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OKO NA PIONKI

Łańcuch serc dla Kubusia Bernacika

K

uba ma 12 lat. Podczas wakacyjnej
zabawy z kolegami w komandosów
uległ wypadkowi. Niedotlenienie mózgu
wywołało niedowład czterokończynowy.
Wiadomość o wypadku małego mieszkańca
Pionek szybko rozniosła się wśród ludzi
o dobrych sercach.
Na portalu społecznościowym powstał
profil Pomoc dla Kubusia Bernacika, którego administratorkami są 4 niesamowite
kobiety, nazywane przez rodzinę Kuby –
Ciotki Klotki z Ameryki (Ewa Gregorczyk,
Ilona Misiurska, Dorota Sadurska i Klaudia
Sałbut). Profil niemal natychmiast udostępnił pionkowski pięściarz zawodowy
Rafał Grabowski i w ciągu zaledwie kilku
godzin 3 tysiące osób zaoferowało swoją pomoc, a w tej chwili można ich liczyć
w kilkunastu tysiącach.
Czytaj na str. 6
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KOZIENICE

LIST DO REDAKCJI
Szanowny Panie Redaktorze!
W związku z tym, że jestem oficerem rezerwy Wojska Polskiego
proszę o opublikowanie mojego listu związanego z publicznymi
wystąpieniami Wójta Gminy Magnuszew (pow. Kozienice) Pana
Marka Drapały w mundurze generała brygady służby czynnej Sił
Powietrznych Wojska Polskiego, ponieważ nie ma on uprawnień do
noszenia munduru w tym stopniu wojskowym.
O tym, że mamy w gminie wójta, który jest generałem Wojska
Polskiego dowiedziałem się na początku 2018 r. od mieszkańców
Gminy Magnuszew, gdzie razem z żoną posiadamy nieruchomość.
Zajrzałem do komputera i na stronach internetowych:
1. www.skansen-mniszew.pl/wydarzenia/ii-spotkanie-na-przyczolku
2. www.muzeumsp.pl/ii-spotkanie-na-przyczolku.
Zobaczyłem wójta w umundurowaniu generała brygady Sił Powietrznych WP służby czynnej, którego wzór obowiązuje w Wojsku
Polskim.
W związku z tym, że nigdy o takim generale nie słyszałem, jak i
również tym, że poznałem wójta osobiście /mam dwa (korzystne
dla mnie) wyroki sądu: Sygn. akt. VIII SAB/Wa 40/17, Sygn. akt.
VIII SAB/Wa 39/17 z dnia 22 czerwca 2017 r., gdzie wójt rażąco
naruszył prawo/, to nie mogłem uwierzyć, że taki człowiek może
być generałem.
Z takimi wątpliwościami dwaj mieszkańcy gminy wystąpili do
Ministra Obrony Narodowej o udzielenie informacji publicznej i dowiedzieli się, że Wójt Gminy Magnuszew Marek Drapała jest kapitanem rezerwy Wojska Polskiego.
Co tu dalej pisać? Brak słów, gdyby to zrobił cywil, ale przecież
Marek Drapała jako oficer - kapitan, doskonale zna przepisy regulujące problematykę noszenia umundurowania oraz odznak i oznak
wojskowych, zatem celowo i z premedytacją naruszył te przepisy
podszywając się pod kogoś kim nie jest.
Wspólnie z kolegami, powiadomiliśmy organy ścigania o prawdopodobnym popełnieniu wykroczeń z art. 61§1i §2 Kodeksu wykroczeń. Uważamy również, że prokuratura powinna sprawdzić,
czy Marek Drapała występując jako wójt w roli gospodarza, będąc
w umundurowaniu generała brygady WP, jako funkcjonariusz publiczny nie przekroczył swoich uprawnień? Czy działał on na szkodę interesu publicznego i czy chciał osiągnąć z tego tytułu korzyści
osobiste przydatne w następnych wyborach i sprawowaniu funkcji?
Również należy zauważyć, że skandaliczne jest to, że wyżsi stopniem od kapitana (gdyż jest kapitanem) musieli oddawać mu honory, które mu się nie należały, a obecni na uroczystości oficerowie
starsi zaakceptowali ten stan rzeczy, nawet go odznaczali.
Na pewno niepodważalne jest to, że Wójt naraził na szwank nie
tylko środowisko wojskowe, jak i również swoje środowisko partyjne tj. Polskie Stronnictwo Ludowe, gdzie jest członkiem Zarządu
Powiatowego w Kozienicach i Prezesem Gminnego Koła w Magnuszewie. Dziwne jest to, że partia z takimi tradycjami wystawia w
wyborach na wójta takiego kandydata. Zadaję sobie również pytanie: jakim człowiekiem trzeba być, aby będąc kapitanem WP, mając
tak słabe osiągnięcia wojskowe, w taki sposób spełniać swoje marzenia i sny o szlifach generalskich, które prawdziwi generałowie
zdobywali ciężką pracą i wyrzeczeniami.
Czekamy z niecierpliwością na to co zrobi sąd w tej sprawie.
Również jesteśmy ciekawi, czy Wójt przeprosi mieszkańców gminy
i wszystkich tych z którymi miał kontakt w mundurze generała, nie
zapominając o tych co oddawali mu honory, za okazanie im braku
szacunku i lekceważenie.
Z wyrazami szacunku
płk rez. Józef Chodań

Agitacja w urzędzie, czyli
„wolna amerykanka”

F

ormalnie jest zakazana, lecz nikt się tym nie przejmuje. Kampania toczy się w
najlepsze, a wszystkie chwyty są dozwolone. Byle wszystko zostało po staremu, czyli ludzie Forum Kozienickiego nie stracili posad, a mieszkańcy uwierzyli,
że tylko oni są w stanie uratować naszą „MAŁĄ OJCZYZNĘ”.
Burmistrz Tomasz Śmietanka zrezygnował z ubiegania się
o fotel burmistrza, lecz póki na
nim siedzi wykorzystuje go do
promowania „namaszczonego”
przez siebie następcy – prezesa KGK-u. To on ma teraz zagrać główną rolę w sztuce pt.
„Gra pozorów”; tj. wmawiać
ludziom, że jak burmistrz coś
obiecuje, to znaczy, że obiecuje,
a jego obietnica jest ważniejsza
niż jej realizacja, bo w końcu
złożył ją BURMISTRZ!
I ten (właśnie) burmistrz zaprasza do kozienickiego ratusza kogo
się da, i mówi na kogo trzeba
głosować w wyborach samorządowych, ażeby w Kozienicach…
- krótko mówiąc: „Mury pięły się
do góry, a kominy miały pion”.
Oto trzy, wymowne, przykłady
agitacji kozienickiego burmistrza
(uprawianej w miejskim ratuszu
i KGK-u), które oddają sens słów
piosenki śpiewanej niegdyś przez
Bohdana Smolenia („Niech się
mury pną do góry…”).
Bez komentarza...
Red.

”

- Zaprosił mnie do gabinetu i zadał pytanie: Czy wiem w jakim otoczeniu funkcjonuję? Odpowiedziałem, że nie rozumiem pytania. Odparł: No jak to, chodzi o gminę, szkołę, w której jesteś
dyrektorem, i w ogóle. Dodał: Po wyborach, gdy na MOIM fotelu
zabraknie MOJEGO faworyta, to wszystko w tym otoczeniu może
ulec zmianie. Przecież oni wszystkich się pozbędą i zastąpią swoimi. Tak więc, chyba wybór jest tylko jeden, aby ten cały dorobek
nie poszedł na marne. Prawda?! – relacjonował, zastrzegając anonimowość, swoją rozmowę z burmistrzem dyrektor jednej ze szkół
podstawowych w Kozienicach.

”

- Wiesz, co robić w sprawie wyborów? – spytał burmistrz. –
Tak! – odrzekł dyrektor gminnego ośrodka i dodał: – Rozmawiałem już z pracownikami. Powiedziałem bez ogródek: - Jak ten
lub inny oszołom przyjdzie na Parkową, zamiast prezesa KGK-u,
to was wszystkich wypierd… I szybko pojęli w czym dzieło!
Będą mądrze głosować!

”

- Wasz PREZES jest najmądrzejszym człowiekiem w gminie,
a może i w województwie. No więc, wiecie na kogo głosować. Tym
bardziej, że po drugiej stronie są „debile” i „pieniacze”. Aha! Najważniejsze! Przed wyborami każdy z pracowników dostanie 1000
złotych premii. (i wszystko jasne!).

Wystawa „Ojcowie Niepodległości”

R

adomska delegatura IPN, Centrum Regionalne przy Nekropolii Jana Kochanowskiego
w Zwoleniu oraz Zwoleńska Grupa Regionalna zapraszają w poniedziałek 24 wrzenia
o godzinie 18.45 na otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”. Będzie można ją oglądać
do końca września 2018 r.
Plenerowa ekspozycja prezentuje liderów walki o wolną
Polskę w 1918 r.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego,
Ignacego Jana Paderewskiego,
Wincentego Witosa, Wojciecha
Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.
Ponaddwumetrowe
plansze z sylwetkami wybitnych mężów stanu opatrzone
są ich biogramami w języku
polskim i angielskim. Na wystawie znajdziemy także kalendarium najistotniejszych wyda-

rzeń w procesie odradzania się
niepodległej Polski oraz kopie
najważniejszych dokumentów,
związanych z 11 listopada 1918
r. Korzystając ze specjalnej
mapy można prześledzić, jak w
latach 1918-1921 zmieniały się
granice II Rzeczypospolitej.
Wystawa będzie prezentowana w Centrum Regionalnym przy Nekropolii Jana
Kochanowskiego w Zwoleniu
w godzinach pracy Muzeum
Regionalnego.

Burmistrz Zwolenia
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm. ),
informuje
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu,
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości
Wystawa „Ojcowie Niepodległości” przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
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KOZIENICE ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ!
TYM ZAJMĘ SIĘ JAKO BURMISTRZ:
• ROZWOJEM GOSPODARCZYM POPRZEZ:


WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEJ GOSPODARKI, W TYM
UTWORZENIE RADY GOSPODARCZEJ JAKO PŁASZCZYZNY DIALOGU Z
PRZEDSIĘBIORCAMI I ROLNIKAMI (PRODUCENTAMI ROLNICZYMI),



PRZYGOTOWANIE POD WZGLĘDEM PRAWNYM I INFRASTRUKTURALNYM
TERENÓW INWESTYCYJNYCH W CELU POZYSKANIA NOWYCH INWESTORÓWPRACODAWCÓW,



POWOŁANIE PRZY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
KOZIENICKIEGO CENTRUM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JAKO
INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,



ZAGOSPODAROWANIE SKŁADOWISKA ODPADÓW W CELU POZYSKIWANIA
BIOGAZU I PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ UŻYWANEJ DO OŚWIETLENIA
ULICZNEGO,



WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJU SIECI DRÓG LOKALNYCH I ŚCIEŻEK
ROWEROWYCH,



WSPÓŁPRACĘ Z AGENDAMI RZĄDOWYMI W SPRAWIE BUDOWY MOSTU
DROGOWO-KOLEJOWEGO NA WIŚLE ORAZ OBWODNICY KOZIENIC.




• KOMPLEKSOWYMI
CO WYMAGA:





•



Materiał wyborczy KWW KOZIENICE.2018







WYPOSAŻENIA SZKÓŁ W SPRZĘT MULTIMEDIALNY I WDROŻENIA
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII,
DOSTOSOWANIA BAZY LOKALOWEJ SZKÓŁ DO OBOWIĄZUJĄCYCH
STANDARDÓW I POTRZEB UCZNIÓW, W TYM BUDOWY SAL GMINASTYCZNYCH,
SFINANSOWANIA
ZAJĘĆ
DODATKOWYCH
ROZWIJAJĄCYCH
ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW (SPORTOWE I NAUKOWE),
WDROŻENIA PROGRAMU „BEZPŁATNE DRUGIE ŚNIADANIE”,
UTWORZENIA UNIWERYSTETU MŁODZIEZOWEGO W CELU POSZERZENIA
HORYZONTÓW MŁODYCH LUDZI I POMOCY W WYBORZE DALSZEJ ŚCIEŻKI
ROZOWJU I KARIERY,
POWOŁANIA
KOZIENICKIEJ
RADY
OŚWIATOWEJ
JAKO
FORUM
WSPÓŁDECYDOWANIA
RODZICÓW,
UCZNIÓW,
NAUCZYCIELI
I
SAMORZĄDOWCÓW O KSZTAŁCIE I FINANSOWANIU GMINNEJ OŚWIATY.

• SKUTECZNĄ POLITYKĄ PRORODZINNĄ POPRZEZ:




BUDOWĘ ŻŁOBKA ORAZ TWORZENIE MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3,
UTWORZENIE GMINNEJ SIECI ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH,
BUDOWĘ PLACÓW ZABAW I TERENÓW REKREACYJNYCH W POROZUMIENIU
Z OSIEDLAMI I SOŁECTWAMI,

PUBLICZNYMI,

OPRACOWANIA PROGRAMU PRIORYTETOWYCH USŁUG KOMUNALNYCH W
OPARCIU O KRYTERIA ICH ISOTNOŚCI, WYDAJNOŚCI I JAKOŚCI,
WDROŻENIA W GMINIE E-USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNYCH
FORMULARZY I INNYCH KANAŁÓW ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI,
WPROWADZENIA ZASADY OCENY ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ
MIESZKAŃCÓW W CELU WZROSTU ICH JAKOŚCI,
ZAPEWNIENIA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ NA TERENIE CAŁEJ GMINY
(NA WSI I W MIEŚCIE),



WDROŻENIE PROGRAMU AKTWYNOŚCI LOKALNEJ WE WSPÓŁPRACY Z
LOKALNYMI ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI,



WPROWADZENIE KOZIENICKIEGO STANDARDU USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
W TYM OPRACOWANIE I WDROŻENIE PRGRAMU ŚWIADCZENIA USŁUG
OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA,



WDROŻENIE PROGRAMU „PRAKTYKA – STAŻ – PRACA W GMINIE”
ADRESOWANEGO DO UCZNIÓW, STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW,
OPRACOWANIE STRATEGII RÓWNEGO DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW DO PRACY
W INSTYTUCJACH SAMORZĄDOWYCH, DOTACJI I ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH
PRZEZ GMINĘ ORAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W SOŁECTWACH I
OSIEDLACH.



•

USŁUGAMI

RÓWNYMI SZANSAMI W KAŻDEJ DZIEDZINIE POPRZEZ:

• NOWOCZESNĄ EDUKACJĄ, CO WYMAGA:


BUDOWĘ TANICH MIESZKAŃ NA WYNAJEM W RAMACH PARTNERSTWA
PUBLICZNO-PRYWATNEGO,
UDZIELANIE POMOCY CELOWEJ RODZINOM GORZEJ SYTUOWANYM
MATERIALNIE.

PARTYCYPACJĄ OBYWATELSKĄ, CO WYMAGA:



WPROWADZENIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO UMOŻLIWJACEGO
MIESZKAŃCOM DECYDOWANIE O PRZEZNACZENIU 5% WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH,



ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU SOŁECTW I OSIEDLI W ZARZĄDZANIU GMINĄ I
UCHWALANIU JEJ BUDŻETU,



ZAGWARANTOWANIA MIESZKAŃCOM CZYNNEGO UDZIAŁU W PRACACH
SAMORZĄDU NA ZASADZIE OBYWATELSKIEGO WYSŁUCHANIA
PUBLICZNEGO,
POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY I GMINNEJ RADY SENIORÓW.



RÓWNE SZANSE, W UCZCIWEJ GMINIE. WIEM JAK TO ZROBIĆ!
Burmistrz musi znać problemy mieszkańców i wiedzieć, jak je rozwiązać.
Do tego potrzebny jest autentyczny dialog, a nie czcze obietnice składane okazjonalnie. Dopilnuję tego,
aby mieszkańcy byli podmiotem lokalnej demokracji, a nie niechcianym petentem.
Kozieniczanie zasługują na więcej!
Proszę o głos – wybory już 21 października.

Martin Bożek
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Garbatka Letnisko krajowym liderem w profilaktyce grypy
12
września 2018 r. w Vilii Foksal w Warszawie miała miejsce X Debata Flu Forum,
organizowana przy współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Podstawowej
Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. Flu Forum było wyjątkowe również ze względu
na obchody 5. rocznicy powstania programu. Podczas spotkania przedstawiciele
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy nagrodzili samorządy realizujące
programy zdrowotne w dziedzinie profilaktyki grypy. Wśród nagrodzonych po raz
kolejny znalazła się Gmina Garbatka-Letnisko, która jako jedna z czterech gmin w
całym kraju otrzymała najwyższy tytuł - „Eksperta w zakresie profilaktyki grypy”.
Nagrodę odebrał Wójt Robert Kowalczyk.
Celem programu jest tworzenie i rozwój świadomości Polaków w zakresie zagrożeń wynikających z grypy i jej powikłań.
Zebrani specjaliści tradycyjnie
podkreślali wagę profilaktyki grypy, ale także rozwiewali
wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa samego szczepienia.

Eksperci zwrócili szczególną
uwagę na konieczność szeroko
zakrojonej edukacji obejmującej
także lekarzy oraz prowadzenia kampanii zachęcających do
szczepień wykorzystując wszelkie
narzędzia medialne.
Garbatka-Letnisko od lat prowadzi akcję bezpłatnych szcze-

pień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku
życia. Przy tej okazji przypominamy mieszkańcom naszej
gminy, że mogą bezpłatnie skorzystać ze szczepień w Przychodni VITAL-MED, ul. Spacerowa
2, 26-930 Garbatka-Letnisko,
tel. 48 62 10 027.

Narodowe Czytanie

8

września 2018 r. w całej Polsce odbyło się Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Do ogólnopolskiej akcji, po raz szósty włączyła się również Garbatka-Letnisko.
Honorowym patronatem akcję Narodowego Czytania objęła Para Prezydencka – Andrzej Duda
wraz z Małżonką Agatą. Publiczne czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego odbyło się
w lokalu Kina Za Rogiem w Garbatce-Letnisko. Jego uczestnikami byli uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej w Garbatce, którzy mieli okazję zapoznać się z klasyką literatury polskiej.

Spotkanie prowadziła kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Małgorzata Markowska.
Fragmenty Przedwiośnia, czytali:
- Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz,
Przewodniczący Rady Gminy
Garbatka-Letnisko Włodzimierz
Mazur,
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Garbatka-Letnisko n
Paweł Kibil, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce Agnieszka Rygiel oraz Mariola Gębska, nauczycielka PSP
w Bogucinie.
Odczytane fragmenty pochodziły ze strony Kancelarii Prezydenta RP. Specjalnie na potrzeby
tegorocznej akcji Narodowego
Czytania adaptację Przedwioś-

nia przygotował krytyk literacki,
felietonista Andrzej Dobosz. Po
odczytanych tekstach zostały wyświetlone odpowiednie
fragmenty filmu Przedwiośnie
z 2001 r. w reżyserii Filipa Bajona.
Na zakończenie spotkania
wszyscy uczestnicy akcji otrzymali egzemplarze Przedwiośnia
ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Garbatce-Letnisko opatrzone pamiątkową
pieczęcią otrzymaną z Kancelarii
Prezydenta RP. Pieczęć ta znajduje się w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Garbatce i można
nią ostemplować własne egzemplarze Przedwiośnia.
Małgorzata Markowska
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Część 3

Historia Elektrowni Kozienice… czyli Pierwsze Lata w Puszczy

W

tym roku obchodzimy 50 rocznicę Elektrowni Kozienice. Publikowaliśmy już
z tej okazji historię przedsiębiorstwa opracowaną przez dr Sebastiana Piątkowskiego, dzisiaj rozpoczynamy publikowanie wspomnień inżyniera Zdzisława Krawczyka, pierwszego kierownika budowy. Związane są one z budową Elektrowni Kozienice
w latach 1968 – 1973.
Pierwszym zadaniem było
oczyszczenie terenu budowy z
pozostałości po wycince lasu i
pozostałej w ziemi amunicji i niewybuchów. Tymi pracami musieli
się podzielić: nadleśnictwo, usunięciem resztek drewna i karpiny,
inwestor, zawarciem umowy z
wojskiem na rozminowanie całego terenu, wykonawca, karczowaniem i makroniwelacją. Dla mnie
było również pilnym zadaniem
zorganizowanie na miejscu działania zaplecza biurowego i socjalnego. Sposobem na rozwiązanie
tego problemu były w tym czasie
uniwersalne barakowozy. Z leśniczym omówiłem wstępnie pilny
wywóz resztek drewna w czasie
pierwszego pobytu. Musiałem się
jeszcze skontaktować z inwestorem Dyrekcją Elektrowni w Budowie. Tymczasowo inwestor ulokował swoje biuro w baraku Kółka
Rolniczego w Kozienicach. W czasie pierwszej wizyty zastałem
tam dyrektora elektrowni mgr
inż. Adama Biały i jego zastępcę
ds. inwestycji mgr inż. Tadeusza
Rubaszowskiego. Panowie przyjęli mnie bardzo serdecznie bez
wyszukanej elegancji. We wszystkich omawianych sprawach dotyczących kolejności prac na budowie byliśmy całkowicie zgodni.
Ja położyłem jedynie nacisk na
szybkie sprowadzenie saperów
celem sprawdzenia terenu przed
rozpoczęciem robót ziemnych.

Korzystając z telefonu inwestora,
prosiłem dyrekcję przedsiębiorstwa w Warszawie o szybkie przysłanie barakowozów dla zaplecza
rozpoczynanych robót. Inwestor
również poparł moją prośbę.

Pierwsze zaplecze generalnego wykonawcy elektrowni Kozienice.
Baraki przywieziono w błyskawicznym tempie, w jednym z nich
(…) mieściło się biuro zatrudnienia, biurko kierownika robót
ziemnych inż. Romanowicza, mistrza budowy Mirkowicza i naszego geodety. W baraku po prawej
było moje biuro.
Inwestor jak zwykle stanął na

wysokości zadania i bardzo szybko
doprowadził energię elektryczną
na plac budowy. Pierwsza prowizoryczna stacja transformatorowa
stanęła w rejonie budynku administracyjnego elektrowni na poświęconym w taczkach betonie
przez księdza Adama Sochę.

Saperzy na budowie
Przyszedł czas na rozminowanie
terenu a w ślad za tym rozpoczęcie sukcesywne robót ziemnych
makroniwelacji. Wszystko to szło
z wielkimi trudnościami. Wojsko
nie zawsze w terminie przekazywało teren do robót ziemnych.
Brak było odpowiedniej ilości spychaczy, koparek i samochodów

samowyładowczych do wywozu
nadmiaru ziemi. Pierwszym obszarem makroniwelacji został
objęty teren pod budowę stałego zaplecza techniczno - administracyjnego elektrowni. Z tego
terenu należało wywieść setki m3
humusu i ziemi. Zachodziła również pilna potrzeba wykonania
utwardzonej nawierzchni drogi
dojazdowej do tego terenu. Przy
opadach atmosferycznych samochody z urobkiem zakopywały
się po osi. Spycharki zamiast wykonywać swoje zadania musiały
wyciągać zakopane w mokrym
piachu samochody. Należały one
do Radomskiego Przedsiębiorstwa Transportu Budownictwa,
którego ówcześnie dyrektorem
był nam przychylny pan Janusz
Darmas. Mimo to nie był w stanie wesprzeć nas większą ilością
radzieckich ziłów. Niezależnie od
tego kierowcy oszczędzali swoje
pojazdy nie pozwalając operatorom koparek ładować dopuszczalnej normą ilości urobku.

Kłopoty ze
znikającym paliwem
Z kierowcami był jeszcze jeden
kłopot, zaczęli wywozić z budowy
więcej ziemi jak w raportach wykazywali operatorzy koparek. Rozliczani byli od wywiezionych ton i
przebytych kilometrów.
W tej sytuacji konieczna była
kontrola paliwa zużytego przez
samochody pracujące przy robotach makroniwelacyjnych. Porównywane raporty pracy koparek
nigdy nie zgadzały się z raportami
kierowców wywożących urobek

ziemi. Zużyte przez samochody
paliwo wskazywałoby na to, że
kierowca w ciągu dnia przejechał
(dla przykładu) 100 kilometrów na
zwałkę ziemi odległą od koparki o
3 kilometry, czyli średnio 33 kursy
razy 3 tony ładunku, co na dniówkę stanowiłoby około 99 ton urobku koparki. Operator koparki w
raporcie dnia potwierdzał jedynie
50 ton wykopanej ziemi, co było
zgodne z obmiarem geodety. Nie
mogliśmy dojść do tego, co i gdzie
wożą nasi kierowcy, którzy byli
wynagradzani od przejechanych
tono-kilometrów. Poprosiłem do
siebie dyrektora Janusza Darmasa. Mówię mu: „Drogi kolego, jak
my będziemy rozliczać się tą metodą, to jedną koparką i twoimi
samochodami zniwelujemy plac
budowy pod dwie elektrownie.
Musisz koniecznie sprawdzić,
gdzie i którędy wycieka paliwo z
twoich samochodów”. Dyrektor
nie protestował, do wszystkich
zbiorników paliwa samochodów
- wywrotek zostały założone zamknięcia na kłodki. Ku naszemu
wielkiemu zdziwieniu ten zabieg
nie zmienił poprzedniej sytuacji.
Kierowcy nadal w ciągu dnia pracy uzupełniali paliwo. Na budowę
przywieziono 1000 litrową beczkę, z której pracownik dysponujący kluczami od kłódek uzupełniał
kierowcom paliwo.
Dedykuję te wspomnienia pamięci o wspaniałych ludziach,
którzy w budowę tej elektrowni
włożyli największy trud. Szczególne zasługi wnieśli: Adam Biały, Tadeusz Rubaszowski, Józef Zieliński
i wielu innych
Zdzisław Krawczyk

Enea Akademia Talentów wystartowała. Czekają granty i stypendia
W
siedzibie Enei Wytwarzanie w Świerżach Górnych odbyła się konferencja dotycząca startu
II edycji programu Enea Akademia Talentów w regionie kozienickim, a także w gminach
Policzna, Zwoleń, Pionki i Jedlnia Letnisko. Wziął w niej udział między innymi Krzysztof Szewczyk,
pełniący obowiązki dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Enea Akademia Talentów zainaugurowała swą działalność w
ubiegłym roku. W tym roku ruszyła już druga edycja programu,
któremu patronuje Mazowiecki
Kurator Oświaty. Konferencja
poświęcona temu tematowi
miała miejsce w Enei Wytwarzanie. Gości witał prezes spółki
Antoni Józwowicz, dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium
Oświaty w Warszawie Krzysztof
Szewczyk w swym wystąpieniu
mówił o potrzebie wspierania
młodych talentów oraz szkolnych projektów, które sprzyjają

rozwojowi uczniów.
A o tym, jak ważne jest takie
wsparcie mówiła Anna Grzesik,
dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego
w Opactwie, placówki będącej
laureatem poprzedniej edycji
Enei Akademii Talentów. Drugi
z laureatów, 14-letni Krzysztof
Paduch ze Zwolenia, zdobywca
wielu prestiżowych nagród na
konkursach akordeonowych nie
mógł być obecny na konferencji,
gdyż w tym czasie uczestniczył
w międzynarodowym konkursie muzycznym. Zamiast niego

n Anna Grzesik, dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Opactwie mówiła o tym, co udało się zrealizować
dzięki grantowi z Akademii Talentów.

przemawiał z ekranu film z jego
udziałem i muzyką.
Założenia tegorocznej edycji
programu przedstawiła Joanna
Sobótka z Fundacji Enea
- Uczniowie oraz szkoły mogą
zgłaszać się do drugiej edycji programu Enea Akademia Talentów.
od 1 września – informowała
- Poszukiwani są młodzi ludzie,
którzy chcą się rozwijać w kierunkach naukowych, dyscyplinach
sportowych i sztuce oraz szkoły
z pomysłami na rozwijanie pasji
swoich uczniów. Zwycięzców poznamy w styczniu. Na chętnych
czekamy do 15 października.
Do programu mogą zgłaszać się
uczniowie szkół podstawowych
(od V klasy wzwyż) i gimnazjów,
którzy mają udokumentowane
osiągnięcia i rozwijają swoje talenty w nauce, sztuce lub sporcie. Do udziału zapraszamy także
publiczne szkoły podstawowe
i gimnazjalne, które realizują
autorskie projekty edukacyjne,
wspierające rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów w
jednej z trzech kategorii: nauka,
sztuka, sport. Utalentowani młodzi ludzie otrzymają stypendia w
wysokości 3 000 zł, szkoły – granty o wartości 10 000 zł.
Konferencja stała się też
okazją do krótkiej prezentacji
innego projektu wspieranego przez Fundację Enea, który
nosi nazwę „Zielone Oblicze
Elektrowni Kozienice”.
O tym zielonym obliczu Elek-

n Do udziału w II edycji programu zachęcał Antoni Józwowicz,
prezes Zarządu Enei Wytwarzanie
Mini wykład był ilustrowany
ciekawymi fotografiami przyrodniczymi oraz wystawą.
W październiku tego roku
przedstawiciele Mazowiecko –
Świętokrzyskiego Towarzystwa
Ornitologicznego wraz z wolontariuszami Enei Wytwarzanie
planują cykl spotkań w szkołach.
Więcej informacji oraz regulaminy konkursu dotyczącego Enei
Akademii Talentów znajdują się
na stronie: https://www.enea.
pl/pl/akademiatalentow
Materiały
do
pobrania:
https://www.enea.pl/pl/akademiatalentow/do-pobrania

n O założeniach tegorocznej edycji mówiła Joanna
Sobótka z Fundacji Enea.
trowni mówił Jacek Tabor, prezes
Mazowiecko Świętokrzyskiego
Towarzystwa Ornitologicznego,
które sprawuje opiekę przyrodniczą nad Elektrownią Kozienice.

Zachęcamy także do zapoznania się z dostępnymi materiałami
na temat startu drugiej edycji
Enei Akademii Talentów:
https://media.enea.pl/
pr/399691/startuje-druga-edycja-enei-akademii-talentow
https://media.enea.pl/
pr/400631/nowa-szansa-na-stypendia-i-granty-enei-akademii-talentow
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Łańcuch serc dla Kubusia Bernacika
dokończenie ze str. 1

K

uba ma 12 lat. Podczas wakacyjnej zabawy z kolegami w komandosów uległ wypadkowi.
Niedotlenienie mózgu wywołało niedowład czterokończynowy. Wiadomość o wypadku
małego mieszkańca Pionek szybko rozniosła się wśród ludzi o dobrych sercach.

Do akcji przyłączyli się ludzie dobrych serc oferując
początkowo pomoc rzeczową potrzebną dla chłopca:
pieluchy, podkłady, kosmetyki, żywność dojelitową
itp. Każdy, kto dowiedział
się o tragedii dołączał się
do łańcucha pomocy: lokalni przedsiębiorcy oferując
dzienne utargi, sąsiedzi z
bloku, uczniowie szkół, nieznajomi. Wiele osób przekazywało fanty na licytacje,
które odbywają się podczas
koncertów organizowanych
w barze MAK.
Fundacja TipTop, Fundacja
Jana Pawła II, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci i wiele innych organizacji niosło i niesie swoją pomoc dla Małego
Wojownika, bo tak wszyscy
nazywają dziś Kubusia, który właśnie z oddziału neurologicznego w najbliższy
poniedziałek trafi na rehabilitacyjny. Pieniądze na niezbędną chłopcu rehabilitację
pochodzą od zwykłych ludzi,
którzy w każdy możliwy sposób chcą pomóc wspomagając tę piękną akcję tym czym
mogą. Tu nie ma podziałów
na lepszych, gorszych, biednych czy bogatych – dosłownie każdy, w każdym wieku
dorzuca swoją cegiełkę by
Kuba mógł wrócić do sprawności.
Profil na portalu społecznościowym powstał 3
września, a już dzień później Rafał Grabowski miał do
przekazania 30 kg paczkę dla

Małego Wojownika. Bernadetta, właścicielka zakładu
fryzjerskiego Atelier zapoczątkowała akcję przekazywania dziennych utargów
na rzecz Kuby. Ewa zajęła się
organizacją zbiórki dosłownie wszystkiego w Londynie wśród znajomych i nie
tylko. Kolejna w łańcuszku
dobroci była Fundacja Jana
Pawła II, której założycielem
jest mieszkaniec Pionek Bartosz Saniewski. To dzięki tej
fundacji można było szybko
zorganizować zbiórkę pieniędzy i już 6 września na koncie Kuby było 1500 zł. Marta
mieszkająca na stałe w Anglii
wystawiła puszkę, aby klienci
sklepu mogli wrzucać do niej
dowolne kwoty. Sebastian,
koordynator
Przedszkola
Legii Warszawa w Pionkach
zaoferował koszulkę Legii
Warszawa wraz z podpisami
zawodników (na licytację),
pomoc Fundacji Legii, darmowe wejściówki na dowolny mecz w Warszawie i 10 zł
od każdego wrześniowego
abonamentu za korzystanie
z zajęć w ramach Przedszkola
Legii. Do akcji dołączyli także
wolontariusze z pionkowskiego CKZiU, a uczniowie
Zielonego prowadzili spontaniczną akcję zbierania pieniędzy na szkolnym korytarzu.
Rafał Grabowski licytował na
swojej stronie koszulki Grabowski TEAM, a 15 września
podczas koncertu w barze
MAK (Pionki, ul. Zakładowa
4b) jego rękawice bokser-

skie zostały wylicytowane za
kwotę 1050 zł, a zwycięzca licytacji przekazał je właścicielowi baru aby symbolizowały
tę wspaniałą akcję. Koncert
w barze zaowocował zbiórką
blisko 7 tys. zł, a do tego dołączył jeszcze utarg z Bacon
Butty należącego do Pani Justyny. Właściciele salonu Sun
Studio, to kolejni dobrzy ludzie, którzy przekazali dzienny utarg na leczenie Małego Wojownika. Pan Darek,
właściciel firmy budowlanej
DAR BUD zaoferował remont
pokoju Kubusia i dostosowania go do jego potrzeb, a
swoich kolegów z branży zaraził chęcią pomocy by wyremontować całe mieszkanie
rodziny chłopca oraz przekazał na licytację kolekcję papierosów z czasów PRL. Lek-

koatleta Piotr Małachowski,
specjalista w rzucie dyskiem,
trzykrotny uczestnik igrzysk
olimpijskich, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w
Pekinie oraz Rio de Janeiro
podarował na licytację swoją
koszulkę z autografem (poszła za 650 zł). Zakątek Piękna na aukcję wystawił zabiegi kosmetologiczne, Pani
Monika zaprosiła 10 osób na
manicure hybrydowy, a pozyskane w ten sposób środki przekazała organizatorom
zbiórki. WIGA Salon Fryzjerski zaoferował licytowanie
zabiegu regenerującego, który wygrała Pani Monika, ale
nie skorzystała – przekazała
go dla Mamy Kuby. Właściciele budki z lodami i goframi
przy Placu Konstytucji 3 Maja
przekazali niedzielny utarg –

ponad 1400 zł. Pionkowskie
Morsy zapraszają na ognisko
29 września do miejscowości
Bieliny, gdzie zorganizowana
zostanie zbiórka pieniędzy
oraz potrzebnych rzeczy.
Nie sposób wymienić
wszystkich, którzy dołączyli
do Łańcucha Serc dla Małego Wojownika. Akcja wciąż
trwa i każdy może pomóc.
Liczy się każda kwota, każdy
gest, bo walczymy w słusznej
sprawie.
Dzięki Fundacji Jana Pawła
II 100% darowizn wpłaconych na konto przekazywanych jest na pomoc Kubusiowi. Każdy może dołączyć do
zbiórki pieniędzy bardzo potrzebnych na rehabilitację,
dość kosztowną, bo godzina
to minimum 100 zł, a Kuba
naprawdę jej potrzebuje.

W tytule przelewu w Polsce wpisujemy "Pomoc dla Kuby Bernacika"
Numer konta w Idea Banku: 38 1950 0001 2006 0438 6690 0003
Darczyńcy zza granicy powinni użyć numeru konta w formacie IBAN tj.
PL 38 1950 0001 2006 0438 6690 0003, a także kodu SWIFT: IEEAPLPA
Adres banku to: Idea Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
W tytule przelewu prosimy wpisać RCBWPLPW – darowizna, przyspieszy to zaksięgowanie
przelewów zza granicy i oczywiście tu też dopisujemy "pomoc dla Kuby Bernacika".
Każdy z darczyńców może
swoje darowizny na rzecz
Kuby odliczyć od podatku
na poniższych zasadach:
• darowizny osób fizycznych: od dochodu moż-

na odliczyć darowizny w
kwocie nie wyższej niż 6%
dochodu (na podstawie
art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o
Ustawy o podatku od osób
fizycznych
dotyczącego

możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego),
• darowizny osób prawnych: od dochodu można
odliczyć darowizny do wy-

sokości nie przekraczającej
10% dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
dotyczącego możliwości

odliczenia darowizny od
podatku dochodowego).
Dołącz do Łańcucha Dobrych Serc by wspomóc
Kubę.
/rpp
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Plon niesiemy plon

T

egoroczne Święto plonów w gminie Jastrzębia tradycyjnie rozpoczęła msza święta w Kościele parafialnym w Jastrzębi, po której dożynkowy korowód prowadzony przez mieszkańców Jastrzębi dotarł na plac szkolny. Po tradycyjnym dzieleniu chlebem padło wiele słów uznania dla naszych
rolników, nie tylko od gospodarza gminy pani Elżbiety Zasady, ale również od przybyłych posłów, senatorów, przedstawicieli Rządu i samorządów.
Poseł Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odczytał okolicznościowy list Premiera Mateusza Morawieckiego.
Podziękowania za rolniczy trud skierował również wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, posłowie na sejm RP Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak,
wicewojewoda Artur Standowicz, a list od starosty odczytała pani Teresa Bartosiewicz.
Prezentacja wieńców dożynkowych i występy zespołów ludowych to nieodłączny element
tej uroczystości. Wieńce prezentowały sołectwa: Jastrzębia,
Mąkosy Stare, Owadów, Bartodzieje, Dąbrowa Kozłowska,
Goryń i Lesiów.
Na uczestników dożynek czekał
tradycyjny poczęstunek: kapusta
z grochem, chleb ze smalcem i
ogórkiem oraz ciasta. Wśród stoisk prezentowały się instytucje
rolnicze: MODR, KRUS, ARiMR.
Konkurs dla rolników w zakresie
bhp w rolnictwie przeprowadzili pracownicy KRUS, a przy
ich stoisku przy wsparciu strażaków z OSP Jastrzębia odbywał
się również pokaz udzielania
pierwszej pomocy.
Atrakcje dla dzieci zorganizował
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, były to warsztaty garncarskie oraz fotobudka, a także
słodki poczęstunek.
Za sprawą Gminnej Biblioteki
Publicznej już po raz kolejny w
programie dożynek obecne było
„Narodowe Czytanie”. Tym razem
fragmenty „Przedwiośnia” przed
szeroką publicznością czytali dyrektorzy wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy.
We wrześniową tradycję wpisują się również obchody jubileuszu pożycia małżeńskiego. W
tym roku Złote Gody obchodzili
Państwo Wanda i Marian Sułek z
miejscowości Mąkosy Stare, Marianna i Józef Trzebieniak z Bartodziej oraz Marianna i Tadeusz
Drela z Owadowa.
Zanim na scenie wystąpiły zespoły Non Stop i After Party reprezentanci sołectw mogli wziąć
udział w konkursach zręcznościowych jak „rzut beretem” czy
„wyścig farmera”. Na uczestników
wszystkich konkursów czekały
atrakcyjne nagrody. Chętnych
nie brakowało, a za sprawą dobrze znanych konferansjerów
rywalizacja była równie zacięta
jak i zabawna. Dobra pogoda
i ciekawy program artystyczny
sprawił, że ta tradycyjna impreza plenerowa przyciągnęła wielu mieszkańców nie tylko naszej
gminy. W trosce o okoliczne psie
pupile tegorocznym dożynkom
nie towarzyszył pokaz fajerwerków, co zupełnie nie przeszkodziło zakończyć imprezy w dobrych
nastrojach i wspólnej zabawie
z zespołem Fair Play.
UG Jastrzębia

n Korowód dożynkowy.
n Przemarsz korowodu dożynkowego.

n 50- lecie pożycia małżeńskiego.

n Przemówienie posła Marka Suskiego.

n Konkurs, bieg farmera.

n Przemówienie wicemarszałka Adama Bielana.

n Warsztaty garncarskie.

n Występ zespołu Non Stop.

n Występ zespołu ,,Raz na Ludowo’’ z Lesiowa.

n Narodowe Czytanie w Jastrzębi.
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W Bierwcach na ludowo
Kolejny sprzęt dla OSP W
17
września 2018 r. w Nowych Zawadach odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia
i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z Bierwiec oraz Nowych Zawad, zakupionego ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników KRUS.

Każda jednostka otrzymała
19 tys. dotacji dzięki czemu zostały zakupione m.in.: kamera
termowizyjna, wodery, agregaty
prądotwórcze, buty, przecinarki
spalinowe do betonu, piły spalinowe, radiostacje, węże.
W spotkaniu udział wzięli:
Monika Pachniewska – kierow-

nik Placówki Terenowej KRUS w
Radomiu, Paweł Tuzinek – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu,
Kamil Dziewierz – wójt gminy
Jedlińsk, Jerzy Przybyłowski –
komendant gminny OSP w Jedlińsku, Roman Wójcik – dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej

w Starych Zawadach, Grażyna
Wasiłek – pracownik urzędu
gminy w Jedlińsku, Teresa Kucharczyk – sołtys Nowych Zawad
oraz druhowie ochotnicy.
To już kolejne pozyskane fundusze dla Ochotniczych Straży
Pożarnych z gminy Jedlińsk.

minioną niedzielę 9 września 2018 r. w Bierwcach
już po raz siódmy odbył się Jarmark Ludowy.

Impreza odbyła się na terenie przy PSP w Bierwcach.
W jej programie znalazły się
m.in. występy zespołów i kapel ludowych, konkursy kulinarne i sportowe, stoiska
organizacji
pozarządowych,
a także degustacja potraw

tradycyjnych i regionalnych.
Na Jarmark mieszkańców
gminy Jedlińsk zaprosili: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce
i Okolic, Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bierwcach.

Dożynki powiatowo-gminne „Czyste powietrze” dla każdego
R
eprezentacja gminy Jedlińsk wraz z wójtem Kamilem
Dziewierzem oraz radnym Robertem Rędzią wzięła udział
w dożynkach powiatowo-gminnych odbywających się w
niedzielę 9 września 2018 r. w Wolanowie.

Wieniec dożynkowy oraz stoisko gminy Jedlińsk przygotowali
mieszkańcy sołectwa Płasków,

w skład którego wchodzi także
miejscowość Józefów.

O

cieplenie domu, wymiana okien lub wymiana starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego – między innymi na takie inwestycje właściciele domów jednorodzinnych mogą
uzyskać dofinansowanie z rządowego programu „Czyste Powietrze”.

O programie mieszkańcom
gminy Jedlińsk opowiadali
przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Marek Ryszka – prezes oraz
Kamila Mokrzycka – wiceprezes, podczas spotkania, które
odbyło się 12 września 2018 r.
– Zaprosiliśmy przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu,
żeby
przedstawili
mieszkańcom
najważniejsze
założenia
tego
programu
oraz korzyści dla mieszkańców i środowiska – informuje
wójt gminy Kamil Dziewierz.
– Jako gmina w ubiegłym roku
zrealizowaliśmy projekt, dzięki
któremu w 40 gospodarstwach
domowych stare i mało efektywne piece zostały wymienione na nowe i ekologiczne źródła ciepła – dodaje wójt.
Na realizację programu rząd
przewidział niebagatelną kwotę ponad 100 miliardów zł.

Pieniądze te będą wydatkowane w okresie 10 lat.
– Szeroko pojęta termomodernizacja domów jednorodzinnych
przyczyni się nie tylko do poprawy jakości powietrza i ochrony
środowiska naturalnego oraz

zdrowia ludzkiego, ale także
poprzez efektywne zarządzanie
energią w gospodarstwach domowych przyczyni się również
do wymiernych oszczędności
finansowych – podsumowuje
wójt Dziewierz.

Koncert organowy w Jedlińsku
W
niedzielę 16 września
2018 r. w kościele parafialnym w Jedlińsku odbył
się koncert słowno-muzyczny
z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości.
Podczas koncertu pt. „Wierni niepodległej w PRL – Jan
Paweł II i bp Piotr Gołębiowski
– Trzeba być posłusznym Bogu
i prawdzie” wystąpili: Robert
Grudzień – organy, Tomasz
Chrześcijanek – trąbka i Bogusław Morka – tenor.
Koncert został zorganizowany
w ramach projektu „Niepodległość – Patriotyzm – Tożsamość” realizowanego z okazji
100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
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MOTORYZACJA

RÓŻNE

TOWARZYSKIE

• CIAGNIK ROLNICZY
TEL. 512 302 589
• Sprzedam Seat Ibiza 3d czarny
1.4TDI rok 2007, przebieg 99tyś
km. koła lato / zima. serwisowany na bieżąco, aktualne opłaty
do 04.2019 cena do uzgodnienia.
Tel. 600-812-249

• Sprzedam bieżnię wielofunkcyjną. W zestawie bieżnia, wiosła, rowerek, kółko obrotowe
(twister), ławka. tel. 733 949 022
• Sprzedam piec Zębiec (14kw,
sprawny, używany 5lat), Nowiny,
cena: 1150zł, tel. 889 122 486
• Sprzedam: zegar zabytkowy,
stare kufry, samowary, radia, stary sprzęt gospodarstwa domowego, obrazy oraz wiele różnych
staroci! Tel. 508 157 908
• Sprzedam spawarkę „Bester
380”, krajzegę oraz narzędzia
ręczne do prac dekarsko-blacharskich. Tel. 508 157 908
• Sprzedam rozsiewacz do nawozu, traktorowy. tel. 48 614 92
53, Kozienice. Telefonować proszę o godz. 12 lub po 21.

• Kawaler 34 lata trochę nieśmiały, pozna dziewczynę z Kozienic,
proszę o sms. TEL. 576675884
• MEZCZYZNA 50LAT, FINANSOWO NIEZALEZNY, POZ.PANIĄ BEZ
NALOGOW CEL DO UZGODNIENIA. TEL. 535 635 331
• Poznam kobietę w celu dyskretnych spotkań. Również mężatkę.
Pozdrawiam. TEL. 574557399
• Poznam kobietę lub małżeństwo w celu dyskretnych spotkań. Pozdrawiam.
Tel. 574 557 399
• Kobieta (56lat) pozna pana, cel
stały zwiazek. Kozienice, Warka,
Grojec. Czekam na poważne sms.
Tel 502 670 534
• Poznam kobietę (również mężatkę) lub małżeństwo w dowolnym wieku w celu dyskretnych
spotkań. Możliwy stały uklad. Pozdrawiam. Tel 574 557 399
• Facet (45 lat) pozna kobietę
z Kozienic i okolic. Czekam na
smsy. Tel 508 615 325

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam garaż murowany z
kanałem przy ulicy Żeromskiego.
Cena do uzgodnienia. Numer
kontaktowy 504 614 816
• Wynajmę mieszkanie dwu-pokojowe w Kozienicach przy
ul. Głowaczowskiej
Tel. 572-568-757
• Wynajmę mieszkanie 3 Pokoje w Kozienicach przy ul. Żeromskiego 609-972-576
• Sprzedam duży garaż murowany 25m2 w Kozienicach przy
ul. Głowaczowskiej. Notarialnie.
Tel 603-16-11-28
• SPRZEDAM ZIEMIĘ ROLNĄ
1ha, Wólka Policka,gm. Policzna. tel. 515 619 043
• Sprzedam ziemię rolną 1,5 ha,
Garbatka Długa. tel.515 619 043
• Sprzedam dom 113m2 na działce 700m2 w Kozienicach przy ul.
Warszawskiej. Cena 310000 do
negocjacji tel. 669 630 258
• Sprzedam gospodarstwo rolne z budynkami w Holendrach
Kozienickich. Tel.782 265 964
• Zamienię działkę rolno-budowlaną z budynkami na mieszkanie 2-pokojowe, jeżeli w bloku, to tylkodo II piętra włącznie.
Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę nr 3131 w
Kozienicach, ul. Sławna (dawna:
ul. Świerczewskiego), 489m2.
Tel. 601 344 674

9

PRACA
• Zlecę wycinkę kilku drzew
na działce. Sprzęt własny. Kozienice. Proszę o wiadomość.
Tel. 574 218 089
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT.
C+E W RUCHU KRAJOWYM
TEL. 517 249 095
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

SZAMBA BETONOWE
3
od 2 - 12 m

.

ju z

od

6 5 0 zł

atesty
.

PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ
Nasze szamba posiadają szczelne przejścia, co zapewnia szybkie
połączenie budynku ze zbiornikiem.

Tel. 517 249 095
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OKO-Peryskop wyborczy Pretendenci…

Młody kandydat dla Kozienic
W

gronie kandydatów na urząd burmistrza Gminy Kozienice pojawiło się nazwisko Pana Artura Matery. To dwudziestoośmioletni mieszkaniec Kozienic. Studiował fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe – Organizacja i zarządzanie w administracji
w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie na
Politechnice Lubelskiej. Kolejnym krokiem stawianym przez Pana Artura są studia MBA
w Lublinie. Jest żonaty. Ma czteroletnią córkę.
Od 2008 roku jest honorowym
dawcą
krwi.
W roku 2018 wstąpił w
szeregi
Dawców
Szpiku
Kostnego.
W swojej karierze zawodowej kierował gabinetem
rehabilitacji w przychodni
przy Spółdzielni Inwalidów w
Kozienicach. Obecnie pełni
funkcję Zastępcy Kierownika
ARiMR w Kozienicach.
Pan Artur będzie reprezen-

tował Prawo i Sprawiedliwość, którego członkiem jest
od 2010 roku, a od listopada
2017 pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Powiatowego PiS w Kozienicach.
Będąc Burmistrzem Gminy Kozienice chce budować
przyjazny dialog ze stroną
rządową, a dzięki dobrym
relacjom z Zarządem Enea
Wytwarzanie
–
partnerem strategicznym, można

będzie realizować ważne
dla gminy projekty.
Pan Artur jest otwarty na
dialog, dlatego każdy kto
chciałby spotkać się z nim,
porozmawiać lub podzielić
się swoimi uwagami, może
to zrobić w biurze Prawa i
Sprawiedliwości przy ul. Bohaterów Getta 24 w Kozienicach. Pan Artur Matera czeka
na Państwa w każdy piątek
w godz. 16:00 – 18:00.

W najbliższą środę 26 września Pan Artur Matera zaprasza na
spotkanie z Panią Premier Beatą Szydło. Odbędzie się ono
w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach o godz. 16.30.

Kolejny sukces młodego MAGNUSZEW – GMINA BEZ GOSPODARZA,
muzyka ze Zwolenia
ALE ZA TO W GENERALSKIM MUNDURZE!

W

dniach 9-16 września br. we włoskim Castelfidardo odbywał się 43.PIF International Accordion "Citta di Castelfidardo" , jeden z najbardziej prestiżowych konkursów akordeonowych na świecie

M

ieszkańcy gminy nie kryją rozczarowania upływającą kadencją wójta Marka Drapały.
Nie rozumieją, dlaczego w ciągu czterech lat nie zrobiono żadnych istotnych inwestycji?! Za to krocie wydawano na różne imprezy, których znaczenie dla lokalnej społeczności
było żadne. Jedynym zaś ich beneficjentem był wójt, zaspokajający w ten sposób swoją
militarystyczną i „generalską” pasję.
Czas się zatrzymał!

W konkursie tym znakomicie
zaprezentował się uczeń Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara
Kolberga w Radomiu i Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zwoleniu –
Krzysztof Paduch, z klasy akordeonu Dariusza Figarskiego. Młody
wirtuoz zwyciężył w kategorii klasycznej STUDENT12 oraz uzyskał II
lokatę w kategorii VIRTUOSO STUDENT12.
Krzysztof Paduch jest jednym z
najzdolniejszych polskich akordeo-

nistów młodego pokolenia. Mimo
12 lat ma na swoim koncie wiele
prestiżowych nagród, a on sam
jest doceniany przez najlepszych
pedagogów. Krzysztof sprawdził się
m.in.w najsłynniejszych konkursach
akordeonowych – wygrał zarówno konkurs w Klingenthal, jak i w
Castelfidardo. Uczniowi i nauczycielowi serdecznie gratulujemy i
życzymy kolejnych wielu sukcesów
oraz dalszego rozwoju artystycznego jego wielkiego talentu.

W gminie Magnuszew straszą
niszczejące budynki, jak chociażby te przy magnuszewskim rynku
czy dawna siedziba OSP w Przydworzycach. Są też takie obiekty,
z których się nie korzysta, choć w
2014 r. zostały wyremontowane
i mogłyby z powodzeniem służyć
ludziom. Najlepszym przykładem
są świetlice w Przewozie Tarnowskim, Trzebieniu, Osiemborowie.
Lista jest ich znacznie dłuższa,
a przykłady można by mnożyć.
Mieszkańcy oceniają to jednoznacznie, a odpowiedzialnością
za zastój inwestycyjny i marazm
obwiniają wójta Drapałę.
- O skuteczności władz nie
świadczą słowa, lecz realne
efekty ich działań. Tymczasem, z
przedwyborczych obietnic wójta
nic nie pozostało – mówią i domagają się zmian.
Nie przekonują mieszkańców
liczne imprezy fundowane przez
wójta z gminnego budżetu. Dla
nich jednym z głównych zadań
władz samorządowych jest tro-

Zwoleń. II liga piłki ręcznej

W

najbliższą sobotę tj.15 września 2018r o godzinie 17
meczem z ‘’Piotrkowianinem 2’’ Piotrków Trybunalski
w hali Z.S.R.T. Zwoleń zadebiutują w drugoligowych rozgrywkach
piłkarze ręczni U.M.K.S. ‘’Orlęta’’Zwoleń. Stanie się to zaledwie
rok po reaktywacji sekcji seniorów.

ska o mienie gminy i rozwój jej
infrastruktury. A tego brakowało
przez ostatnie cztery lata. Odczuwalny był w szczególności brak
takich inwestycji, jak: budowa
chodników i oświetlenia ulic, czy
właściwe oznakowanie przejścia
przez ulicę naprzeciwko szkoły.
Do tej pory baza lokalowa przedszkola w Magnuszewie nie spełnia odpowiednich wymogów, a
plan budowy nowego obiektu
pod rządami wójta Drapały spalił na panewce. Podobnie jak w
przypadku szkoły w Rozniszewie,
która miała zostać rozbudowana.
To jednak nie wszystko,
mieszkańcy pytają, co się stało
z przedwyborczą obietnicą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków? I dlaczego nie
kontynuowano rozbudowy sieci
wodno-kanalizacyjnej?
Obecnie gminna kanalizacja, z której mogą korzystać mieszkańcy,
to standard. Ale jak widać nie
w gminie Magnuszew.

Co ze środkami unijnymi?

W tej perspektywie gmina
Magnuszew nie pozyskała takich
środków. To wręcz niewyobrażalne, w szczególności jeśli wziąć
pod uwagę aktywność innych
gmin w tej sferze. Tym bardziej,
że mijająca kadencja to czas
wysokich kwot dotacji, z jakich
mogły korzystać polskie gminy. I
korzystały w przeciwieństwie do
Magnuszewa, gdzie nie zrealizowano żadnej istotnej inwestycji.
No cóż, wójt Drapała należy
zapewne do tych, którzy nie chcą
„nadmiernie uzależniać gminy
od Unii Europejskiej”. Woli za to
wydawać środki własne, co widać na przykładzie rosnącego deficytu budżetowego. Tylko 2018
r. zaplanowano go na poziomie 3,
5 mln złotych.
Wójt Drapała prowadzi kampanię pod hasłem „Popieramy
kontynuację lepszego jutra”. Ale
co w zasadzie chce wójt kontynuować?! – skoro do tej pory
nic nie zrobił, choć lista jego wyborczych obietnic z roku 2014
była bardzo długa.
(Dol.)
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Gmina Głowaczów. 100 lat OSP w Bobrownikach
W

niedzielę 9 września 2018 w Bobrownikach miała miejsce
uroczystość z okazji 100-lecia założenia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bobrownikach oraz nadania sztandaru
jednostce.

,

Uroczystość rozpoczęła msza
święta w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Głowaczowie.
Następnie pododdziały wraz z
pocztami sztandarowymi i zaproszonymi gośćmi udały się na plac
przy strażnicy OSP Bobrowniki.
Dowódca uroczystości kpt. Wojciech Gołąbek złożył meldunek
Zbigniewowi Gołąbkowi o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystej zbiórki z okazji
100-lecia i nadania sztandaru
jednostce. Orkiestra odegrała
hymn państwowy i podniesiono
flagę państwową na maszt. Gości przywitała i wygłosiła przemówienie okolicznościowe druhna Anita Padewska Następnie
przystąpiono do ceremonii wręczenia sztandaru jednostce OSP
w Bobrownikach. Poświęcenia
sztandaru dokonał ks. Mariusz
Przybycień. W imieniu fundatorów sztandar ze stołu przeniosła
Prezes LGD „Puszcza Kozienicka”
Pani Irena Bielawska i przekazała go Zbigniewowi Gołąbkowi
Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Mazowieckiego i
zarazem radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Następnie sztandar odebrał Prezes
OSP dh Tadeusz Rotuski i wręczył
go pocztowi sztandarowemu.

Organizatorzy zapewnili każdemu uczestnikowi poczęstunek,
który miał na celu promowanie
lokalnego dziedzictwa kulinarnego. Wśród uczestników rozdano
również monety pamiątkowe
przygotowane specjalnie na tę
uroczystość.
Wyróżniającym się druhów odznaczono medalami:
Złotym medalem „Za Zasługi
Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Leszek Padewski i dh Jan
Mizieliński. Brązowym medalem
„Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie: Sławomir Rotuski, Łukasz Korcz,
Mariusz Nowak. Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali
druhowie: Kowalczyk Marcin,
Rotuski Emil, Konopka Sebastian,
Jurek Adrian, Rotuski Adrian, Jurek Kacper.
Pamiątkowy Medal „PRO MASOVIA” czyli najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego
dla OSP Bobrowniki oraz dyplomy uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika z okazji jubileuszu dla
Prezesa OSP dh Tadeusza Roguskiego i druhów Jurek Andrzej,
Leszek Padewski, Dariusz Rotuski
wręczył Zbigniew Gołąbek.
Druhowie z OSP w Bobrowni-

kach dziękowali gościom, którzy
przybyli na uroczystość oraz osobom, które wspierają jednostkę wręczone zostały okolicznościowe statuetki.
Goście zrewanżowali się pięknymi przemówieniami.
Gośćmi uroczystości 100 – lecia OSP w Bobrownikach byli
m.in.: dh Zbigniew Gołąbek radni
sejmiku Województwa Mazowieckiego, Naczelnik mł.bryg. Paweł
Fliszkiewicz, Dyrektor delegatury
Urzędu Marszałkowskiego Jan
Bartosz, , Krzysztof Wolski radny powiatu kozienickiego, st.kpt.

Kamil Bieńkowski Komendant
powiatowy PSP w Kozienicach,
Józef Grzegorz Małaśnicki Wójt
Gminy Głowaczów, Irena Bielawska prezes LGD ,,Puszcza Kozienicka”, Andrzej Garbaczewski
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobieszyn, , Krzysztof
Postek zastępca Wójta Gminy
Głowaczów, Piotr Kozłowski
Sekretarz Gminy Głowaczów,
Hubert Czubaj Przewodniczący Rady Gminy Głowaczów, ks.
Mariusz Przybycień, Skarbnik
Grażyna Rybarczyk, st. bryg. w
st. spoczynku Zbigniew Szczygieł

, delegacje Ochotniczych Straży
Pożarnych z Gminy Głowaczów:
Bobrowniki, Cecylówka Brzózka,
, Głowaczów, Lipa , Mariampol,
Miejska Dąbrowa,
Ursynów.
Uroczystość uświetniła orkiestra
strażacka z Kozienic.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli druhom
w
organizacji
uroczystości,
a zwłaszcza Wójtowi Gminy Józefowi Grzegorzowi Małaśnickiemu, LGD „ Puszcza Kozienicka”
oraz Sekretarzowi Gminy Piotrowi Kozłowskiemu.
Materiał zlecony

NAJWYŻSZE ODZNACZENIE MARSZAŁKA DLA MIESZKAŃCA GMINY KOZIENICE

P

iotr Kozłowski , mieszkaniec Gminy Kozienice, a na co
dzień Sekretarz Gminy Głowaczów otrzymał od Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika najwyższe odznaczenie, jakie przyznaje Marszałek – Medal „ Pro Masovia”.

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”, będący wyróżnieniem
okolicznościowym nadaje się
osobom fizycznym, jednostkom
samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym
osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nie mającym
osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub
realizacją swoich zadań na rzecz
Województwa Mazowieckiego
wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub
społecznego rozwoju Mazowsza
Panie Piotrze jest Pan chyba
jedynym Sekretarzem Gminy na
Mazowszu, który otrzymał to zaszczytne wyróżnienie ?
Być może tak jest, bo nie słyszałem o innym takim przypadku. Zazwyczaj medal jest przyznawany instytucjom, artystom,
naukowcom – samorządowcom
też, ale rzadko, a jeśli już to wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast, więc jeśli nie jest to
jedyny taki przypadek to na pewno jeden z nielicznych.

Jak Pan myśli, co zdecydowało
o przyznaniu Medalu?
To ludzie, których spotykam na
swojej drodze. W samorządzie
pracuje ponad 17 lat w czasie,
których wspólnie, wiele udało
się osiągnąć. Gmina Głowaczów
wielokrotnie była nagradzana i
wyróżniana na arenie regionalnej, ale i ogólnopolskiej np. I
miejsce na Mazowszu za najlepszy projekt w zakresie infrastruktury społecznej realizowany na
terenach wiejskich przy wsparciu
środków unijnych, Mazowiecki
Lider Ekologii, Lider Regionu w
plebiscycie Echa Dnia czy choćby
ostatnio, w sierpniu tego roku
razem z Wójtem Gminy Józefem
Grzegorzem Małaśnicki odebrałem nagrodę dla gminy za zajęcie
I miejsca w głosowaniu internautów na „ Modernizacje Roku” ,
gdzie udało się pokonać duże samorządy m.in. Legnicę, Bielsko
Białą, Opole, Poznań, Rzeszów i
Płock. Dodatkowo , jako jedyni
otrzymaliśmy nagrodę specjalną ogólnopolskiego czasopisma
budowlanego ROM-DOM.
Miejsce wręczenia Medalu i

osoba, która to uczyniła też nie
były przypadkowe?
Tak, to szczególne wyróżnienie, gdyż Medal wręczono podczas obchodów 100-lecia OSP w
Bobrownikach a uczynił to Zbigniew Gołąbek – radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
a jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP Województwa Mazowieckiego.

Jednostki OSP i druhowie zawsze mieli dla mnie szczególne znaczenie, z uwagi na ich
ogromne znaczenie dla lokalnych
społeczności, które wynika z ich
poświęcenia i zaangażowania
się na rzecz dobra wspólnego i
to nie tylko w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, ale również
tradycji, kultury i aktywności
obywatelskiej. Myślę, że ta sympatia i szacunek są obustronne,

bo mimo ,że nie jestem strażakiem-ochotnikiem to na wniosek
druhów otrzymałem, jakiś czas
temu, Medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Co dalej Panie Piotrze?
Dalej tak, jak dotychczas – praca na rzecz mieszkańców Ziemi Kozienickiej i Mazowsza, bo
wciąż jest dużo do zrobienia.
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WYWIAD

Pasja wg Ewy Kulik, bieganie jest zaraźliwe
Z członkinią klubu UKS Olimp w Kozienicach rozmawia Edmund Kordas
OKO: Ewa, jak to było. To
ty zaraziłaś syna pasją biegania cz na odwrót?
Ewa Kulik: Zaczęło się od
mojej pasji biegania. Na początku biegałam sobie sama
po kozienickim stadionie.
Potem dołączył do mnie
mój syn, który pokochał ten
sport. To on poszukał klubu
z sekcją lekkoatletyczną i
w ten sposób trafiliśmy do
UKS Olimp Kozienice. I tak
się zaczęło nasze wspólne
bieganie.
To, że wybrałaś bieganie
to nie przypadek. Zawodowo tez zajmujesz się zdrowym trybem życia
- Tak, jestem instruktorką
fitness, natomiast w klubie
tworzę grupę dziewcząt z
klas II-V szkoły podstawowej. Tak więc właściwie
całe moje życie toczy się
wokół biegania, sportu.
Moda na bieganie rozwija się głownie wśród dorosłych, czy dzieci i młodzież
garną się do tego sportu?
- Z tym nie jest najlepiej,
komputer, komórka to o
wiele łatwiejsze i przyjemniejsze zajęcia. Na szczęście
nie dla wszystkich. Chcemy
w klubie popularyzować
bieganie i powoli przynosi
to efekty. Nie nastawiamy
się na wielki wyczyn, chociaż i tu mamy już pierwsze
sukcesy. Ważne by rozwijać
w dzieciakach zdrowy tryb
życia, by połknęły tego przysłowiowego bakcyla sportu.
Niech biegają dla przyjemności a może wyrosną z niektórych przyszli medaliści?
Czy ostanie sukcesy polskich lekkoatletów powodują większe zainteresowanie waszym klubem?

nowania w grupie. Te ce- Na pewno, to działa w chy bardzo przydają się
każdej dyscyplinie.
w życiu. Ważny tez jest
przykład, tak jak to było
Bieganie to też szkoła w moim przypadku.
życia…
Klub Olimp nie jest duDokładnie tak, trzeba żym klubem, czego wam
umieć radzić sobie ze stre- brakuje?
sem, przyjmować „na klatę” porażki. Sport uczy
- W tej chwili korzystamy
tez umiejętności funkcjo- z szatni na hali sportowej.

którą obok wywiadu zamieścimy. Wracając do
klubu, jaka macie kadrę
To już wiemy jak trenuje trenerską?
także mistrzyni świata…
- Trenerem jest Janusz
...w kategorii Masters Da- Misztal, doświadczony szkonuta Woszczek, która nie- leniowiec. To ojciec sukcedawno zdobyła ten tytuł sów naszych zawodników.
w Maladze. Mamy także Rafał Augustyniak trenuje
innych, bardzo dobrych za- chodziarzy. Wspiera nas tez
wodników. Jacek Cyngot – Robert Wiśniewski, nauczyznakomity chodziarz, srebr- ciel z Głowaczowa, który
ny medalista Mistrzostw przywozi na treningi do nas
Polski. Jest Andżelika Augu- zdolną młodzież z gminy
styn, również chodziarka z Głowaczów. Co ważne wszybrązowym medalem ostat- scy w klubie pracujemy sponich MP. Mamy też młodzi- łecznie, trenerzy również!
ków, którzy odnoszą pierwDziękuje za rozmowę
sze sukcesy i medale. Wśród
nich są Jakub Strzelczyk, i życzę udanego startu w
wyborach do Rady MiejMarcel Seremak, Ola Sot.
skiej w Kozienicach.
Ewa Kulik też ma swoje
małe sukcesy…
tylko w czasie większych
mrozów.

Fajnie byłoby mieć własną
szatnię i klubowe pomieszczenie. Pucharów ciągle
przybywa…

- Ostatnio pobiegłam dystans 10 km podczas VI
Energetycznej Dychy w Kozienicach, z życiówką 51 miZa to miejsca do biegania nut 44 sekund. Paru panów
chyba nie brakuje?
i to młodszych ode mnie
zostawiłam za plecami,
- Mamy treningi na stadio- (śmiech).
nie, biegamy po okolicy, w
każdych warunkach. RówByłem świadkiem tego
nież zimą, z hali korzystamy wydarzenia i stąd fotka,

