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Triathlonowe zmagania
w Kozienicach

P

rawie 200 zawodników wystartowało w sobotnich zawodach triathlonowych w Kozienicach. Malownicza trasa zlokalizowana na terenie ośrodka Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu po raz kolejny przyciągnęła sportowców z całej
Polski. Co ciekawe, na najwyższych stopniach podium stanęło… małżeństwo. Wśród mężczyzn zwyciężył Przemysław Szymanowski z Końskich, natomiast w klasyfikacji kobiet najlepsza okazała się Maria Pytel ze Starachowic.

Energetyczny festyn w Kozienicach

Bezpośrednio przed głównymi
zawodami swój pierwszy krok do
triathlonowego świata wykonali
najmłodsi. Uczestnicy w wieku od
10 do 15 lat rywalizowali na trasie aquathlonu. Szans rywalom
nie dali Tomasz Sufranowicz z Dąbrowy Górniczej i Ramona Walczak. Największe brawa od licznie
zgromadzonej na trasie triathlonu
publiczności zebrał 68. na mecie Marcin Zmitrowicz, dyrektor
KCRiS. Wśród sztafet trzy, najwyższe stopnie podium podzieliły
między siebie ekipy Aquatora z
Kozienic, Hardkorowych Koksów z
Kraśnika oraz drużyna AbsoluteBike Team ze Zwolenia.
Rywalizacja toczyła się na dystansie niemal 26 kilometrów.
Pierwsze 750 metrów zawodnicy
pokonywali wpław po Jeziorze
Kozienickim, kolejne 20 kilometrów ścigając się na rowerach w
Dolinie Środkowej Wisły, a całość

dystansu zakończyli 5-kilometrowym biegiem z metą zlokalizowaną na terenie ośrodka KCRiS.
Sponsorem triathlonu w Kozienicach była Enea.
Fot. Franciszek Subocz,
źródło: KCRiS

W

sobotę 3 września w Ośrodku Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i
Sportu przy ul. Boh. Studzianek 30 w Kozienicach odbędzie się festyn Dzień Energetyka – Pożegnanie Lata 2016. W jednym dniu czeka nas mnóstwo atrakcji. Będą konkursy
dla dzieci, kabarety i koncerty. Wolontariusze Enei zaprezentują, jak udzielać pierwszej pomocy. Będzie możliwość oddania krwi w specjalnym krwiobusie. Na koniec rozświetlimy
wieczór pokazem sztucznych ogni.

Festyn rozpoczną o godz.
10:00 atrakcje dla najmłodszych.
O godz. 16:00 nastąpi początek głównego bloku imprezy, a
na scenie pojawią się Agata Konarska i Piotr Bałtroczyk, którzy
zaproszą na występ zespołu ze

Szkoły Muzycznej w Kozienicach.
O godz. 16:30 swój koncert zagra Robert Rozmus z zespołem.
Na godz. 18:10 przewidziano
paradę motocyklistów.
W kozienickim amfiteatrze
wystąpią Kabaret Skeczów Mę-

czących i Michał Szpak z zespołem. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Lombard, a całość
o godz. 22:00 zakończy pokaz
sztucznych ogni.
Przyjdź i świętuj z energią!

XXXI Pielgrzymka Energetyków, Elektryków
i Elektroników na Jasną Górę

W

dniach 20-21 sierpnia odbyła się XXXI Pielgrzymka Energetyków, Elektryków i Elektroników na Jasna Górę. Na doroczną modlitwę przybyło ok. 10 tys. pracowników
branży energetycznej.

W pielgrzymce uczestniczyli zarówno czynni zawodowo pracownicy, jak również ich koledzy emeryci i renciści, a także prezesi
oraz dyrektorzy spółek energetycznych. Wszyscy wspólnie
modlili się w intencji zakładów
pracy, polskiej energetyki, pracowników oraz ich rodzin.
Na Jasnogórskich uroczystościach nie zabrakło też pracowników i emerytów z Enei
Wytwarzanie. Naszą spółkę
reprezentowała 100-osobowa
grupa pielgrzymów z Elektrowni Kozienice, w tym Grzegorz

Mierzejewski, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych z rodziną.
Pielgrzymka rozpoczęła się

w sobotę 20 sierpnia spotkaniem
w sali o. Augustyna Kordeckiego.
O godz. 18:30 na Szczycie energetycy wzięli udział we mszy
świętej, a następnie modlili
się podczas drogi krzyżowej.
Wierni uczestniczyli również
w Apelu Jasnogórskim oraz w
nocnym czuwaniu przed Cudownym Obrazem w kaplicy
Matki Boskiej. W niedzielę 21
sierpnia uczestnicy zgromadzili
się przy archikatedrze pw. św.
Rodziny w Częstochowie, skąd
przeszli Alejami Najświętszej
Maryi Panny na Jasną Górę.

Msza święta z okazji
Dnia Energetyka
W najbliższą niedzielę 28
sierpnia o godz. 9:00 w Kościele
pw. św. Rodziny w Kozienicach
odprawiona zostanie coroczna
msza święta w intencji energe-

tyków oraz ich rodzin. Nabożeństwo koncelebrował będzie
bp Henryk Tomasik. Serdecznie zapraszamy do udziału we
wspólnym nabożeństwie.

