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Smaki Ziemi Kozienickiej
Kronika Kozienicka rozpoczęła realizację nowego cyklu programów Smaki Ziemi Kozienickiej.    

Znajdziemy w nim przepisy na lokalne potrawy, ciekawostki związane z ziemią kozieni-
cką, poznamy produkty regionalne i atrakcje turystyczne. Pierwszy odcinek nakręcony został  
w Stanisławicach przy udziale pań ze Stowarzyszenia Nowoczesna Gospodyni.

W programie znalazły się prze-
pisy na „kapustę dębową”, barszcz 
biały na domowym zakwasie, tra-
dycyjną sałatkę jarzynową czy wy-
jątkową szarlotkę bez jajek. Jest 
też ciekawa rozmowa z Witoldem 
Adamskim m.in. na temat właści-
wości miodów pszczelich. 

   W rolę gospodarza wcielił się 
autor pomysłu - Edmund Kordas. 
Z Kroniki w realizację pierwszego 
odcinka zaangażowali się: Re-
nata Jasek, Cezary Smolarczyk, 
Dariusz Wąsik, Tomasz Rybiński 
i Mateusz Mikulski. W planach 
są kolejne odcinki. Premierowe 
emisje przewidziane są raz w 
miesiącu. Program dostępny jest 
na naszej stronie jaki i na kanale 
Youtube Kozienickiego Domu Kul-
tury: www.youtube.com/user/
KDKimBK

Partnerami cyklu są: Gmina 
Kozienice, Kozienicki Dom Kultu-
ry im. B. Klimczuka, Lokalna Gru-
pa Działania Puszcza Kozienicka. 
Zachęcamy do oglądania

Ps. Produkty mięsne dostar-
czyła  Kuchnia Pana Czapli.

Ps.2  Fryzura prowadzącego 
–salon Pana Kamila z ul. Sporto-
wej w Kozienicach

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
OGŁASZA

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 

własność Gminy Kozienice, położonej w Wólce Tyrzyńskiej, dla 
której Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą 
RA1K/00056079/9.

Forma sprzedaży – własność. Nieruchomość wolna od 
obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość oznaczona numerem działki 33/3  
o powierzchni 741m2, cena wywoławcza 45 700,00 zł 
netto, wadium wynosi 4 570,00 zł. Do ceny wylicytowanej 
w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 
23 %. Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2019r. o godz. 
10:00 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa nr 5, 
sala 212.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłata na 
konto Urzędu Miejskiego w Kozienicach w PEKAO SA Oddz. 
Kozienice Nr 44 1240 5703 1111 0000 4904 2762 wadium we 
wskazanej wysokości, w pieniądzu najpóźniej do dnia 16 maja 
2019r. włącznie, za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu 
wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu będą wywieszone 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kozienicach, oraz 
zamieszczone na stronach internetowych www.kozienice.pl, 
www.bip.kozienice.pl i telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka” 
Kozienickiego Domu Kultury oraz na tablicy ogłoszeń  
w miejscowości Wólka Tyrzyńska.

Organizator zastrzega sobie jedynie z ważnych powodów 
prawo odwołania ogłoszonego przetargu z zachowaniem 
przepisów art. 38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Dodatkowe informacje o warunkach i regulaminie przetargu 
udziela tut. Urząd pok. nr 3 tel. 48 611 71 32.

Z okazji zbliżającej 
się Wielkanocy

 Redakcja Tygodnika OKO 
życzy Wesołych Świąt!
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Kozienicka Pisanka
Wbrew pesymistycznym zapowiedziom synoptyków w Palmową Niedzielę zawitała do 

nas piękna słoneczna pogoda. Już z samego rana zjechała do muzeum silna reprezen-
tacja Kół Gospodyń Wiejskich powiatu kozienickiego. Chłód poranka nie wystraszył przyby-
łych pań – kolegialną, podjętą ad hoc decyzją, muzealna impreza Dzień Kozienickiej Pisanki 
2019, planowana pierwotnie „pod dachem” mogła wyjść swobodnie na zewnątrz, wprost 
naprzeciw mieszkańcom naszego miasta. 

Jako forpoczta stanęły stoi-
ska: Stowarzyszenia „Nasz Bo-
rek” z Gminy Gniewoszów, Koła 
Gospodyń Wiejskich Głowaczo-
wianki i Stowarzyszenia „Wesołe 
Słoneczka” z Cecylówki, Gmina 
Głowaczów oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich „Babeczki z Pieprzem 
i Solą” z Nowej Wsi, Gmina Ko-
zienice. Na stołach zaległy naj-
lepsze wielkanocne przysmaki, 
a więc babeczki, nie tylko pi-
kantne, „z pieprzem i solą”, ale i 
słodkie, podobnie, jak duży wy-
bór mazurków, bab wielkanoc-
nych i innych świątecznych ciast. 
Nie zabrakło też dań bardziej 
konkretnych – barszczów, kieł-
basek, pasztetów oraz naszych 
kozienickich „sójek”. Chlebem 
oraz ciastami witały przybyłych 
panie z piekarni „Oskroba”, zaś 
miodem bartnik z Puszczy Kozie-
nickiej – Witold Adamski.

Wcześniejsza akcja promocyj-
na, ale także pogoda, barwne 
stroje i stragany, przyciągały licz-
nych kozieniczan, których powi-
tali reprezentujący organizato-
rów Krzysztof Reczek – dyrektor 
Muzeum Regionalnego im. prof. 
Tomasza Mikockiego oraz Ire-
na Bielawska – prezes Lokalnej 
Grupy Działania „Puszcza Kozie-
nicka”, zapraszając wszystkich 
do udziału w warsztatach zdo-

bienia pisanek i w  świątecznym 
kiermaszu. 

Następnie, sposobem wy-
próbowanym w ubiegłym roku,  
dyrektor muzeum wraz z  pra-
cownikami wyruszyli ulicami 
Kozienic niosąc pełne koszyki 
przeznaczonych do malowania 
jajek. Kto zechciał je przyjąć, 
ten mógł się już czuć zaproszo-
nym do wspólnej zabawy. Takich 
osób było w tym dniu tak wiele, 

że pracownicy muzeum musie-
li dwoić się i troić, by sprostać 
zadaniu. Goście, pod fachową 
opieką kierującej warsztatami 
pani Elżbiety Wit i pozostałych 
muzealników ozdobili ponad 
500 jajek!

Zarówno uczestnicy warszta-
tów, jak i ci, którzy po prostu 
chcieli wziąć udział w festynie, 
licznie odwiedzali stoiska kozie-
nickich twórców ludowych zrze-
szonych w STL, Grupie Twórczej 
„Wena”, oraz klubie „Niteczka”. 
W życzliwej familiarnej atmo-
sferze można było wykonać tu 
samodzielnie wiklinowy koszy-
czek, zakupić drobne akcesoria 
jego wystroju, czy też skorzystać 
z twórczych inspiracji w tym za-
kresie.

Organizowany po raz drugi 
Dzień Kozienickiej Pisanki był 
wydarzeniem barwnym i weso-
łym. Dawał okazję do wspólne-
go rodzinnego spędzenia czasu, 
z której skorzystali liczni kozie-
niczanie, a pośród nich także 
włodarze naszego miasta – Bur-
mistrz Piotr Kozłowski oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Rafał 
Sucherman. Mamy nadzieję, że 
wydarzenie to na stałe zagości w 
tradycji Kozienic.
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Rzeki szum, ptaków śpiew, 
złota plaża pośród drzew…75. Rocznica Bitwy pod Molendami
Takie słowa mogą cisnąć się na usta na widok 

modernizacji, jaką przeszedł zbiornik wodny i jego 
najbliższe otoczenie na terenie Gminnego Ośrodka 
Wypoczynkowego POLANKA.

Inwestycja realizowana przez 
gminę Garbatka-Letnisko właś-
nie dobiegła końca, co zaowo-
cowało nową infrastrukturą re-
kreacyjną. Na czaszy zbiornika 
powstało drewniane molo o po-
wierzchni 232 m². Po jego pra-
wej stronie znajduje się pomost 
pływający, stanowiący zatokę do 
cumowania małych jednostek 
pływających. Koszt inwestycji 
wyniósł blisko 580 000,00 zł, z 
czego  154 490,00 zł Gmina Gar-
batka-Letnisko pozyskała ze środ-
ków zewnętrznych za pośredni-
ctwem Lokalnej Grupy Działania 
„Puszcza Kozienicka” w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kiero-

wanego przez społeczność”, ob-
jętego PROW na lata 2014-2020. 
Zakres prac objął również wyty-
czenie  strefy kąpielowej, która 
pozwoli na bezpieczne korzysta-
nie z obiektu. Dla podkreślenia 
rekreacyjno-wypoczynkowego 
charakteru miejsca usypana zo-
stała piaszczysta plaża. Ale to nie 
koniec atrakcji, jeszcze przed se-
zonem letnim wzdłuż plaży usta-
wione zostaną parasole plażowe 
ze strzechy. Mamy nadzieję, że 
egzotyczny akcent spodoba się 
mieszkańcom, a niezdecydowa-
nym weekendowym turystom 
przysporzy kolejny argument do 
odwiedzenia Garbatki.

Olga Jasek-Siwecka

W minioną niedzielę 7 kwietnia br. odbyły się obchody 75. Rocznicy Bitwy.  Tego dnia 
jak co roku, pamięć o przeszłości nakazała nam spotkać się w miejscowości Molendy, 

aby przypomnieć bardzo ważną datę. 7 kwietnia 1944 roku bowiem, oddziały Batalionów 
Chłopskich i Armii Krajowej pod dowództwem Józefa Abramczyka „Tomasza” i „Gryfa”, otoczone 
we Wsi Molendy przez przeważające siły niemieckie, stoczyły zaciętą bitwę, wyrywając się  
zarazem z okrążenia.

Była to największa Bitwa Party-
zancka w całym Obwodzie Kozieni-
ckim, podczas II Wojny Światowej. 
Kto wie jak potoczyłyby się losy 
Naszego Narodu, gdyby nie boha-
terstwo poległych w walce. Nie-
stety nie ma już wśród nas żadne-
go ze  świadków tych tragicznych 
wydarzeń. W roku 2018 odszedł 
od nas Kapitan Eugeniusz Siwiec. 
Dlatego też naszym lokalnym, a 
przede wszystkim narodowym 
obowiązkiem jest krzewienie pa-
mięci o bohaterach, dzięki którym 
my dzisiaj żyjemy w wolnym kraju.

Uroczystości upamiętniające 
bitwę we wsi Molendy, walczą-
cych tam żołnierzy i poległych 
mieszkańców, rozpoczęły się od 
uroczystej Mszy świętej w kościele 
pod wezwaniem Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Garbat-
ce-Letnisko. Homilię odprawił pro-
boszcz tutejszej parafii Ks. Dziekan 
Augustyn Rymarczyk oraz ks. Pra-
łat Robert Gołębiowski.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się pod pomnikiem Ofiar Pomor-
dowanych w miejscowości Mo-
lendy, gdzie uroczyście zabrzmiał 
Hymn Narodowy. Następnie Pani 
Wójt Teresa Fryszkiewicz wygłosiła 
przemówienie, w którym powita-
ła wszystkich gości, podziękowa-

ła również  za pamięć oraz liczne 
przybycie. Zostały także odczytane 
listy gratulacyjne od gości niemo-
gących brać udziału w obchodach.

Przedstawiony został zarys mi-
nionych wydarzeń przez ucznia 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Garbatce-Letnisko Kacpra Golę. 
Głos zabrali również przybyli goście 
m.in.: Wicemarszałek Senatu Pan 
Adam Bielan, Pani Lucyna Abram-
czyk - wnuczka uczestnika walk, 
Pan Zbigniew Gołąbek, przedsta-
wicielka Światowego Związku Żoł-
nierzy AK w Pionkach- Pani Bożena 
Teperska oraz Proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej w Zajezierzu  

ks. kan. Piotr Andrzej Firlej.
Podczas tegorocznych  uroczy-

stości odbyło się wręczenie od-
znaczeń „za szczególne zasługi w 
kultywowaniu pamięci o walce o 
niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej”.  –  Pro Patria. Z rąk Przed-
stawiciela Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych 
otrzymało 14 osób, którzy swoim 
życiem i działalnością  szerzą war-
tości patriotyczne. Medale trafiły  
m.in. do kombatanta i uczestnika 
walk o niepodległość Pana Bole-
sława Warchoła, Przewodniczące-
go Rady Gminy Garbatka-Letnisko, 
a zarazem wieloletniego pedagoga 
i wychowawcy  Pana Włodzimie-
rza Mazura oraz Prezesa 22. Pułku 
Ułanów Podkarpackich w Garbat-
ce-Letnisko  Pana Pawła Kibila.

Następnie mjr. Rafał Łyżwa od-
czytał apel poległych, poczym 
nastąpiła salwa honorowa. Jak co 
roku, aby uczcić pamięć o pole-
głych przybyłe delegacje  złożyły 
kwiaty pod pomnikiem. W uroczy-
stości udział wzięli przedstawicie-
le organizacji wojskowych, służb 
mundurowych, parlamentarzyści, 
samorządowcy, przedstawiciele 
partii politycznych, szkół, środo-
wisk kombatanckich oraz poczty 
sztandarowe.

Całość uroczystości poprowadził 
Prezes 22. Pułku Ułanów Podkar-
packich w Garbatce-Letnisko  Pan 
Paweł Kibil. A uroczystą oprawę 
zagwarantował udział , 42. Bazy 
Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, 
oraz Orkiestry wojskowej

 
Magdalena Marszałek
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Przygotowanie terenu.

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, 

wypełnionych atmosferą serdeczności w rodzinnym gronie. 

Niech będzie to czas duchowego wzmocnienia, 

dającego pokój i nadzieję.

Życzymy zdrowia i odpoczynku, 

niech budząca się do życia przyroda 

przyniesie Państwu wiele wiosennej energii do działania.

Zarząd i Pracownicy 

Enei Wytwarzanie Sp. z o.o.

Zdrowa żywność - ważna sprawa, witaminy 
to podstawa, a w owocach i warzywach 
moc witamin się ukrywa

Warsztaty rękodzieła świątecz-
nego z udziałem wolontariuszy 
Enei Wytwarzaniei Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku
Palmy wielkanocne, bukiety z krepiny, pisanki ze sznurka, 

karty świąteczne, wianki wielkanocne oraz koszyczki – to 
wszystko stworzyli podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Przewozie. Razem z nimi w warsztatach uczestniczyli także 
wolontariusze Enei Wytwarzanie oraz Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z Kozienic.

Zbliżające się Święta Wielkiej 
Nocy to doskonała okazja do 
radosnych, twórczych spotkań. 
Takie spotkanie odbyło się w 
piątek 5 kwietnia w Przewozie, 
stając się okazją do przeprowa-
dzenia warsztatów rękodzie-
ła świątecznego. Uczestniczyli 
w nich zarówno podopieczni 
ośrodka, jak i wolontariusze 
Enei Wytwarzanie oraz Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

Zdaniem Justyny Tkaczyk-Ku-
rek, koordynatora wolontariatu 
w Enei Wytwarzanie Wielkanoc 
to bez wątpienia wyjątkowy 
czas w roku, dlatego warto pod-
kreślić świąteczny nastrój ozdo-
bami i dodatkami.

– Nawet niewielkie ozdoby 
mieszkania tworzyć będą świą-
teczną atmosferę – mówi Ju-
styna Tkaczyk-Kurek - Podczas 
warsztatów z przygotowanych 
różnorodnych materiałów po-

wstały palmy wielkanocne, 
bukiety z krepiny, pisanki ze 
sznurka, karty świąteczne, wian-
ki wielkanocne oraz koszycz-
ki. Wspólna praca pozwoliła 
nam na wymianę doświadczeń, 
uczestnicy uczyli się od siebie 
nawzajem nowych metod wy-
konywania świątecznych ozdób, 
a to wszystko odbywało się w 
przyjaznej, sympatycznej atmo-
sferze. 

Po twórczych pracach, efek-
tem których były wspaniałe 
ozdoby, przyszedł jeszcze czas 
na smakowity poczęstunek przy-
gotowany przez Eneę Wytwarza-
nie, a także na wspólne zdjęcia.

– Ta akcja była wydarzeniem, 
które wpisuje się we wspólne 
działania Enei Wytwarzanie i 
Gminy Kozienice na rzecz lokal-
nej społeczności – podkreśla 
Justyna Tkaczyk-Kurek – W pla-
nach są już kolejne działania.

„Warzywno-owocowy zawrót głowy” – pod tym hasłem odbyła się 21 marca 2019 r.  
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie, już po raz dziesiąty, akcja pro-

mująca zdrowy styl życia. Tegoroczna inicjatywa uzyskała wsparcie Fundacji Enea, za sprawą 
Programu Grantowego „Potęga poMocy”.

Placówka w Gniewoszowie jest 
jednym z czterech beneficjentów z 
powiatu kozienickiego, który otrzy-
mał wsparcie finansowe w realizacji 
zgłoszonych projektów. W akcji zor-
ganizowanej w ZSP w Gniewoszowie 
udział wzięło 240 uczniów z klas I – VII 
oraz rodzice, zaproszeni goście, przed-
stawiciele Enei Wytwarzanie oraz 
partnerzy. Od godzin porannych ucz-
niowie wraz z rodzicami przygotowy-
wali owocowo-warzywne smakołyki: 
szaszłyki, koreczki oraz sałatki, które 
w przerwach warsztatowych służyły za 
poczęstunek. Następnie uczniowie po-
dzieleni na grupy zajęciowe pod opie-
ką wychowawców udali się na zajęcia.

Warsztaty „Coś na ząb” prowadzo-
ne były przez kucharzy „Szkoły na wi-
delcu”. Grzegorz  Łapanowski - prezes 
Fundacji „Szkoła na widelcu” - działa 
na rzecz poprawy jakości odżywiania 
dzieci w szkołach, a jego celem jest 
krzewienie świadomości w zakresie 
zdrowego odżywiania wśród dzieci, 
ich rodziców oraz nauczycieli. Osoby 
prowadzące warsztaty poinformowa-
ły dzieci skąd się bierze oraz czym jest 
dobre jedzenie. Wspólnie z dziećmi 
stworzyły zdrowe potrawy oraz  kok-
tajle warzywno-owocowe.

Warsztaty „Coś dla urody” prowa-
dziła trenerka fitness Ewelina Tadasie-
wicz.  Uczennice mogły dowiedzieć się, 
że forma aktywnego wypoczynku jaką 
są zajęcia fitness, stanowi naturalny 
sposób poprawy postawy ciała i zdo-
bycia kondycji. Energetyczny wspólny 
trening i super zabawa to fantastyczna 
energia, którą tętniła cała szkoła.

Warsztaty „Coś dla podniebienia” 
prowadziły kobiety z „Lokalnej Grupy 
Działania Puszcza Kozienicka”, na któ-
rych wspólnie z uczniami przygotowy-
wały witaminowe bomby w postaci 
soków i koktajli zrobionych ze świe-
żych warzyw i owoców.

Warsztaty „Coś dla ciała” prowa-
dzone były przez trenera Michała 
Sawincew. Chłopcy biorący udział w 

ćwiczeniach doświadczyli jak syste-
matyczna aktywność fizyczna wpływa 
zarówno na kondycję fizyczną, jak i 
psychiczną. Ruch pobudza krążenie 
krwi, wraz z którą wyekstrahowane z 
jedzenia składniki odżywcze docierają 
do wszystkich tkanek i odżywiają je. 
Głęboki oddech pobudza układ ner-
wowy oraz trawienie i usuwanie tok-
syn z organizmu. Dzięki temu dzieci są 
silne, zwinne, zdrowe i lepiej radzą so-
bie ze stresem. Dlatego trener zachę-
cał wszystkich do ćwiczeń i aktywności  
fizycznej.

Warsztaty „Coś dla oka” prowa-
dzone były przez jednego z rodziców. 
Mama ucznia zadbała o estetykę i 
piękno serwowanych przysmaków, 
tworząc dekoracje i piękne oprawy do 
różnych potraw.

Warsztaty „Witaminy w obiekty-
wie” poprowadzili zawodowy fotograf  
Franciszek Subocz i Danuta Błażyńska. 
Zapoznali oni uczniów z tajnikami do-
brej fotografii i zaciekawili robieniem 
zdjęć z różnych miejsc. Uczniowie mo-
gli sami zrobić zdjęcie profesjonalnym 
aparatem i zobaczyć jego efekt.

Warsztaty „Coś dla mózgu” popro-
wadziła Maryla Markiewicz. Ucznio-
wie w czasie tych zajęć zdobyli wiedzę 
na temat jak należy się odżywiać i jaki 
tryb życia prowadzić, aby mózg funk-
cjonował prawidłowo. Efektem były 
zespołowe prace projektowe wykona-
ne w ciekawych formach i technikach.

Warsztaty „Pięknie i estetycznie” 
prowadzone przez  Edytę Gogacz były 
kulinarnym savoir – vivre. Uczniowie 
poznali zasady dotyczące jedzenia i to 
nie tylko związane z samym podawa-
niem i spożywaniem potraw, ale rów-
nież z nakrywaniem do stołu. Ucznio-
wie dowiedzieli się również, że sposób 
nakrycia stołu zależy głównie od tego, 
czy podajemy codzienny posiłek, czy 
wydajemy uroczyste przyjęcie. Jednak 
zarówno w pierwszym, jak i drugim 
przypadku bardzo ważna jest estety-
ka. Uczniowie uczyli się nakrywania 

stołu, układania talerzy zależnie od 
przewidzianego zestawu potraw oraz 
układania sztućców. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyło się składanie pa-
pierowych serwetek.

Uczniowie mieli także możliwość 
wzięcia udziału w konkursie, który 
polegał na przygotowaniu owocowo-
-warzywnego stworka. Ich różnorod-
ność i oryginalność wzbudzała wśród 
gości podziw oraz zachwyt. Wszyscy 
chętnie oddawali głosy, aby wyłonić 
zwycięzców najciekawszych prac, 
którzy wykazali się ogromną kreatyw-
nością  i pomysłowością. Za owocowo-
-warzywnego stworka nagrodzono 
Aleksandrę Arażną, Martynę Olejarz 
oraz Natalię Banaś.

Uczniowie przygotowali również 
konkursowe prace plastyczne na te-
mat niemarnowania żywności, na któ-
re również głosowali goście i rodzice. 
Za plakat nagrodzono: Natalię Wójcik, 
Justynę Madejską oraz Agatę Sadow-
nik, Patrycję Arażną i Adriana Grabca.

Na zakończenie akcji uczenni-
ce szkoły zaśpiewały piosenkę pt.: 
„Olimpiada w Gniewoszowie” oraz 
podsumowały przebieg całego dnia i 
podziękowały wszystkim zaproszonym 
gościom i rodzicom za zaangażowanie 
oraz włożony wkład pracy, aby ten 
dzień był radosny i niezapomniany. 
Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Szy-
mon Gac i dyrektor ZSP w Gniewoszo-
wie Jarosław Walasek nagrodzili zwy-
cięzców oraz podziękowali wszystkim 
uczniom biorącym udział wręczając im 
drobne upominki.

Dzień ten pełen zdrowych wita-
min pod różną postacią był nie tylko 
wspaniałą zabawą dla uczniów, ale 
również nauką na temat zdrowego 
odżywiania i przestrzegania prawid-
łowych nawyków żywieniowych. W 
ramach projektu zaplanowano cykl 
wydarzeń o podobnym charakterze. 
Wolontariat pracowniczy Enei Wy-
twarzanie włącza się we wszystkie  
zaplanowane aktywności.
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Na zaproszenie Przewodniczą-
cego w spotkaniu udział wzięli 
Wicemarszałek Senatu Adam 
Bielan, poseł Andrzej Kosztow-
niak, poseł Leszek Ruszczyk, 

poseł Anna Białkowska oraz Dy-
rektor Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych 
Mariusz Frankowski. Tematem 
obrad były najważniejsze za-

gadnienia związane z bieżącą 
realizacją samorządowych za-
dań. Zaproszeni goście odnie-
śli się również do rządowych 
planów przywrócenia połączeń 

autobusowych oraz możliwości 
realizacji projektów z wykorzy-
staniem zewnętrznych źródeł  
finansowania.

- Z przyjemnością przyjąłem 
rolę gospodarza drugiego spot-
kania Konwentu Wójtów, Bur-
mistrzów i Prezydenta Ziemi 
Radomskiej. Konwent jest nie-
sformalizowanym zrzeszeniem 
samorządowców, jednak wyso-
ka frekwencja podczas obrad i 
burzliwe, merytoryczne dyskusje 

świadczą o potrzebie integracji 
środowiska. Bez względu na wiel-
kość gminy czy miasta, pracuje-
my na podstawie takich samych 
przepisów prawa, borykamy się z 
podobnymi problemami, działa-
my kierując się najwyższą staran-
nością w zaspokajaniu potrzeb 
naszych mieszkańców. Zgodna 
atmosfera i doskonałe zrozumie-
nie tematów sprzyjają wymianie 
doświadczeń – komentuje spot-
kanie Burmistrz Piotr Kozłowski.

II. spotkanie Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta 
Ziemi Radomskiej – Kozienice ‘2019

16 kwietnia br. w sali konferencyjnej Pensjonatu Kozienickiego Centrum Rekreacji i Spor-
tu w Kozienicach odbyło się, drugie w bieżącej kadencji, spotkanie Konwentu Wójtów, 

Burmistrzów i Prezydenta Ziemi Radomskiej. Gospodarzem i współorganizatorem spotkania 
był Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice, a jednocześnie Członek Zarządu Konwentu. 
Spotkanie odbyło się na wniosek Burmistrza Miasta Pionki – Roberta Kowalczyka, który obec-
nie piastuje również funkcję Przewodniczącego Konwentu. 

Firmy czeka 
wymiana kas fiskalnych
ustawa podpisana
Uchwalona niedawno ustawa o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 675) zobowiązuje podatników prowadzących 
działalność w określonych branżach, do wymiany używanych 
obecnie kas rejestrujących na nowe, tzw kasy online. Dotych-
czas stosowane kasy z papierowym oraz elektronicznym zapi-
sem danych będą stopniowo wycofywane z rynku.

Kasy online będą w sposób 
automatyczny i bezpośredni 
przesyłać do Centralnego Re-
pozytorium Kas dane o każdej 
sprzedaży, ze szczegółami po-
zwalającymi na ustalenie jej 
wartości, kwoty podatku należ-
nego, stawki podatku, a także 
rodzaju towaru lub usługi bę-

dącej przedmiotem transakcji. 
Przesyłane informacje mają sta-
nowić w praktyce elektroniczny 
obraz paragonów. Organy po-
datkowe uzyskają w ten sposób 
szybki dostęp do tych danych, a 
przede wszystkim możliwość ich 
analizy na wybranych grupach 
podatników. 

Od 1 stycznia 2020 r. z kas onli-
ne będą musieli korzystać przed-
siębiorcy:

• świadczący naprawy pojaz-
dów silnikowych oraz motoro-
werów,

• świadczący naprawy opon, 
ich zakładania, bieżnikowania i 
regenerowania,

• świadczący usługi w zakresie 
wymiany opon lub kół dla pojaz-
dów silnikowych oraz motorowe-
rów,

• sprzedający benzynę, 
olej napędowy czy gaz przezna-
czone do napędu pojazdów.

Od 1 lipca 2020 r. z kas online 
będą musieli korzystać: 

• świadczący usługi związane 
z wyżywieniem wyłącznie świad-
czone przez stacjonarne placów-
ki gastronomiczne, w tym rów-
nież sezonowe,

• świadczący usługi w zakresie 
krótkotrwałego zakwaterowania,

• sprzedawcy węgla, brykietu i 
podobnych paliw stałych wytwa-
rzanych z węgla, węgla brunat-

nego, koksu i półkoksu przezna-
czonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 roku z kas 
online będą musieli korzystać 
świadczący usługi:

• fryzjerskie,
• kosmetyczne,
• budowlane,
• w zakresie opieki medycznej 

świadczonej przez lekarzy i den-
tystów,

• prawnicze
• wstępu na obiekty służące 

poprawie kondycji fizycznej.
W związku z koniecznością wy-

miany kas podatnicy będę mogli 
skorzystać z ulgi na zakup kasy 
online. Jej wysokość nie ulegnie 
zmianie w stosunku do obowią-
zujących obecnie zasad  i będzie 
wynosić 90% kwoty wydatkowa-
nej na zakup kasy (bez podatku) 
nie więcej niż 700 zł.

    
Grzegorz Patek

radca prawny, 
doradca podatkowy
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Sylwia Wąsik: Co się zmieniło? Przybyło obowiązków.n 

Sylwia Wąsik - nowy sekretarz 
gminy Kozienice

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Kozienic Piotra 
Kozłowskiego od 15 kwietnia 2019 r. sekretarzem gminy 
Kozienice została Sylwia Wąsik. 

Urodziła się w Kozienicach 
i tylko z tym miastem zawsze 
wiązała swoją przyszłość. Ukoń-
czyła studia inżynierskie z za-
kresu zarządzania i marketingu, 
o specjalności zarządzanie nie-
ruchomościami, a także studia 
magisterskie z zakresu ekonomii 
o specjalności integracja euro-
pejska. (Piszemy gdzie??)

Od 32 lat jej życie jest związa-
ne nierozerwalnie z samorządem 
poprzez pracę w Urzędzie Miej-
skim w Kozienicach.

Pierwsze 14 lat pracowała 
w Wydziale Geodezji zajmując 
się ewidencją gruntów i naby-
waniem nieruchomości do za-
sobu. Następnie w Wydziale 
Infrastruktury - realizując za-
mówienia publiczne dla zadań 
z dofinansowaniem ze środków 
zewnętrznych, przedakcesyjnych 

i unijnych, jednocześnie przygo-
towując i rozliczając wnioski o 
dotacje. 

Kolejne lata to praca na samo-
dzielnym stanowisku ds. pozyski-
wania funduszy inwestycyjnych 
i nadzoru właścicielskiego, reali-
zacja dofinansowania do dużych 
projektów unijnych (w tym m.in.: 
zapewnienie kompleksowej go-
spodarki wodno - ściekowej na 
terenie gminy Kozienice czy bu-
dowa Centrum Kulturalno -Arty-
stycznego). 

Obecnie mijają dwa lata odkąd 
pracuje na stanowisku Dyrektora 
Wydziału Gospodarki Przestrzen-
nej, Rolnictwa i Środowiska.

Jednocześnie od ponad 4 lat 
pełni funkcję Przewodniczącej 
Zarządu Związku Gmin Ziemi Ko-
zienickiej, który zrzesza wszyst-
kie gminy Powiatu Kozienickiego.
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Misterium zostało wystawio-
ne w tym roku trzykrotnie – w 
parafii Cecylówka (29 marca), w 
parafii Jedlińsk (5 kwietnia) oraz 
w parafii Lisów (14 kwietnia – 
Niedziela Palmowa).

Wszystkie role w widowisku 
są grane przez aktorów-ama-
torów, mieszkańców parafii Li-
sów, a reżyserem spektaklu jest  
ks. Jan Godek.

GMINA JEDLIŃSK

Misterium Męki Pańskiej

Szkolenia dla rolników

Spotkanie z posłami

Mieszkańcy parafii Lisów 
już trzeci rok z rzę-

du przy-gotowali widowi-
sko o męce i śmierci Jezusa  
Chrystusa.

W sobotę 13 kwietnia 2019 r. w Domu Strażaka w Jed-
lińsku odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Jed-
lińsk z parlamentarzystami Ziemi Radomskiej.

W spotkaniu wzięli udział: Anna 
Kwiecień i Andrzej Kosztowniak 
– posłowie na Sejm RP, Zbigniew 
Kuźmiuk – poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Kamil Dziewierz 
– wójt gminy, Elżbieta Zasada – 
dyrektor Wydziału Zamiejscowego 
WFOŚiGW w Radomiu, Agnieszka 
Pasek– kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR w Radomiu, 
radni gminy Jedlińsk i powiatu 
radomskiego oraz mieszkańcy.

W trakcie spotkania poruszono 
wiele tematów zarówno o 
znaczeniu ogólnokrajowym jak 
i dotyczących gminy Jedlińsk. 
Rozmawiano m.in. o rządowych 
programach społecznych, rozwoju 
infrastruktury krajowej i lokalnej.

W dniach 15 – 17.04.2019r. 
w Urzędzie Gminy w 

Jedlińsku odbył się cykl szko-
leń dla producentów rolnych. 
Szkolenie prowadzili specja-
liści Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego od-
dział w Radomiu.

Zakres tematyczny kursów 
obejmował:
· Uprawa i ochrona zbóż,
· Uprawa roślin wysokobiałko-
wych,
· Ewidencja przychodów i roz-
chodów w gospodarstwie rol-
nym na potrzeby działań PROW  
2014-2020.  

Olimpiada dla dzieci
2 kwietnia 2019 r. PSP w Jedlance zorganizowała Gminną Olimpiadę Sportową dla klas I–III 

o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk.

Była to już czwarta edycja 
zawodów sportowych dla 
uczniów młodszych klas szkół 
podstawowych. W zmaganiach 
wzięły udział reprezentacje 
wszystkich szkół z tereny 
gminy Jedlińsk. W ceremonii 
otwarcia olimpiady wzięli 
udział m.in.: sekretarz gminy 
Andrzej Pawluczyk, Magdalena 
Trzmiel-Wieteska – radna gminy 
Jedlińsk, Ewelina Urbańska – 
przewodnicząca Rady Rodziców 
oraz dyrektor PSP w Jedlance, 
radny powiatowy – Ryszard 
Dziura.

Pierwsze miejsce w 
zawodach zajęli sportowcy  
z ZSP w Jedlińsku, drugie 
miejsce wywalczyli uczniowie 
ZSP we Wsoli, natomiast trzecie 

przypadło PSP w Jedlance.
Puchary dla zwycięzców 

oraz dla pozostałych drużyn 

ufundowała Gminna Komisja 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jedlińsku.
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PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ

SZAMBA BETONOWE

Tel.  517 249 095
Nasze szamba posiadają szczelne przejścia, co zapewnia szybkie 

połączenie budynku ze zbiornikiem.

od 2 - 12 m3

 juz od 650zł

.

.

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam ciągnik rolniczy.  
Tel. 512 302 589
• Sprzedam samochód Opel  
Insignia 2011 r. (anglik) cena 
17000 tel. 692 327 200
• Sprzedam samochód w dobrym 
stanie TATA SAFARI. Po wiecej in-
formacji prosze dzwonic pod nr 
tel. 663-039-210
• Sprzedam samochód AIXAM bez 
prawa jazdy w dobrym stanie. Po 
wiecej informacji proszę dzwonić 
pod nr tel. 663-039-210
• Sprzedam quad motor 
MAD-MAX 300 z salonu.  
Tel. 508 277 066
• Sprzedam samochód Opel Astra 
140 tyś km 2005r 1.6B srebrny 
metalik tel. 600 135 767

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

• Sprzedam działkę budow-
laną w ms. Nieporęt 850m2, 
wszystkie media,  cena 380 tyś 
zł bez pośredników, notarialnie.  
tel: 505-690-821
• Sprzedam dzialki budowla-
ne 1600 m Wola Chodkowska  
tel. 506465172
• SPRZEDAM  ziemię rolną 1,5 ha 
GARBATKA DLUGA,Gm.GARBAT-
KA LETNISKO tel. 515619043
• SPRZEDAM ziemię rolną 1ha 
WOLKA POLICKA Gm.POLICZNA.
Tel. 515619043
• Sprzedam mieszkanie własnoś-
ciowe 50,80m2 w Kozienicach. 
Mieszkanie na obydwie strony. 
Obok bloku znajduje sie plac za-
baw, w pobliżu centra handlowe. 
tel. 500-835-887

• Sprzedam 2 butle gazowe na 
propan-butan, cena za sztuke  
100 zl Tel 799 129 317
• Sprzedam wkład kominko-
wy „Samson” 120, moc12kW  
Tel.508 277 066
• Sprzedam owczarka podha-
lańskiego, książeczka zdrowia  
Tel. 508 277 066
• Sprzedam stół rozkładany 
160x90 cm oraz 6 krzeseł cena do 
uzg. Tel. 600 135 767

PRACA
• Firma zatrudni osoby do pra-
cy w charakterze pracownika 
ochrony do pracy w Kozienicach, 
wymagania: dyspozycyjność, nie-
karalność,  orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. Zapraszamy 
zarówno kobiety jak i mężczyzn. 
Praca na podstawie umowy  
o pracę tel. 730 194 361. Prosimy 
o kontakt w godz. 9.00 – 15.30
• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach ok. Piaseczna.Praca 
stala Trasa Ryki Deblin Kozienice.
INF pod num 786 285 551
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. C+E 
W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Zatrudnię przy produkcji szamb 
betonowych
TEL. 517 249 095

• Kawaler 34 lata własne m auto 
pracujacy, poznam kobiete w 
wieku do 35 lat, prosze o sms 
576 675 884

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

Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną nad 
morzem w przepięknej ,malowniczej i rozwijającej 

się miejscowości Dzwirzyno (13 km od Kołobrze-
gu).Działka z super lokalizacją przy głównej ulicy, 
naprzeciwko hotelu i 100 m od morza z przezna-

czeniem na działalność usługowo-pensjonatową. 
Tel  603 762 223

Schronisko dla bezdomnych psów w Urbanowie 
poszukuje osób chętnych

 do zaadoptowania psiaków znajdujących 
się w Schronisku.

Pieski są przebadane i posiadają książeczki zdrowia.
Kontakt ze Schroniskiem tel. 605 656 727.

• Sprzedam działkę budowlaną 
2tyś m2 uzbrojona, 3 km od Kozie-
nic w ładnym miejscu, wysoko po-
łożoną  cena do uzgodnienia tel. 
883-240-755
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w bloku, do III p. 
włącznie. Działkę budowlaną za-
budowaną, w pełni uzbrojona w 
media. tel 500-787-904
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w bloku, do III p. 
włącznie. Działkę budowlaną za-
budowaną, w pełni uzbrojona w 
media. tel 500-787-904
• Sprzedam działkę budowlaną 
2tyś m2 uzbrojona, 3 km od Ko-
zienic w ładnym miejscu, wysoko 
położoną  cena do uzgodnienia  
tel. 883-240-755

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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Klub Tenisa Stołowego 
w Kozienicach

Kozieniccy seniorzy są pełni energii!

3. Liga. Przedostatnie pojedynki za nami. Zwycięstwo z 
wyżej notowanym rywalem. 5. Liga. Porażka na wyjeździe

Niedzielna kolejka przyniosła 
niesłychaną sensację! Do meczu 
nasza drużyna przystąpiła w eks-
perymentalnym składzie. Z po-
wodu niemożności wystąpienia 
przez Jakuba Cabana i Tomasza 
Tamioły szeregi III ligowe zasilili 
liderzy drugiej drużyny - Jan Mo-
lęda i Grzegorz Tamioła. Zmoty-
wowani chęciami odniesienia 
premierowego zwycięstwa w 
rundzie rewanżowej przystąpili-
śmy do gry. Wszyscy zawodnicy 
zaprezentowali wysoki poziom, 

co poskutkowało zwycięstwem. 
Całe spotkanie przebiegało pod 
dyktando naszej drużyny. Dzisiej-
sza wygrana cieszy szczególnie, 
dlatego że nasi rywale z 3 miej-
sca w tabeli byli typowani do 
awansu. 

Po raz pierwszy w historii klu-
bu pokonaliśmy drużynę z Pło-
cka!  Dla naszej drużyny punkty 
zdobyli: Piotrek Łyjak 3, Jan Mo-
lęda 3, Mariusz Kuryłek 1 i Grze-
gorz Tamioła 1

MLUKS NADWIŚLANIN Płock – KTS Kozienice 5-8

Ponad 3 godziny walki przy 
stołach i niestety udany rewanż 
wzięła na nas drużyna UKS Bu-
dowlani II Góra Kalwaria. Rozpo-
częliśmy dobrze - od prowadze-
nia KTSu 3:1. Następnie deble, 
jak się później okazało kluczowe 
pojedynki całego spotkania prze-
grywamy po walce i wynik remi-
sowy utrzymuje się do ostatniej 

serii singli, w których to gospo-
darze stawiają "kropkę nad i" 
pijąc zwycięskiego szampana. 
Punkty dla KTS-u: Jakub Chołuń 
3, Roman Gołębiowski 2, Tomasz 
Ziętkowski 1

Wszystkim sympatykom 
KTS-u i nie tylko życzymy Rados-
nych Świąt Wielkiej Nocy! 

Tenisistom stołowym mocy dodaje Enea!

Piknik zorganizowano na polanie 
za kortami tenisowymi, na terenie 
Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS 
nad jeziorem. Piękna, niemalże ma-
jowa pogoda tylko sprzyjała dobrej 
zabawie na świeżym powietrzu. Ofi-
cjalnej inauguracji imprezy dokonali: 
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Ko-
złowski, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Kozienicach Rafał Sucherman, 
Dyrektor Kozienickiego Domu Kultu-
ry Elwira Kozłowska i przedstawiciel 
Enei Wytwarzanie Mateusz Pułkow-
ski, którzy zachęcali wszystkich zebra-
nych do dobrej zabawy i integracji. 

Radosne święto seniorów
Wydarzenie było także okazją do 

prezentacji działalności artystycz-
nej słuchaczy uniwersytetu. Jako 
pierwszy, na scenie pojawił się Chór 
UTW pod batutą Ewy Izdebskiej. Na-
stępnie wystąpiły uczestniczki zajęć 
pianistycznych: Irena Kifer i Barbara 

Michnicka, a także uczestnicy zajęć 
tanecznych. Ponadto wolontariusze 
UTW wystawili spektakl pt. „Kozieni-
cka Baśń”.

Tego dnia nie mogło zabraknąć 
specjalnych atrakcji. Animatorzy 
przygotowali dla seniorów szereg 
zabaw sportowo-rekreacyjnych, np. 
strzelanie z łuku i paintball, wyścigi 
w czteroosobowych nartach czy tań-
ce integracyjne, m.in. „Belgijka”. W 
międzyczasie każdy mógł się posilić, 
bo rozpalono ognisko, przy którym 
pieczono kiełbaski.

Były też stoiska poświęcone 
zdrowiu, gdzie przeprowadzano 
m.in. mierzenie ciśnienia, bada-
nie poziomu cukru we krwi czy 
badanie słuchu i wzroku. Ponad-
to młodzi ratownicy z Grupy Me-
dycznej I LO zaprezentowali pokaz 
pierwszej pomocy. Specjalną nie-
spodziankę przygotowała Enea 

Wytwarzanie. Był to konkurs wie-
dzy o elektrowni, w którym można 
było wygrać upominki przekazane 
przez Eneę. W pomoc przy orga-
nizacji wydarzenia zaangażowali 
się również wolontariusze z Klu-
bu Młodzieżowego Wolontariatu 
„Skrzydła”, który działa w KDK. 
Gościem imprezy był tez zespół 
ludowy „Skaryszewiacy”. 

Piknik zorganizowano w ramach 
projektu „Enea dla Seniorów”. Orga-
nizatorem wydarzenia był Kozienicki 
Dom Kultury im. Bogusława Klimczu-
ka, głównymi partnerami zaś Enea 
Wytwarzanie i Kozienickie Centrum 
Rekreacji i Sportu. Pozostali partne-
rzy wydarzenia to: SP ZOZ „Przychod-
nie Kozienickie”, Salon optyczny „Wo-
kulski” w Kozienicach, ACS Słuchmed 
Kozienice i Grupa Medyczna z I Lice-
um Ogólnokształcącego im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach.

W zdrowym ciele, zdrowy duch. W sobotę, 6 kwietnia, odbył się „Piknik Aktywnego 
Seniora” zorganizowany przez Kozienicki Dom Kultury. W wydarzeniu udział wzięło 
około 200 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. 

UKS Budowlani II Góra Kalwaria - KTS III Kozienice 8-6
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Centrum 
rolno-ogroDniCze
TrANs-bUD

Kozienice, ul. Przemysłowa 3
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W tym dniu w ofercie POLMAX znalazły się już pierwsze 
ciepłolubne pelargonie i smagliczki, odnotowaliśmy nawet  
w sprzedaży kwitnące aksamitki. 

n 

Mimo chłodu niektórzy uczestnicy najwyraźniej myśleli o przyszłości i wybierali właśnie te kwiatowe 
nowalijki. To interesujące, tym bardziej, że to jednak końcówka sezonu na bratki, a w tym akurat 
centrum wyglądała imponująco.

n 

WIOsNA Z POLMAXEM!
Piątkowy zimny ale słoneczny dzień spędziliśmy w Centrum Ogrodniczym POLMAX w Kozienicach. 

Prowadził je Witold Czuksanow wraz z przedstawicielami firm KRONEN, AGRECOL, RAMP i KWAZAR.

Janików 44A, 26-900 Kozienice

 www.polmaxsklep.pl
Tel.: +48 48 332 02 81

 Czynne:  Poniedziałek – piątek 8-18,  Sobota 8-18


