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INTERPELACJA
W wyniku stosowania CEN-

ZURY ZAPOBIEGAWCZEJ przez 
organy statutowe Powiatu Ko-
zienickiego  w tym przypadku 
„ochronę prawną” Starosty 
Pana Andrzeja Junga (patrz 
sesja rady powiatu w dniu 
12.12.2018r) na niewygodne 
pytania, składam je na piśmie. 
Unikanie i ukrywanie odpo-
wiedzi ważnej dla społeczeń-
stwa jest nie wprost potwier-
dzeniem niejasnych zachowań 
i decyzji, których „lepiej by 
społeczeństwo nie znało”. Taki 
jest odbiór społeczny.

Ze względu na pytania, zada-
ne mi przez osoby nie zawsze 
mi znane, a będące mieszkań-
cami naszego powiatu, wyma-
gające ze względu na wiek i 
stan zdrowia opieki ze strony 

najbliższych członków rodzin, 
szczególnie dzieci własnych, 
już dorosłych, a posiadających 
zarówno wieloletnie doświad-
czenie  jak i praktykę zawo-
dową spełniającą wymogi do 
zatrudnienia na stanowiskach 
w Starostwie Kozienice, jak i 
jednostkach organizacyjnych 
mu podległych, a także osób 
bezrobotnych, proszę o odpo-
wiedź.

Odpowiedź skierowana 
do mnie indywidualnie, jak 
i umieszczona na stronach 
elektronicznych nie pozwa-
la osobom starszym nie ob-
sługującym komputerów na 
zapoznanie się z nią. Miesz-
kańcy powiatu oglądają ze 
zrozumieniem w telewizji i in-
ternecie nasze sesje w części 
im udostępnionej i chcieliby 

również na żywo znać odpo-
wiedzi na zadawane pytania 
i informacje bieżące. Dlatego 
też, zarówno to pismo jak i 
odpowiedź dodatkowo zosta-
nie przekazana miejscowym 
mediom do rozpowszechnie-
nia.

1. Jakie są zasady naboru 
na stanowiska kierownicze w 
starostwie i jego jednostkach 
organizacyjnych?

2. Jakie są zasady naboru na 
pozostałe stanowiska?

3. Jakie dokumenty to regu-
lują? (w obu przypadkach)!!

4. Czy nabory są jawne, 
przejrzyste, dostępne do wia-
domości wszystkim zaintere-
sowanym?

5. Gdzie są zamieszczane in-
formacje o naborze(szerokość 
zakresu mediów i ich ogólna 
dostępność) i z jakim wyprze-
dzeniem?

6. Na jakich zasadach został 
przyjęty do pracy były wice-
burmistrz Kozienic Pan Igor 

Czerwiński? I ilu miał kontr-
kandydatów z jakimi kwalifi-
kacjami? Kto dokonywał na-
boru i sprawdzał kwalifikacje i 
przydatność w/w?

W nawiązaniu do numeru 
26(387) Tygodnika OKO z 6 
grudnia 2018r (strona 2, żół-
ty artykuł „na marginiesie” w 
dalszym ciągu oczekujemy na 
odpowiedź, czy były burmistrz 
Kozienic

1. Pan Tomasz Śmietanka 
jest zatrudniony i na jakich 
zasadach i warunkach w sta-
rostwie bądź jednostkach or-
ganizacyjnych Starostwa?

2. Lub czy został wdrożony 
proces Jego zatrudnienia z 
pominięciem otwartego i jaw-
nego na równorzędnych dla 
wszystkich zainteresowanych 
zasadach naboru?

3. Czy stanowisko na które 
aplikuje istniało, czy też stwo-
rzono pod niego?

4. Czy jeśli nie było potrzeb-
ne przez lata, to co za potrze-

ba jest jego uruchamiania?
5. Czy były burmistrz ma 

kwalifikacje, a szczególnie do-
świadczenie by być fachow-
cem, zwłaszcza, że w Gminie 
Kozienice to On miał fachow-
ców od tego. Podpisać się pod 
czymś nie znaczy wiedzieć jak 
to wykonać/zrobić.

6. Czy starostwo w związku 
ze zmianą burmistrza Kozienic 
po wyborach zamierza przyj-
mować na wysokie stanowi-
ska tzw. „spadochroniarzy/
dezerterów” z Gminy Kozie-
nice?

7. Czy z zasady do pracy w 
Starostwie są lub będą przyj-
mowani wyłącznie członko-
wie tzw. Forum?

8. Czy każdy, kto wstąpi do 
tzw. Forum może liczyć na 
prace w Starostwie i jego jed-
nostkach?

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Sitkowski

Radny Rady 
Powiatu Kozienickiego

W dniu 16.12.2018 r. w m Maciejowice około godz. 13,30 kierująca 
Oplem nie dostosowała szybkości jazdy i wpadła w poślizg. 
Wjechała do rowu uderzając w przydrożne drzewo. Kierująca  
z urazami kręgosłupa została przewieziona do szpitala.

n 

Na odcinku od DK 79 do Nowej Wsi. Kierujący wpadł w poślizg, 
zjechał do rowu i pojazd przewrócił się na dach, na szczęście nie 
było  osób rannych.

n 
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Burmistrz  Zwolenia
działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku  poz. 2204 ),

informuje

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, został wywieszony na okres 21 dni 

wykaz garażu będącego własnością Gminy Zwoleń przeznaczonego do oddania w 

najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. 

Garaż jest położony w budynku garażowym 

przy ulicy Wojska Polskiego 80B w Zwoleniu. 

Burmistrz  Zwolenia
działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku  poz. 2204 ),

informuje

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, został wywieszony na okres 21 dni 

wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie 

bezprzetargowym. Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie stanowi 

lokal - kotłownie znajdującą się w budynku mieszkalno-gospodarczym 

w Zwoleniu przy ulicy Wojska Polskiego 80B.

Z zimą nie ma żartów, 
szczególnie na drodze

Listy nadesłane
Interpelacja radnego powiatowego Zbigniewa 

Sitkowskiego skierowana do starosty kozienickiego  
Andrzeja Junga 
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Do dyspozycji strażaków 
został przekazany nowy, 
średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy ze sprzętem ra-
towniczo- gaśniczym zamon-
towanym na stałe. Wartość 
samochodu to 824.100,0 
zł. Zakup samochodu został 
współfinansowany przez 
pozyskane dotacje. Kwo-

tę  370 tysięcy zł. przekazał 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, 225 
tysięcy zł. 

Krajowy System Ratow-
niczo - Gaśniczy, 130 ty-
sięcy zł. Pozyskano od Sa-
morządu Województwa 
Mazowieckiego, natomiast 

blisko 100 tysięcy zł. prze-
kazała Gmina Garbatka-
-Letnisko. Jesteśmy pewni, 
że nowy samochód zdecy-
dowanie wspomoże prowa-
dzenie akcji ratowniczych  
a co za tym idzie zwiększy 
bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców.   

Agnieszka Dziewicka

GARBATKA-LETNISKO

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP W GARBATCE-LETNISKO
W grudniu bieżącego roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce- 

Letnisko otrzymała nowy pojazd pożarniczy. 

ZAPRASZAMY NA 
MIEJSKĄ WIGILIĘ!

Przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia. Dla 
wielu z nas jest to czas spotkań w gronie najbliż-
szej rodziny i przyjaciół. Okres świąteczny może 
być także czasem, w którym odnowić lub zacieś-
nić możemy relacje z sąsiadami i innymi miesz-
kańcami miasta.

Wzorem lat poprzednich, także i w tym roku dla 
mieszkańców Pionek zorganizowana zostanie Wi-
gilia Miejska. Zbierzmy się licznie 21 grudnia na 
Ogródku Jordanowskim, aby wspólnie kolędo-
wać, dzielić się opłatkiem i zasiąść do symbolicz-
nego stołu.

Na mieszkańców czeka moc atrakcji: żywa szop-
ka, degustacja dań wigilijnych oraz występ zespo-
łu Wawele. Podczas Wigilii Miejskiej odbędzie się 
także losowanie świątecznych prezentów.

Mieszkańcom Pionek
Z okazji Świąt BożegWo Narodzenia

pragniemy złożyć najserdeczniejsze Świąteczne życzenia,
zdrowia, radości, optymizmu i uśmiechu.

Życzymy Państwu pięknych i rodzinnych Świąt
oraz wszystkiego, co najlepsze i wymarzone przez Was samych, 

w Nowym 2019 Roku!

Wojciech Maślanek                                      Robert Kowalczyk
  Przewodniczący Rady Miejskiej          Burmistrz Miasta Pionki
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Przygotowanie terenu.

Mazowiecko - Świętokrzyskie 
Towarzystwo Ornitologiczne od 
lat współpracuje  z Eneą Wytwa-
rzanie  przy realizacji różnych za-
dań, prowadząc między innymi 
nadzór przyrodniczy. W tym roku 
stowarzyszenie zdobytą wiedzą 
i doświadczeniem postanowiło 
podzielić się z innymi. Wydana 
została książka „Zielone oblicze 
Elektrowni Kozienice”, a przy 
wsparciu Fundacji Enea i udziale 
wolontariuszy Enei Wytwarzanie 
realizowany był także projekt o 
tej samej nazwie. Adresowany 
on był głównie do dzieci i mło-
dzieży, a zaczął się od wizyty ucz-
niów dwóch kozienickich szkół: 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Urszuli Kochanowskiej. Była 
to okazja nie tylko do zdobywa-
nia wiedzy na temat ekologii  
i przyrody, ale także do zakłada-
nia razem z wolontariuszami Enei 
Wytwarzanie oraz członkami 

Mazowiecko-Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego 
w lesie otaczającym Elektrownię 
Kozienice budek rozrodczych dla 
nietoperzy.

 W listopadzie i grudniu 2018 
roku odbyły się w szkołach pod-
stawowych w Janikowie, Mag-
nuszewie, Rozniszewie, My-
śliszewicach, Ryczywole, Woli 
Chodkowskiej, Brzeźnicy, numer 
4 w Kozienicach i Bibliotece Pub-
licznej Gminy Kozienice - Filia 
nr 1 w Kozienicach spotkania i 
prelekcje. Udział w nich wzięło 
kilkaset i osób, prelegentem był 
Jacek Tabor, prezes Mazowiecko-
-Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Ornitologicznego.

 Podczas trwającego godzinę 
spotkania uczniowie i nauczy-
ciele mogli dowiedzieć się za po-
mocą słów, obrazów i … gwizdów 
imitujących śpiew ptaków  o nie-
znanym powszechnie „zielonym 
obliczu Elektrowni Kozienice”. 

- W ciągu 50 lat budowy i dzia-
łania Elektrowni wytworzył się 
na jej terenie i w jej otoczeniu 
swoisty ekosystem – mówi Ja-
cek Tabor -  Miejsca te stały się 
siedliskiem dla wielu gatunków 
zwierząt, w tym tak unikalnych 
jak wąż gniewosz plamisty. Wy-
stępują tu również w dużym 
bogactwie różnorodne, często 
unikalne rośliny.  To wszystko sta-
raliśmy się przekazywać podczas 
spotkań z młodzieżą, które rów-

nież dla nas były bardzo inspiru-
jące. 

Podczas prelekcji Jacek Tabor 
przekazywał także informacje 
na temat zwierząt czy roślin i 
przeprowadzał konkursy spraw-
dzające wiedzę zdobytą podczas 
prelekcji. Chętnych do udziału 
w nich było wielu, a trafne od-
powiedzi premiowano zestawa-
mi nagród, wśród których była 
książka „Zielone oblicze Elektro-
wni Kozienice” oraz diaporama o 

tej samej nazwie. Każda ze szkół 
otrzymała także pamiątkowy dy-
plom.

Szkoły odwzajemniały się swo-
imi dyplomami i pamiątkami,  
a sami uczniowie – brawami. 

W ramach projektu Mazo-
wiecko - Świętokrzyskie Towa-
rzystwo Ornitologiczne przy-
gotowało także wystawę, na 
którą składa się 10 paneli. Była 
ona prezentowana między  
innym w Elektrowni Kozienice.    

W siedmiu szkołach z Kozienic i powiatu 
kozienickiego, a także w bibliotece odbyły 
się spotkania pod nazwą „Zielone Oblicze 

Elektrowni Kozienice”. Uczniowie dwóch szkół wzięli 
też udział w akcjach ekologicznych prowadzonych 
na terenie Elektrowni.   

„Zielone oblicze Elektrowni Kozienice” w szkołach 

Spotkania pełne wiedzy Zarząd Enei Wytwarzanie składa 
swoim pracownikom, ich rodzinom, 

kontrahentom oraz mieszkańcom 
Kozienic i regionu radomskiego 

najserdeczniejsze życzenia udanych, 
szczęśliwych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia.

Aby w naszych domach panowała 
radość i życzliwość i ten szczególny 

czas był okazją do spotkań, rozmów  
z bliskimi i odpoczynku  
od codziennych spraw

Kozienice. Matera i Kuźmiński wiceprzewodniczącymi Rady
6 grudnia br. odbyła się II Sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji 

po raz pierwszy zastosowano system głosowania elektro-
nicznego. Przed radnymi jeszcze trochę  pracy ale śmiechu bę-
dzie pewnie już coraz mniej.

Kolejną nowością jest brak 
możliwości zadawania zapytań 
io interpelacji przez radnych na 
sesji. Teraz będą to mogli zrobić 
wyłącznie na piśmie ( poprzez 
Przewodniczącego Rady) a Bur-
mistrz ma 14 dni na odpowiedź.

Po raz pierwszy wystąpił pub-
licznie nowy wiceburmistrz Mi-
rosław Pułkowski. 

W wyniku głosowania no-
wymi wiceprzewodniczący-
mi Rady zostali Artur Matera  
i Marek Kuźmiński.

We wtorek i środę w części Kozienic przestało działać 
oświetlenie uliczne. Był to tylko nie zamierzony efekt 
synchronizacji godziny wyłączania lamp ulicznych w 
Kozienicach. Do tej pory wyłączenia odbywały się o 
różnych porach, od 6.15 po 8.20, dlatego na polecenie 
wiceburmistrza Pułkowskiego dokonana została zmia-
na i teraz wszystko powinno już działać prawidłowo.

Nowa Rada Miejska wybrała swoje komisje, oto ich skład. 
Komisja Rewizyjna:

1. Marcin Ogórek
2. Krzysztof Pawlik
3. Elżbieta Kowalska – Piechowicz
4. Arkadiusz Molenda

Komisja Edukacji, Kultury, Spor-
tu, Turystyki i Promocji:                  
1. Edward Pułkowski
2. Ewa Malec
3. Krzysztof Pawlik
4. Igor Czerwiński
5. Arkadiusz Molenda 

Komisja  Rolnictwa, Leśnictwa i 
Ochrony Środowiska:  
1. Igor Czerwiński
2. Zdzisław Gregorczyk
3. Marek Kapusta
4. Andrzej Gogacz
5. Pan Robert Wojcieszek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Ryszard Zając
2. Alicja Kordula
3. Ewa Malec
4. Stanisław Kuźnar
5. Mariusz Ptaszek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach
Rafał Sucherman przyjmuje:

Wtorek w godzinach: 13.00- 15.00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Kozienicach przyjmują:

Matera Artur
Środa w godzinach: 13.30 – 15.30

Kuźmiński Marek
Piątek w godzinach: 10.00 – 12.00
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Gmina Jastrzębia. Rekrutacja do projektu „Ja w Internecie”
Gmina Jastrzębia otrzymała dotację w kwocie  

147 840,00 zł na realizację projektu Ja w Interne-
cie – jest to program finansowania bezpłatnych szko-
leń, mający na celu podniesienie kompetencji cyfro-
wych osób dorosłych powyżej 25 roku życia, by w 
większym stopniu korzystały one z usług świadczo-
nych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i pry-
watnym. Program pozwoli na zakup 25 komputerów 
w celu przeprowadzenia szkoleń dla osób dorosłych. 

W ramach bezpłatnego szkolenia zorganizowane zo-
staną następujące bloki tematyczne:

• Rodzic w Internecie
• Mój biznes w sieci
• Moje finanse i transakcje w sieci
• Działam w sieciach społecznościowych
• Tworzę własną stronę internetową
• Rolnik w sieci
• Kultura w sieci

Czas szkolenia: 12 godzin na 1 moduł. Zajęcia będą się 
odbywać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi 
oraz innych placówkach oświatowych na terenie gminy 
w soboty w godzinach 8.00-14.00. Planowany termin 
szkoleń: styczeń 2019 - lipiec 2019. 

Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25 roku, bez 
górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, 
pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnospraw-
nościami.

Nabór uczestników szkoleń prowadzimy przez cały 
czas trwania projektu, aż do wyczerpania wolnych 
miejsc. Przy rejestracji należy zadeklarować ilość i nazwę 
wybranego bloku.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zgłosić się tele-
fonicznie do Urzędu Gminy Jastrzębia 48 384 05 05 lub 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi 797 027 767

Po sporządzeniu wstępnej listy, skontaktujemy się z 
Państwem celem dopełnienia formalności i ostatecznej 
kwalifikacji do projektu.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompeten-
cji cyfrowych. Operatorem Programu jest Fundacja 
Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i 
wspomaga realizację projektów pod kątem meryto-
rycznym i rozliczeniowym.

W tym roku wigilijne spotkanie 
mieszkańców naszej gminy odbyło 
się w świetlicy wiejskiej w Jastrzę-
bi. Licznie przybyłych uczestników 
uroczystości przywitał Wójt Gmi-
ny Jastrzębia Wojciech Ćwierz, 
następnie fragment ewangelii 
przytoczył współgospodarz spot-
kania ks. Grzegorz Stańczak, pro-
boszcz parafii w Jastrzębi. Oprócz 
tradycyjnego dzielenia się opłat-

kiem i przekazywania serdecz-
nych życzeń, rozmów i wigilijne-
go poczęstunku, wszyscy obecni 
uczestniczyli w prawdziwej uczcie 
duchowej jaką był koncert kolęd w 
wykonaniu zespołów ludowych z 
Owadowa, Lesiowa i Bartodziej, z 
którymi po raz pierwszy wystąpiła 
grupa śpiewacza z Dąbrowy Ko-
złowskiej. Bardzo piękną niespo-
dzianką dla wszystkich zebranych 

było kilka kolęd zaśpiewanych 
przez uczennice szkoły podsta-
wowej w Jastrzębi. Publiczność 
nagrodziła naszych artystów wiel-
kimi brawami, a Wójt wspólnie  
z Przewodniczącym Rady Gminy 
Józefem Tomalskim wręczyli im 
specjalne upominki. Jak co roku 
wspólne przedświąteczne spot-
kanie przebiegało w serdecznej  
i radosnej atmosferze.

Radosnych świąt Bożego Narodzenia, 
rychłego spełnienia każdego marzenia. 

Ciepła, wiary i życzliwości, 
a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności

Mieszkańcom Gminy życzą

       Józef Tomalski                             Wojciech Ćwierz
Przewodniczący Rady Gminy         Wójt Gminy Jastrzębia



7 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 27(388) 20 grudnia 2018

TYGODNIK

KOZIENICE

Setki kozieniczan złożyły sobie życzenia
Tysiące pierogów, setki litrów czerwonego barszczu, śliczne 

rękodzieło, kolędy we wspaniałym wykonaniu, ale przede 
wszystkim najlepsze, świąteczne życzenia i ciepła atmosfera. 
Tak w największym skrócie wyglądało X Spotkanie Wigilijne 
Mieszkańców Ziemi Kozienickiej. W piątek, 14 grudnia, przed 
Krytą Pływalnią „Delfin” ponownie spotkały się setki osób, by 
wspólnie radować się tym przedświątecznym czasem.

Spotkanie, które poprowadził 
Wojciech Szymański z Radia ESKA, 
rozpoczęło się od występu Orkie-
stry Dętej Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kozienicach pod batutą 
Zygmunta Juśkiewicza. Następ-
nie przed mieszkańcami miasta i 
powiatu zaprezentował się Chór 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Kozienickiego Domu Kultury. Obie 
formacje zaprosiły zebranych do 
wspólnego kolędowania.

Następnie na ustawionej przed 
pływalnią scenie pojawili się go-
spodarze spotkania: Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, 
Starosta Powiatu Kozienickiego 
Andrzej Jung, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rafał Sucher-
man, Wiceprezes ds. Korpora-
cyjnych Enea Wytwarzanie Jan 
Mazurkiewicz oraz proboszczo-
wie obu kozienickich parafii: ks. 
kanonik Kazimierz Chojnacki  
i ks. dziekan Władysław Sarwa.

Proboszcz parafii pw. Święte-

go Krzyża Kazimierz Chojnacki 
przeczytał fragment Ewangelii 
św. Łukasza, poprowadził mod-
litwę i poświęcił opłatki, które 
chwilę potem wolontariusze 
rozdali wszystkim uczestnikom  
spotkania.

Moc świątecznych życzeń
Następnie odbyło się sym-

boliczne przekazanie światełka 
pokoju, po czym gospodarze 
uroczystości złożyli wszystkim  
najlepsze życzenia.

– Niech ten wyjątkowy czas 
przyniesie państwu wiele radości, 
harmonii i spokoju. Niech będą 
to święta spędzone w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze, bez zbęd-
nego pośpiechu, bez trosk i zmar-
twień, a z radosną kolędą na us-
tach, bo czas narodzin Chrystusa 
to czas radości – mówił burmistrz 
Piotr Kozłowski. – A to Świateł-
ko Pokoju, które jest symbolem 
miłości, pokoju i nadziei, niech 

rozbłyśnie na każdym wigilijnym  
stole – dodał burmistrz.

Chwilę potem wszyscy zebrani 
na placu, m.in. samorządowcy, 
przedstawiciele służb i instytucji, 
szkół, organizacji pozarządowych, 
mieszkańcy Ziemi Kozienickiej, 
podzielili się opłatkiem i złożyli 
sobie indywidualne życzenia.

Hej kolęda, kolęda!
Kolejnym punktem programu 

był występ laureatów pierwszych 
miejsc X Konkursu Kolęd i Pasto-
rałek „Na Ten Nowy Rok”, który 
odbył się tydzień wcześniej w Ko-
zienickim Domu Kultury im. Bogu-
sława Klimczuka.

Słuchając kolęd w wykonaniu 
młodych artystów można było 
skosztować pysznych, wigilij-
nych specjałów. Na tegoroczne 
spotkanie przygotowano 22 tys. 
pierogów, 500 litrów barszczu 
czerwonego, 1,5 tys. racuchów 
z jabłkami, 110 litrów kapusty 
z grochem, 300 krokietów, 600 
porcji łazanek i 50 litrów kapusty 
z grzybami. Wszystko po to, aby 
uczestnicy X Spotkania Wigilijne-
go nie wrócili do domu głodni.

Na koniec na scenie wystąpił 
Zespół Gospel, działający przy 
Młodzieżowym Domu Kultury 
im. Heleny Stadnickiej w Rado-
miu. Formacja zaprezentowa-

ła kolędy i piosenki świąteczne 
w swoich autorskich, bardzo  
ciekawych aranżacjach.

Podczas całego spotkania, 
na przepięknych świątecznych 
straganach, można było nabyć 
wyjątkowe prezenty, np. włas-
noręcznie przygotowane ozdoby, 
bombki i stroiki. Stoiska kusiły 
cudnymi barwami. Tradycyjnie, 
nie mogło zabraknąć też żywej 
szopki, którą szczególnie chętnie  
odwiedzali najmłodsi.

W organizację świątecznego 
spotkania zaangażowanych było 
blisko 40 instytucji i organizacji,  
a przygotowaniami kierował 
Urząd Miejski w Kozienicach.
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GMINA JEDLIŃSK

Dzieciaki z gminy 
na meczu siatkówki

Wigilia na Rynku w Jedlińsku

Już po raz kolejny grupa uczniów ze szkół z gminy 
Jedlińsk mogła oglądać zmagania najlepszych  
w kraju drużyn siatkówki mężczyzn.

Życzenia, łamanie się opłatkiem, kolędowanie i wigilijne potrawy. To wszystko 
na tradycyjnej już Wigilii dla mieszkańców gminy Jedlińsk, która odbyła się w 
minioną niedzielę, 17 grudnia na Rynku w Jedlińsku.

A wszystko to dzięki „Partner-
stwu Regionalnemu” Stowarzy-
szenia Cerrad Czarni Radom, w 
którym od kilku lat uczestniczy 
Gmina Jedlińsk. – W ramach 
naszej współpracy siatkarze ra-
domskiej drużyny np. odwiedza-
ją nasze szkoły, gdzie prowadzą 
pokazowe treningi i rozgrywają z 
młodzieżą mecze, uczniowie na-
tomiast mają możliwość korzy-
stania z bezpłatnych wejściówek 
na mecze i kibicowania zawodni-
kom w rozgrywkach PlusLigi – in-
formuje Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk. – W ubiegłym 
tygodniu kolejna grupa uczniów 
oglądała w Radomiu mecz Cer-
radu z ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – 
dodaje wójt Dziewierz.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam  4 opony zimowe 
nieużywane rozm. 145/70 cena 
30zł/.szt.  Tel 795-437-866
• Sprzedam felgi stalowe z opo-
nami zimowymi 4szt.  165/80 
R13 Stan bardzo dobry. Cena 
250zł komplet. tel. 500-787-904

TOWARZYSKIERÓŻNE

• 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 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 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
• 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

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

• 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 
związek Tel. 502- 670-534

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

Zagubiono kartę pojazdu 
oraz 

kluczyk do Skoda Octavia 
nr rej. WKZ95RU 

Dla znalazcy nagroda
 nr tel. 604-129-698
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Na przestrzeni dwóch dni - 6 i 7 grudnia - w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród 
Jordanowski” odbył się Mikołajkowy Turniej Szachowy. Zawodnicy konkurowali 
w jednej z trzech kategorii wiekowych: PSP IV-VI - pierwszego dnia oraz PSP 

I-III, PSP VII-PG, dnia drugiego. Łącznie w zawodach wzięło udział 52 uczniów: z PSP 
nr 3 w Kozienicach oraz uczestnicy koła szachowego z OPP „OJ”. Rozegrano pięć rund z 
kojarzeniem uwzględniającym poziom zaawansowania podczas partii po 10 minut na 
zawodnika.

Kozienice. Ogród Jordanowski: dla ciała i umysłu

Szachiści z podium z rąk Dy-
rektor OPPOJ, Urszuli Strzelczyk 
otrzymali gratulacje, dyplomy 
oraz upominki książkowe, wszy-
scy uczestnicy breloczki szacho-
we oraz słodki prezencik. Turniej 

sędziowali: Henryk Motyka oraz 

Piotr Bożedajek, nauczyciele  
placówki. 

Klasyfikacja obejmowała 1-4 
miejsce, następne 5 miejsca ex 
aequo.  

kat. PSP IV-VI (38)

I miejsce Kamil Gołębiak P S P 
nr 3 w Kozienicach

II miejsce Mateusz Jasek   
OPP"OJ"

III miejsce Bartek  Spyra PSP nr 
3 w Kozienicach

kat. PSP I-III (10)
I miejsce Antoni Pierzchała 

OPP"OJ"
II miejsce Błażej Baran OPP"OJ"
III miejsce Bartosz Jasek PSP nr 

3 w Kozienicach
kat. PSP VII-VIII i PG (4)
I miejsce Igor Urban OPP"OJ"
II miejsce Mateusz Jarosz 

OPP"OJ"
III miejsce Oliwia Sygocka 

OPP"OJ"

W sobotę 8 grudnia odbył 
się Mikołajkowy Turniej Teni-
sa Stołowego. Do konkurencji 
zgłoszono 51 zawodników:

z Brzózy, Ursynowa, Zajezie-
rza, Janikowa oraz Kozienic. 
Rywalizowano w sześciu kate-
goriach wiekowych w systemie 
pucharowym. 

Zdobywcom pierwszych 

trzech miejsc Dyrektor OPPOJ, 
Urszula Strzelczyk wręczyła dy-
plomy, wszystkim uczestnikom 
medale oraz słodki prezencik.

kat. dziewczęta PSP I-III (2)
I miejsce, Zuzanna Baran, 

PSP Cecylówka-Brzózka
II miejsce, Julia Rzepka, PSP 

Cecylówka-Brzózka

kat. chłopcy PSP I-III (2)
I miejsce, Jan Kamiński, PSP 

Ursynów 
II miejsce, Szymon Micki-

weicz, PSP Ursynów

kat. chłopcy PSP IV-VI (27)
I miejsce, Jan Kopyt, PSP nr 3 

w Kozienicach
II miejsce, Mikołaj Wojcie-

szek, PSP Janików
III miejsce, Dominik Węsek, 

PSP Brzóza.

kat. dziewczęta PSP IV-VI (7)
I miejsce, Maria Prysiażniuk, 

ZSP Zajezierze
II miejsce, Jagoda Krawczyk, 

PSP Janików / UKS Jarusie
III miejsce, Kornelia Krześ-

niak, PSP nr 3 w Kozienicach

kat. dziewczęta PG (3)
I miejsce, Julia Witek, PG Ur-

synów
II miejsce, Weronika Duszka, 

PG Brzóza
III miejsce, Natalia Tarczyń-

ska. PG Ursynów

kat. chłopcy PG (10)
I miejsce, Krystian Marczew-

ski, PSP Ursynów
II miejsce, Mateusz Chrza-

nowski, PSP Ursynów
III miejsce, Kacper Koral, PSP 

Ursynów.
Turniej sędziowali nauczycie-

le placówki: Anna Sobota, Hen-
ryk Motyka oraz Piotr Bożedajek.

J.J.
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Dynamiczny rozwój moto-
ryzacji w okresie ostatnich 
dziesięciu lat powoduje stały 
wzrost natężenia ruchu. Wraz 
z rozwojem motoryzacji wzra-
sta zagrożenie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Ten stan 
rzeczy nakłada na Policję w 
coraz większym stopniu po-
trzebę podejmowania działań 
zmierzających do podniesienia 

poziomu dyscypliny oraz kul-
tury wśród uczestników ruchu 
drogowego. Poprawa stanu 
bezpieczeństwa na drogach, to 
jedno z najważniejszych zadań 
Policji. W profilaktyce ruchu 
drogowego, bardzo istotne jest 
uświadamianie, jakie zagroże-
nia „czyhają” na uczestników 
ruchu. Dlatego, oprócz bez-
pośrednich działań na drodze, 

prowadzone są też w szero-
kim zakresie różnego rodzaju 
kampanie społeczne, działania 
profilaktyczno - edukacyjne. 
Oprócz kształtowania właści-
wych zachowań, uświadamiają 
one też, jak należy postępować, 
kiedy np. zauważymy niepoko-
jące sytuacje, czy też zdarzenia 
na drodze, których nierzadko 
jesteśmy świadkami.  Dlatego 
w ramach współpracy z Domem 
Kultury w Zwoleniu,  Komenda 
Powiatowa Policji w Zwole-
niu zaopatrzyła kino w krótkie 
spoty które będą wyświetlane 
przed seansami filmów. Filmy 
mają na celu uświadomienie 
wszystkim uczestnikom ruchu 
drogowego zagrożenia związa-
ne z bezpieczeństwem na które 
sami mamy wpływ.

K.G  

DIETETYK RADZI

Głowaczów.Mała Ojczyzna – bliska i daleka  

Zwoleń. Seans i bezpieczeństwo na drodze

Jak nauczyć szacunku i miłości do swojego regionu?  Przede 
wszystkim należy poznać jego historię, dostrzec walory , 
docenić ludzi, którzy go reprezentują.  

Realizując te cele,  w Publicznej 
Szkole Podstawowej im . Tade-
usza Kościuszki w Głowaczowie 
30 listopada 2018 roku zorga-
nizowano spotkanie autorskie z 
najwybitniejszą poetką ludową 
Ziemi Radomskiej – p. Zofią Ku-
charską. Autorka poezji ludowej  
opowiedziała o swoim życiu i 
dorobku literackim. Następnie 
zaprezentowała kilkanaście włas-
nych utworów inspirowanych 
doświadczeniami życiowymi, 
wspomnieniami, pięknem Pusz-
czy Kozienickiej  czy ważnymi wy-
darzeniami  z historii kraju.  Pani 
Kucharska chętnie odpowiedzia-
ła na szereg uczniowskich pytań.  
Na koniec wszyscy zainteresowa-
ni mogli zdobyć autograf , zrobić 
pamiątkowe zdjęcie czy zakupić   

ostatni tomik autorki  pod tytu-
łem „Złote ziarna”. 

Spotkanie z p. Zofią Kucharską 
to kolejne spotkanie z nietuzin-
kową osobą  na stałe związaną z 
Ziemią Kozienicką. Dzięki niemu 
uczniowie  mieli możliwość po-
znania  piękna poezji ludowej. 
Bez wątpienia  spotkania z tak 
interesującymi ludźmi to jedna 
z najciekawszych form propa-
gowania wiedzy o literaturze i 
nie tylko. To również aktywna 
zachęta do czytania i sposob-
ność do rozwijania  wrażliwo-
ści uczniów.  Spotkanie  z panią 
Zofią Kucharską, już kolejne w 
ostatnich latach, to za każdym 
razem cenne doświadczenie i 
inspiracja do poznawania piękna  
naszego regionu.

Mimo wielu przedsięwzięć podejmowanych przez 
Policję i inne podmioty działające na rzecz bezpie-

czeństwa w ruchu drogowym, niezmiennym pozosta-
je fakt, że przede wszystkim bezpieczeństwo zależy od 
samych uczestników ruchu drogowego. Lekceważenie 
przepisów, zasad bezpiecznego poruszania się po dro-
gach, a często kompletny brak wyobraźni prowadzi do 
wypadków drogowych, szczególnie tych najtragiczniej-
szych w skutkach. 
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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!


