcy żeby wy-
tykali nam błędy lub potknięcia, 
po to żebyśmy mogli je popra-
wiać - dlatego serdecznie zapra-
szam czy do mnie czy tu do re-
daktorów. Myślę, że z pewnością 
przekażą mi uwagi, jak nie bez-
pośrednio to na łamach swoich 
wydawnictw.

Z burmistrzem Piotrem Kozłow-
skim wywiad przeprowadzali Re-
nata Jasek - Kronika Kozienicka i 
Edmund Kordas - Tygodnik OKO .

Są to obszerne fragmenty wy-
wiadu, który w całości do obej-
rzenia na kanale YT Domu Kultu-
ry w Kozienicach oraz na naszej 
stronie: www.tygodnikoko.pl

Wywiad z … Piotrem Kozłowskim, Burmistrzem Gminy Kozienice
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Tradycyjnie już wigilijne 
obchody  rozpoczęły się prze-
kazaniem Betlejemskiego 
Światełka przez harcerzy ze 
Związku Harcerstwa Polskiego 
w Pionkach na ręce przedsta-
wicieli władz samorządowych 
Gminy Garbatka-Letnisko oraz 
Proboszczów poszczególnych 
parafii. Następnie Ksiądz ka-
nonik Bogdan Piwko odczytał 
Ewangelię o Narodzeniu Pana 
Jezusa. Natomiast świąteczne 
życzenia oraz podziękowa-
nia za dobrą współpracę  dla 
władz Gminy oraz mieszkań-
ców przekazał proboszcz pa-
rafii naszej parafii ksiądz dzie-
kan Augustyn Rymarczyk. 

Kolejno Wójt Teresa Frysz-
kiewicz oraz Przewodniczą-
cy Rady Gminy Włodzimierz 
Mazur złożyli świąteczne ży-
czenia zebranym na Skwerze 
Mieszkańcom oraz przybyłym 
gościom. 

- Ksiądz Jan Twardowski 
pisał w swoich wierszach, że 
„Boże Narodzenie jest po to 
żeby podawać sobie ręce, 
żeby uśmiechać się do siebie, 
i wreszcie żeby sobie przeba-
czać!”. I mam nadzieję, ze My 
również dzisiaj podamy sobie 
ręce, dzieląc się opłatkiem, 
uśmiechniemy się do siebie i 
zasiądziemy bez uraz i złości 
do wspólnego stołu. – mówiła 
Pani Wójt.

Podczas tego szczególne-
go dnia również mieszkańcy 
mieli okazję do złożenia sobie 
świątecznych życzeń, połama-
nia się opłatkiem  oraz wzięcia 
udziału w degustacji potraw 
wigilijnych, przygotowanych 
przez lokalnych przedsiębior-
ców i instytucje. 

 Marta Kochowska
fot.Mariusz Grotkowski/

Agencja Arpass

GARBATKA-LETNISKO

Za nami IX Wigilia Gminna w Garbatce-Letnisko

W ten magiczny, przedświąteczny czas mieszkańcy 
naszej Gminy mogli  na chwilę zatrzymać się w 

nieustannym, współczesnym pościgu, posłuchać kolęd 
oraz  spróbować potraw ze wspólnego stołu, podczas IX 
wspólnej Wigilii Gminnej w Garbatce-Letnisko. Odbyła 
się ona w czwartek 20 grudnia br. O godz. 17.00 na 
Skwerze św. Jana Pawła II przed Urzędem Gminy. 
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Przygotowanie terenu.

Konkurs trwał od paździer-
nika 2018 roku. Piętnaście 
prac zgłoszonych przez jede-
nastu autorów oceniała ko-
misja złożona z wiceprezesa 
do Spraw Technicznych Enei 
Wytwarzanie Grzegorza Kot-
te oraz dyrektorów pionów 
technicznych Enei Wytwa-
rzanie. Propozycje innowacji 
dotyczyły wdrożenia nowych 
lub usprawnienia istnieją-
cych technologii, procesów  
oraz metod pracy. 

Nagrodami pieniężnymi na-
grodzono wszystkich laurea-
tów konkursu. Główne nagrody 
za najlepsze projekty otrzyma-
li: I nagrodę Szczepan Borow-
ski (TII) za projekt: „Odpiasz-
czanie kanału wody chłodzącej 
bloków 2x560 MW”; II nagrodę 
Marcin Bociek (TAA) za projekt: 
„Układ ogrzewania przepływo-
mierza mazutu”, a III nagrodę 
dostał Marek Łukiewicz (TR) 
za projekt: „Poprawa jakości  
i BHP prac spawalniczych”.

Komisja postanowiła rów-
nież przyznać cztery wyróż-
nienia: dla Dariusza Wójcika 
(TII) za projekt: „Zmniejszenie 
kosztów eksploatacji pom-
powni wody powrotnej”, dla 
Krzysztofa Adamczyka (TWR) 
za projekt: „Regulator racjo-
nalnego rozprężania kotła”, 
dla Dariusza Pataja (TWP) za 
projekt: „Czyszczenie osadów 
wewnętrznych ścian absor-
bera na instalacjach oczysz-
czania spalin - IOS” oraz dla 

Łukasza Anioła i Pawła Pilarka 
(TWR) za projekt: „Uelastycz-
nienie pracy wymiennika XW6  
na blokach 200MW”.

Nagrody i dyplomy wrę-
czyli laureatom Antoni 
Józwowicz, prezes Enei Wy-
twarzanie oraz Grzegorz 
Kotte, wiceprezes Enei Wy-
twarzanie ds. Technicznych  
i inicjator konkursu.

- Nagrodzonym i wyróżnio-

nym – serdecznie gratulujemy,  
a wszystkich pracowników za-
chęcamy do poszukiwania roz-
wiązań, które będą służyły na-
szemu przedsiębiorstwu. Ten 
konkurs ma motywować do ta-
kich właśnie działań i doskona-
le tę rolę wypełnia. Jeszcze raz 
gratulując uczestnikom i zwy-
cięzcom konkursu już teraz za-
chęcam do aktywnego udziału 
w kolejnej edycji -  powiedział 
wiceprezes Grzegorz Kotte.

Ośmiu pracowników Enei Wytwarzanie otrzymało 
nagrody i wyróżnienia w konkursie „Moja Innowacja”, 

którego podsumowanie odbyło się we wtorek  
8 stycznia 2019 roku w siedzibie Spółki. Celem konkursu 
było wyłonienie najciekawszych i najpraktyczniejszych 
pomysłów dotyczących poprawy jakości, wydajności  
i bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

19 grudnia 2018 r. minął rok od oddania do eksploatacji 
w Enei Wytwarzanie bloku nr 11 o mocy 1 075 

MW – najnowocześniejszej i najsprawniejszej jednostki 
produkcyjnej w polskiej energetyce. Ten czas pokazał, 
jak bardzo trafiona była ta inwestycja.

Nagrody w konkursie „Moja Innowacja”  

B11 już od roku wspiera bezpieczeństwo energetyczne

Dziś B11 to jedna z najwięk-
szych jednostek tego typu na 
świecie, rekordzista Polski pod 
względem sprawności i mocy. 
Od stycznia do września blok 
wyprodukował 4 mln MWh brut-
to, tj. około 32% wytworzonej w 
Elektrowni Kozienice w tym cza-
sie energii. Średnie obciążenie 
wyniosło około 790 MW.

Dzięki B11 ubiegłoroczny li-
piec był miesiącem rekordowej 
produkcji energii elektrycznej w 
Elektrowni Kozienice od począt-
ku jej eksploatacji. Wyniosła ona 
ponad 1,7 MWh brutto i była 
wyższa o 114,7 tys. MWh brutto 
od dotychczasowego rekordu, 
który padł w czerwcu. 34% tej 
produkcji wytworzył blok nr 11. 
Elektrownia odnotowała rów-
nież rekordową w swojej histo-

rii produkcję dobową, która 11 
lipca 2018 r. wyniosła 67,4 tys. 
MWh brutto. Jest to produkcja o 
około 25% wyższa od typowej w 
dni robocze (poniedziałek – pią-
tek).

B11 jest chłodzony w ukła-
dzie zamkniętym – w oparciu o 
185-metrową chłodnię komino-
wą. Dzięki temu, blok mógł w 
okresie upałów i dużego zapo-
trzebowania w systemie elektro-
energetycznym odnotowywać 
rekordowe produkcje, wspiera-
jąc tym samym funkcjonowanie 
polskiego systemu elektroener-
getycznego i bezpieczeństwo 
energetyczne kraju. Blok opa-
lany jest węglem kamiennym z 
polskich kopalń, a głównym do-
stawcą paliwa jest należąca do 
naszej Grupy LW Bogdanka.

B11 to jednostka ekologiczna, 
spełnia restrykcyjne normy śro-
dowiskowe. Osiągnięto to dzię-
ki zastosowaniu nowoczesnych 
instalacji oczyszczania spalin. 
Już dziś B11 nie tylko spełnia, 
ale i wyprzedza wymagania ma-
jących obowiązywać od 2021 r. 
wytycznych dyrektywy BAT.

Wysoka sprawność netto blo-
ku, jako tzw. jednostki nadkry-
tycznej, która wynosi powyżej 
45% przyczynia się do znacznej 
redukcji emisji do powietrza. 
Dzięki wysokiej sprawności blok 
emituje znacznie mniej tlenków 
węgla do atmosfery w stosunku 
do dotychczas eksploatowanych 
jednostek.

B11 posiada szereg najno-
wocześniejszych rozwiązań w 
dziedzinie technologii, ekologii 
i bezpieczeństwa. Urządzenia 

zostały zaprojektowane z wy-
maganą rezerwą (redundancją), 
tak aby podczas np. ewentual-
nej awarii jednego, jego funkcję 
przejęło drugie.

Cały czas blok jest w tzw. 
okresie oswajania. To czas na-
bywania doświadczeń przez 
obsługę, trwa optymalizacja 
układów sterowania i regulacji, 
ale już dziś można powiedzieć, 
że dotychczasowa praca bloku 
potwierdza spełnienie założeń 
projektowych w zakresie pracy 
i emisji.

– Budowa B11 była najwięk-
szą inwestycją Grupy Enea, a 
czas jaki już upłynął od oddania 
bloku do eksploatacji pokazuje, 
jak bardzo była to potrzebna 
i trafiona inwestycja – mówi 
Antoni Józwowicz, prezes Enei 
Wytwarzanie. – Dzięki niej mo-

żemy wytwarzać nie tylko wię-
cej energii, ale robić to też w 
sposób bardziej ekonomiczny i 
z zastosowaniem najnowszych 
rozwiązań w zakresie ochrony 
środowiska. Nasze działania na 
rzecz bezpieczeństwa energe-
tycznego, nowoczesności i eko-
logii mają tu pełne odzwiercied-
lenie. Nasz blok energetyczny 
jest prawdziwą perłą polskiej 
gospodarki i energetyki – doda-
je Antoni Józwowicz.

Nowoczesny blok jest przed-
miotem ogromnego zaintere-
sowania – w ubiegłym roku 
obejrzało go ponad 1 700 osób, 
uczestników ponad 70 zorgani-
zowanych grup, zwiedzających 
Elektrownię Kozienice. Wśród 
nich byli pracownicy naukowi i 
studenci, przedstawiciele firm i 
instytucji branży energetycznej, 
również zagraniczni goście.
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Maciej Chojecki, Weronika Drągowska, Żaneta Kluczek, Daniel Kutyła, Piotr Marczak, Przemysław Marchewka, Norbert Michalczyk, Dominik Pracz, Klaudia Wachnikn 

STUDNIÓWKA ‘2019
Tegoroczni Maturzyści Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie

W piątkowy wieczór 4 stycznia 2019 r. w 
Sali Bankietowej „Magnat” w Magnuszewie 
odbył się bal studniówkowy. Uroczystego 
otwarcia balu dokonała Dyrektor Agniesz-
ka Kozłowska. Po cudownie zatańczonym 
polonezie głos zabrali: Wójt Gminy Magnu-
szew Marek Drapała, Maturzyści, Rodzice, 
Uczniowie 2 Liceum, Przewodnicząca Rady 
Rodziców Karolina Bazyl, Ksiądz Florian Ra-
fałowski oraz wychowawczynie - Hanna Wi-
tek i Agnieszka Kuczyńska. Na zakończenie 

Maturzyści podziękowali dyrekcji, wycho-
wawczyniom oraz zaproszonym gościom  
pięknymi kwiatami. 

Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do 
uroczystego obiadu. Następnie ruszyli na 
parkiet, gdzie bawili się, a taneczne harce, 
jak nakazuje studniówkowa tradycja trwały  
do białego rana.

Rodzice oraz młodzież serdecznie dzię-
kują za okazałe serce i wsparcie przy  
organizacji studniówki.
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KOZIENICE

Orszak Trzech Króli. Fotorelacja
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GMINA JEDLIŃSK

n Michał Szczepanik oraz Mariusz Stępień ze Wsoli, zapraszają 
mieszkańców gminy Jedlińsk na niedzielne morsowanie.

Budżet gminy uchwalony! Morsują w Radomce

Podczas III sesji rady gminy Jedlińsk, 28 grudnia 2018 r. prawie jednogłośnie radni 
przyjęli uchwałę budżetową na 2019 rok. Głosowało 14 radnych. 13. było „za”,  
a jeden wstrzymał się od głosu.

Morsowanie zdobywa coraz więcej zwolenników  
w każdym wieku. Co roku zawiązują się nowe 

kluby, w których uczestnicy traktują ten "sport" jako nie 
tylko receptę na długowieczność, ale także inny sposób  
na wspólne spędzenie czasu.

Choć woda jest lodowata,  
a czasem trudno wykuć w lodzie 
przerębel, to amatorów takich 
kąpieli nie brakuje.

Sezon na morsowanie trwa w 
okresie jesienno-zimowym. Wte-
dy entuzjaści kąpieli w zimnej 
wodzie pluskają się w rzekach, 
jeziorach i morzu. Nie straszne 
im minusowe temperatury i lód. 

W samych tylko strojach kąpie-
lowych hartują swoje organizmy 
i przystosowują się do chłodnej 
pory roku. Wchodzenie zimą 
do otwartych zbiorników wod-
nych dla niektórych osób wy-
daje się niewykonalne. Jednak 
ludzki organizm dosyć dobrze 
znosi kąpiel w wodzie, która 
ma temperaturę bardzo niską, 
ale podobną do temperatury  
powietrza.

„Morsy” pojawiły się też w Ra-
domce. Nad jej brzegami w gmi-
nie Jedlińsk można spotkać ich 
coraz większe grupy. Nazwali się 

„Dzikami z Radomki” i przy każ-
dej nadarzającej się okazji zaży-
wają mroźnych kąpieli, głównie 
w niedziele.

Co im dają kąpiele w lodowatej 
wodzie? Ogólnie poprawiają one 
i utrzymują dobrą sprawność or-
ganizmu, zwiększają odporność 
na choroby zimowe czy popra-
wiają wydolność układu krąże-
niowo-oddechowego. 

Żeby zostać morsem nie po-
trzeba szczególnych przygoto-
wań, wystarczy mieć przeciętne 
zdrowie, a kąpiele nie są zale-
cane jedynie dla osób z chorym 
sercem. Kąpiel należy poprzedzić 
typową rozgrzewką biegowo-
-gimnastyczną, aby doprowa-
dzić do ustabilizowania podwyż-
szonego tętna. W wodzie nie 
powinno się przebywać dłużej  
niż 3-5 minut.

Morsy z nad Radomki gorą-
co zachęcają do zimnych kąpieli  
i zapraszają na wspólną kąpiel.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam  4 opony zimowe 
nieużywane rozm. 145/70 cena 
30zł/.szt.  Tel 795-437-866
• Sprzedam Opel Astra 1.6 
2005r. , 140000km , srebrny me-
talic Tel. 600-135-767

TOWARZYSKIERÓŻNE

• Wynajmę mieszkanie 63m2 na 
ul. Głowaczowskiej 29 parter 
Tel. 572-568-757
S • przedam mieszkanie w Ko-
zienicach przy ul. Kopernika, 
44m2 cena 155tyś. zł do uzg.  
tel 602-292-834
• Sprzedam mieszkanie 59m2,  
3 pokoje na parterze, os. ener-
getyki Kozienice cena do nego-
cjacji Tel. 515-081-777
• Sprzedam plac 516m2 ul. Przy-
tulna 5 Tel. 608-790-207
• Kupie mieszkanie w Kozie-
nicach powyzej 50 m2, 2 lub 
3 nie duże pokoje najchęt-
niej na Osiedlu Piaski lub przy 
ul. Hamernickiej na parterze  
Tel.697-397-123
• Sprzedam gospodarstwo rolne 
z budynkami w Holendrach  Ko-
zienickich.Tel.782265964
• Wynajmę mieszkanie w Kozie-
nicach przy ul. Głowaczowskiej, 
2 pokoje. Tel. 572-568-757
• Sprzedam mieszkanie włas-
nościowe 50,80m2 w Kozieni-
cach. Mieszkanie na obydwie 
strony. Obok bloku znajduje sie 
plac zabaw  w pobliżu centra 
handlowe. tel. 500-835-887
• Sprzedam mieszkanie 59m2, 3 
pokoje na parterze, os. energe-
tyki Kozienice cena do negocja-
cji. Tel. 515-081-777
• Sprzedam gospodarstwo rolne 
z budynkami w Holendrach  Ko-
zienickich. Tel.782265964
• Sprzedam działkę budowla-
ną w miejscowości Janów, o 
pow. 1147m2 . cena do uzg.  
Tel . 501-566-168
• Sprzedam 1ha Ziemi 3 klasa 
w Brzózie cena 25000zł tel 604-
181 478
• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe 64m2 przy ul. Krasickiego 
1 w Kozienicach cena 200tys. zł  
tel 604-181 478
• Sprzedam działki budowlane 
w Janikowie przy ul. Lubelskiej i 
przy cmentarzu. tel 604-181 478
• Sprzedam Forda Mondeo 
kombi 2.0TDCI 2006r, 230tyś. 
KM, Klimatyzacja, CZ, podgrze-
wane fotele, Cena 9000zł tel 
604-181 478

• Sprzedam analogowe apara-
ty fotograficzne, lustrzankę 6x6 
rok prod. 1959, oraz „FED” -2 w 
bardzo dobrym stanie. Cena od 
100zł Tel. 795-437-866
• Sprzedam duży garaż muro-
wany 25m2 w Kozienicach przy 
ul. Głowaczowskiej notarialnie. 
Tel. 603-161-128 
• Sprzedam analogowe apara-
ty fotograficzne, lustrzankę 6x6 
rok prod. 1959, oraz „FED” -2 w 
bardzo dobrym stanie. Cena od 
100zł tel 795-437-866
• Sprzedam świerki tanio Łu-
czynów Nowy 153 Marek 
Wolski Kozienice od 30zł Tel. 
503627912
• Sprzedam bieżnie wielofunk-
cyjna. W zestawie bieżnia, wio-
sła, rowerek, kółko obrotowe 
(twister), ławka. 
tel. 733-949-022
• Sprzedam chodzik inwalidzki, 
balkonik, retor do ćwiczeń tel. 
733-949-022

PRACA
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E NA WYWROTKĘ! 
TEL. 798 598 107
• Zlecę wycinkę kilku drzew 
na działce. Sprzęt własny. Ko-
zienice. Proszę o wiadomość.  
Tel. 574 218 089
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Facet 45 lat pozna kobietę 
z Kozienic i okolic. Czekam na 
smsy. Tel. 508-615-325
• Poznam fajną kochaneczkę do 
lat 40. Radom i okolice pozdra-
wiam zainteresowane dziewczy-
ny. Tel 500-713-095 
• Poznam kobietę w celu miłych 
spotkań. Wiek i stan cywilny bez 
znaczenia. Możliwy dyskretny, 
stały układ. Pozdrawiam. Tel. 
574-557-399
• Kobieta 56l z Warki i okolic po-
zna uczciwego pana tylko stały 

BIURO TURYSTYKI

Kozienice tel. 512 495 193

ZIELONE SZKOŁY 
EVENTY 

WYCIECZKI KRAJOWE 
I NA UKRAINĘ 

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

MGDsystem
SERWIS GSM
- TELEFONY
- AKCESORIA
- NAWIGACJE
- SERWIS

Ul. Lubelska 6B
16-900 Kozienice
Tel. 48 382 00 83
Kom. 607 516 519

M
G

D
system

 SER
W

IS G
SM

Poszukuję fryzjera/ fryzjerki do 
samodzielnej pracy w zawodzie.

Więcej informacji udzielę pod  
numerem telefonu 723 030 858

OFERUJĘ:
Umowę o pracę 
Pakiety szkoleń 
Miłą atmosferę

OCZEKUJE : 
dyspozycyjności, 

chęci do pracy  
i pozytywnej energii.
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DIETETYK RADZI

Pan Maciej trafił do nas je-
sienią, kiedy to po skończo-
nych wakacjach stwierdził że 
tak dalej być nie może – opo-
wiada dietetyk Naturhouse 
Emilia  Kościelniak. Początko-
wo jak większość osób próbo-
wał odchudzać się na własną 
rękę. Udało mu się schudnąć 
kilka kilogramów, jednak po-
tem waga stanęła w miejscu 
i poczuł się bezradny. Właśnie 
wtedy pomyślał o profesjonal-
nej pomocy dietetyka. O na-
szym punkcie w Kozienicach 
pan Maciej dowiedział się 
dzięki stronie internetowej. Po 

dokładnej analizie składu ciała 
zawartości tkanki tłuszczowej 
i  wody metabolicznej, wywia-
dzie zdrowotnym oraz żywie-
niowym Pan Maciej otrzymał 
indywidualnie dostosowaną 
dietę, którą od razu wdrożył 
w życie. Efekty były widoczne 
już po pierwszym tygodniu. 
Był wzorowym pacjentem, 
w stu procentach trzymał się 
zaleceń, był zdyscyplinowany 
i konsekwentny, był aktywny 
fizycznie. To spowodowało że 
swój cel osiągnął już w 4 mie-
siące. Ważnym punktem kura-
cji odchudzającej był również 

etap stabilizacji, czyli stopnio-
we wyprowadzenie z diety tak 
aby utrzymać wagę bez efek-
tu jojo. Teraz minął ponad rok 
czasu a Pan Maciej nadal cie-
szy się zdrową wagą.

Schudnij z Naturhouse 
Ty również możesz zmie-

nić swoje życie! Wystarczy 
że przyjdziesz i skorzystasz z 

pomocy fachowca. Decydu-
jąc się na pomoc specjalisty, 
masz pewność że dieta będzie 
odpowiednio dostosowana 
do Twoich potrzeb, co pozwo-
li w bezpieczny i sprawny spo-
sób pozbyć się kilogramów i 
co najważniejsze uniknąć tak 
często wysypującego efektu 
jo-jo. Rolą dietetyka jest rów-
nież odpowiednie wsparcie 

i mobilizacja. Dzięki regular-
nym wizytom w gabinecie 
dietetycznym specjalista za-
dba nie tylko o optymalny i 
racjonalny spadek wagi, ale 
również będzie Cię wspierał 
w trudnych momentach. W 
naszym Centrum posiada-
my również szeroka gamę 
naturalnych produktów, któ-
re wspomogą odchudzanie. 
To ziołowe ekstrakty które 
przyspieszą spalanie tkanki 
tłuszczowej oraz usuwanie 
wody z organizmu. Dzięki 
nim oprócz spadku wagi, mo-
żemy również skupić się na 
takich aspektach jak cellulit, 
łamliwe włosy czy paznok-
cie, piękny i zdrowy wygląd 
skóry ale również stabilizacja 
poziomu cukry we krwi czy  
hamowanie apetytu.

NATURHOUSE PIONKI
dietetyk Karolina Zapora

ul. 15 Stycznia 2k, 26-670 Pionki

Tel. 698 486 302
Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek i Czwartek: 10:00 - 18:00

Środa: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

NATURHOUSE KOZIENICE
dietetyk Emilia Kościelniak

ul. Warszawska 51/1
26-900 Kozienice
Tel. 505 401 915

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10:00 - 18:00
Wtorek, Środa: 8:00 - 16:00

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

Pan Maciej schudł z Naturhouse 30 kg! 
„Moje życie wywróciło się do góry nogami” - mówi Pan Maciej, który schudł  

w Centrum Dietetycznym Naturhouse w Kozienicach blisko 30 kg. 

Specjalnie dla wszystkich osób, które chcą spełnić 
swoje marzenia o szczupłej sylwetce przygotowaliśmy 
małą niespodziankę! Każda osoba która zapisze się  na 
pierwszą wizytę i rozpocznie kurację odchudzającą w 
naszym Centrum Dietetycznym Naturhouse przy ul. 
Warszawskiej 51 w Kozienicach otrzyma kupon zniż-
kowy na nasze produkty!  

Oferta ważna do 31.01.2019. 

V Rajd Sylwestrowy Oddziału PTTK w Kozienicach



12 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl1(389) 10 stycznia 2019

TYGODNIK

Kotły  pelletowe 
i  gazowe

Promocja  na pellet!

SALON  ŁAZIENEK, GLAZURA

HURTOWNIA HYDRAULICZNA 
Kozienice ul. Przemysłowa 3
Tel./fax. 48 614 00 19;  Kom. 666 875 372

Baterie - nowość! 
Nowe wzory, nowe kolory: 
złoty, czarny, biały i tradycyjny - chrom 
Baterie natryskowe.

PROMOCJA: przy zakupie płytek, projekt łazienki gratis!


