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Narodowe Święto
Niepodległości
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kozienicach
Rok 2011
(…) Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą
świętą w Kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach.
Na cmentarzu komunalnym 38 delegacji złożyło wieńce,
wysłuchano okolicznościowych przemówień. Popołudniowy
program zawierał historyczną inscenizację, przygotowaną po
raz pierwszy ale zapewne nie ostatni (…)

Rok 2016

J

uż za kilka dni setna rocznica Odzyskania Niepodległości. Uczcijmy ją wywieszając narodowe barwy we
wszystkich polskich domach! 11 listopada podczas uroczystości, które odbędą się w każdym polskim mieście czy gminie, razem odśpiewajmy, o godzinie 12.00, polski hymn.
Wszystkie 4 zwrotki!

Na str. 11 zamieszczamy
zarówno tekst jak
i nuty Hymnu Państwowego.
Programy obchodów w poszczególnych miejscowościach
na stronach internetowych
urzędów gmin i miast.
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czytaj str. 6

Wybory…
i co po wyborach?!
Z

a nami wybory samorządowe 2018. Już
pierwsza tura przyniosła
kilka niespodzianek, nie
inaczej było też podczas
drugiej tury w ostatnią
niedzielę.
Jednak największą sensacją
mogą być rozstrzygnięcia w
sejmiku województwa mazowieckiego. Wydawało się,
że koalicja KO+PSL (razem
26 mandatów) utrzyma władzę. Tymczasem PiS ( 24
mandaty) stara się przekonać
jednego (i jedynego) radnego
z listy Bezpartyjnych Samorządowców. To jednak dalej
za mało i podobno pojawił się
pomysł na skaperowanie jednego z radnych Koalicji. Miałby nim być były burmistrz jednego z miast naszego regionu.
Największe zmiany zajdą

niewątpliwie w Kozienicach.
Mimo plotek o uległości wobec rządzącego przez 20 lat
Forum, nowy burmistrz (jeszcze elekt) Piotr Kozłowski nie
daje sobie w kaszę dmuchać.
Fakty mówią same za siebie.
Propozycja podziału komisji
Rady Miejskiej w Kozienicach
przygotowana przez Kozłowskiego kompletnie zaskoczyła „Forumowiczów”. Nowy
burmistrz zaproponował im
bowiem tylko 1 komisję: rolnictwa. Stanowisko przewodniczącego Rady miałby objąć
Rafał Sucherman ( wybrany
z listy P. Kozłowskiego) a kluczowe komisje ; rewizyjną,
finansów i skarg, radni PiS.
Przewodnictwo komisji budownictwa miałby utrzymać
Andrzej Gogacz.
Już wiadomo, że wiceburmistrzem nie będzie Igor Czer-

n Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Lisowie.

REKLAMA

wiński, który objął stanowisko Naczelnika w Starostwie
Powiatowym w Kozienicach.
Tutaj wszystko wskazuje na
dogadanie się Forum i radnych największego wygranego przegranych wyborów
czyli Józefa Grzegorza Małaśnickiego. Ten ostatni co
prawda przegrał wybory na
wójta Głowaczowa ale ma
ponownie, po 4 latach przerwy, zostać wicestarostą. Posadę starosty ma utrzymać
Andrzej Jung, zaś w zarządzie
zasiadać mają „stały” jego
członek czyli Marek Kucharski oraz radny Banaś i radna
Siekut. Ale, …podobno PiS nie
powiedział jeszcze ostatniego
słowa. W kozienickim przypadku słowo klucz to sytuacja
szpitala powiatowego.
Edmund Kordas
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Dodatkowy sprzęt do celów ratowniczych dla jednostek OSP Garbatka-Letnisko

P

aździernik br. był bardzo łaskawy dla druhów działających w Ochotniczych Strażach Pożarnych
na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. W dniu 29.10.2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Garbatka-Letnisko odbyło się bowiem, uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko za łączną kwotę 11.459,00 zł.

Zakup współfinansowany został
w kwocie 11.344,41 zł ze środków Funduszu oraz wkładu własnego z budżetu Gminy w kwocie
114,59 zł. Sprzęt został nieodpłatnie przekazany umową darowizny.
W uroczystości udział wzięli: nowo
wybrany Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Pani Teresa Fryszkiewicz
oraz przedstawiciele obdarowanej
jednostki – Wiceprezes Pan Robert
Grygiel i Gospodarz OSP Pan Syl-

wester Dela. Jednostka OSP włączona do KSRG otrzymała: zestaw
węży hydraulicznych o długości 10
m, detektor napięcia –szt 2, detektor wielogazowy (min. TLEN,
CO, LEL)- szt 1 i parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania
ofiar wypadków – szt 1.
Również Marszałek Województwa Mazowieckiego pamięta i
docenia pracę Naszych Druhów.
Doposażył on trzy jednostki

Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Garbatka-Letnisko w nowy, profesjonalny sprzęt
i ubiór do celów ratowniczych.
Dzięki przychylności władz wojewódzkich OSP Garbatka-Letnisko
oraz OSP Bąkowiec otrzymały
po 6 par hełmów ratowniczych,
strażackich z latarkami, buty orz
rękawice strażackie, natomiast
OSP Garbatka Nowa zyskała
nowy agregat prądotwórczy.

Uroczystego przekazania sprzętu
obdarowanym Druhom dokonali Radny Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Pan Zbigniew
Gołąbek, Przewodniczący Rady
Gminy Garbatka-Letnisko Pan
Włodzimierz Mazur oraz Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko
Pani Teresa Fryszkiewicz.
Jesteśmy pewni, ze przeka-

zany sprzęt specjalistyczny, niezbędny do udzielenia pomocy
poszkodowanym, zwiększy wydajność działań jednostek OSP
w akcjach ratowniczych, a co
za tym idzie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród
naszych Mieszkańców.
Grażyna Waszkiewicz

Biało - czerwony dzień w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko!
Z

okazji
obchodów
setnej
rocznicy
odzyskania
niepodległości w naszej szkole został zorganizowany
biało - czerwony dzień połączony z konkursem piosenki
patriotycznej- karaoke. Pomysłodawczyniami były panie
Bernadeta Basaj i Monika Bernacik.
W dniu 11 października
wszyscy uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani
w narodowe barwy. Cała społeczność uczniowska pięknie
prezentowała się w strojach
biało- czerwonych, były pił-

karskie stroje reprezentacji
Polski, szaliki, czapki kibiców,
dumnie powiewały flagi Polski. Następnie uczniowie klas
IV -V wzięli udział w konkursie piosenki patriotycznej –
karaoke. Każda klasa losowała

utwór i prezentowała swoje
umiejętności wokalne. Rozbrzmiała ,,Szara piechota”,
,,Pieśń legionów,” ,,Serce w
plecaku” i wiele innych.
Nad przebiegiem konkursy
czuwało jury w składzie: pani
wicedyrektor Ewelina Piecyk –

Kowalska, pani Renata Strzałkowska - Jedrasek , pani Monika Rodakowska. Poszczególne
klasy pięknie i z ogromnym
zaangażowaniem zaśpiewały
swoje piosenki.
Po burzliwych naradach
konkurs wygrała klasa IV

A - zwycięzcom serdecznie
gratulujemy!
Patriotyczna
atmosfera udzieliła się nam
wszystkim i w radosnych
nastrojach na zakończenie odśpiewaliśmy wspólnie
„Pieśń Legionów”.
Monika Bernacik
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Część 6

Historia Elektrowni Kozienice… czyli Pierwsze Lata w Puszczy

W

tym roku obchodzimy 50 rocznicę Elektrowni Kozienice. Publikowaliśmy już z tej okazji historię przedsiębiorstwa opracowaną
przez dr Sebastiana Piątkowskiego, dzisiaj publikujemy kolejną część wspomnień inżyniera Zdzisława Krawczyka, pierwszego
kierownika budowy. Związane są onez budową Elektrowni Kozienice w latach 1968 – 1973.

Kolejnym poważnym zadaniem
było uzgodnienie z biurem projektów założeń do opracowania
projektu organizacji robót na budowie. Pierwszy raz na spotkanie
w tej sprawie dyrektor Józef Zieliński przysłał z Pątnowa swoich
przedstawicieli. Byli to bardzo
młodzi inżynierowie bez jakiejkolwiek praktyki. Z rozmowy
wynikało, że nie bardzo rozumieją zasady kolejności robót przy
takiej budowie jak elektrownia.
Zachowywali się buńczucznie bo
przecież reprezentowali nieomylnego szefa. Przerwałem ich wystąpienia radząc, aby najpierw
dowiedzieli się od szefa skąd się
bierze dym w kominie elektrowni
i dopiero po zdobyciu tej wiedzy
zabierali głos na temat kolejności
robót. Panom nie pozostało nic
innego jak ukłonić się i wyjść ze
spotkania. Do opracowania projektu przyjęto założenia uzgodnione uprzednio z inwestorem
i podwykonawcami. Młodzi inżynierowie musieli przekazać
dyrektorowi Zielińskiemu naszą
rozmowę o dymie w kominie,
bo był to jak się okazało powód
do pogorszenia się stosunków z
dyrekcją Betonstalu. Jak to prze-

czył nam na wykonanie tej drogi.
Droga ta do dzisiaj powinna nosić imię księdza.

Linia
kolejowa

widział trafnie dyrektor Sitarski z
Krakowa, zaczynała kapać woda
z rynny za kołnierz.

Początek robót
podstawowych budowy
Na przełomie roku 1968/1969
spychacze i koparki przystąpiły do wykonania wykopów pod
fundamenty budynku głównego
elektrowni. Miały przed sobą do
przemieszczenia 450 tysięcy m3
ziemi. Do wykonania tego zadania w dalszym ciągu brakowało

specjalistycznego
transportu.
Dopiero w sierpniu 1969 roku
oddano do dyspozycji budowy
10 trzytonowych wywrotek.
Prowizoryczna droga dojazdowa
do budynku administracyjnego
została kompletnie rozjeżdżona
przez wywrotki. Musieliśmy pilnie utwardzić tą drogę. Brakło
w tym czasie cementu do wykonania tych robót. Przyszedł nam
z pomocą jak zwykle życzliwy
ksiądz Adam Socha. Posiadał
zgromadzony cement na budowę swojej plebanii, który poży-

W szybkim tempie postępowały roboty przy budowie stałego
zaplecza. Budynek administracyjny inwestora w sierpniu 1969
roku został przekazany do wykonania prac wykończeniowych.
Aby uruchomić tego kolosa
energetycznego 1600 MW w
puszczy, konieczne było wykonanie szeregu bardzo poważnych
robót towarzyszących. Pierwszym takim zadaniem było doprowadzenie linii kolejowej do
transportu miału węglowego z
kilku kopalń śląskich. Przy mocy
1600 MW pierwszego etapu kotły bloków energetycznych miały
spalać 18 tysięcy ton miału na
dobę czyli 15 pociągów. W drugim etapie przy mocy 2600 MW
zużycie miału określano na 25
tysięcy ton na dobę. Do chwili
uruchomienia pierwszego bloku
w 1973 roku większość robót linii
kolejowej musiała być oddana do
eksploatacji. Linię i stację kolejo-

wą budowała załoga Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego z Radomia. Idąc dalej drogą
technologiczną produkcji energii
elektrycznej należało przywieziony węgiel rozładować, przemieścić na składowisko i podać
taśmociągami do młynów węglowych, które miał przetwarzały na
drobny pył. Przy projektowaniu
urządzenia do rozładunku transportów węgla popełniono wielki
niewybaczalny błąd. Wywrotnicę wagonową zainstalowano na
otwartej przestrzeni. W okresie
zimy i silnych mrozów wagony z
paliwem przyjeżdżały do elektrowni zamarznięte. Trudno opisać
ile trudu kosztowało prowizoryczne rozmrażanie i rozładunek
takich transportów. Było i tak, że
groziło wygaszenie kotła i wyłączenie bloku z eksploatacji.
Dedykuję te wspomnienia pamięci o wspaniałych ludziach,
którzy w budowę tej elektrowni
włożyli największy trud. Szczególne zasługi wnieśli: Adam Biały, Tadeusz Rubaszowski, Józef
Zieliński i wielu innych
Zdzisław Krawczyk

Enea Wytwarzanie – październik pełen sportu

O

d piątku 26 października 2018 roku siatkarze grającej
w PlusLidze drużyny Cerradu Czarni Radom mają
na swoich strojach logo Enei. Dzień wcześniej Enea
Wytwarzanie podpisała umowę sponsoringową z klubem
WKS Czarni Radom. Ważnych wydarzeń sportowych w tym
miesiącu było jeszcze więcej.

13 października mieszkańcy Stanisławic oraz zawodnicy
Klubu Piłkarskiego Stanisławice, którego jesteśmy sponsorem, wzięli udział w pikniku
sportowo-rekreacyjnym
„Gramy z Eneą”.
Zabawom z piłką, wśród których największe emocje wzbudził mecz dzieci kontra rodzice,
towarzyszyły akcenty historyczne. Można było obejrzeć m.in.
wystawę militariów oraz zapoznać się z publikacjami dot. lokalnej historii.
Prawdziwą furorę wśród
uczestników pikniku zrobiła kapusta dębowa przygotowana
przez stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni”.
– Nasz wyrób został uznany
za najlepszy produkt lokalny w
2017 r. – powiedziała Joanna
Kwaśnik, sołtys Stanisławic.
Piknik zakończył mecz ligowy
KP Stanisławice z Hubalem Chlewiska, zakończony zwycięstwem
gospodarzy 5:1.

Zawody jeździeckie
Sportowe emocje towarzyszyły też finałowym zawodom
jeździeckim z cyklu Enea Jumping Show, którego byliśmy
sponsorem. Odbyły się one 14
października na parkurze kozienickiej stadniny. W klasyfikacji
ogólnej zwyciężył Artur Kufel z
WKJ Lublin, wychowanek ko-

zienickiego Klubu Jeździeckiego
SKARB. Stadnina Koni w Kozienicach to prawie 100 lat lokalnej
tradycji, a Enea Wytwarzanie
wraz ze SKARB-em przywraca
pamięć o tej ważnej wizytówce
miasta.
– Doceniamy to, że Enea jest
z nami i wspólnie tworzymy tę
piękną i widowiskową dyscyplinę sportu – powiedział Aleksander Kiljańczyk, prezes klubu.
Dziękujemy Panu Janowi Limanowskiemu, sędziemu zawodów, a na co dzień pracownikowi
Enei Wytwarzanie za wsparcie
organizacyjne i reprezentowanie spółki podczas całego cyklu
Enea Jumping Show.

Na siatkarskich
parkietach
Październik to również sportowe emocje towarzyszące
siatkówce, a zaczęły się one
od sponsorowanego przez nas
Turnieju Partnerstwa Regionalnego Czarni. Potężne zagrywki, szczelne bloki i widowiskowe obrony – to wszystko
mogli oglądać kibice siatkówki zarówno w Kozienicach i w
Radomiu. W turnieju wzięły
udział cztery drużyny z siatkarskiej PlusLigi. Zwyciężyli Cerrad
Czarni Radom, drugie miejsce
zajął Trefl Gdańsk.
W turnieju zagrały również Indykpol AZS Olsztyn oraz MKS Bę-

dzin. Na parkiecie nie zabrakło
siatkarskich gwiazd, a emocje
trzymały w napięciu do ostatniej piłki. Ekipę Cerrad Czarnych
Radom poprowadził Robert Prygiel, były atakujący reprezentacji Polski. Jego podopieczni
zakończyli turniej z kompletem
zwycięstw na koncie. Na drugim
miejscu sklasyfikowany został
zespół Trefla Gdańsk, prowadzony przez Andreę Anastasiego, byłego selekcjonera polskiej
reprezentacji siatkarskiej.
Siatkarze Czarnych zdominowali także klasyfikacje indywidualne. MVP turnieju wybrany
został przyjmujący Kamil Kwasowski. Nagrodę sponsora wręczył mu
Jan Mazurkiewicz, wiceprezes Enei Wytwarzanie ds. korporacyjnych. Najlepszym przyjmującym turnieju wybrano

Tomasza Fornala, a Michał Filip
zgarnął nagrodę najlepszego
atakującego. Najlepszym rozgrywającym całych zawodów
został Dejan Vincić.

Cerrad Czarni Radom
z Eneą
Turniej ten był świetnym
wstępem do podpisania przez
Eneę Wytwarzanie umowy
sponsoringowej z klubem WKS
Czarni Radom. Nastąpiło to
25 października w świetle kamer, przy obecności Wojciecha Skurkiewicza, wiceministra obrony narodowej oraz
licznych dziennikarzy.
- Rozpoczęliśmy współpracę wraz z gminą Kozienice już
parę lat temu. Uczestniczyliśmy
w organizowaniu Turnieju Partnerstwa Regionalnego. Posta-

nowiliśmy wejść w sponsoring
na nieco wyższym poziomie
– mówił Jan Mazurkiewicz, wiceprezes do spraw korporacyjnych Enei Wytwarzanie,
który wraz z wiceprezesem do
spraw ekonomiczno-finansowych Jarosławem Ołowskim
podpisywał umowę w imieniu
Zarządu Spółki.
Dodał też:
- Mam nadzieję, że wkrótce
będziemy sponsorować drużynę, która będzie walczyć o mistrzostwo Polski.
Ze strony WKS Czarni Radom
umowę podpisał prezes klubu Wojciech Stępień. Ma ona
obowiązywać do końca sezonu
2018/2019.
W piątek Enea była już sponsorem meczu Cerradu Czarnych
z Onico Warszawa. Cerrad wygrał 3 do 0.
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MAM WIĘKSZOŚĆ W RADZIE GMINY ALE … NIE JESTEM JUŻ WÓJTEM
Czyli opowieść o tym jak niezaprzysiężeni radni niewybranego wójta lekkomyślnie poparli

Artykuł sponsorowany

Na wstępie gratuluję Panu Hubertowi Czubajowi – nowemu
energicznemu i młodemu Wójtowi Gminy Głowaczów odniesienia
miażdżącego zwycięstwa nad jego
przeciwnikiem starym włodarzem
gminy Józefem Grzegorzem Małaśnickim. Zwycięstwo nad przeciwnikiem ponad 500 głosami
to przecież używając terminologii sportowej klasyczny nokaut.
Warto podkreślić, że Pan Hubert
został wybrany głównie dzięki
poparciu mieszkańców „naszej
strony rzeki”, którzy zapewnili mu
zwycięstwo głosując w komisjach
wyborczych w Brzózie i w Ursynowie. W poszczególnych komisjach
ilości głosów oddanych na Pana
Huberta Czubaja i jego przeciwnika były następujące: 1) Brzóza:
539 do 304, 2) Mariampol: 150
do 85, 3) Głowaczów: 489 do
580, 4) Miejska Dąbrowa: 133 do
90, 5) Ursynów: 481 do 214, 6)
Bobrowniki: 224 do 220. Podsumowując ten „mecz wyborczy”
zakończył się zwycięstwem 2016
do 1493 ciągle aktywnego piłkarza Pana Huberta Czubaja. Jeszcze
raz gratuluję sukcesu i życzę wraz
z rodakami SZCZĘŚĆ BOŻE PANIE
HUBERCIE.
A teraz parę słów o tym jak od-

chodzący stary włodarz Gminy
Głowaczów starał się zapewnić
sobie zwycięstwo w nie całkiem
etyczny sposób. Zupełnie „przypadkiem” tak się złożyło, że już
w dniu 25 października 2018
nowo wybrani (ale do dnia dzisiejszego nie zaprzysiężeni) radni
elekci „całkowicie spontanicznie”
podpisali się pod oświadczeniem
(którego zdjęcie pozyskane w legalny sposób zamieszczam wraz
z niniejszym artykułem). Po przeczytaniu tego oświadczenia każdy myślący człowiek dojdzie do
wniosku, że jest to w istocie „laurka”, a nawet „hymn pochwalny” dla kandydata na wójta Gminy Głowaczów Józefa Grzegorza
Małaśnickiego. Oznacza to, że w
świetle obowiązującego prawa
to oświadczenie jest traktowane
jako agitacja na rzecz konkretnego
kandydata, czyli materiał wyborczy. Jednocześnie z mocy prawa
zabroniona jest jakakolwiek forma agitacji wyborczej na terenie
urzędu gminy. Tymczasem w dniu
2 listopada 2018 roku o godzinie
9.00 na Oficjalnej Stronie Internetowej Gminy Głowaczów – Oficjalnym Serwisie Urzędu Gminy
Głowaczów zostało zamieszczone
wspomniane oświadczenie wraz

ze stosownym komentarzem. Dla
zainteresowanych podaję lokalizację tego oświadczenia strona :
www.glowaczow.pl , dział: Aktualności, wpis: „Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem podpisanym przez nowo wybranych
Radnych Gminy Głowaczów…”
/więcej oraz link bezpośredni:
http://www.glowaczow.pl/index.
php?id=108&n_id=2363 .
Oczywiście kilka dni wcześniej

kandydat na wójta Gminy Głowaczów Józef Grzegorz Małaśnicki
z dumą zamieścił to oświadczenie na profilu na FaceBook`u, do
czego miał pełne prawo. Chwalił
się oświadczeniem także na zebraniach przedwyborczych, do
czego też miał prawo. Natomiast
zamieszczenie tego oświadczenia
- „laurki” na oficjalnej stronie
Gminy Głowaczów w taki sposób,
aby nie dało się go usunąć przed
wyborami to postępowanie mocno nieetyczne i niezgodne z prawem.
Po przeczytaniu powyższego
tekstu większość ludzi zapewne
pomyśli: „facet wkrótce odejdzie
ze stołka i będzie po problemie”
oraz „pycha kroczy przed upadkiem”. Oczywiście zgodnie z prawem do swobodnego wyrażania
opinii będzie mieć rację. Pozostaje natomiast problem kilku radnych elektów, którzy publicznie
i lekkomyślnie: wyrazili „pełne
wsparcie dla Wójta Gminy Głowaczów …” , poparli „wszelkie działania obecnego wójta …” oraz
zaprosili „pozostałych radnych …
do współpracy”. Wyszło przecież
śmiesznie, bo kilkoro radnych
gminnych popiera działania wójta, który … za kilka dni nie będzie

wójtem. Radny będąc osobą publiczną powinien dobrze się zastanowić zanim cokolwiek publicznie powie, a przed podpisaniem
dokumentu (którego treści może
przecież nie rozumieć) powinien
skonsultować się z prawnikiem.
W przeciwnym przypadku spotka go uzasadniona ostra krytyka,
której na przykład mnie przecież
nigdy nie szczędzono.
Przypuszczam, że ten falstart,
który przydarzył się przed startem kadencji kilku radnym elektom nie wpłynie na ich późniejszą
owocną pracę dla dobra SWOICH
MIEJSCOWOŚCI i SWOICH WYBORCÓW. Przypominam, że wyborcy obdarzyli swoich radnych
mandatem zaufania i to przed
swoimi wyborcami odpowiadają
radni, a nie przed tym lub innym
wójtem. Mam nadzieję, że wyborcy po chrześcijańsku wybaczą
radnym elektom to potknięcie, a
współpraca z pozostałymi radnymi ułoży się owocnie dla dobra
mieszkańców. Życzę wszystkim
radnym gminnym wytrwałości i
skuteczności w działaniu na rzecz
ich małych wiejskich ojczyzn.
Wojciech Węgrzycki

Nadchodzi: Noc komety

R

ok temu: Biały latawiec, czyli debiutancka powieść Eweliny Matuszkiewicz, 3 listopada br. :
Noc komety. Obie te książki łączy nie tylko ich autorka ale i miejsce. Są nimi Kozienice. Niby
pisarka uparcie twierdzi, że postaci i fakty niewiele mają wspólnego z realną rzeczywistością
ale jednocześnie kokietuje nas nie tylko okładką
z rysunkami kozienickich obiektów. Sama
przyznaje, że przynajmniej część bohaterów jej powieści ma jakieś cechy realnych postaci. Na
pewno jednym z pierwowzorów jest pewien szlachetny kot.:)

Kto nie czytał pierwszej części,
czyli Białego latawca, niech uczyni to jak najprędzej. Zaręczam,
że nie pożałuje! Dopiero wtedy
warto zajrzeć do kozienickiej
księgarni i zakupić Noc komety.
Na marginesie, ma być przynajmniej jeszcze jedna część,
więc może warto pomóc w przeniesieniu tej, było nie było, kozienickiej sagi na ekran? Dlaczego
Kozienice nie mogą mieć „swojego” serialu? To i modne, i bardzo

pomocne w promocji.
Panie Burmistrzu Kozłowski, a
może by tak ? Chętnie pomożemy!
/ek.
PS. Użyłem sformułowania –
„pisarka”- bo chyba o autorce
dwóch powieści można tak mówić?
PS.2 Powieść wydało wydawnictwo Skarabeusz

Ewelina
Matuszkiewicz.
Urodzona w Radomiu, Kozieniczanka w sercu. Od lat zbiera historie rodzinne i zapisuje
je dla swoich dzieci, niektóre
z nich zainspirowały ją do napisania tej książki. Jest to jej
druga książka. Pierwsza - „Biały latawiec”– ukazała się pod
koniec 2017 r.

Europejskie Dni Pracodawców ‘2018

P

owiatowy Urząd Pracy w Kozienicach włączył się w realizację Dni… W ramach tej inicjatywy pracodawcy mogli skorzystać z konsultacji prowadzonych przez pracowników PUP w
Kozienicach, Urzędu Skarbowego oraz ZUS. Dzisiaj tj. 8 listopada w siedzibie urzędu pracy przy ulicy Zdziczów 1 zorganizowany został dzień otwarty dla pracodawców.

n Ewelina Matuszkiewicz, obok wydawca Sylwia Krawczyk.

n Konsultacje odbyły się w dniach 6-7 listopada br. w sali CK-A w Kozienicach.
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Wybory… i co po wyborach?!
Zdjęcia wykonaliśmy 4 listopada w Komisji Obwodowej nr 8 w
Pionkach (WTZ) oraz w świetlicy
w Lisowie, gmina Jedlińsk, Komisja nr 9.
Nie mieliśmy tu żadnych problemów z wykonywaniem swojej
pracy.
W Komisji zlokalizowanej
w Urzędzie Gminy w Jastrzębi
przewodnicząca Komisji rano
udzieliła zgodę na rejestrację
kamerą naszemu przedstawicielowi, jednak po południu, pod
nieobecność przewodniczącej,

jej zastępczyni po konsultacjach z pozostałymi członkiniami zabroniła nam wykonywania
zdjęć. Do czasu przyjazdu przewodniczącej trwała rejestracja,
po czym przewodnicząca cofnęła nam poranną zgodę, podkreślając, że ona sama nie widzi
żadnych przeszkód ale skoro
członkinie Komisji są przeciwne nagrywaniu i wykonywaniu
zdjęć, to ona to uszanuje. Wobec takiego obrotu sprawy spakowaliśmy sprzęt i czekaliśmy
na ... przyjazd policjantów. Oka-

zało się bowiem, że wiceprzewodnicząca w tzw. międzyczasie
zadzwoniła na Policję. Funkcjonariusze wylegitymowali nas i
obie Panie i nie stwierdziwszy
naruszenia prawa oddalili się do
innych czynności służbowych.
Z takim przypadkiem spotkałem się po raz pierwszy od kilkunastu lat. Na szczęście przepisy
pozwalają jeszcze patrzeć na
twarze członków komisji osobom
biorącym udział w głosowaniu.
Edmund Kordas

II tura, wyniki w regionie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jastrzębia - Wojciech Ćwierz
Magnuszew- Marek Drapała
Głowaczów - Hubert Czubaj
Jedlińsk - Kamil Dziewierz
Miasto Pionki - Robert Kowalczyk
Gmina Pionki – Mirosław Ziółek
Zwoleń - Arkadiusz Sulima
Sieciechów - Arkadiusz Guba
Jedlnia Letnisko - Piotr Leśnowolski
RADOM - Radosław Witkowski

Jastrzębie szybują coraz wyżej. Awans do I ligi mazowieckiej
T

rampkarze UKS Jastrząb Głowaczów (rocznik 2005)
3 listopada br. zapewnili sobie awans do 1 ligi mazowieckiej.
Zwycięstwo w ostatniej kolejce z Liderem Lipsko (9:0)
przesądziło o awansie.

- Cieszę się z tego awansu
bardzo, mówi trener Piotr Bolek. Jest to drugi taki awans
po roczniku 1992/93 w historii
klubu, dodaje. W rozgrywkach
1 ligi radomskiej młodzi futboliści z Głowaczowa wygrali 11

spotkań, jedno zremisowali a
dwa przegrali. Zacięta walka
o awans toczyła się do ostatniej kolejki. – Wielkie brawa
należą się całej drużynie, podkreśla trener Bolek, to oni ciężko trenują 3 razy w tygodniu.

Poświęcają swój wolny czas
także w weekendy na mecze
i turnieje. – Wyjazdy na silnie
obsadzone turnieje w Warszawie czy Zakopanem i zdobyte
tam doświadczenie procentują
teraz w lidze, podsumowuje
Piotr Bolek.
Trzeba też podkreślić wsparcie Gminy Głowaczów w postaci transportu na wszystkie
wyjazdy, bez tego takie sukce-

sy klubu były by niemożliwe.
Skład drużyny: Maciej Słowikowski, Oliwier Giza- Bartłomiej Woźniak (kapitan),
Igor Głogowski, Jakub Świątkowski, Wiktor Cieślak, Antek Stępień, Jakub Przerwa,
Paweł Ćwiek, Karol Olczak,
Sebastian Durajczyk, Oliwer
Wojas, Grzegorz Borowski,
Błażej Gudkiewicz, Karol Trociński, Dawid Boryczka.

n Trener Piotr Bolek.
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Kamil Dziewierz ponownie
Wójtem Gminy Jedlińsk

Ministrowie w Jedlińsku

W

październiku aż
trzech ministrów
amil Dziewierz – dotychczasowy wójt gminy Jedlińsk
polskiego rządu
– został wybrany w drugiej turze głosowania na
odwiedziło
gminę Jedlińsk.
kolejną, tym razem 5-letnią kadencję.
Ministrom
podczas
wizyt towarzyszyli także
Wybory wójta gminy były
parlamentarzyści
ziemi
przeprowadzane w dwóch turach. Pierwsza odbyła się 21
radomskiej.

K

października i nie przyniosła
rozstrzygnięcia – żaden z pięciu
kandydatów nie otrzymał wymaganej większości. W ponownym
głosowaniu w dniu 4 listopada
brali udział Robert Dobosz (PSL),
który otrzymał 1774 głosy (33%)
oraz Kamil Dziewierz (PiS),
na którego głosowało 3539
wyborców (67%).
Radni gminy Jedlińsk zostali wyłonieni już dwa tygodnie
wcześniej, a zostali nimi: Patrycja
Bartula-Jakubowska,
Waldemar Dabiński, Zbigniew
Dobosz, Marcin Drewnowski,
Barbara Kołodziejska, Wojciech
Kowalczyk, Łukasz Kurek, Dariusz Lipiński, Maciej Makulski,
Janusz Mazurek, Ewa Ofiara, Tomasz Plewiński, Robert Rędzia,

Magdalena Trzmiel-Wieteska,
Lidia Żurowska.
Natomiast okręg Jedlińsk-Jastrzębia w radzie powiatu radomskiego będą reprezentowali:
Teodozja Bień, Agnieszka Pasek,
Ryszard Dziura i Marian Wikło.

Nowe place zabaw

W

październiku zakończyła się budowa kilku placów
zabaw w gminie Jedlińsk. Nowe miejsca rekreacji
i wypoczynku powstały w Gutowie, Jankowicach, Płaskowie
i Wierzchowinach.
Inwestycje w trzech ostatnich
miejscowościach zostały zrealizowane w ramach programu
budowy Otwartych Stref Aktywności, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W
każdej z miejscowości powstała

siłownia plenerowa wraz obiektami małej architektury (ławki,
stojaki na rowery), a w Gutowie
zamontowano także urządzenia
zabawowe dla dzieci. Na końcowym etapie jest natomiast budowa placu zabaw w Wielogórze.

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

Jako pierwszy w gminie gościł
szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, który wraz
z ministrem Markiem Suskim,
rozmawiał z wójtem gminy Kamilem Dziewierzem na temat
budowy dróg gminnych, budowy Gminnego Centrum Kultury w Jedlińsku oraz o terenach
pod inwestycje.
Następnego dnia Jedlińsk
odwiedzili Andrzej Adamczyk
– minister infrastruktury i budownictwa, ponownie Marek
Suski – szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów
oraz Anna Kwiecień – poseł na
Sejm RP. I tym razem rozmowy
wójta z ministrami dotyczyły
planów modernizacji i rozbudowy sieci drogowej na terenie
gminy Jedlińsk, a także możliwości budowy kładki nad zachodnią obwodnicą Radomia
w miejscowości Kamińsk.
Ostatnim z odwiedzających
gminę ministrów była szefowa
resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska,
która odwiedziła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Minister
Rafalska w rozmowie z wójtem
gminy Kamilem Dziewierzem
oraz kierownikiem GOPS Urszulą
Romanowską poruszała tematy
związane z realizacją zadań gmin
w zakresie pomocy społecznej,
w tym związane z programami
500+ i 300+. W spotkaniu wzięli
udział także: Adam Bielan – wicemarszałek Senatu RP, Marek
Suski – szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, radni
gminy, dyrektorzy szkół z ternu
gminy oraz pracownicy GOPS-u.
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SMS o treści TC.OKO.

OGŁOSZENIA DROBNE

+ treść ogłoszenia na nr 72068 . Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: www.tygodnikoko.pl

MOTORYZACJA

RÓŻNE

TOWARZYSKIE

• Ciągnik rolniczy sprzedam.
512 302 589
• Sprzedam opel vectra C 2002r,
1.8 Benzyna sam. na chodzie
uszkodzona prawa strona cena
3100zł do uzg. 501-566-168

• Sprzedam wersalkę z miękkimi obiciami stan dobry. cena
150zł Tel. 501-566-168
• Sprzedam szafę 2-drzwiową
stan dobry. cena 220zł tel 501566-168
• Sprzedam QUAD MADMAX
300ccm, hak, opony terenowe,
w komplecie pług do odśnieżania, tel 513-526-453 lub 4861489-16
• Sprzedam wkład kominkowy
model samson 120 moc 12kw.
tel 513-526-453 lub 48614-8916
• Sprzedam piec do CO moc
25kw firmy krzaczek tel 513526-453 lub 48614-89-16
• Sprzedam przyczepę kempingową na działkę lub na pole tel
513-526-453 lub 48614-89-16
• Sprzedam wersalkę beżową
cena 150zł oraz niebieską w cenie 120zł 501-566-168
• Skup zboża kukurydzy grochu
rzepaku lubinu min20t zapewniam transport tel 504082106

• Facet 45 lat wynagrodzi mile
spotkania . Do zobaczenia , Pozdrawiam . Tel. 881 076 144
• Chłopak 45 lat, kawaler pozna
kobietę z Kozienic i okolic, uczciwą do stałego związku. Czekam
na sms 515-599-036.
• Facet 45 lat pozna kobietę
z Kozienic i okolic. Czekam na
smsy.Tel 508 615 325
• Jeśli jesteś uczciwy, szukasz
kobiety 56l do stałego związku ,
napisz skąd jesteś. Tel. 502 670
534
• Kawaler 34 lata trochę nieśmiały, pozna dziewczynę z Kozienic,
proszę o sms. TEL. 576675884
• MEZCZYZNA 50LAT, FINANSOWO NIEZALEZNY, POZ.PANIĄ BEZ
NALOGOW CEL DO UZGODNIENIA. TEL. 535 635 331
• Poznam kobietę w celu dyskretnych spotkań. Również mężatkę.
Pozdrawiam. TEL. 574557399
• Poznam kobietę lub małżeństwo w celu dyskretnych spotkań. Pozdrawiam.
Tel. 574 557 399
• Kobieta (56lat) pozna pana, cel
stały zwiazek. Kozienice, Warka,
Grojec. Czekam na poważne sms.
Tel 502 670 534
• Poznam kobietę (również mężatkę) lub małżeństwo w dowolnym wieku w celu dyskretnych
spotkań. Możliwy stały uklad. Pozdrawiam. Tel 574 557 399
• Facet (45 lat) pozna kobietę
z Kozienic i okolic. Czekam na
smsy. Tel 508 615 325

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam gospodarstwo rolne
z budynkami w Holendrach Kozienickich. Tel.782265964
• Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Janów, o
pow. 1147m2 . cena do uzg.
Tel . 501-566-168
• Sprzedam 1ha Ziemi 3 klasa
w Brzózie cena 25000zł tel 604181 478
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 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, podgrzewane fotele, Cena 9000zł tel
604-181 478
• Sprzedam lub wynajmę pawilon handlowo-usługowy 41m2,
przy ul. Krasickiego 1a w Kozienicach cena 22000zł
tel 604-181 478
• SPRZEDAM ZIEMIE ROLNA.
GARBATKA DLUGA.
TEL.513 702 774
• Sprzedam bramę używaną
metalową (dwa skrzydła) stan
dobry, jedno skrzydło ma wymiar 2,20m tel 723-658-909
• SPRZEDAM 0,5TONY WEGLA, EWENTUALNIE DRZEWO
DEBOWE SUCHECE NA350ZL.
Tel.889122486
• Sprzedam mieszkanie w bloku Piaseczno 2 piętro 42m2
pokoie ul. Kniaziewicza 45
tel.506465172
Wynajmę mieszkanie 3 Pokoje
w Kozienicach przy ul. Żeromskiego 609-972-576
• Sprzedam duży garaż murowany 25m2 w Kozienicach przy
ul. Głowaczowskiej
Notarialnie. tel 603-16-11-28
• Sprzedam dzialkę w zabudowie bliżniaczej 12.5- 40. os. Borki Kozienice. Tel.574218089
• Wynajmę kawalerkę w Kozienicach przy ulicy Żeromskiego.
Numer kontaktowy 729239103
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PRACA
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT.
C+E NA WYWROTKĘ!
Gm. Jedlińsk. TEL. 798 598 107
• Zlecę wycinkę kilku drzew
na działce. Sprzęt własny. Kozienice. 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

SZAMBA BETONOWE
3
od 2 - 12 m

.

ju z

od

6 5 0 zł

atesty
.

PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ
Nasze szamba posiadają szczelne przejścia, co zapewnia szybkie
połączenie budynku ze zbiornikiem.

Tel. 517 249 095

SUN SAD Sp. z o.o Nowe Grobice gmina Chynów
Zatrudni osoby na stanowisko:
- Zastępcę kierownika sortowni
- Operatora wózka widłowego
- Operatora maszyn sortujących i pakujących owoce.
- Kontrolera jakości , etykietujący , nadzorujący produkcję
i wysyłki towaru.
- Pakowaczy owoców.
Miejsce pracy: Nowe Grobice; Praca w systemie zmianowym 9h
Atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie firmy lub na
e-mail: sunsad@sunsad.pl
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) – dalej u.t.k. oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) – dalej jako
ustawa ooś informuję, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 16 października 2018 r., decyzja
Nr 40/II/2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:
budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom od km 58,100 do km 65,857 w ramach zadania pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz
realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIIŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E)”.
Decyzją ustalono linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmujące nieruchomości na terenie na terenie miasta Warka powiat grójecki i gminy Grabów nad Pilicą powiat kozienicki,
wskazane poniżej (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):
Miasto Warka:
w obrębie ewidencyjnym 0002 Warka – działki o nr: 159/1, 101, 1517/1 (1517), 161/1 (161), 86/2 (86/1), 2290/1 (2290), 2293/9 (2293), 2294/1 (2294), 163/1 (163), 87/6 (87/3), 87/4 (87/2), 88/1 (88), 90/5
(90/3), 99/2 (99/1);
Gmina Grabów nad Pilicą:
w obrębie ewidencyjnym 0017 Kępa Niemojewska - działki o nr: 128, 42/1 (42), 51/1 (51), 52/1 i 52/2 (52), 55/1 i 55/2 (55), 56/1 i 56/2 (56), 58/1 (58), 59/1 (59), 62/1 i 62/2 (62), 66/3 (66/2);
w obrębie ewidencyjny 0014 Grabów nad Pilicą - działki o nr: 57, 63/1 (63), 66/1 (66), 64/1 (64), 62/3 (62/1), 61/12 (61/8), 61/10 (61/7), 60/1 i 60/2 (60), 59/17 (59/10), 59/15 (59/13),
w obrębie ewidencyjnym 0003 Brzozówka:
Arkusz 1 – działki o nr: 158, 18/3 (18/1), 18/5 (18/2), 21/1 (21), 26/1 (26), 29/1 (29), 35/1 (35), 38/1 (38), 47/1 (47), 107/1 (107), 110/1 (110), 117/17, 120/1 (120), 127/1 (127), 130/1 (130), 137/3 (137/1),
137/5 (137/2), 140/3 (140/1), 140/5 (140/2), 151/1 (151), 154/1 (154), 153/1 (153),
Arkusz 2 – działki o nr: 309, 2/1 (2), 10/1 (10), 13/3 (13/1), 13/5 (13/2), 22/1 (22), 25/1 (25), 32/1 (32), 35/1 (35), 42/1 (42), 45/1 (45), 53/1 (53), 54/1 (54), 55/1 (55), 64/1 (64), 65/3 (65/1), 65/5 (65/2), 72/1
(72), 73/3 (73/1), 73/5 (73/2),
w obrębie ewidencyjny 0007 Dąbrówki - działki o nr: 333, 31/1 (31), 33/1 (33), 34/1 (34), 36/1 (36), 35/1 (35).
Decyzja zatwierdza podział nieruchomości (art. 9q ust. 1 pkt. 5 u.t.k.) wskazanych poniżej (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych wydzielonych w wyniku projektowanych podziałów
nieruchomości, pogrubionym drukiem wskazano numery działek przeznaczonych do przejęcia pod inwestycję):
Miasto Warka
w obrębie ewidencyjnym 0002 Warka – działki o nr: 1517 (1517/1, 1517/2), 161 (161/1, 161/2), 86/1 (86/2, 86/3), 2290 (2290/1, 2290/2), 2293 (2293/9, 2293/10), 2294 (2294/1, 2294/2, 2294/3), 163 (163/1,
163/2), 87/3 (87/6, 87/7), 87/2 (87/4, 87/5), 88 (88/1, 88/2), 90/3 (90/5, 90/6), 99/1 (99/2, 99/3);
Gmina Grabów nad Pilicą
w obrębie ewidencyjnym 0017 Kępa Niemojewska - działki o nr: 42 (42/1, 42/2), 51 (51/1, 51/2), 52 (52/1, 52/2, 52/3), 55 (55/1, 55/2, 55/3), 56 (56/1, 56/2, 56/3), 58 (58/1, 58/2), 59 (59/1, 59/2), 62 (62/1,
62/2, 62/3), 66/2 (66/3, 66/4);
w obrębie ewidencyjnym 0014 Grabów nad Pilicą - działki o nr: 63 (63/1, 63/2), 66 (66/1, 66/2), 64 (64/1, 64/2), 62/1 (62/3, 62/4), 61/8 (61/12, 61/13), 61/7 (61/10, 61/11), 60 (60/1, 60/2, 60/3), 59/10 (59/17,
59/18), 59/13 (59/15, 59/16);
w obrębie ewidencyjnym 0003 Brzozówka:
Arkusz 1 – działki o nr: 18/1 (18/3, 18/4), 18/2 (18/5, 18/6), 21 (21/1, 21/2), 26 (26/1, 26/2), 29 (29/1, 29/2), 35 (35/1, 35/2), 38 (38/1, 38/2), 47 (47/1, 47/2), 107 (107/1, 107/2), 110 (110/1, 110/2), 120 (120/1,
120/2), 127 (127/1, 127/2), 130 (130/1, 130/2), 137/1 (137/3, 137/4), 137/2 (137/5, 137/6), 140/1 (140/3, 140/4), 140/2 (140/5, 140/6), 151 (151/1, 151/2), 154 (154/1, 154/2), 153 (153/1, 153/2);
Arkusz 2 – działki o nr: 2 (2/1, 2/2), 10 (10/1, 10/2), 13/1 (13/3, 13/4), 13/2 (13/5, 13/6), 22 (22/1, 22/2), 25 (25/1, 25/2), 32 (32/1, 32/2), 35 (35/1, 35/2), 42 (42/1, 42/2), 45 (45/1, 45/2), 53 (53/1, 53/2), 54
(54/1, 54/2), 55 (55/1, 55/2), 64 (64/1, 64/2), 65/1 (65/3, 65/4), 65/2 (65/5, 65/6), 72 (72/1, 72/2), 73/1 (73/3, 73/4), 73/2 (73/5, 73/6);
w obrębie ewidencyjnym 0007 Dąbrówki - działki o nr: 31 (31/1, 31/2), 33 (33/1, 33/2), 34 (34/1, 34/2), 36 (36/1, 36/2), 35 (35/1, 35/2).
Decyzją ustalono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 1 pkt 6. u.t.k.: „w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji
kolejowej, w tym dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia i przeprowadzenia na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących
do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania
z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii”, dotyczące następujących nieruchomości (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych
przed projektowanym podziałem):
Miasto Warka
w obrębie ewidencyjnym 0002 Warka ww. ograniczenia dotyczą działek ewidencyjnych o nr: 87/7 (87/3), 90/6 (90/3), 90/4, 99/3 (99/1), 87/5 (87/2), 88/2 (88), 100/1, 2298;
Gmina Grabów nad Pilicą
w obrębie ewidencyjnym 0017 Kępa Niemojewska ww. ograniczenia dotyczą działek ewidencyjnych o nr: 42/2 (42), 52/3 (52), 56/3 (56), 59/2 (59), 63/2, 66/4 (66/2);
w obrębie ewidencyjnym 0014 Grabów nad Pilicą - ww. ograniczenia dotyczą działek ewidencyjnych o nr: 63/2 (63), 61/13 (61/8), 61/11 (61/7), 59/9, 59/18 (59/10), 59/16 (59/13), 66/2 (66), 56, 54, 65;
w obrębie ewidencyjnym 0003 Brzozówka ww. ograniczenia dotyczą działek ewidencyjnych o nr:
Arkusz 1 - działki o nr: 5/10, 14/1, 19/1, 19/2, 20, 27, 28, 36, 37, 48, 49, 60, 61, 72, 73, 96, 84, 85, 97, 108, 109, 118, 119, 128, 129, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 152, 153/2 (153), 2, 159;
Arkusz 2 – działki o nr: 1, 11, 12/1, 12/2, 23, 24, 33, 34, 43, 44, 54/2, (54), 55/2 (55), 64/2 (64), 65/4 (65/1), 65/6 (65/2), 72/2 (72), 73/4 (73/1), 73/6 (73/2), 310, 311;
w obrębie ewidencyjnym 0007 Dąbrówki ww. ograniczenia dotyczą działek ewidencyjnych o nr: 34/2 (34), 35/2 (35), 36/2 (36), 27, 28, 29.
Realizacja przedmiotowej inwestycji kolejowej wymaga przejścia przez działkę, stanowiącą teren wód płynących: nr 102 obręb ewidencyjny 0002 Warka. Inwestor zgodnie z art. 9ya ust. 1 u.t.k. jest
uprawniony do jej nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Zgodnie z art. 9q ust. 3 u.t.k., który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać
z treścią decyzji” i zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy ooś który stanowi, iż „organ właściwy do wydania decyzji, (…), dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do
publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy”, oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - dalej jako k.p.a., który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium
postępowania” informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 7 POK, pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa.
Zgodnie z art. 9q ust 2 u.t.k., wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym
nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin
właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze
nieruchomości jest skuteczne.
Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal
oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni, od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%
wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (art. 9y ust. 3e u.t.k.) – dotyczy nieruchomości wskazanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia
o jej wydaniu.
Zawiadomienie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej. Przedmiotowe obwieszczenie zostanie opublikowane w dniu 8 listopada 2018 r.
POUCZENIE
Oświadczenie o gotowości wydania nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję dotychczasowy właściciel może przesłać na adres inwestora oraz przekazać do wiadomości jednostce organizacyjnej
zajmującej się bezpośrednio realizacją przedmiotowej inwestycji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa.
WI-II.747.2.8.2018.EA
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