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Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim Paniom wielu słodkich chwil.
By miłość spotkała się z przeznaczeniem,

a nieśmiałość przeplatała z myślami pożądania.
Niebo niech w Wasze okna się zakrada

uśmiechem budząc dzień
a usta jeszcze lekko uśpione wyszepczą
- kocham cię życie i chcę być kochana.

Tego Wam życzy Emanuel Zawodnik

Wszystkim 
przedstawicielkom 

płci pięknej składamy 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, pomyślności 
i samych pięknych dni 

w życiu. 

Życzymy by uśmiech 
rozpromieniał Wasze 
twarze i byście zawsze 

czuły się doceniane.

Redakcja
Tygodnika OKO

Dzień Kobiet
2019



2 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl5(393) 7 marca 2019

TYGODNIK

Ks. Janusz Bańkowski wyraził 
zadowolenie, że organizatorzy na 
obchody w tym roku wybrali koś-
ciół św. Józefa, gdyż jak podkreślił, 
Siostry ze Zgromadzenia Francisz-
kanek od Cierpiących w tych trud-
nych czasach dla Polski były też 

prześladowane.
Dzień „Wyklętych” został zorga-

nizowany przez:
Związek Piłsudczyków, Światowy 

Związek Żołnierzy AK, Publiczną 
Szkołę Podstawową Nr 4, Parafię 
Świętego Józefa, Stowarzyszenie 

Pamięć i Przyszłość oraz Tygodnik 
„OKO”.

Patronat honorowy nad uroczy-
stością objął – Burmistrz Miasta i 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. 

W uroczystościach uczestniczy-
li: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej – Dariusz Bąk, Burmistrz 
Gminy Kozienice – Piotr Kozłowski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej – 
Rafał Sucherman, Dyrektor Pub-
licznej Szkoły Podstawowej Nr 4 
w Kozienicach - Tomasz Trela,  Jan 
Chryzostom Czachowski – którego 
pra-pra-pra-dziadek płk. Dionizy 
Czachowski był dowódcą oddziału 
leśnego w czasie powstania stycz-
niowego, ks. Sylwester Rafałowski 
- który wraz z rodziną został zesła-
ny na 6 lat na Syberię, oraz Pocz-
ty Sztandarowe: Kombatantów i 

Więźniów Politycznych Koło Gar-
batka, Światowego Związku Żoł-
nierzy AK Koło Kozienice oraz Koło 
Szydłowiec, Związku Weteranów i 
Rezerwistów Wojska Polskiego w 
Kozienicach, Nadleśnictwa Dobie-
szyn, Publicznej Szkoły Podstawo-
wej Nr 3 oraz Nr 4 w Kozienicach, 
Kozienickiego Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznych, Skau-
tów Europy z Kozienic, Związku 
Harcerzy Rzeczypospolitej Polskiej, 
Ochotnicze Straże Pożarne oraz 
mieszkańcy Ziemi Kozienickiej.

W wystąpieniu okolicznościo-
wym Marian Śledź powiedział:

„...Dzisiaj z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” spotykamy się, jak co roku, 
aby pamięć o nich przywrócić. 

Trzeba o Nich pamiętać. Nazy-
wano Ich bezczelnie w komuni-
stycznej propagandzie „bandyta-
mi”, „zaplutymi karłami reakcji”, 
„faszystami”, by tylko zabić pamięć 
o Nich w Narodzie, a Ich rodziny 
skazane były na rolę obywateli 

drugiej kategorii.
To Oni podjęli trud heroicznej 

walki o niezawisłą i niepodległą 
Polskę, o godność, honor i ducha 
Polskiego Narodu. Za co zapłacili 
wysoką czy nawet najwyższą cenę: 
byli prześladowani, torturowani, 
umierali w celach więziennych w 
strasznych mękach, zabijani pod-
czas spreparowanych próbach 
ucieczek, strzelano do nich tak, 
aby zabić, często rannych pozo-
stawiano w szczerym polu, aby się 
wykrwawili, nie dopuszczając leka-
rza ani księdza z ostatnią posługą. 
Rodzinom nie wydawano ciała, 
zamordowanych zakopywano w 
nieznanych bezimiennych mogi-
łach…”

W uroczystościach wystąpiła 
też młodzież z Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Kozienicach, 
przygotowana przez nauczyciela 
Grzegorza Kocyka oraz uczennice: 
Natalia i Sandra ze  Szkoły Muzycz-
nej w Kozienicach przy akompa-
niamencie Pana Patryka Walczaka. 
W sposób profesjonalny zostały 
zaprezentowane wiersze i pieśni 
patriotyczne.

Było też kilka wystąpień przyby-
łych gości, m.in. głos zabrał Poseł 
na Sejm Dariusz Bąk podkreślając 
zadowolenie z odbywających się 
corocznych obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych” w Kozienicach, w których 
uczestniczy już od lat.  

Po zakończeniu uroczystości pod 
Pomnikiem Niepodległości w Ko-
zienicach został złożony wieniec 
w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” 
przez posła na Sejm Dariusza Bąka, 
wraz z przedstawicielami władz 
miejskich w Kozienicach oraz Sto-
warzyszenia Pamięć i Przyszłość.
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BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami( tekst jedn. Dz. U z 2018 

r. poz. 2204, poz. 2348 ).
I n f o r m u j e

że w dniach od 01 do 22 marca 2019 r. na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach ul. Parkowa 5, 

został podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kozie-
nice, położonej w Wólce Tyrzyńskiej. Nieruchomość oznaczona 

numerem działki 33/3  
o powierzchni 741m2. Dla nieruchomości prowadzona jest 

księga wieczysta KW RA1K/00056079/9. Nieruchomość przezna-
czona do zbycia w drodze przetargu.

Wykaz został zamieszczony również na stronach interneto-
wych urzędu: www.kozienice.pl, bip.kozienice.pl
Szczegółowe informacje pok. nr 3 tel. 48 611-71-32.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami( tekst jedn. Dz. U z 2018 

r. poz. 2204, poz. 2348 ).
I n f o r m u j e

że w dniach od 01 do 22 marca 2019r. na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach ul. Parkowa 5, został 
podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz nie-
ruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kozienice, 

przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzeda-
żą udziału w gruncie. Nieruchomości położona w Kozienicach 
ul. Warszawska nr 30, oznaczona numerem działki 2369/6 o 

pow. 370 m2 KW RA1K/ 00025831/3.
Wykaz został zamieszczony również na stronach interneto-

wych urzędu: www.kozienice.pl, bip.kozienice.pl                       
Szczegółowe informacje pok. nr 3 tel. 48 611-71-32.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, 

poz. 2204, 2348 oraz poz. 270 z 2019 roku)
informuje

że w dniach od 1 marca 2019 roku do dnia 22 marca 2019 
roku na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kozienicach, ul. Parkowa 5 oraz na stronach internetowych 

Urzędu został podany do publicznej wiadomości , na okres 21 
dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierża-
wę w drodze bezprzetargowej położonej w Kozienicach przy ul. 

Warszawskiej stanowiącej działkę ew. nr 2369/23-cz.
Szczegółowe informacje w pok. Nr 4 tel (48) 611 71 34.

Dyrektor 
Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
                                          

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), oraz Zarządze-
nia Nr 516/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 22 sierpnia 2018 roku w spra-
wie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi jednostki budżetowej „Zarządzanie 
Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice” 

informuje
że w dniach od 07.03.2019 r. do 28.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 

przy ul. Parkowej 5 w Kozienicach, w siedzibie jednostki Zarządzanie Mieniem Ko-
munalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach oraz na stronach 
internetowych: Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Zarządzania Mieniem Komunal-
nym Gminy Kozienice, został podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetar-
gowej, położonej w Świerżach Górnych gm. Kozienice, działka o nr ewidencyjnym 
18/57, KW RA1K/00009464/1. 

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie jednostki ZMKGK przy ul. Radom-
skiej 36, 26-900 Kozienice (pokój Działu Techniczno-Administracyjnego w godz. 
8:00-15:00, telefon stacjonarny 48 614 43 88, telefon komórkowy 784 921 723). 

         Dyrektor 
        mgr Robert Gregorczyk 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Kozienicach 2019
02.03.2019 r. w Kozienicach o godz. 12.00 odbyły się uroczystości obchodów Naro-

dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w  kościele świętego Józefa przy Zgro-
madzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Mszę św. odprawił ksiądz Janusz Bań-
kowski i ks. Florian Rafałowski.
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 Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski: 
Prawo i Sprawiedliwość zawsze było, jest i będzie partią wiarygodną
R.: Panie Marszałku, na 

początku naszej rozmowy 
chciałabym zapytać o nowe 
propozycje programowe 
Prawa i Sprawiedliwości 
przedstawione na konwencji 
partii. Czy uda się je zreali-
zować?

S. K.: Na lutowej konwen-
cji prezes Prawa i Sprawied-
liwości Jarosław Kaczyński 
zaprezentował „nową piąt-
kę PiS”, czyli nowe, świetne 
propozycje programowe dla 
różnych grup Polaków. Od 1 
lipca tego roku programem 
„Rodzina 500+” zostanie ob-
jęte pierwsze dziecko. Jest to 
ważna zmiana, ponieważ w 
mojej ocenie nie ma lepszej 
inwestycji niż inwestycja w 
dzieci, zwłaszcza w czasach 
starzejącego się społeczeń-
stwa w Europie. Zapowie-
dzieliśmy również pomoc dla 
ludzi młodych do 26 roku ży-
cia, by ułatwić im start życia 
zawodowego w Polsce, by nie 
byli zmuszeni wyjeżdżać za-
granicę. Pomoc ta będzie po-
legać na likwidacji obowiąz-
ku płacenia podatku PIT dla 
pracowników. Trzecią propo-
zycją jest obniżenie kosztów 
pracy poprzez podniesienie 
sumy zaliczanej do koszów 
pracy. Bardzo szybko, ponie-
waż już w maju zostanie wy-
płacona tzw. „trzynastka” dla 
emerytów i rencistów w wy-
sokości minimalnej emery-
tury tj. ok. 1100 zł. Ważnym 
punktem programowym jest 
również przywrócenie połą-
czeń PKS, które są obecnie 
masowo likwidowane. Brak 
połączeń powoduje wyklu-
czenie mieszkańców mniej-
szych gmin. Zamierzamy, w 
porozumieniu z samorząda-
mi, poprzez dopłaty do ceny 
paliwa przewoźników, przy-
wrócić wiele połączeń, któ-
re są niezbędne dla rozwoju 
Polski powiatowej, Polski 
prowincjonalnej.  

R.: Czy państwo polskie 
stać na realizację tych zapo-
wiedzi?

S. K.: Prawo i Sprawied-
liwość zawsze była, jest i 
zawsze będzie partią wiary-
godną i skoro obiecujemy, 

że zrealizujemy te zamie-
rzenia to tak się stanie. W 
2015 roku podczas dwóch 
kampanii: prezydenckiej i 
parlamentarnej zaprezento-
waliśmy spójny plan rozwo-
ju Polski i większość naszych 
planów udało się wcielić 
w życie. Tak będzie i teraz. 
Środki finansowe na zrealizo-
wanie wyżej wymienionych 
propozycji mają pochodzić z 
ponadplanowych dochodów 
budżetowych, uszczelniania 
systemu podatkowego, a tak-
że oszczędności w wydatkach 
administracyjnych. Pragnę 
przypomnieć, że jednym z 
największych osiągnięć rzą-
dów Zjednoczonej Prawicy 
jest uszczelnienie systemu 
podatkowego, skuteczna 
walka z mafiami vatowskimi 
i paliwowymi. Dzięki temu 
mamy więcej pieniędzy w 
budżecie, które możemy 
skierować z powrotem do 
różnych grup społecznych. 

Proszę zauważyć, że 2018 
rok zakończyliśmy rekordo-

wo niskim deficytem na po-
ziomie 10,4 mld zł. Jest to 
najniższy deficyt od 20 lat, 
co wskazuje, że nasze pań-
stwo funkcjonuje uczciwie. 
Przez wiele lat przed naszy-
mi rządami skarb państwa 
był okradany na szacunkową 
łączną sumę ok. 250 mld zł. 
Powstrzymanie niekontro-
lowanego wycieku środków 
finansowych owocuje tym, 
że bez obaw o stan budże-
tu możemy wprowadzać w 
życie kolejne programy spo-
łeczne i pozytywnie wpływać 
na wzrost zasobności portfeli 
Polaków. 

R.: Wybory do Parlamentu 
Europejskiego zostały zapo-
wiedziane na 26 maja. Jakie 
są Pana przewidywania co 
do wyniku wyborów?

S. K.: Przede wszystkim 
chciałbym, aby jak najwięcej 
ludzi poszło do urn wybor-
czych, by zagłosowało w tych 
wyborach, ponieważ każdy 
głos, każdego wyborcy zade-
cyduje o kształcie Unii Euro-

pejskiej. W 13 okręgach wy-
bieramy 51 europosłów, już 
zaprezentowaliśmy kandy-
datów zajmujących pierwsze 
i drugie miejsce. Są to znane 
nazwiska sprawnych polity-
ków, polskich patriotów, ale 
także proeuropejczyków. W 
naszym okręgu, który jest 
bardzo duży, ponieważ obej-
muje całe Mazowsze z wyłą-
czeniem Warszawy, z miejsca 
numer 1 będzie kandydował 
obecny wicemarszałek Se-
natu RP Adam Bielan. Na-
tomiast obecny europoseł 
Zbigniew Kuźmiuk startuje 
z miejsca trzeciego. Wierzę, 
że obydwaj panowie uzyska-
ją świetne wyniki wyborcze.  
Wszyscy wyborcy muszą za-
dać sobie pytanie czy będą 
głosować za silną Polską w 
Europie, której chce Prawo i 
Sprawiedliwość, czy za bra-
kiem programu Koalicji Euro-
pejskiej lub projektem Wios-
na niewiarygodnego polityka 
Roberta Biedronia.

R: À propos Koalicji Euro-

pejskiej. Czy w Pana ocenie 
Polskie Stronnictwo Ludowe 
podjęło złą decyzję o przy-
stąpieniu do szerokiej koali-
cji tworzonej między innymi 
przez Grzegorza Schetynę?

S. K.: Bardzo złą. Partia 
określająca się jako centro-
wa, chadecka, z wieloletnimi 
tradycjami traci swoją tożsa-
mość. Staje w jednym szere-
gu z byłymi działaczami PZPR 
oraz partiami mocno liberal-
nymi mówiącymi o likwidacji 
KRUS, walczącymi z kościo-
łem i religią. Rozmawiałem z 
działaczami PSL „na dole”, w 
strukturach niższego szczeb-
la i w większości są zdegu-
stowani taką decyzją. Zasta-
nawiają się jak wytłumaczyć 
swoim wyborcom ten ruch, 
jak teraz mówić o programie 
skoro ich koalicjanci mają tak 
naprawę zupełnie przeciw-
stawne poglądy.  

R.: Dziękuję za rozmowę.
S. K.: Dziękuję i pozdra-

wiam Czytelników.
Redaktorka

www.stanislawkarczewski.pl

s.karczewskibiuro@wp.pl       

www.facebook.com/stanislawkarczewski

www.twitter.com/stkarczewski

Zapraszam do moich biur: 
w Nowym Mieście nad Pilicą: ul. Szeroka 12 A/B, czynne w: poniedziałki godz. 9:00-15:00; wtorki godz. 9:00-17:00; środy, 

czwartki, piątki godz. 13:00-17:00, w Grójcu: ul. Piłsudskiego 4 (I Piętro), czynne w: środy godz. 14:00-18:00; czwartki godz. 
9:00-12:00; piątki godz. 14:00-18:00, w Warce: ul. Warszawska 45 (budynek Centrum Sportu i Rekreacji), czynne w środy 
godz. 9:00-13:00.
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Bieliki to największe ptaki dra-
pieżne żyjące w naszym kraju, 
zwyczajowo zwane także orłami 
bielikami. Według wielu heral-
dyków są one pierwowzorem 
naszego godła państwowego. 
Do zakładania gniazd wymagają 
rozległych, dojrzałych i zdrowych 
drzewostanów, których wokół 
Kozienic nie brakuje. Jednym z 
podstawowych warunków do 
bytowania bielików jest obec-
ność zbiorników wodnych, sta-
wów, dolin rzecznych obfitują-
cych w ryby i ptaki wodne, które 
są źródłem pokarmu dla tych 
drapieżnych ptaków. W Puszczy 
Kozienickiej, w lasach po drugiej 
stronie Wisły czy w międzyrze-
czu Radomki i Pilicy gniazduje 
kilka par tych królewskich pta-
ków. W bezpośrednim sąsiedz-
twie Elektrowni Kozienice znaj-
duje się jedna z głównych ostoi 
zimowania ptaków na Wiśle. 
Spotkać tu można liczne kormo-
rany, czaple białe i siwe, kaczki, 
tracze oraz łabędzie, które żywią 
się rybami z Wisły. Wszystkie te 
warunki sprawiają, że otoczenie 
naszej elektrowni jest sprzyjają-
cym miejscem dla bielików za-
równo w okresie zimowania jak 
i początku okresu lęgowego, a w 

późniejszym czasie jako baza że-
rowania dla karmienia młodych.

- Koniec zimy jest czasem kie-
dy bieliki są szczególnie widocz-
ne – mówi Jacek Tabor, prezes 
Mazowiecko – Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego, 
które sprawuje nadzór przyrod-
niczy nad Elektrownią Kozienice 
- Łącznie o tej porze roku przy 
samej elektrowni można spotkać 
codziennie po kilka osobników, 
zarówno młodych jak i doro-
słych. Zdobywają pokarm, prze-
siadują na okolicznych drzewach 
i regularnie zapuszczają się na 
teren samej elektrowni. W ostat-
nich dniach uważny obserwator 
mógł dostrzec w kanale pobo-
ru wody, czy w miejscu zrzutu 
podgrzanej wody wyjątkowe 
polowania młodych bielików na 
zimujące ptaki wodne. Z napraw-
dę bliskiej odległości można było 
obserwować zręczne akcje tych 
potężnych ptaków, pikowania, 
pogonie za uciekającymi kormo-
ranami, czy czaplami. To wszyst-
ko działo się tuż obok bloków, 
instalacji, linii wyprowadzenia 
mocy i miejsc poboru wody.

Zdaniem prezesa MŚTO pa-
sjonująca była też obserwacja 
tokowania (zalotów w okresie 

godowym) pary dorosłych bieli-
ków bezpośrednio nad nowym 
blokiem nr 11 i jego chłodnią ko-
minową.

- Przez kilka minut ptaki wy-
konywały ewolucje i powietrz-
ne tańce, przelatując nad kłę-
bami pary wodnej unoszącej 
się z kominowej chłodni. Było 
to zjawisko bardzo spektaku-
larne i dało się zauważyć, że te 
majestatyczne ptaki niewiele 
sobie robiły z obecności komi-
nów i chłodni. Czyżby te pięk-
ne ptaki postanowiły na dłużej 
zadomowić się w pobliżu elek-
trowni? – pyta Jacek Tabor, wy-
rażając też nadzieję, że wiele 
inicjatyw prośrodowiskowych 
podejmowanych przez Eneę 
Wytwarzanie pozwoli na zacho-
wanie tego gatunku nad Wisłą  
i w lasach Puszczy Kozienickiej.

To, że kozienicka elektrownia 
od lat podejmuje inicjatywy 
związane ze środowiskiem po-
twierdza Mirosław Kowalczyk, 
kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska w Enei Wytwarzanie

- Działania zmierzające do 
poprawy jakości środowiska 
przyrodniczego zarówno terenu 
zakładu jak i obszarów sąsied-
nich stanowią jeden z prioryte-

tów naszej spółki. – podkreśla – 
Wprowadzony też został nadzór 
przyrodniczy, będący swoistego 
rodzaju „pogotowiem ekolo-
gicznym”. Ze strony wykwalifi-
kowanych przyrodników nadzo-
rowane są prace nad wszelkiego 
rodzaju inwestycjami, ruchem 
ciężkiego sprzętu, przebudową 
obiektów, wykonywaniem za-
biegów pielęgnacyjnych i cięć w 
drzewostanie. W promieniu 10 
km wokół zakładu prowadzo-
ny jest monitoring porównaw-
czy stanowisk ptaków, ssaków, 
płazów i gadów, analizowana 
jest ponownie roślinność, wy-
wieszane są specjalne budki  
dla nietoperzy.

W celu ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń i pyłów do atmosfe-
ry, Enea Wytwarzanie od lat in-
westuje w modernizację i buduje 
nowe urządzenia oraz instalacje. 
Bloki energetyczne Elektrowni 
Kozienice wyposażone są w wy-
sokosprawne elektrofiltry do wy-
chwytywania pyłu, instalacje od-
siarczania spalin ograniczające 
emisję tlenów siarki oraz instala-
cje odazotowania spalin służące 
do wychwytywania związków 
azotu. Najnowsze osiągnięcia 
technologiczne i najbardziej za-
awansowane prośrodowiskowe 
rozwiązania w skali europejskiej 
zastosowano przy zakończonej  
w 2017 roku budowie bloku 11.

Młodociany bielik. Fot. Artur Taborn 

Królewskie bieliki w Elektrowni Kozienice

Artur Moroz najlepszym tenisistą 
stołowym Grupy Enea 

Tokujące bieliki i młode osobniki polujące na zimowe ptaki wodne można było zaobserwo-
wać  w ostatnich tygodniach na terenie… Elektrowni Kozienice. W tym okresie spotkać tu 

można również liczne kormorany, czaple białe i siwe, kaczki, tracze oraz łabędzie. A wszystko 
to dzięki działaniom spółki na rzecz środowiska.

Kilkudziesięciu obecnych oraz emerytowanych Pracowników Grupy Enea wzięło udział w 
trzeciej edycji Mistrzostw Grupy Enea w Tenisie Stołowym w Kozienicach. Bezapelacyjnym 

zwycięzcą turnieju został Artur Moroz z Enei Wytwarzanie, który zajął pierwsze miejsce za-
równo w swojej kategorii wiekowej, jak i w kategorii open. Mistrzostwa rozegrano w hali 
sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

Poza silną reprezentacją go-
spodarzy z Elektrowni Kozienice 
w mistrzostwach wystartowa-
li również Pracownicy Grupy z 
Poznania, Połańca, Inowrocła-
wia, a nawet z Międzyzdrojów  
i Szczecina. 

Zawodnicy zmierzyli się w 
czterech kategoriach, w sumie 
rozegrano ponad sto spotkań, 
emocji nie brakowało. W kate-
gorii kobiet pierwsze miejsce 
zajęła Anna Kamela z Enei Wy-
twarzanie, drugie Elżbieta Dolot 
z Enei Centrum, a trzecie Paulina 
Tęcza - również Enea Wytwarza-
nie. Wśród mężczyzn do 40 roku 
życia najlepszy okazał się Piotr 
Kołdyka z Poznania, który tym 

samym obronił tytuł z ubiegłego 
roku. Na drugim stopniu podium 
stanął Marcin Pawlak, również 
reprezentujący Poznań, a trzeci 
był kozieniczanin Jarosław Ko-
złowski. W kategorii mężczyzn 
powyżej 40 roku życia zwyciężył 
Artur Moroz z Enei Wytwarza-
nie. Na drugiej pozycji uplaso-
wał się Bohdan Jędrzejewski z 
Inowrocławia. Trzeci był Andrzej 
Skowron z Połańca. W najbar-
dziej prestiżowej kategorii open 
finałowy pojedynek stoczyli re-
prezentujący Klub Tenisa Stoło-
wego Kozienice Artur Moroz i 
Marcin Pawlak. Z bardzo zaciętej 
potyczki zwycięsko wyszedł Ar-
tur Moroz, który powtórzył tym 

samym sukces z ubiegłego roku. 
Najniższy stopień podium przy-
padł w udziale Piotrowi Kołdyce. 

Najlepsi zawodnicy otrzymali 
nagrody, medale oraz okazałe 
puchary, a wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymali upominki od 
sponsora wydarzenia – Enei Wy-
twarzanie. Oprócz wyróżnień dla 
najlepszych zawodników w każ-
dej kategorii dodatkowo uhono-
rowani zostali najstarsi zawodni-
cy turnieju, Zbigniew Dzikowski 
i Marek Płachta - emerytowani 
pracownicy Enei Wytwarzanie.

Współorganizatorem turnieju 
był Klub Tenisa Stołowego Kozie-
nice.

Enea Wytwarzanie sponsorem 
Grand Prix Polski w pływaniu 
w Kozienicach

Najlepsi polscy pływacy rywalizowali w weekend w zawo-
dach Grand Prix Polski w Kozienicach. Na starcie stanęło 

ponad dwustu zawodników. Wśród mężczyzn najlepszy był 
dwukrotny medalista mistrzostw świata – Wojciech Wojdak. 
Wśród kobiet zwyciężyła dwukrotna wicemistrzyni Europy – 
Alicja Tchórz. Enea Wytwarzanie była sponsorem tego spor-
towego wydarzenia.

Podczas dwóch dni zawodów 
w sumie rozegrano ponad 30 
konkurencji na kilku dystansach: 
od 50 do 800 metrów. Niespo-
dzianką zawodów było dopiero 
piąte miejsce wielokrotnego mi-
strza świata i Europy Radosława 
Kawęckiego na dystansie 100 
metrów stylem dowolnym, któ-
ry jednocześnie był dystansem 
sponsora.

– Jestem obecnie na etapie 
bardzo ciężkiego treningu i nie 
spodziewałem się po sobie do-
brego rezultatu. W Kozienicach 
dałem z siebie wszystko, ale 
na efekty muszę zaczekać kilka 
miesięcy – powiedział Radosław 

Kawęcki. Nagrodę Enei Wytwa-
rzanie odebrał Karol Ostrowski z 
klubu MKP Szczecin.

– Dziękuję Enei Wytwarzanie 
za moc i energię, jaka popłynęła 
do wszystkich uczestników te-
gorocznego Grand Prix. Gratulu-
ję zawodnikom, którzy uzyskali 
wartościowe wyniki oraz popra-
wili swoje rekordy życiowe – po-
wiedział Paweł Słomiński, prezes 
Polskiego Związku Pływackiego i 
były trener pływackiej kadry na-
rodowej. Grand Prix Polski w pły-
waniu w Kozienicach odbyło się 
już po raz siedemnasty.

Mateusz Pułkowski, 
fot. Kozienice24.pl
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GARBATKA-LETNISKO

Dzień Sołtysa w Gminie Garbatka-Letnisko 

„Paryż nocą”- Bal Absolwentów ‘2019

11 marca przypada Ogólnopolski Dzień Sołtysa – to wyjątkowe święto podkreśla istotną 
rolę osoby Sołtysa w polskiej wsi. Z tej okazji spotkanie Teresy Fryszkiewicz – Wójta 

Gminy Garbatka-Letnisko z Gospodarzami sołectw w dniu 5 marca, miało uroczysty charakter.

Sołtys stoi na czele Sołectwa 
i jest przedstawicielem lokalnej 
społeczności. Działa na pierwszej 
linii kontaktu z mieszkańcami, 
zna ich problemy, jak mało kto. 
Oczekiwania względem niego są 
szerokie - czasem musi być spo-
łecznikiem, czasem pośrednikiem 
w kontakcie z organami Gminy, a 
czasem nawet „psychologiem”.  

Dotychczasowa współpraca 
Sołtysów z Radą Gminy, Wójtem 
czy Urzędem - udowadnia, że je-
steście dobrze przygotowani do 
pełnienia tej funkcji, bo kontakty 
zawsze są profesjonalne, mery-
toryczne i rzeczowe, oparte na 

wzajemnym zrozumieniu – pod-
kreślali w swoich wypowiedziach 
Teresa Fryszkiewicz - Wójt i re-
prezentujący na spotkaniu Radę 
Gminy Garbatka-Letnisko Włodzi-
mierz Mazur – Przewodniczący . 
To dzięki zaangażowaniu Sołtysów 
udało się zrealizować wiele zadań 
ważnych dla sołectw i rozbudzić 
aktywność lokalnej społeczności. 
Za to wszystko Teresa Fryszkie-
wicz i Włodzimierz Mazur podzię-
kowali reprezentantom „małych 
ojczyzn” i życzyli dużo zdrowia, 
samych zawodowych i osobistych 
sukcesów, wytrwałości w realiza-
cji dalszych planów i zamierzeń.

Szczególne słowa uznania  i 
podziękowania zostały skiero-
wane do Jadwigi Kutyły – Sołtys 
Garbatki-Letnisko za 20-letnią 
działalność, na rzecz  Sołectwa 
Garbatka-Letnisko.

Do podziękowań i życzeń dołą-
czyły się obecne na uroczystości 
Marzena Pomarańska – Sekretarz 
Gminy i Marianna Krześniak – 
Skarbnik Gminy.

Drobne upominki z okazji świę-
ta Sołtysom wręczyli Wójt i Prze-
wodniczący Rady Gminy Garbat-
ka-Letnisko.

Izabela Szczepanek

OKO NA PIONKI
Rozpoczęto prace budowlane przy realizacji projektu „Zielone Pionki - 
zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”

W pierwszej etapie realizacji 
projektu zostanie odnowiony i za-
gospodarowany skwer przy ulicy 
Aleje Lipowe. Zgodnie z harmono-
gramem prac do końca kwietnia zo-
staną zrealizowane prace budow-
lane i przygotowawcze w zakres 
których wchodzą:

- nawierzchnie przepuszczalne, 
z kostki betonowej i płyt betono-
wych, oświetlenie parkowe, na-
wodnienie

- elementy małej architektury, 
ławki, kosze na śmieci, stojaki na 
rowery, karmniki dla ptaków itp.

- elementy edukacyjne dla dzieci 
oraz siłownia zewnętrzna.

Po zakończeniu tego etapu prac, 
nastąpi całościowe zagospodaro-

wanie tego terenu roślinnością. 
Planowane jest sadzenie drzew 
liściastych i iglastych, krzewów, by-
lin, roślin okrywkowych , pnączy, 
zakładanie żywopłotów liściastych 
i trawników.

W 2019 roku planuje się również 
odnowę terenów zielonych wzdłuż 
ul. Jana Pawła II – Park Linearny a w 
latach kolejnych tj. 2020-2021 od-
nowę zielni w następujących miej-
scach: Park Miejski Błonia przy ul. 
Niepodległości, Plac Konstytucji 3 
Maja, Staw Górny.

W ramach projektu na początku 
marca 2019 roku zostanie urucho-
miona strona internetowa pod na-
zwą zielone.pionki.pl, na której na 
bieżąco śledzić można postęp prac 

związanych z realizacją projektu.
Projekt „Zielone Pionki - Zago-

spodarowanie i odnowa terenów 
zieleni w krajobrazie miejskim” 
polega na przeprowadzeniu prac 
rewitalizacji ogólnodostępnych te-
renów zieleni publicznej w mieście. 
Dzięki realizacji projektu możliwe 
będzie lepsze wykorzystanie po-
tencjału oraz walorów krajobrazo-
wo - przyrodniczych miasta Pionki. 
Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko POIS.2.5/3/2016, 
działania 2.5 Poprawa jakości śro-
dowiska miejskiego, typ projektu– 
Rozwój terenów zieleni w miastach 
i ich obszarach.

Dariusz Dygas

23 lutego 2019 roku o godz. 16.00 w Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Królowej Jadwigi rozpoczął się bal ucz-

niów klas trzecich oddziałów gimnazjalnych i ósmoklasistów.
Tradycyjnie zabawa zaczęła się 

od uroczystego poloneza. Najpierw 
ten staropolski taniec zaprezento-
wali uczniowie klas ósmych, a póź-
niej gimnazjaliści. Zaskoczeniem 
był fakt, że pani dyrektor Agnieszka 
Babańca wystąpiła w parze z ucz-
niem klasy 3 a- Oskarem Łyjakiem. 
Wszyscy z ogromnym wzruszeniem 
podziwiali tańczącą młodzież, która 
doskonale radziła sobie ze skompli-
kowanymi figurami, co było zasługą 
pana Andrzeja Suwały - nauczyciela 
wychowania fizycznego.

Ksiądz Augustyn Rymarczyk, wójt 
Teresa Fryszkiewicz i przewodniczą-
cy Rady Gminy Włodzimierz Mazur 
życzyli wszystkim uczniom udanej 
zabawy i dobrych wyników podczas 
zbliżających się egzaminów.

Po dostojnie odtańczonym polo-
nezie pani dyrektor powitała gości, 
przedstawicieli samorządu gminne-
go, panią wójt Teresę Fryszkiewicz, 
pana przewodniczącego Rady Gmi-
ny Włodzimierza Mazura, księdza 
proboszcza Augustyna Rymarczy-
ka, księdza Filipa Lorenca, prze-

wodniczącą Rady Rodziców panią 
Aleksandrę Mieczyńską oraz licznie 
zgromadzonych rodziców. Amelia 
Hołuj- przewodnicząca Samorządu 
Szkolnego i pani Agnieszka Łyjak 
podziękowały dyrekcji, wycho-
wawcom: paniom Marioli Nowa-
kowskiej, Grażynie Kalembkiewicz, 
Izabeli Jaskulskiej i Irenie Cieloch 
oraz panom Łukaszowi Wiraszce i 
Tomaszowi Krekorze, nauczycielom 
oraz pracownikom szkoły za trud 
włożony w edukację i wychowanie 
młodzieży. 

Atmosferę szampańskiej zaba-
wy współtworzyła, przygotowana 
przez panie Agatę Styczyńską i Re-
natę Strzałkowską - Jędrasek, deko-
racja ilustrująca Paryż nocą. 

Całe przedsięwzięcie powstało 
dzięki staraniom i zaangażowaniu 
rodziców. Młodzież bawiła się do 
godziny 23.00 w rytm starszych i 
nowszych przebojów. Wierzymy, że 
ten bal pozostanie w pamięci na-
szych uczniów na długo. 

Mariola Nowakowska

"Świat bez kobiet byłby

jak ogród bez kwiatów"

Życzenia wszystkiego co najlepsze

z okazji Dnia Kobiet

składa 

Robert Kowalczyk – 

Burmistrz Miasta Pionki

Na stronie internetowej miasta Pionki www.pionki.pl  
zamieszczona została obszerna informacja burmistrza 
Roberta Kowalczyka dotycząca odrzucenia przez rad-
nych na sesji w dniu 27 lutego szeregu ważnych projek-
tów uchwał.

* * * * * * * * * *
Kolejny już raz pionkowski żłobek „Wesoły Pajacyk” 

otrzymał dofinansowanie  w ramach rządowego projek-
tu „Maluch plus”.

Placówka funkcjonuje od września 2017 roku, w ot-
wartym konkursie ofert na 2019 rok Wesoły Pajacyk 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 101 600 złotych. 
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Bieliki to największe ptaki dra-
pieżne żyjące w naszym kraju, 
zwyczajowo zwane także orłami 
bielikami. Według wielu heral-
dyków są one pierwowzorem 
naszego godła państwowego. 
Do zakładania gniazd wymagają 
rozległych, dojrzałych i zdrowych 
drzewostanów, których wokół 
Kozienic nie brakuje. Jednym z 
podstawowych warunków do 
bytowania bielików jest obec-
ność zbiorników wodnych, sta-
wów, dolin rzecznych obfitują-
cych w ryby i ptaki wodne, które 
są źródłem pokarmu dla tych 
drapieżnych ptaków. W Puszczy 
Kozienickiej, w lasach po drugiej 
stronie Wisły czy w międzyrze-
czu Radomki i Pilicy gniazduje 
kilka par tych królewskich pta-
ków. W bezpośrednim sąsiedz-
twie Elektrowni Kozienice znaj-
duje się jedna z głównych ostoi 
zimowania ptaków na Wiśle. 
Spotkać tu można liczne kormo-
rany, czaple białe i siwe, kaczki, 
tracze oraz łabędzie, które żywią 
się rybami z Wisły. Wszystkie te 
warunki sprawiają, że otoczenie 
naszej elektrowni jest sprzyjają-
cym miejscem dla bielików za-
równo w okresie zimowania jak 
i początku okresu lęgowego, a w 

późniejszym czasie jako baza że-
rowania dla karmienia młodych.

- Koniec zimy jest czasem kie-
dy bieliki są szczególnie widocz-
ne – mówi Jacek Tabor, prezes 
Mazowiecko – Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego, 
które sprawuje nadzór przyrod-
niczy nad Elektrownią Kozienice 
- Łącznie o tej porze roku przy 
samej elektrowni można spotkać 
codziennie po kilka osobników, 
zarówno młodych jak i doro-
słych. Zdobywają pokarm, prze-
siadują na okolicznych drzewach 
i regularnie zapuszczają się na 
teren samej elektrowni. W ostat-
nich dniach uważny obserwator 
mógł dostrzec w kanale pobo-
ru wody, czy w miejscu zrzutu 
podgrzanej wody wyjątkowe 
polowania młodych bielików na 
zimujące ptaki wodne. Z napraw-
dę bliskiej odległości można było 
obserwować zręczne akcje tych 
potężnych ptaków, pikowania, 
pogonie za uciekającymi kormo-
ranami, czy czaplami. To wszyst-
ko działo się tuż obok bloków, 
instalacji, linii wyprowadzenia 
mocy i miejsc poboru wody.

Zdaniem prezesa MŚTO pa-
sjonująca była też obserwacja 
tokowania (zalotów w okresie 

godowym) pary dorosłych bieli-
ków bezpośrednio nad nowym 
blokiem nr 11 i jego chłodnią ko-
minową.

- Przez kilka minut ptaki wy-
konywały ewolucje i powietrz-
ne tańce, przelatując nad kłę-
bami pary wodnej unoszącej 
się z kominowej chłodni. Było 
to zjawisko bardzo spektaku-
larne i dało się zauważyć, że te 
majestatyczne ptaki niewiele 
sobie robiły z obecności komi-
nów i chłodni. Czyżby te pięk-
ne ptaki postanowiły na dłużej 
zadomowić się w pobliżu elek-
trowni? – pyta Jacek Tabor, wy-
rażając też nadzieję, że wiele 
inicjatyw prośrodowiskowych 
podejmowanych przez Eneę 
Wytwarzanie pozwoli na zacho-
wanie tego gatunku nad Wisłą  
i w lasach Puszczy Kozienickiej.

To, że kozienicka elektrownia 
od lat podejmuje inicjatywy 
związane ze środowiskiem po-
twierdza Mirosław Kowalczyk, 
kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska w Enei Wytwarzanie

- Działania zmierzające do 
poprawy jakości środowiska 
przyrodniczego zarówno terenu 
zakładu jak i obszarów sąsied-
nich stanowią jeden z prioryte-

tów naszej spółki. – podkreśla – 
Wprowadzony też został nadzór 
przyrodniczy, będący swoistego 
rodzaju „pogotowiem ekolo-
gicznym”. Ze strony wykwalifi-
kowanych przyrodników nadzo-
rowane są prace nad wszelkiego 
rodzaju inwestycjami, ruchem 
ciężkiego sprzętu, przebudową 
obiektów, wykonywaniem za-
biegów pielęgnacyjnych i cięć w 
drzewostanie. W promieniu 10 
km wokół zakładu prowadzo-
ny jest monitoring porównaw-
czy stanowisk ptaków, ssaków, 
płazów i gadów, analizowana 
jest ponownie roślinność, wy-
wieszane są specjalne budki  
dla nietoperzy.

W celu ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń i pyłów do atmosfe-
ry, Enea Wytwarzanie od lat in-
westuje w modernizację i buduje 
nowe urządzenia oraz instalacje. 
Bloki energetyczne Elektrowni 
Kozienice wyposażone są w wy-
sokosprawne elektrofiltry do wy-
chwytywania pyłu, instalacje od-
siarczania spalin ograniczające 
emisję tlenów siarki oraz instala-
cje odazotowania spalin służące 
do wychwytywania związków 
azotu. Najnowsze osiągnięcia 
technologiczne i najbardziej za-
awansowane prośrodowiskowe 
rozwiązania w skali europejskiej 
zastosowano przy zakończonej  
w 2017 roku budowie bloku 11.

Młodociany bielik. Fot. Artur Taborn 

Królewskie bieliki w Elektrowni Kozienice

Artur Moroz najlepszym tenisistą 
stołowym Grupy Enea 

Tokujące bieliki i młode osobniki polujące na zimowe ptaki wodne można było zaobserwo-
wać  w ostatnich tygodniach na terenie… Elektrowni Kozienice. W tym okresie spotkać tu 

można również liczne kormorany, czaple białe i siwe, kaczki, tracze oraz łabędzie. A wszystko 
to dzięki działaniom spółki na rzecz środowiska.

Kilkudziesięciu obecnych oraz emerytowanych Pracowników Grupy Enea wzięło udział w 
trzeciej edycji Mistrzostw Grupy Enea w Tenisie Stołowym w Kozienicach. Bezapelacyjnym 

zwycięzcą turnieju został Artur Moroz z Enei Wytwarzanie, który zajął pierwsze miejsce za-
równo w swojej kategorii wiekowej, jak i w kategorii open. Mistrzostwa rozegrano w hali 
sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

Poza silną reprezentacją go-
spodarzy z Elektrowni Kozienice 
w mistrzostwach wystartowa-
li również Pracownicy Grupy z 
Poznania, Połańca, Inowrocła-
wia, a nawet z Międzyzdrojów  
i Szczecina. 

Zawodnicy zmierzyli się w 
czterech kategoriach, w sumie 
rozegrano ponad sto spotkań, 
emocji nie brakowało. W kate-
gorii kobiet pierwsze miejsce 
zajęła Anna Kamela z Enei Wy-
twarzanie, drugie Elżbieta Dolot 
z Enei Centrum, a trzecie Paulina 
Tęcza - również Enea Wytwarza-
nie. Wśród mężczyzn do 40 roku 
życia najlepszy okazał się Piotr 
Kołdyka z Poznania, który tym 

samym obronił tytuł z ubiegłego 
roku. Na drugim stopniu podium 
stanął Marcin Pawlak, również 
reprezentujący Poznań, a trzeci 
był kozieniczanin Jarosław Ko-
złowski. W kategorii mężczyzn 
powyżej 40 roku życia zwyciężył 
Artur Moroz z Enei Wytwarza-
nie. Na drugiej pozycji uplaso-
wał się Bohdan Jędrzejewski z 
Inowrocławia. Trzeci był Andrzej 
Skowron z Połańca. W najbar-
dziej prestiżowej kategorii open 
finałowy pojedynek stoczyli re-
prezentujący Klub Tenisa Stoło-
wego Kozienice Artur Moroz i 
Marcin Pawlak. Z bardzo zaciętej 
potyczki zwycięsko wyszedł Ar-
tur Moroz, który powtórzył tym 

samym sukces z ubiegłego roku. 
Najniższy stopień podium przy-
padł w udziale Piotrowi Kołdyce. 

Najlepsi zawodnicy otrzymali 
nagrody, medale oraz okazałe 
puchary, a wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymali upominki od 
sponsora wydarzenia – Enei Wy-
twarzanie. Oprócz wyróżnień dla 
najlepszych zawodników w każ-
dej kategorii dodatkowo uhono-
rowani zostali najstarsi zawodni-
cy turnieju, Zbigniew Dzikowski 
i Marek Płachta - emerytowani 
pracownicy Enei Wytwarzanie.

Współorganizatorem turnieju 
był Klub Tenisa Stołowego Kozie-
nice.

Enea Wytwarzanie sponsorem 
Grand Prix Polski w pływaniu 
w Kozienicach

Najlepsi polscy pływacy rywalizowali w weekend w zawo-
dach Grand Prix Polski w Kozienicach. Na starcie stanęło 

ponad dwustu zawodników. Wśród mężczyzn najlepszy był 
dwukrotny medalista mistrzostw świata – Wojciech Wojdak. 
Wśród kobiet zwyciężyła dwukrotna wicemistrzyni Europy – 
Alicja Tchórz. Enea Wytwarzanie była sponsorem tego spor-
towego wydarzenia.

Podczas dwóch dni zawodów 
w sumie rozegrano ponad 30 
konkurencji na kilku dystansach: 
od 50 do 800 metrów. Niespo-
dzianką zawodów było dopiero 
piąte miejsce wielokrotnego mi-
strza świata i Europy Radosława 
Kawęckiego na dystansie 100 
metrów stylem dowolnym, któ-
ry jednocześnie był dystansem 
sponsora.

– Jestem obecnie na etapie 
bardzo ciężkiego treningu i nie 
spodziewałem się po sobie do-
brego rezultatu. W Kozienicach 
dałem z siebie wszystko, ale 
na efekty muszę zaczekać kilka 
miesięcy – powiedział Radosław 

Kawęcki. Nagrodę Enei Wytwa-
rzanie odebrał Karol Ostrowski z 
klubu MKP Szczecin.

– Dziękuję Enei Wytwarzanie 
za moc i energię, jaka popłynęła 
do wszystkich uczestników te-
gorocznego Grand Prix. Gratulu-
ję zawodnikom, którzy uzyskali 
wartościowe wyniki oraz popra-
wili swoje rekordy życiowe – po-
wiedział Paweł Słomiński, prezes 
Polskiego Związku Pływackiego i 
były trener pływackiej kadry na-
rodowej. Grand Prix Polski w pły-
waniu w Kozienicach odbyło się 
już po raz siedemnasty.

Mateusz Pułkowski, 
fot. Kozienice24.pl



6 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl5(393) 7 marca 2019

TYGODNIK

Władze gminy zdecydowały prze-
znaczyć na Dzienny Dom Senior+ 
pomieszczenia mieszczące się na 
parterze  budynku po byłym Domu 
Kultury. Budynek, w którym ma 
powstać Dom Dzienny położony 
jest w centrum miasta, a co za tym 
idzie jest łatwo dostępny dla szero-
kiego grona odbiorców. Seniorzy w 
ramach placówki będą mieli dostęp 
do dużego ogrodu, który znajduje 
się na tyłach posesji. Seniorzy ko-
rzystający z Domu Senior + będą 
mieli zapewnione usługi:

- socjalne;
- edukacyjne;
- kulturalno-oświatowe;
- aktywności ruchowej;
- sportowo – rekreacyjne;
- aktywizujące społecznie;
- terapii zajęciowej;
- transportowe (w zależno-

ści od potrzeb uczestników i ich 
opiekunów).

Uczestnicy Domu Senior + 
będą objęci co najmniej 8 go-
dzinną opieką przez pięć dni 
w tygodniu. Godziny otwarcia 
placówki będą dostosowane do 
potrzeb uczestników i ich rodzin. 
Planowana jest także częściowa 
odpłatność za świadczone usługi 
wyliczana na podstawie sytuacji 
dochodowej osoby kierowanej 
do Dziennego Domu Senior +.  

Utworzenie Domu Senior + w 
znaczący sposób poprawi jakość ży-
cia seniorów oraz pozwoli na dłuż-
sze, samodzielne funkcjonowanie 
w środowisku. Zgodnie z założenia-
mi programu placówka powstanie 
do końca bieżącego roku. Uczest-
nicy będą mogli korzystać z niej od 
2020 roku. 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
w otoczeniu każdego z nas są miejsca zapomniane, zaniedbane, wymagające naprawy, popra-

wy, upiększenia czy zwyczajnego uporządkowania. Państwo jako najbliżsi sąsiedzi i najważniejsi 
użytkownicy przestrzeni publicznej, w mieście i na terenach wiejskich, najlepiej wiecie i wyraźnie 
dostrzegacie miejsca wymagające ulepszenia. Wraz z pierwszymi, nieśmiałymi promieniami wio-
sennego słońca, budzi się w nas chęć zmiany, przerwania marazmu i szarości. Cenię Państwa zda-
nie i proszę, abyście podzielili się ze mną swoimi pomysłami i spostrzeżeniami. Akcja rozpoczęła 
się 14 lutego i będzie trwała do 21 marca br. 

Przekaz jest całkowicie dowolny, pomysły można zgłaszać podczas rozmów, za pośredni-
ctwem maila (na adres: urzad@kozienice.pl), w tradycyjnej formie papierowej. Ponad to, na 
stronie internetowej www.kozienice.pl, uruchomiony został formularz umożliwiający zgłaszanie  
propozycji on-line.

Zależy mi, aby tworzyć gminę czystą, pełną kolorów, radości, pozytywnej energii. 
Jedną z propozycji, która została mi przedstawiona, jest wykorzystanie muralu, czyli wielko-

formatowego malowidła ściennego. Wykonywane przez artystów i na wysokim poziomie arty-
stycznym, zdobią – rozwiewając wątpliwości tych, którzy sztukę murali niesłusznie odczytują jako 
graffiti. Idea murali wydaje się cenna, zarówno ze względów edukacyjnych, jak i promocyjnych. 
Wiele miejscowości wykorzystuje tę formę sztuki do inspirowania społeczności, zainteresowania 
historią, budowania patriotyzmu, także tego lokalnego, ale również czyni tak ze względów pro-
mocyjnych i wizerunkowych. Chciałbym, aby idea murali łączyła mieszkańców, a nie dzieliła, aby 
inspiracja i forma artystyczna nie wzbudzała kontrowersji. 

Dlatego zachęcam - i w tym przypadku - do oceny pomysłu powstania muralu w Kozienicach. 
Jeśli przypadnie on Państwu do gustu, proszę o składanie konkretnych propozycji, gdzie mural 

miałby powstać (miejsce-ściana) oraz czemu lub komu mógłby być poświęcony. 
Liczę na Państwa zaangażowanie, na Państwa głos. Pamiętajmy, że z niewielkich rzeczy po-

wstają te wyjątkowe, a jedynie działając wspólnie możemy stworzyć przestrzeń na miarę  
naszych potrzeb i marzeń.

       Z poważaniem
       Piotr Kozłowski
       Burmistrz Gminy Kozienice

AKCJA – REAKCJA – WIOSENNE PORZĄDKI, CO, GDZIE, JAK?

Kozienicki dzienny dom Senior+ 
z dofinansowaniem

Dodatkowe 24 miejsca 
dla dzieci w żłobku!

12 lutego 2019 roku Ministerstwo Pracy Rodziny i 
Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru programu 

„Senior+” w ramach Otwartego Konkursu Ofert w Ramach  
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, 
edycja w 2019 r. Gmina Kozienice znalazła się wśród 
samorządów, których wnioski aplikacyjne zostały ocenione 
najwyżej i otrzymała maksymalną dotację w wysokości 300 
000 zł (80% wartości zadania). 

Samorząd Gminy Kozienice wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom społecznym podjął  decyzję o rozbudowie obecnie 

funkcjonującego obiektu  Publicznego  Żłobka  Miejskiego zlo-
kalizowanego w Kozienicach przy ul. Marii Skłodowskiej – Cu-
rie 3. W wyniku rozbudowy liczba miejsc w placówce dla dzie-
ci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 zwiększy  z 47 na 71.   

Aby zrealizować tę inwestycję  
niezbędne było uzyskanie wspar-
cia finansowego z Resortowego 
programu rozwoju opieki nad 
dziećmi „MALUCH+” 2019.  W 
dniu 24 lutego 2019r. Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej ogłosiło wyniki  ot-
wartego  konkursu ofert na fi-
nansowe wspieranie instytucji 
opieki nad dziećmi  w wieku do 
lat 3 „MALUCH+” 2019 (moduł 
1b). Gmina Kozienice znalazła 
się wśród samorządów, których 
wnioski aplikacyjne zostały oce-
nione najwyżej i otrzymała mak-
symalną dotację w wysokości 
528 000 zł (80% wartości zada-
nia). Uzyskanie dofinansowania 
w znaczącym udziale  (80%) po-
zwala na realizację przedsięwzię-
cia i osiągnięcie zamierzonych  
celów w krótkim czasie (w roku 
2019). 

Pierwsze prace już ruszyły!

 W dniu  22 lutego 2019r. został 
ogłoszony przetarg  na  Rozbudo-
wę Publicznego Żłobka  Miejskie-
go w Kozienicach. 

Inwestycja  będzie  realizowa-

na metodą zaprojektuj i wybuduj 
(pod klucz) wraz z wyposaże-
niem. Nowy budynek połączony 
będzie łącznikiem z istniejącym 
budynkiem żłobka i będzie speł-
niał wszystkie wymagania lokalo-
we i techniczne przewidziane dla 
żłobków.  W nowej części znajdo-
wać się będą się m.in. trzy sale,  
łazienki, szatnia dla dzieci, a po-
nadto wymagane pomieszczenia 
towarzyszące. Rozbudowa stwo-
rzy możliwość  wykorzystania ist-
niejącego zaplecza kuchennego, 
socjalnego, magazynowego w 
obecnie funkcjonującym budyn-
ku żłobka, ponieważ po rozbudo-
wie oba budynki stworzą jeden 
wspólny obiekt.   

W nowym budynku powstaną  
24 miejsca dla dzieci w wieku od 
20 tygodnia życia do lat 3. 

Planuje się, że prace związane 
z rozbudową żłobka zakończą się 
w grudniu 2019r. , natomiast  na 
początku 2020r. placówka przy-
wita 24 nowych podopiecznych.

Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego 

w Kozienicach
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Mistrzowie pięknej mowy w KDK

Kozienice dla Polaków 
z Donbasu

Ponad 80 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych 
oraz średnich z terenu Gminy Kozienice, wzięło udział w 

organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury, eliminacjach 
środowiskowych konkursów recytatorskich. Te obyły 
się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach,  
w dniach 4 i 5 marca. 

W poniedziałek, 4 marca, 
prezentowało się ponad 60 
uczestników przesłuchań do 
36. Małego Konkursu Recy-
tatorskiego, skierowanego 
do przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych oraz klas 
gimnazjalnych. Powitała ich 
dyrektor Kozienickiego Domu 
Kultury Elwira Kozłowska.

- Bardzo się cieszę, że zde-
cydowaliście się wziąć udział 
w tym konkursie, bo są one 
bardzo potrzebne. Nie każ-
dy, kto występuje na scenie 
zostanie aktorem, ale takie 
konkursy bardzo pomagają w 
dorosłej karierze – mówiła dy-
rektor Elwira Kozłowska. – Ja 
również zaczynałam właśnie 
na takich konkursach. Pamię-
tam, że trema była ogromna, 
ale nauczyłam się z nią ob-
cować i tego wam wszystkim  
życzę – dodała.

Uczestników MKR ocenia-
ło jury w składzie: Grażyna 
Ambroziewicz – nauczycielka 
języka polskiego w I LO, Hanna 
Boryczka – nauczycielka języ-
ka polskiego w Zespole Szkół 
nr 1 i Krzysztof Kaim – polo-
nista, wykładowca literatury  
i filozofii.

Młodzi mówcy rywalizowali 
w czterech kategoriach: przed-
szkola i zerówki, klasy I-IV, V-
-VIII i klasy gimnazjalne. Po 
kilku godzinach przesłuchań 
komisja zdecydowała, że na 
etapie powiatowym Małego 
Konkursu Recytatorskiego, 
naszą gminę reprezentować 
będzie 15 osób. W kategorii 
przedszkola i klasy „0” są to: 
Liwia Wawrzak z PP nr 1, Ma-
teusz Czerwiński z PP 2, Zofia 
Styś z PP 5, Zofia Rutka z OP w 
PSP nr 4, Pola Łuczak z OP w 
PSP w Wólce Tyrzyńskiej i Pa-
tryk Szczotka z OP w PSP nr 1. 
W kategorii klas I-IV: Zuzanna 
Religa z PSP w Woli Chodkow-
skiej, Maja Śmietanka z PSP nr 
4 oraz Giulia Zorzi i Aleksan-
der Bolek z PSP nr 3. Wśród 
uczestników z klas V-VIII repre-
zentować nas będą: Zuzanna 

Różańska z PSP w Świerżach 
Górnych, Miłosz Jemiołek z 
PSP w Ryczywole oraz Matyl-
da Kusio i Maria Wróblewska 
z PSP nr 4. W kategorii klasy 
gimnazjalne do etapu powia-
towego przeszedł Michał Tasak 
z PSP w Świerżach Górnych. 
Ponadto komisja przyznała po-
nad 20 wyróżnień.

„Konkursy małe i duże”

Dzień później, we wtorek, 
5 marca, na scenie sali kame-
ralnej CKA zaprezentowało się 
13 uczniów szkół średnich, w 
ramach eliminacji do 64. Ogól-
nopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego. Oceniało ich jury 
składające się z polonistów. To 
Elżbieta Rytko, Wioletta Balce-
rek i Krzysztof Kaim.

- Zarówno w eliminacjach 
do MKR, jak i OKR oceniali-
śmy dykcję, dobór repertuaru 
i ogólny wyraz artystyczny. Nie 
wszyscy sobie z tym dobrze 
poradzili. Niektóre dzieci recy-
towały wiersze dla dorosłych, 
a młodzież wiersze dla dzieci 
– ocenił w rozmowie z nami ju-
ror Krzysztof Kaim.

Młodzież rywalizowała  
w jednej kategorii: „Turniej 
recytatorski”. Uczestnicy pre-
zentowali jeden wiersz i jeden 
fragment prozy. Po przesłucha-
niach komisja podjęła decyzję, 
że na etapie powiatowym na-
szą gminę reprezentować będą 
trzy osoby: Julia Kultys i Jakub 
Kęska z kozienickiego Zespo-
łu Szkół nr 1 oraz Aleksandra 
Zawadzka z I LO. Były też dwa 
wyróżnienia. 

Przeglądy poprowadziła 
Olga Osińska z KDK. Wszyscy 
uczestnicy eliminacji otrzy-
mali podziękowania za udział 
w konkursie. Etap powiatowy 
MKR i OKR odbędzie się 13 
marca w sali kameralnej Cen-
trum Kulturalno-Artystyczne-
go w Kozienicach. Początek  
o godzinie 10.00.

„Dopóki ziemia kręci się…” to tytuł koncertu zespołu 
Angelus, który odbył się w czwartek, 28 lutego, w 

Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Występ 
wywodzącej się z Ukrainy grupy połączony był ze zbiórką 
pieniędzy na rzecz Polaków mieszkających w ogarniętym 
wojną Donbasie.

Koncert odbył się w sali 
koncertowo-kinowej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego i 
spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem. Wśród przybyłych 
znaleźli się m.in. Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Ko-
złowski, jego zastępca Dorota 
Stępień, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
Rafał Rajkowski, Wiceprezy-
dent Radomia Katarzyna Ka-
linowska oraz radni miejscy i 
powiatowi. Wszystkich obec-
nych przywitała Dyrektor Ko-
zienickiego Domu Kultury El-
wira Kozłowska.

Pomoc poprzez muzykę 

Zebrani tego wieczoru mie-
li okazję wysłuchać zarówno 
radosnych, jak i wzruszają-
cych utworów w wyjątkowym 
wykonaniu. Zespół „Angelus” 
tworzą absolwenci Donieckiej 
Akademii Muzycznej, którzy 
mają polskie korzenie. For-
macja powstała w 1998 roku 
przy parafii rzymskokatolickiej 
w Ługańsku, we wschodniej 
Ukrainie. Wojna w Donbasie 
spowodowała, że członkowie 
zespołu zostali zmuszeni do 
ucieczki z kraju. Organizując 

kolejne koncerty, prowadzą 
kwesty na rzecz wsparcia ro-
daków, którzy żyją na terenie 
objętym działaniami wojen-
nymi. 

-Śpiewamy w różnych ję-
zykach utwory pochodzące z 
różnych epok. To są ballady 
i romanse zebrane z całego 
świata. Przeważnie chcemy 
pokazać języki rosyjski i ukra-
iński, bo są to języki regionu, 
z którego pochodzimy – mówi 
Wiktoria Charczenko, skrzy-
paczka, wokalistka, prezes 
Fundacji „Pomoc Polakom 
Donbasu”.

Na scenie razem z Wiktorią 
Charczenko wystąpili: woka-
listki Helena Szwiec i Irena 
Sluszczyńska, flecistka Irena 
Łaptinowa, skrzypaczka He-
lena Siatkowska i gitarzysta 
Marcin Siatkowski. Muzykom 
towarzyszyła Elżbieta Cicha-
wa-Grabowska, która w prze-
rwach między piosenkami 
opowiadała m.in. o sytuacji w 
Donbasie. 

Zapomnieć o wojnie

W czasie koncertu odbyła się 

zbiórka do puszek. Pieniądze 
te zostaną przeznaczone na 
organizację wakacji w Polsce 
dla polskich rodzin z Donbasu. 
Fundacja chce sprowadzić do 
Ojczyzny łącznie 40 osób na 
dwutygodniowy wypoczynek, 
aby choć przez chwilę mogli 
zapomnieć o wojnie.

Celem Fundacji jest sprowa-
dzenie jak największej grupy 
Polaków z Donbasu do Polski. 
Aktualnie mieszka tam około 
300 naszych rodaków. Jed-
ną rodzinę w minionym roku 
udało się sprowadzić do Rado-
mia. Kolejnych pięć zamieszka 
pod Krakowem.

Koncert zakończył się re-
fleksyjną piosenką pt. „Mod-
litwa”, skomponowaną przez 
Bułata Okudżawę, którą ze-
spół zadedykował wszystkim 
obecnym na sali. To właśnie z 
tej piosenki zaczerpnięty zo-
stał tytuł występu – „Dopóki 
ziemia kręci się…”

Organizatorem koncertu 
była Gmina Kozienice, a part-
nerem Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka. 
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Następnego dnia, w zapust-
ny poniedziałek, w sali OSP w 
Jedlińsku z recitalem wystąpiła 
Halina Frąckowiak. Piosenkarka 
zaprezentowała jedlińskiej pub-
liczności swoje najpiękniejsze 
przeboje.

Kulminacją obchodów zakoń-
czenia karnawału był zapustny 
lub tzw. „kusy” wtorek. Już od 
rana na ulicę jedlińska wylega-
ły kusaki, czyli barwne postacie 
dziadów i bab, policjantów, dia-
błów, cyganek, rybaków i wielu 
innych. O godz. 13:00 wójt Kamil 
Dziewierz przekazał władzę,  a 
rządu w gminie przejęli Wójt Par-
doła, Burmistrz Piontek i Rada 
Miejska. Popołudniem dotarła 
do Jedlińska wieść, że schwytano 
Śmierć, którą pośpiesznie osą-
dzono i równie szybko wykonano 
na niej wyrok śmierci. Insceniza-
cja na Rynku w Jedlińsku odgry-
wana jest według wierszowane-
go XIX-wiecznego scenariusza, a 
w widowisku wszystkie rolne, w 
tym również kobiece, grają wy-
łącznie mężczyźni.

Po przedstawieniu na Rynku w 
Jedlińsku wystąpiły zespoły BOYS 
oraz Gama Dance.

Podczas obchodów wójt Ka-

mil Dziewierz wręczył statuetkę 
„Jedlińskiego Raczka” Ewie Bar-
tuli, nagrodę przyznawaną oso-
bom lub instytucjom szczególnie 
zasłużonym dla Gminy Jedlińsk.

Do Jedlińska przybyli m.in.: 
Adam Bielan – wicemarszałek Se-
natu, Anna Kwiecień – poseł na 
Sejm, Waldemar Trelka – starosta 
radomski, Krzysztof Murawski – 
przewodniczący rady powiatu, 
Teodozja Bień – wiceprzewod-
nicząca rady powiatu, Ryszard 
Dziura i Zdzisław Mroczkowski – 
radni powiatowi, Łukasz Kurek – 
przewodniczący rady gminy wraz 
z radnymi gminy, Paweł Dziewit – 
wójt gminy Gózd, Elżbieta Zasa-
da – dyrektor Wydziału Zamiej-

scowego WFOŚiGW w Radomiu, 
Agnieszka Pasek – kierownik 
Biura Powiatowego ARiMR w 
Radomiu, Monika Pachniewska 
– kierownik Placówki Terenowej 
KRUS w Radomiu, podinsp. Ro-
bert Hodio – p.o. Komendanta 
Miejskiego Policji w Radomiu, 
asp. sztab. Łukasz Sieczak – ko-
mendant Komisariatu Policji w 
Jedlińsku, mł. bryg. Paweł Tuzi-
nek – p.o. zastępcy Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Radomiu, ks. kan. 
Grzegorz Wójcik – proboszcz pa-
rafii Jedlińsk, ks. Edward Mosioł 
– proboszcz parafii Sucha, ks. 
Piotr Klepaczewski – wikariusz 
parafii Jedlińsk.

GMINA JEDLIŃSK

Jedlińskie Kusaki

Aktywne dzieci w Starych Zawadach

Jak co roku zakończenie karnawału w Jedlińsku świętowane było przez trzy dni. W 
niedzielę 3 marca odbył się IX zapustowy Bal Kobiet, w którym wzięło udział 180 

pań. Motywem przewodnim balu było hasło: „Anioł nie kobieta”.

27 lutego 2019 r. w PSP im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach odbyły się 
warsztaty konsultacyjne przeprowadzone przez Bartosza Kaczmarka w ramach programu 

Aktywne Szkoły MultiSport. Szkoła ze Starych Zawad jest jedną z 25 placówek z województwa 
mazowieckiego, które zostały pozytywnie ocenione przez organizatorów, a co za tym idzie 
zakwalifikowane do kolejnego etapu, którym są warsztaty konsultacyjne w szkole.

Celem spotkania było wypra-
cowanie Planu Treningowego dla 
szkoły – zestawu działań zwięk-
szających poziom codziennej ak-
tywności fizycznej uczniów.

W tym dniu wsparcie szkole 
okazało wielu zaproszonych go-
ści: wójt gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz, przewodniczący rady 
gminy Łukasz Kurek, radny po-
wiatu radomskiego Ryszard Dziu-
ra, radni gminy Jedlińsk: Dariusz 
Lipiński oraz Magdalena Trzmiel-
-Wieteska, główny specjalista ds. 

oświaty Ewa Bartula.
Jak zawsze pomocni okazali 

się również druhowie z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Nowych 
Zawadach, rodzice, dziadkowie, 
grono pedagogiczne oraz ucznio-
wie szkoły. Dzięki zaangażowaniu 
wszystkich obecnych powstał 
wszechstronny Plan Treningowy, 
odnoszący się do funkcjonowa-
nia szkoły, jak i jej najbliższego 
otoczenia. Na zakończenie wszy-
scy zostali zaproszeni na zdrowy 
poczęstunek w postaci owoców.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Ciagnik rolniczy MF 145 Tel. 
48512302589
• Sprzedam samochód Sko-
da Roomster  czarny 2010r 
1.6 tdi cena do uzgodnienia.  
tel. 512-476-207
• Sprzedam samochod citroen 
c4 1.6hdi 2005r czarny meta-
lik, bogate wyposażenie, opłaty 
ważne do kwietnia. Dęblin Tel. 
510 066 831

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

• SPRZEDAM ZIEMIĘ ROL-
NĄ 1,5 ha GARBATKA DŁU-
GA, Gmina Garbatka Letnisko. 
tel.515619043
• SPRZEDAM MIESZKANIE  W 
RADOMIU,  UL.ENERGETYKOW 
16/5. TANIO 46M2 Tel.  607 494 
548  lub 7977 99 278
• Sprzedam dwie działki każda 
po 15ar. W miejscowości Ma-
ciejowice k. Kozienic. Cena 60 
tyś. zł. Tel. 48 623 04 09 Prosić 
Elżbietę
• Sprzedam lub wynajme kawa-
lerke w Kozienicach przy ulicy 
Zeromskiego. Numer kontakto-
wy  729239103
• Sprzedam ziemię rolną 1ha w 
miejsc. Wólka Policka gm. Po-
liczna tel. 515619043
• Wynajmę mieszkanie o 
pow.59m2. 3 pokojowe po ge-
neralnym remoncie na parte-
rze. Kozienice os. Piaski. Tel. 
505770001
• 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 lub zamienię na 
mieszkanie w bloku, do II p. 
działkę budowlaną zabudowa-
ną, w pełni uzbrojona w media. 
Tel 500-787-904

• Sprzedam quad motor MAD-
-MAX 300 z salonu.
• Sprzedam wkład kominkowy 
„Samson” 120, moc12kW
• Sprzedam owczarka podha-
lańskiego, książeczka zdrowia 
Sprzedam nowy stół, szary 
blat biale nogi wymiary dl.130 
szer.80 wys.76. Tel 504 614 816 
• Sprzedam węgiel ok. 500kg 
370zł gratis trochę drewna  
889-122-486
• Sprzedam bieżnie wielo-
funkcyjna. W zestawie bież-
nia, wiosła, rowerek, kółko 
obrotowe (twister), ławka.  
tel. 733-949-022
• Sprzedam składany ze zdej-
mowanymi kołami chodzik in-
walidzki, balkonik, retor do ćwi-
czeń. tel. 733-949-022
• Kupie slajdy z bajkami dla dzie-
ci z czasów PRL. Tel. 600951238
• Sprzedam lożeczko 120x60z 
szufladą, materac kokosowy, 
cena:170zl tel. 889122486
• Sprzedam bieżnie elektr. to-
tal sport, mało używana,stan 
bdb,390zl 889122486
• Sprzedam duży garaż muro-
wany 25m2 w Kozienicach przy 
ul. Głowaczowskiej notarialnie. 
Tel. 603-161-128
• Kupie starocie, beczki, niecki, 
dzieże, stare kredensy, szafy, 
kwietniki, kołowrotki, lampy, 
umywalki, serwantki i wiele in-
nych starych rzeczy i przedmio-
tów Tel. 511-088-148

PRACA
• Zatrudnię mężczyzn z grupą 
inwalidzką do pracy w ochronie. 
Praca na terenie Kozienic Tel. 
571-486-347 lub 505-039-589
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Zatrudnię przy produkcji 
szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• KAWALER LAT 50 SZUKA NA 
STAŁE PANI MOZE BYĆC UKRAIN-
KA.  Tel.  503627912 
• Kawaler, 44 lata, 182 cm, bez 
nałogów, z wyzszym wykształce-
niem, pozna pannę o podobnych 
cechach i bez zobowiazań. Cel 
stały związek. Tel. 668757905
• Poznam kobietę lub małżeń-
stwo w celu miłych, dyskret-
nych spotkań. Pozdrawiam. Tel. 
574557399
• Pani 57 lat szuka Pana. Warka  
tel. 502-670-534

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

Usługi dźwigowe 
KalbarczyK 
Tel. 602482568

• Sprzedam mieszkanie w blo-
ku dzielnica Ochota ul. Sącho-
cka -28,3 m2. Po remoncie z 
wyposażeniem. cena 330tyś. 
Prosze dzwonić po 14.00  
Tel. 669-688-182

Sprzedam: DZIAŁKA 61 arów- RUDA k/Kozienic,  
z możliwością podziału na 2 mniejsze, szer. 50m. 
możliwość zabudowy mieszkaniowej, lub/i pro-
dukcja/usługi nieuciążliwe. Bezpośrednio przy 

drodze asfaltowej. Wszystkie media w ulicy. 
Tel.518 056 436
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Kozienice - weekendową stolicą gwiazd pływania

XI Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej

W dniach 23 – 24 lutego na pływalni Delfin już po raz siedemnasty odbyły się zawody  
z cyklu Arena Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu. Podczas dwudniowych zawodów 

wystartowało ponad 220 zawodników z 42 klubów. W sumie podczas trzech bloków startowych 
rozegrano 34 konkurencje na dystansach od 50 do 800 m.

1 marca 2019 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył 
się XI Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej. Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ” powitała 

wszystkich przybyłych na to wydarzenie. Następnie przedstawiono członków komisji 
artystycznej: Dariusza Mazura, Annę Strzelczyk-Cichosz oraz Edytę Zawadzką. Przybyłymi 
gośćmi specjalnymi byli: Dorota Stępień, wiceburmistrz gminy Kozienice, Leokadia Cieślik, 
doradca metodyczny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
oraz Ewa Lenarczyk, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach.

Kibice pływania mieli powody 
do radości, mistrzowie świata i 
Europy byli na wyciągnięcie ręki. 
W zmaganiach udział wzięli m. 
in. Alicja Tchórz - dwukrotna wi-
cemistrzyni Europy na krótkim 
basenie, Dominika Sztandera - 
brązowa medalistka mistrzostw 
Europy juniorów, wielokrotna 
mistrzyni i rekordzistka Polski, 
Radosław Kawęcki - trzykrotny 
mistrz świata i mistrz Europy, 
Wojciech Wojdak -  wicemistrz 
świata, brązowy medalista mi-
strzostw świata na krótkim base-
nie,  Filip Zaborowski - wielokrot-
ny mistrz Polski.

Kozienice okazały się szczęś-
liwe dla Wojciecha Wojdaka i 
po raz drugi z rzędu dla Alicji 
Tchórz, którzy okazali się bez-
konkurencyjni wygrywając w 
klasyfikacji generalnej. Emocjo-
nujących wyścigów na wysokim 
poziomie i dobrych rezultatów  
nie brakowało! 

W ceremonii wręczenia na-
gród uczestniczyli starosta po-
wiatu kozienickiego – Andrzej 
Jung, burmistrz gminy Kozienice 
– Piotr Kozłowski, prezes Polskie-
go Związku Pływackiego – Paweł 
Słomiński, rzecznik prasowy Enea 

Wytwarzanie – Piotr Kutkowski 
oraz dyrektor Kozienickiego Cen-
trum Rekreacji i Sportu – Marcin 
Zmitrowicz.

Statuetkę burmistrza gminy 
Kozienice, za najbardziej wartoś-
ciowy wynik zawodów otrzymał 

Wojciech Wojdak. Statuetkę w 
klasyfikacji sponsora, firmy Enea 
Wytwarzanie za zwycięstwo w 
100 m stylem dowolnym (czas 
49.25), z rąk Piotra Kutkowskiego 
otrzymał Karol Ostrowski.   

Organizatorami imprezy byli 
Polski Związek Pływacki oraz 
Kozienickie Centrum Rekreacji 
i Sportu, współorganizatorem 
gmina Kozienice. Partnerami: po-
wiat kozienicki i Lactalis Polska. 

Sponsorem - Enea Wytwarzanie. 
Patronat nad imprezą objęli sta-
rosta powiatu kozienickiego – 
Andrzej Jung oraz burmistrz gmi-
ny Kozienice – Piotr Kozłowski.

Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za piękne współzawod-
nictwo, a kibiców zapraszamy na 
kolejne zawody za rok. 

Kozienickie Centrum 
Rekreacji i Sportu

Dalszą część festiwalu po-
prowadziła Małgorzata Cie-
ślak, nauczyciel z „Ogrodu 
Jordanowskiego",  która za-
powiadała występy kolejnych 
uczestników.

Podczas festiwalu odbyło 
się 36 występów, w których 
wzięło udział niespełna 100 
wykonawców prywatnie zgło-
szonych, z placówek oraz pa-
rafii powiatu kozienickiego. 
Były to: Kozienicki Dom Kultu-
ry w Kozienicach, OPP „Ogród 
Jordanowski” w Kozienicach, 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Świerżach Górnych, Pub-
liczna Szkoła Podstawowa nr 

1 w Kozienicach, Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Kozienicach, Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Kozieni-
cach, Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Janikowie, Pub-
liczna Szkoła Podstawowa w 
Kociołkach, Publiczne Przed-
szkole nr 1 „Pod Topolą” w 
Kozienicach, Parafia p.w. Św. 
Rodziny w Kozienicach, Spo-
łeczne Ognisko Artystyczne w 
Kozienicach, Zespół Placówek 
Oświatowych w Sieciecho-
wie, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Starych Słowikach, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
z Zajezierzu.

Występy uczestników zosta-
ły podzielone na dwie części. 
Po każdej z nich odbywały 
się obrady jury, a następnie 
ogłoszenie wyników w po-
szczególnych kategoriach. Dla 
wszystkich uczestników oraz 
ich opiekunów przygotowano 
pamiątkowe butony – „anio-
ła stróża” z logo „Ogrodu 
Jordanowskiego”. Reprezen-
tanci poszczególnych placó-
wek i parafii, opiekunowie 
wykonawców oraz członko-
wie jury, otrzymali specjalne 
dyplomy z podziękowaniem  
za udział w festiwalu.

M+J
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Literaci pracowali nad swoim warsztatem w KDK
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka regularnie organizuje otwarte warsztaty literackie, które cieszą się dużym zainteresowaniem 

ze strony miłośników poezji i prozy. Kolejne takie spotkanie odbyło się w sobotę, 23 lutego, a zajęcia tym razem poprowadził Dariusz Pawlicki 
– autor esejów i szkiców, wierszy, książek dla dzieci, członek Związku Literatów Polskich.

Wszystkich przybyłych na war-
sztaty, w tym członków Grupy 
Poetyckiej „Erato” z ich opieku-
nem Adrianem Szarym, przywita-
ła Aleksandra Sitnik – instruktor 
KDK, która przedstawiła sylwetkę 
prowadzącego zajęcia. Chwilę 
potem oddała głos Dariuszowi 
Pawlickiemu.

Warsztaty podzielone były na 
kilka etapów. – Dziś będę przed-
stawiał różne gatunki i podga-
tunki literackie, wychodząc z za-
łożenia, że pewne rzeczy mogą 
być dla uczestników warsztatów 
nieznane – mówił Dariusz Paw-
licki. – Będę starał się każdemu 
pokazać coś, co może jego zain-
teresuje. Każdy jaskiniowiec miał 

swój pięściak. Osobisty. Coś, co 
idealnie pasowało do jego dłoni. 
Chciałbym, żeby każdy uczestnik 
znalazł coś takiego idealnie pasu-
jącego dla siebie – dodał.

Od Wschodu do Zachodu
Na początek prowadzący po-

chylił się nad tematem haiku. 
Pochodząca z Japonii forma poe-
tycka wyróżnia się zwięzłością 
przekazu. Haiku składa się z 17 
sylab, podzielonych na trzy wer-
sy kolejno po 5, 7 i 5 sylab. Mowa 
była zarówno o klasykach tego 
gatunku, jak i o współczesnych 
przykładach poezji pisanej w tym 
nurcie.

W dalszej części zajęć rozma-
wiano m.in. o aforyzmach, frasz-

kach czy nowelach. Prowadzący 
warsztaty prezentował zróżnico-
wane utwory autorów z całego 
świata, począwszy od Dalekiego 
Wschodu po USA, które powsta-
wały na przestrzeni setek lat. Każ-
dy z nich stanowił punkt wyjścia 
do ciekawych dyskusji na temat 
treści, formy i środków wyrazu. 
Była to okazja do wielu interesu-
jących spostrzeżeń i wniosków, a 
także wymiany doświadczeń.

W zajęciach udział wzięło kil-
kunastu lokalnych miłośników, 
twórców poezji i prozy. Organi-
zatorem otwartych warsztatów 
literackich dla młodzieży i doro-
słych był Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka. 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
1 marca 2019 r. w Jedlińsku odbyły się gminne obchody 

Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Uroczystości rozpoczęły się 
w kościele parafialnym w Jed-
lińsku od okolicznościowego 
programu słowno-muzycz-
nego pt. „Przeklęci i Wyklęci 
– Pamięć o Was nie zginie!” 
w wykonaniu uczniów Pub-
licznej Szkoły Podstawowej 
w Bierwcach. Następnie ks. 
prał. Henryk Ćwiek odprawił 
mszę św. w intencji Ojczyzny. 
Po mszy uczestnicy obcho-
dów złożyli wieńce i zapalili 
znicze pod pomnikiem ku czci 
pomordowanych w czasie 
okupacji hitlerowskiej, znaj-
dującym się przy kościele. 
Następnie zebrani przemasze-
rowali na Rynek pod pomnik 
ku czci żołnierzy AK poległych 
i pomordowanych w latach 
1939–1956, gdzie złożono 
wieńce.

Hołd poległym oddali: wójt 
gminy Kamil Dziewierz; prze-
wodniczący rady gminy Łu-
kasz Kurek wraz z radnymi 
gminy; przedstawiciele Koła 
PiS w Jedlińsku: Ewa Bartula 
(główny specjalista ds. oświa-
ty), Teodozja Bień (wiceprze-
wodnicząca rady powiatu ra-
domskiego) i Ryszard Dziura 
(radny powiatu radomskie-
go); uczniowie, nauczyciele, 

dyrektorzy oraz poczty sztan-
darowe szkół i ochotniczych 
straży pożarnych z terenu 
gminy oraz mieszkańcy gminy.

Po zakończeniu uroczystości 
wójt gminy Kamil Dziewierz 
wręczył nagrody laureatom 
konkursu na motyw plakatu 
informującego o obchodach 
Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” w 2019 
roku. Jury przyznało nagro-
dę specjalną Annie Zbroży-
na – uczennicy PSP w Wierz-
chowinach. Przyznano także 
wyróżnienia, które otrzymali: 
Magda Łyczak (ZSP Jedlińsk), 
Rafał Imiołek (ZSP Jedlińsk), 
Weronika Szczęsna (PSP Lu-
dwików), Patrycja Kwiecień 
(PSP Ludwików), Oliwia Ko-
walczyk (ZSP Wsola), Luiza 
Kozieł (ZSP Wsola), Cyprian 
Jędrasiewicz (ZSP Wsola), 
Zuzanna Szeliga (PSP Ludwi-
ków), Patrycja Koniuszy (ZSP 
Wsola), Weronika Morawska 
(ZSP Jedlińsk), Karolina Mar-
szałek (ZSP Wsola), Szymon 
Górski (PSP Stare Zawady).

Podczas obchodów został 
także wyświetlony film pt. 
„Niezwyciężeni” opowiadają-
cy historię odzyskania przez 
Polskę niepodległości.


