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Oprócz tony artyku-
łów żywnościowych 
goście: dyrektor Gieł-
dy Janusz Dąbrowski, 
marszałek Senatu Sta-
nisław Karczewski, pre-
zenter telewizyjny Ja-
cek Łukaszewski oraz 

starosta kozienicki 
Andrzej wręczyli każ-
demu wychowankowi  
upominki.

W podziękowaniu 
dzieci z Pandy przed-
stawiły krótki program 
wzbogacony wspólnie 

odśpiewanymi kolędami 
oraz występem młodych 
talentów wokalnych  
i skrzypcowych. 

Obdarowały także go-
ści własnoręcznie wyko-
nanymi prezentami.

TYGODNIK
BEZPŁATNY  TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ OD 2001 r.                 Nr 387/26             6 grudnia  2018 r.        redakcja@tygodnikoko.pl            www.tygodnikoko.pl      (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. 

Kozienice. Dar serca w Pandzie
Święty Mikołaj zapracowany jak zwykle ale od czego ludzie dobrej woli. 

Już po raz ósmy Praska Giełda Spożywcza i TVP Warszawa zorganizo-
wały akcję Dar serca. Tym razem zagościła w Kozienicach, w Placówce  So-
cjalizacyjnej „Panda”. 

W numerze m.in:
• ponownie rubryka Gminy Kozienice: zaproszenie na Wigilię,  

koncert, projekt oraz prezentacja nowego wiceburmistrza
• turniej w Garbatce, historia Elektrowni Kozienice, konkurs Moje 

Spotkania z Puszczą,
• relacja z kozienickich Szant, zaproszenie do Muzeum w Warce
• wieści z gminy Jedlińsk, program pingpongowe marzenia z PSE
• o aktywnej młodzieży z Cecylówki oraz kozienickich szkolnych 

kołach turystycznych
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W poniedziałek, dzień przed Barbórką wieść gruchnęła 
przez Kozienice. Tak po prawdzie to nawet i dwie. Jedna 
o Mirosławie Pułkowskim prawdziwa, druga o Toma-
szu Śmietance niezupełnie. Pierwszy z panów został za-
stępcą burmistrza Kozłowskiego (sylwetka obok, przyp. 
Red.). Drugi miał ponoć zostać zatrudniony w Starostwie 
jako ekspert od funduszy unijnych. Niby miał, ale nie zo-
stał, przynajmniej na razie. O tym, ze jest to wyłącznie 
plotka dowiedziałem się od osoby najbardziej kompeten-
tnej czyli starosty Andrzeja Junga. To tyle w tym temacie.  
W poprzednim numerze sygnalizowałem, że szykuje 
się ciekawa sesja rady miejskiej w Kozienicach. A to za 
sprawą wyboru wiceprzewodniczących. Tak naprawdę 
jednego/-ej, bo Artur Matera pewnie bez kłopotu zajmie 
jeden z tych foteli ale o drugi trwa zażarta walka. I to nie-
jako bratobójcza, bo o funkcję rywalizują były przewod-
niczący Mariusz Prawda oraz radna Alicja Kordula – obo-
je z Forum Kozienickiego. Mimo nacisków i niekoniecznie 
delikatnych perswazji radna Alicja ani myśli dobrowolnie 
ustąpić pola  radnemu Prawdzie. Obie strony liczą szab-
le ale w tajnym głosowaniu stawiam na wygraną radnej 
Korduli. I szali nie przeważy pan od niskich rachunków za 
prąd tudzież inny, nazwijmy go ”stolarz tapicer”.

Po tych rozgrywkach personalnych czeka zarówno 
radę jak i burmistrza niezły klops związany z budżetem 
na 2019 rok. Na pewno nastąpią korekty, warto wte-
dy zapytać radnych Forum po co zostawili następcom  
(w tym sobie) taki pasztet. Są duże inwestycje, które roz-
poczęto w bieżącym roku za symboliczne kwoty a właści-
we finansowanie ma nastąpić w roku przyszłym. I to nie 
wynik logiki ekonomicznej ale partykularnego patrzenia 
na sprawy gminy. Moje jest najmojsze i co nam zrobi-
cie? Budżet jest - jest, umowy podpisane-podpisane więc  
NASZE inwestycje muszą być realizowane. I już.

Edmund Kordas

NA MARGINESIE
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Gmina Kozienice

Projekt „Ja w Internecie”
Gmina Kozienice dołączyła do grona instytucji, które 

włączyły się w Program Polska Cyfrowa, wzmacniający 
cyfrowe fundamenty społeczno-gospodarczego rozwo-
ju kraju - szeroki dostęp do szybkiego internetu, efek-
tywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne 
oraz rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeń-
stwa. 

Gmina otrzymała grant w kwocie 147 840,00 zł do 
przeprowadzenia szkoleń osób, które ukończyły 25 rok 
życia w dniu przystąpienia do projektu. Szkolenia zosta-
ną przeprowadzone w wymiarze 12 godzin zegarowych 
w obszarach zgodnych z potrzebami uczestnika. Planuje 
się przeprowadzenie szkoleń dla 264 osób (22 grupy po 
12 osób). Mieszkańcy mają do wyboru następujące mo-
duły szkoleniowe:
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem 
popularnych kreatorów”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w jednym 
module szkolenia. Miejsca realizacji szkoleń będą znaj-
dować się w racjonalnym zasięgu komunikacyjnym 
uczestników, np. biblioteki, świetlice, szkoły, Mediateka. 

Udział mieszkańców w projekcie „Ja w internecie” przy-
czyni się do poprawy jakości ich życia, pomoże w podno-
szeniu kwalifikacji, zwiększaniu umiejętności poruszania 
się w sieci i bezpieczeństwa korzystania z internetu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa 5 pokój nr 205 lub 
telefonicznie 48 611 71 92.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do pierwszych 
grup szkoleniowych w:

• Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kozienicach,
• Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach,
• Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Kozienicach,
• Publicznej Szkole Podstawowej w Świerżach Górnych,
• Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowicach,
• Mediateka – CKA w Kozienicach ul. Warszawska 29.
• W przypadku zainteresowania mieszkańców inne 

szkoły i placówki na terenie gminy które posiadają dostęp 
do internetu.

Okres realizacji projektu grudzień 2018 – kwiecień 
2019.

Terminy szkoleń ustalają poszczególne grupy z prowa-
dzącym szkolenie.

Mirosław Pułkowski – nowy zastępca burmistrza gminy Kozienice ds. technicznych
Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Kozienic Piotra 

Kozłowskiego od 3 grudnia 2018 r. zastępcą do spraw 
technicznych został Mirosław Pułkowski. Nowy wice-
burmistrz ma 42 lata i pochodzi z Kozienic. Ukończył 
studia na wydziale elektrycznym Politechniki War-
szawskiej oraz studia podyplomowe w Szkole Głów-
nej Handlowej w zakresie menadżersko-finansowym 
i zarządzania projektami. Ponadto może pochwalić się 
studiami podyplomowymi z zakresu energetyki jądro-
wej na Politechnice Warszawskiej. Posiada certyfikat 
zarządzania projektami PRINCE 2.

Mirosław Pułkowski to menadżer z kilkunastolet-
nim doświadczeniem w sektorze energetycznym oraz 
wykonawczym. Doświadczenie zawodowe zdobywał 
w Polskich Sieciach Energetycznych, Polskiej Grupie 
Energetycznej oraz Spółce Polimex Energetyka gdzie 
pełnił wysokie funkcje kierownicze. Był również człon-
kiem rad nadzorczych spółek: Elektrownia Wiatrowa 
Gniewino, Eltur-Serwis oraz PGE Energia Odnawialna.
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W zawodach wystartowało 167 
zawodniczek i zawodników z pię-
ciu klubów karate. W gościnne 
progi szkoły zawitali zawodnicy 
z Łódzkiego Klubu Oyama Kara-
te NEKO, Piotrkowskiego Klubu 
Oyama Karate WASHI, Tarnobrze-
skiego Klubu OYAMA Karate, Klu-
bu Sportowego OYAMA Rzeszów 
oraz Nadwiślańskiego Klubu Spor-
tów Walki WULKAN.

Reprezentanci poszczególnych 
klubów rywalizowali w konku-
rencji Kata w siedmiu  katego-
riach wiekowych z podziałem na 
płeć. Mistrzostwa zorganizowała 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Królowej Jadwigi w Garbatce- 
Letnisko oraz Nadwiślański Klub 
Sportów Walki Wulkan w Kozie-
nicach pod honorowym patrona-
tem wójta Gminy Garbatka- Letni-
sko Pani Teresy Fryszkiewicz.

W imieniu organizatora wszyst-
kich przybyłych zawodników, 
rodziców i trenerów powitała 
dyrektor Publicznej Szkoły Pod-
stawowej Pani Agnieszka Babań-
ca, która życzyła samych niezapo-
mnianych chwil oraz wspaniałej 
rywalizacji. Uroczystego otwarcia 

zawodów dokonała wójt gminy 
Garbatka- Letnisko Pani Teresa 
Fryszkiewicz. Pani wójt poinfor-
mowała również o rychłym rozpo-
częciu budowy hali sportowej. W 
czasie ceremonii otwarcia zawo-
dów Sensei Andrzej Suwała wrę-
czył pani wójt okolicznościowy 
grawerton dziękując jednocześnie 
za dotychczasową współpracę na 
rzecz rozwoju Oyama Karate.

Komisja sędziowska pracowała 
w składzie: Sensei Dariusz Szulc 
4 dan, Sensei Łukasz Łuczyński 2 
dan, Sensei Mateusz Kosturek 1 
dan, Sensei Marcin Sikora 1 dan, 
Sempai Tomasz Krekora 1 kyu, 
Sempai Maria Walas 2 kyu. Funk-
cję sędziego głównego pełnił Sen-
sei Andrzej Suwała 4 dan.

Pamiątkowe puchary wręczali: 
wójt Gminy Garbatka- Letnisko 
Pani Teresa Fryszkiewicz, prze-
wodniczący Rady Gminy Garbat-
ka- Letnisko Pan Włodzimierz 
Mazur, dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Garbatce- Let-
nisko Pani Agnieszka Babańca, 
wicedyrektor PSP Pani Ewelina 
Piecyk- Kowalska oraz nauczy-
ciel wychowania fizycznego Pan 

Waldemar Langa. Dyplomy po-
twierdzające uzyskane wyniki 
wręczał Sensei Andrzej Suwała. 
Nad obsługą techniczną zawodów 
czuwali nauczyciele Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Garbatce- 

Letnisko: Irena Cieloch, Jadwiga 
Szczepańska, Bernadeta Basaj,  
Elżbieta Mazur, Danuta Matysiak, 
Renata Strzałkowska- Jędrasek, 
Grażyna Kalembkiewicz, Danuta 
Siembor, Monika Bernacik, Wal-

demar Langa, Łukasz Wiraszka  
oraz Damian Kęska.

Wszystkim medalistom ser-
decznie gratulujemy, OSU!

                                                                                                 
Andrzej Suwała

GARBATKA-LETNISKO

VII Mikołajkowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Garbatka- Letnisko

W dniu 1 grudnia 2018 roku w sali gimnastycznej Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Garbatce- Letnisko rozegrany 

został VII Mikołajkowy Turniej Oyama Karate o Puchar Wójta 
Gminy Garbatka- Letnisko.

Z kart historii
Kalendarium  wydarzeń 
w Elektrowni ,,Kozienice”,  lata 1976-78 
W poprzednich numerach  OKA  inż. Zdzisław Krawczyk 

przypominał pierwsze lata w puszczy. W tym roku  nato-
miast mija już 40 lat od uruchomienia bloku numer 9 , pierw-
szego z dwóch największych w tych latach bloków w Polsce o 
mocach 500 MW – zmodernizowanych po kilkunastu latach 
do mocy 560 MW.

Oto dla przypomnienia kilka wyda-
rzeń z historii Elektrowni w tych latach , 
po uroczystym przekazaniu 18.I. 1975 
r. do eksploatacji bloku nr 8 , co za-
kończyło budowę II etapu Elektrowni  
,,Kozienice” :

  7.05.1976 – rozpoczęcie montażu 
zbiornika zasilającego bloku nr 9.

  5.04 1977 – wciągnięcie  walczaka  
na bl.nr 9 , któremu nadano imię ,,Ry-
szard” – tak miał na imię kierownik 
odcinka kotłowego ,,Energomontażu 
Północ ‘’, inż. Dzięgielewski.

  20.09.1977- zakończenie budowy 
komina nr 3 -dla bloków 9,10 . Miał 
on wysokość 300 m - kominy 1, 2- 
miały wys. 200m .

  31.01.1978 – podano po raz 
pierwszy ciepłą wodę do Kombinatu 
Szklarniowego w Ryczywole , z Czło-
nu Ciepłowniczego II Elektrowni, zlo-
kalizowanego za blokiem nr 8.

  15.02.1978- stanowisko Dyrekto-
ra Technicznego obejmuje mgr inż. 
Jacek Dreżewski , po odejściu inż. Ta-
deusz Zborowskiego.

  9.04.1978 – rozpoczęto próbę 
wodną kotła nr 9

21.08.1978- wciągnięcie walczaka 
na bl. nr 10 – fot.4,5.

17.09.1978- pierwszy dym z komi-
na nr 3.

1.12.1978- pierwsze zakręcenie 
turbozespołu nr 9- fot.6. O godz. 
17.30 osiągnął 3000 obr/min.

4.12.1978- pierwsza synchro-
nizacja bl.9 z siecią energetyczną- 
godz.5.30, 45MW.

10.12.1978 – bl.nr 9 uzyskuje moc 
260MW o godz. 12.00

(Pełną moc 500MW uzyskał 
20.02.1979)

(daty z monografii Elektrowni ,,Ko-
zienice”)

 Jerzy Wojtkowski

Autor zdjęć rozpoczął pracę w 
Elektrowni 15.07.1973 po studiach 
( Wydz. Mechaniczny Energetyki i 
Lotnictwa PW) jako starszy mistrz 
w Wydziale Remontów Turbin , a na 
wcześniejszą emeryturę odszedł w 
grudniu 2010 ze stanowiska Specja-
listy ds. Urządzeń i Instalacji Techno-
logicznych.
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Przygotowanie terenu.

Po moim powrocie do Kozie-
nic kierownictwo budowy leżało  
w ręku „nieomylnego, wszech 
wiedzącego i wszystko mogące-
go” dyrektora Józefa Zielińskiego. 
Sukcesy na budowach elektrowni 
w Koninie i Pątnowie utwierdziły 
go w przekonaniu, że jedynie on 
zna drogę skuteczną w budow-
nictwie energetycznym. Nie było 
nic bardziej błędnego jak trwa-
nie w takim przekonaniu. Długo i 
cierpliwie przekonywał go dyrek-
tor Adam Biały, że Kozienice to 
„taki sam śledź jak szprotka tylko 
trochę inny” w porównaniu do 
Konina i Pątnowa. Te elektrownie 
były nieporównywalne z Kozieni-
cami. Raciborska Fabryka Kotłów, 
dostarczała kotły nowoczesne o 
wydajności 650 ton pary na godzi-
nę. Turbinę z dwu płaszczowym 
korpusem napędzaną parą o ciś-
nieniu 153 atmosfery, tempera-
turze 5400C dostarczała fabryka 
„Zamech” z Elbląga. Generator 
chłodzony wodorem o znamio-
nowej mocy 200MW dostarczyła 
fabryka „Dolmel” z Wrocławia. 
Kocioł, turbina i generator to blok 
energetyczny całkowicie różniący 
się od tych, które do tej pory były 
znane w polskiej energetyce. O 
tych technicznych różnicach dłu-
go pozwolił się przekonywać dy-
rektor Zieliński. 

Wzory ze „zgniłego 
kapitalizmu” 
Sukces tej budowy w znaczą-

cym stopniu polegał na termino-
wych dostawach konstrukcji sta-
lowych, maszyn i urządzeń przez 
poszczególnych producentów. 
Nie do końca udało się opano-
wać terminowe przekazywanie 
podwykonawcom frontu robót 
przez generalnego wykonawcę. 
W większości naszych interwencji 

rozmowy kończyły się na tym, że 
wymagany zakres robót nie gwa-
rantuje przerobu, który zapewni 
dostateczny fundusz płac dla ro-

botników. Aby zakończyć niekoń-
czące się dyskusje o przerobach 
dyrektor Adam Biały zdecydo-
wał się zawrzeć umowy ryczał-
towe z generalnym wykonawcą 
na wykonanie robót budowlano 
montażowych. Była to decyzja w 
tamtych czasach bez preceden-
su. Umowy te miały być ściśle 
powiązane ze zbiorczym zesta-
wieniem kosztów i obwarowane 
nieprzekraczalnymi terminami. 
W tej sytuacji wykonawca mógł 
zaproponować brygadom wyso-
kość kwoty wynagrodzenia do 
podziału między swoich członków 
za wykonane roboty. Stwarzało to 
automatycznie możliwości wyż-
szych zarobków dla pracowników 
fizycznych. W przypadku niedo-
trzymania umownych terminów 
inwestor miał obowiązek potrącić 
z zawartej umowy kary, co auto-
matycznie zmniejszało kwoty na 
płace dla robotników. Po długich 
negocjacjach udało się przekonać 
do tego pomysłu dyrektora Zieliń-
skiego, który natychmiast sprze-
dał go prasie jako swoją genialną 
myśl. Nie był to jego pomysł, było 
to wzorem rozliczeń wziętych ze  
„zgniłego” kapitalizmu.

Przyjęty system krył w sobie 
swobodę wystawiania faktur za 
roboty objęte umową. Rozlicze-
nia zamykał termin komisyjnego 
przekazania obiektu. Wszystkie 
terminy wykonania zadań rze-
czowych były podporządkowane 
terminowi przekazywania bloków 
energetycznych do eksploatacji. 
Wymusiło to skutecznie dyscypli-
nę w dotrzymywaniu ustalonych 
terminów, a wśród pracujących 
brygad wydajność pracy. Każda z 
brygad wiedziała przed przystą-

pieniem do robót ile pieniędzy 
będzie miała do podziału między 
swoich członków. Skończyły się 
raz na zawsze rozmowy z general-
nym wykonawcą typu „po ile, po 
sześć, a co po sześć, a co po ile?”. 
Przy tym systemie płac, brygady 
montażowe spawaczy Energo-
montażu, bez żądania dodatko-
wej płacy za godziny nadliczbo-
we spawały konstrukcje nawet  
w dzień Bożego Narodzenia. Z sa-
tysfakcją można było patrzeć na 
organizację pracy i postęp robót 
na budowie.

Dyrektor budowy Józef Zieliński 
był rubasznymi  i bardzo kontro-
wersyjnym człowiekiem. .Potrafił 
jak nikt inny na jego miejscu opa-
nować i ustawić po swej stronie 
prawie wszystkie media prasowe 
i elektroniczne. Prawdą jest, któ-
rej nie da się ukryć, że oddanie w 
ciągu jednego roku trzech bloków 
energetycznych po 200MW każdy 
do eksploatacji było naprawdę 
ogromnym sukcesem. Ale obiek-
tywnie sumując wysiłek wszyst-
kich stron biorących udział w tym 
procesie na pierwszym miejscu 
należy postawić Dyrekcję Elek-
trowni w Budowie z dyrektorem 
Adamem Biały i wszystkie fabryki 

produkujące dziesiątki tysięcy ton 
maszyn i urządzeń na potrzeby tej 
inwestycji. Przyspieszenie termi-
nów oddawania do eksploatacji 
bloków energetycznych wymaga-
ło kolosalnego wysiłku w skoordy-
nowaniu dostaw tych tysięcy ton 
maszyn i urządzeń. Tym sterował 
właśnie dyrektor Adam Biały i 
jego służby. Dla poparcia mojego 
poglądu podam jeden przykład. 
Łatwiej jest wykonać szalunki, 
zbrojenia i zabetonować funda-
ment turbozespołu, jak wykonać 
i zainstalować maszynę wirującą 
z prędkością 3000 obrotów/min. 
na tym fundamencie. Tolerancja 
wymiarów w pierwszym przy-
padku to centymetry, tolerancja 
budowy i montażu wielotonowej 
maszyny liczona jest w setnych 
częściach milimetra.

Dedykuję te wspomnienia pa-
mięci o wspaniałych ludziach, 
którzy w budowę tej elektrowni 
włożyli największy trud. Szczegól-
ne zasługi wnieśli: Adam Biały, Ta-
deusz Rubaszowski, Józef Zieliński 
i wielu innych

 
Zdzisław Krawczyk

Fot Jerzy Wojtkowski 
/ archiwum

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 one z budową Elektrowni Kozienice w latach 1968 – 1973.

Część 8

Historia Elektrowni Kozienice… czyli Pierwsze Lata w Puszczy

KOZIENICE. TRENUJ Z ENEĄ
W piątek 7 grudnia od godz. 9:30 do 10:30 w hali spor-

towej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu przy ul. 
Głowaczowskiej 48 w Kozienicach odbędzie się pokazo-
wy trening piłki ręcznej pn. „Trenuj z Eneą”, przeznaczo-
ny dla dzieci i młodzieży z kozienickich szkół, z udziałem 
Patryka Kuchczyńskiego, byłego reprezentanta Polski w 
piłce ręcznej w charakterze ambasadora.

Jest to efekt zaangażowania społecznego Enei Wytwa-
rzanie, która aktywnie wspomaga lokalny sport, kładąc 
duży nacisk na wsparcie tych samych dyscyplin sporto-
wych zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i ama-
torskim.
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Łącznie na badania zgłosiło się 
58 mieszkańców Kozienic, w tym 
7 osób ze stwierdzoną wcześniej 
astmą lub przewlekłą obtura-
cyjną chorobą płuc (POChP). U 
kolejnych 30% z nowo przeba-
danych wynik spirometrii był 
nieprawidłowy a pacjenci zostali 
skierowani na dalsze badania 
pulmonologiczne. To oznacza, 
że u prawie 40% uczestników ak-
cji podejrzewa się lub już zdiag-
nozowano astmę lub POChP.  

Jak poważny problem stano-
wi jakość powietrza pokazały 
poprzednie akcje organizowane 
m.in. w Rybniku czy Ostrołęce, 
gdzie poza smogiem wywoła-
nym przez niską emisję (spala-
nie węgla w domowych piecach) 
dodatkowym czynnikiem zanie-
czyszczającym jest sąsiedztwo 
elektrowni węglowych. 

Kozienicka  elektrownia spala 
około 8 mln ton węgla kamien-
nego rocznie. Emituje do at-
mosfery takie zanieczyszczenia 

gazowo-pyłowe jak: tlenki siar-
ki, azotu, tlenek węgla, ozon 
oraz bardzo groźne dla naszego 
zdrowia pyły zawieszone. O tym 
jak szkodliwy jest wpływ tych 
zanieczyszczeń na nasze zdro-
wie można było posłuchać na 
wieczornych wykładach specja-
listów.  

Lekarz pulmonolog dr hab. 
Tadeusz M. Zielonka z Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycz-
nego opowiadał o tym, jaki jest 
związek pomiędzy wdychaniem 
powietrza, w którym znajdują 
się pyły zawieszone a choroba-
mi, takimi jak zawały serca, uda-
ry, obturacyjna choroba płuc, 
infekcje a także rak: Jeszcze w 
latach 60. XX wieku na pierw-
szym miejscu wśród zgonów no-
wotworowych był rak żołądka. 
Obecnie głównym nowotworem 
odpowiedzialnym za zgony jest 
rak płuca, którego liczba wie-
lokrotnie wzrosła. Rak płuca, 
nawet u kobiet, jest pierwszą 

przyczyną zgonów nowotworo-
wych. Dominuje on również u 
mężczyzn. Dlaczego tak się dzie-
je? To za sprawą tego, co wdy-
chamy. – mówi pulmonolog.

Jak wynika z badań licznych 
instytucji Polska znajduje się w 
niechlubnej czołówce państw 
z najgorszym powietrzem. Na 
pięćdziesiąt najbardziej zanie-
czyszczonych przez pyły zawie-
szone miast w Europie 33 znaj-
dują się w naszym kraju.  

W Kozienicach mamy do czy-
nienia z wysoką emisją, o której 
nie wspomina się w mediach, 

w których mówi się głównie o 
emisjach niskich, komunalnych, 
takich jak np. te w Krakowie i o 
ruchu samochodowym – przeko-
nywał dr hab. Zielonka z WUM. 
– Dużo mówi się o pyłach, jed-
nak jeśli spojrzymy na stężenia 
siarki czy związków azotu to 
należy zwrócić uwagę, jak waż-
nym ich źródłem jest produkcja 
energii czyli to, co ma miejsce w 
Kozienicach. 

Na części wykładowej moż-
na było również posłuchać dr 
inż. Anny Gayer, która opowie-
działa o metodach pomiaru 

zanieczyszczeń powietrza oraz 
o skutkach palenia odpadami. 
Wystąpił także chemik dr hab. 
Leszek Pazderski, który omówił 
wyniki badań nad wpływem 
elektrowni węglowych na jakość 
powietrza. 

Kilka tysięcy osób w samej 
Polsce umiera na choroby, któ-
rych nabawili się tylko z tego 
powodu, że wdychali zanie-
czyszczenia pyłowe. Oczywiście, 
te osoby prawie w ogóle nie 
zdają sobie sprawy z tego, że są 
ofiarami energetyki węglowej – 
podsumowuje naukowiec.

Według raportu „Europe’s 
Dark Cloud”, Elektrownia Ko-
zienice jest trzecią najbardziej 
trującą elektrownią węglową 
w Europie.  W 2016 r. eksperci 
badający wpływ zanieczyszczeń 
na zdrowie oszacowali, że emi-
sje z elektrowni Kozienice mogą 
powodować rocznie około 320 
przypadków przewlekłego za-
palenia oskrzeli, 14 140 ataków 
astmy u dzieci, 660 przypadków 
hospitalizacji, 186 000 stra-
conych dni pracy i nawet 652 
przedwczesnych zgonów. 

Tekst nadesłany przez 
Towarzystwo na rzecz Ziemi.

Puszcza Kozienicka świadkiem walk o Niepodległą
XXVIII edycja  konkursu przyrodniczego z cyklu „Moje spotkania z Puszczą”. Mazowiecki Ze-

spół Parków Krajobrazowych  – Kozienicki Park Krajobrazowy to główny organizator kon-
kursu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionkach, Nadleśnictwem  Kozienice,  
Nadleśnictwem  Radom oraz  Nadleśnictwem  Zwoleń.

Zgodnie z regulaminem, kon-
kurs rozgrywany był w trzech 
dziedzinach twórczości (plastyka, 
literatura, fotografia), w czterech 
grupach:

I  grupa - uczniowie klas I – III 
szkół podstawowych

II grupa – uczniowie klas IV - VI 
szkół podstawowych

III grupa – uczniowie klas VII, 
VIII szkoły podstawowej i klasy III 
gimnazjum

IV grupa – uczniowie szkół 
średnich

Konkurs w każdej dziedzinie 
twórczości przebiegał w dwóch 
etapach: szkolnym oraz parko-
wym.

W eliminacjach szkolnych 
wzięło udział 502 uczniów z 27 
szkół położonych na terenie Mia-
sta Pionki, Miasta i Gminy Ko-
zienice, Miasta i Gminy Zwoleń, 
Gminy Pionki, Gminy Jedlnia – 
Letnisko, Gminy Garbatka – Let-
nisko, Gminy Policzna, Gminy 
Jastrzębia, Gminy Głowaczów, 
Gminy Gózd. Gminy Sieciechów 
w eliminacjach parkowych wzię-
ło udział 178 uczniów.

Jury dokonało przeglądu i oce-
ny prac. Przy ocenie prac brane 
były pod uwagę :

- zgodność z tematyką konkur-
su

- wartości artystyczne 
- technikę i estetykę wykona-

nia
Kierując się powyższym jury 

przyznało 34 nagrody, 22 wy-
różnienia. Dodatkowo poza kon-
kursem zostało przyznane jedno 
wyróżnienie Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego. 

Spośród 27 szkół uczestniczą-
cych w tegorocznej edycji kon-
kursu jury przyznało nagrodę dla 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jaroszkach, z której uczniowie 
uzyskali 7 nagród i 1 wyróżnienie 

indywidualne. 
Organizatorzy dziękują wszyst-

kim fundatorom, ponieważ dzię-
ki ich ofiarności możliwe było za-
kupienie nagród i wyróżnień  tak 
wielu laureatom.

Jury i organizatorzy XXVIII 
edycji konkursu z cyklu „Moje 
spotkania z Puszczą” serdecz-
nie dziękują za udział wszystkim 
uczestnikom oraz gratulują na-
grodzonym i wyróżnionym, a tak-

że ich opiekunom. 
Dziękujemy uczniom z  Pub-

licznej Szkoły Podstawowej w Ja-
roszkach, Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Pionkach oraz 
Kole Sygnalistów działającego 
przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Garbatce – Letnisko za 
oprawę artystyczną uroczystości. 
Zapraszamy do udziału w kolej-
nych edycjach konkursu.

KPK

KOZIENICE. DZIEŃ DLA ZDROWYCH PŁUC
We wtorek, 20 listopada każdy mieszkaniec Kozienic 

mógł bezpłatnie zbadać swoje płuca w autobusie 
spirometrycznym w ramach akcji „Dzień dla zdrowych 
płuc”. Wyniki są alarmujące: u blisko 40% uczestników akcji  
podejrzewa się lub już zdiagnozowano astmę lub przewlekłą 
obturacyjnąchorobę płuc.
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15. Mały Festiwal Szkolnej Piosenki Żeglarskiej
Polskie szanty dla Niepod-

ległej – to hasło kolejnego 
szantowego festiwalu organi-
zowanego w OPP Ogród Jor-
danowski w Kozienicach.

Festiwal rozpoczęto wspólnym 
odśpiewaniem pieśni pt. „Mo-
rze, nasze morze” przy akom-
paniamencie Tomasza Gieronia, 
nauczyciela Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Kozienicach. Dalszą 
część imprezy poprowadziły Julia 
Bąk i Magdalena Gontarz, uczest-
niczki zajęć teatralnych w „Ogro-
dzie Jordanowskim.   W festiwalu 
udział wzięło 120 uczestników z 
15 placówek. Łącznie odbyło się 
30 występów w 10 kategoriach.

Występy oceniało jury w skła-
dzie: Bożena Markowska, na-
uczyciel muzyki; Dariusz Szewc, 
muzyk i aranżer oraz Rajmund 
Mączyński, wicekomandor Klu-
bu Żeglarskiego "DAL" w Kozie-
nicach, działającego przy ENEA 
Wytwarzanie S.A.

Z powodu dużej liczby zgłoszeń 
występy zostały podzielone na 
dwie części. Po każdej z nich od-
bywały się narady jury i ogłosze-
nie wyników. W pierwszej części 
wystąpili reprezentanci przed-
szkoli oraz szkół podstawowych 
z klas I-III, w drugiej – uczniowie 
klas IV - VIII szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz starsza mło-
dzież. Podczas pierwszej przerwy 
publiczność obejrzała występ 
uczestników „Warsztaciku tea-
tralnego” z OPP „OJ”. Przygoto-
wali oni montaż słowno-muzycz-
ny pt. „Wspólny dom”, w którym 
ukazane zostało piękno naszego 
kraju.  W trakcie drugiej przerwy 
zebrani w sali widowiskowo-
-sportowej chętnie brali udział 
we wspólnym śpiewaniu szant 
i karaoke wraz z nauczycielami 
„Ogrodu Jordanowskiego”. Dla 
wszystkich przybyłych przygo-
towano swojski poczęstunek w 
tawernie zaaranżowanej w holu 
placówki.

Dla laureatów przygotowano 
dyplomy i specjalne statuetki w 
kształcie ryb, które wręczali za-
proszeni goście wraz z dyrektor 
OPP "OJ", Urszulą Strzelczyk. 
Wszyscy uczestnicy tegoroczne-
go konkursu i ich opiekunowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i kubki z logo patrona honoro-
wego, Mazowieckiego Kurato-
ra Oświaty oraz organizatorów 
festiwalu: Urzędu Miejskiego w 
Kozienicach, Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej „Ogród Jordanowski”, 
Klubu Żeglarskiego „DAL”.

Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
Iwona Stefaniak

zaprasza na

XVIII Wieczór z Kulturą
Muzyka polskich salonów – Czartoryskich, Zamoyskich, Potockich…

16 grudnia 2018 roku, godz. 18:00
Sala koncertowa przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

„Wieczory z Kulturą” powracają. To propozycja 
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego do spędzenia 
wieczoru we wnętrzach muzeum w wyjątkowej, 
kameralnej atmosferze. To możliwość poznania 
artystów scen teatralnych i operowych, muzyków, 
kompozytorów, aktorów, poetów, cenionych ludzi 
kultury. To również spotkanie przy lampce wina i 
okazja do rozmów o sztuce, muzyce czy teatrze. 

W programie XVIII „Wieczoru z Kulturą” znajdą 
Państwo niezapomniane kompozycje, przy których 
bawiły się i ucztowały najznakomitsze polskie rody. 
To utwory, które opowiadają historię naszego kraju 
i narodu: Polonez, Pieśń majowa, Walce wybrane… 

Na zakończenie wyjątkowego wieczoru zabrzmią 
najpiękniejsze polskie kolędy. 

Do zobaczenia w niedzielny wieczór 16 grudnia.
  - Ilość miejsc ograniczona. - Obowiązują stroje 

wizytowe.
- W cenę wliczono wino i przekąski.  Miejsca do-

stępne zgodnie z kolejnością rezerwacji.
 
Bilety na koncert można nabyć przez Internet 

pod adresem: rezerwacja@muzeumpulaski.pl  lub 
w kasie muzeum w cenie 50 zł od osoby 

 Tel. 48/667 20 20 w. 21
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GMINA JEDLIŃSK

Turniej 
tenisa stołowego

Plac zabaw otwarty!

Wójt Gminy, Rada Gminy Jedlińsk
Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku

zapraszają mieszkańców
na

Spotkanie Wigilijne na Rynku w Jedlińsku
Niedziela, 16 grudnia, godz. 18:00

Przed Wigilią zostanie odprawiona msza św. o godz. 17:00 w kościele w Jedlińsku

ULKS „Viktoria” Jedlińsk po raz kolejny zorganizował  
w szkole w Jedlińsku turniej tenisowy. Tym razem 

był to I Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego.

26 listopada w Wierzchowinach odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw oraz siłowni 
zewnętrznej, które powstały w ramach programu Otwartych Stref Aktywności – OSA.

W zawodach wzięło udział 
prawie 130 sportowców. Młodsi 
uczestnicy turnieju zostali po-
dzieleni na kilka kategorii wie-

kowych, w kategorii open nato-
miast startowali amatorzy oraz 
zawodnicy z licencją Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego.

To już czwarta i ostatnia 
OSA na terenie gminy Jed-
lińsk wybudowana ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i 
Turystyki w tym roku w ra-
mach rządowego programu 
rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej.

Na uroczystość przyby-
li: Kamil Dziewierz – wójt 
gminy, Marcin Drewnowski 
– radny gminy, ks. Janusz 
Chamera – proboszcz parafii 
Bierwce, Justyna Turzyńska 
– dyrektor PSP w Wierzcho-
winach wraz z nauczycielami 
i uczniami, przedstawicie-
le stowarzyszenia „Czas na 
zmiany” oraz wielu miesz-
kańców.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam felgi stalowe z opo-
nami zimowymi 4szt.  165/80 
R13 Stan bardzo dobry. Cena 
250zł komplet. tel. 500-787-904
• Ciągnik rolniczy sprzedam.  
512 302 589

TOWARZYSKIERÓŻNE

• 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 lub wynajmę pawi-
lon handlowo-usługowy 41m2, 
przy ul. Krasickiego 1a w Kozie-
nicach  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 wy-
miar 2,20m  tel 723-658-909
• SPRZEDAM 0,5TONY WE-
GLA, EWENTUALNIE DRZEWO 
DEBOWE SUCHECE NA350ZL. 
Tel.889122486
• Sprzedam mieszkanie w blo-
ku Piaseczno 2 piętro 42m2 
pokoie ul. Kniaziewicza 45 
tel.506465172

• NITRAZEPAM kupię 
Tel . 791286701
• 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
• Sprzedam bieżnie wielo-
funkcyjna. W zestawie bież-
nia, wiosła, rowerek,kółko 
obrotowe (twister), ławka.  
Tel. 733-949-022
• Sprzedam chodzik inwalidzki, 
balkonik, retor do ćwiczeń
tel. 733-949-022
• Sprzedam wkład kominko-
wy model samson 120 moc 
12kw. tel 513-526-453 lub  
48  614-89-16
• Sprzedam piec do CO moc 
25kw firmy krzaczek tel 513-
526-453 lub 48614-89-16

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

• Kawaler-lat50-szuka kobie-
ty, może być Ukrainka. Tel. 
503627912
• Facet 45 lat pozna kobietę 
z Kozienic i okolic. Czekam na 
smsy. Tel 508 615 325
• Facet 45 lat wynagrodzi mile 
spotkania. Do zobaczenia , Po-
zdrawiam . Tel. 881 076 144
• Chłopak 45 lat, kawaler pozna 
kobietę z Kozienic i okolic, uczci-
wą do stałego związku.  Czekam 
na sms 515-599-036.

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
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Gdy za oknem deszcz i jesienna zawierucha, młodzi adepci tenisa stołowego  
z klubu KTS Kozienice gromadzą się w hali sportowej, aby doskonalić swoje 
umiejętności. Dzięki programowi Pingpongowe Marzenia z PSE, mogą pod 

okiem profesjonalistów rozwijać swoje pasje, aby w przyszłości zdobywać dla Polski 
najwyższe trofea.

Pingpongowe Marzenia z PSE

„Pingpongowe Marzenia z PSE 
to unikatowy program szkoleniowy 
dla uczniów szkół podstawowych, 
realizowany w formie zajęć poza-
lekcyjnych, dający niespotykane 
dotychczas możliwości rozwoju 
młodym sportowcom.” – mówi Da-
riusz Szumacher, Prezes Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego.

Do wzięcia udziału w programie 
wytypowane zostało 70 klubów te-
nisa stołowego z całej Polski, w tym 
KTS Kozienice. Przy wyborze kiero-
wano się takimi kryteriami jak: do-
tychczasowe sukcesy sportowe klu-
bów, liczba posiadanych przez klub 
licencji zawodniczych oraz liczba 
zdobytych punktów rankingowych 
w klasyfikacji ogólnopolskiej.

W kozienickim klubie, w ramach 
programu Pingpongowe Marzenia 
z PSE, zrealizowano dotychczas 
ponad 100 godzin treningowych. 
We wszystkich klubach objętych 
Programem, liczba ta przekroczyła 
ponad 8000. W ramach programu 
przeszkolono również 100 trene-
rów tenisa stołowego, pracujących 
na co dzień w klubach objętych 
programem.

„Tenis stołowy jest też jednym z 
najbardziej popularnych i lubianych 
sportów w Polsce. Jest wiele po-
wodów dla których warto rozwijać 
tenis stołowy w naszym kraju. We-
dług światowych specjalistów jest 
to najlepszy sport dla koordynacji 
ciała i umysłu, a także najlepszy 
sport do utrzymania zdrowia w 
dobrej kondycji przez całe życie.” 
- pisze Jerzy Grycan, wieloletni tre-
ner kadry narodowej mężczyzn w 
„Narodowym Programie Rozwoju 
Tenisa Stołowego”.

 Program Pingpongowe Marze-
nia z PSE wystartował w maju bie-
żącego roku i realizowany będzie 
w latach 2018-2020, stanowi on 
element Narodowego Programu 
Rozwoju Tenisa Stołowego realizo-
wanego przez Polski Związek Tenisa 
Stołowego. Zadaniem programu 
jest umożliwienie dzieciom ze szkół 
podstawowych bezpłatnego udzia-
łu w zajęciach sportowo-rekreacyj-
nych.

W ramach programu Pingpon-
gowe Marzenia z PSE prowadzone 
jest finansowanie pracy trenerów, 
zakup sprzętu sportowego, pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych 
trenerów pracujących z dziećmi, a 
także organizacja obozów sporto-
wych dla najlepszych zawodników, 
biorących udział w programie.

Program prowadzony jest przy 
udziale Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki oraz dzięki Partnerowi Pro-
gramu, Polskim Sieciom Elektro-
energetycznym S.A., operatorowi 
systemu przesyłowego energii elek-
trycznej w Polsce.

fot. Kamil Zapora/ A© Arpass
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DIETETYK RADZI

Warsztaty kulinarne – Cztery Pory Roku

Szkoła Aktywna Turystycznie – kozieniccy turyści w czołówce

W ramach projektu został 
przeprowadzony cykl czterech, 
jednodniowych warsztatów ku-
linarnych dla dzieci i młodzieży 
wieku od 8 do 18 lat. W zaję-
ciach wzięło udział ok. 150 osób.

Na poszczególnych zajęciach 
uczestnicy przygotowywali po-
trawy charakterystyczne dla 
danej pory roku, korzystając 
z lokalnych produktów, owo-
ców i warzyw ekologicznych. 
A wszystko to pod czujnym 
okiem doświadczonych gospo-

dyń - członków Stowarzyszenia 
„Wesołe Słoneczka z Cecylów-
ki” oraz rodziców i dziadków 
uczestników zajęć.

 Podczas I warsztatu „Wiosna 
– śniadanie” zostały przygoto-
wane: parówki na ciepło, jajecz-
nica i pyszne kanapki.

 Warsztat II „Lato – ciasta i 
desery” - dzieci razem z babcia-
mi i rodzicami upiekły bułeczki 
drożdżowe z nadzieniem, opon-
ki serowe, naleśniki, pierożki  
z jabłkami, przygotowały  

kiśle i galaretki.
 Warsztat III „Jesień” - odbył 

się w temacie zup. Dzieci z do-
rosłymi ugotowały pyszne zupy 
takie jak: zalewajka, zupa krem z 
dyni, zupa z cukinii i zupa rybna.

Warsztat IV pt.: „Zima” stano-
wił podsumowanie cyklu spot-
kań. Dzieci, młodzież i dorośli 
przygotowali m.in.: kapustę  
z grochem, kotleta mielonego 
i schabowego, rosół z makaro-
nem, barszcz biały, rybę z warzy-
wami oraz sałatki i surówki.

Po każdym z warsztatów od-
była się wspólna degustacja  
potraw.

Podczas zajęć dzieci zapoznały 
się także z działaniem poszcze-
gólnych składników odżywczych 
i podstawowymi przepisami 
BHP, nauczyły się odczytywać 
etykiety oraz obsługiwać sprzęt 
AGD.

Zwieńczeniem projektu było 
wspólne biesiadowanie z opra-
wą muzyczną i wróżbami an-
drzejkowymi.  

Agnieszka Sygocka
Prezes Stowarzyszenia „We-
sołe Słoneczka z Cecylówki”

W terminie od września do listopada 2018 roku, w remizie OSP Cecylówka – Brzózka został 
zrealizowany projekt ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” pn. „Warsztaty kulinarne 
– Cztery Pory Roku”. Główną ideą zaplanowanych warsztatów była promocja zdrowego 
odżywiania wśród dzieci i młodzieży oraz dziedzictwa kulinarnego regionu.

Po raz trzeci odbyło się podsumowanie konkursu Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie, 
który organizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie 

Forum Oddziałów PTTK. W dniu 28 listopada do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie przybyli 
przedstawiciele szkół nagrodzonych w tegorocznym konkursie. Na uroczystości był obecny 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz przedstawiciele Departamentu 
Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego z zastępcą dyrektora Izabelą Stelmańską 
na czele. Obecny był również Zarząd Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK.

Jak zwykle wysokie lokaty 
zajęły szkoły reprezentujące 
Ziemię Kozienicką i aktywnie 
działające w ramach Oddziału 
PTTK w Kozienicach. W kate-
gorii szkół ponadgimnazjal-
nych tytuł "Złota Mazowiecka 
Szkoła Aktywna Turystycznie 
2018" i Puchar Przechodni 
Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego otrzymał Zespół 
Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach.

W kategorii szkół podsta-
wowych tytuł i prawo używa-
nia logo "Złota Mazowiecka 
Szkoła Aktywna Turystycznie 
2018" otrzymała Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Janiko-
wie. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. chor. Jana Szymań-
skiego w Ryczywole otrzymała 
tytuł i prawo używania logo 
"Srebrna Mazowiecka Szkoła 
Aktywna Turystycznie 2018", 
natomiast Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Brzeźnicy i 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Wólce Tyrzyńskiej uzyskały 
tytuł i prawo używania logo 
„Brązowa Mazowiecka Szkoła 
Aktywna Turystycznie 2018”.

W kategorii szkół spe-
cjalnych Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w 
Opactwie uzyskał tytuł i pra-
wo używania logo „Brązowa 
Mazowiecka Szkoła Aktywna 
Turystycznie 2018”.

Ponadto wyróżnienia i pra-
wo używania logo „Mazo-
wiecka Szkoła Aktywna Tu-
rystycznie 2018” otrzymały: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Starych Słowikach, Publicz-
na Szkoła Podstawowa nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Kochanowskiego w 
Kozienicach, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Zajezierzu, 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Stanisławicach i Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Ste-
fana Czarnieckiego w Woli 
Chodkowskiej.

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego i Mazowie-
ckie Forum Oddziałów PTTK, 
doceniając zaangażowanie 
dzieci i opiekunów z Pub-
licznego Przedszkola nr 2 w 
Kozienicach, którzy nade-
słali do konkursu zgłoszenie 
opisujące ich turystyczną 
działalność, postanowili uho-
norować placówkę nagrodą  
niespodzianką.

Wszystkie szkoły otrzy-

mały nagrody ufundowa-
ne przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego. 
Uczestnicy uroczystości mogli 
również zwiedzić Muzeum  
Sportu i Turystyki.

Artykuł opracowany przez Stowarzyszenie „Wesołe Słoneczka z Cecylówki”, współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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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!


