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Komitet Wyborczy PSL

Porozumienie Społeczne

Ukończyłem studia na Politechnice Radomskiej Wydział Transportu z tytułem magister inżynier oraz
studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.

Deklaruję wole współpracy z każdym, komu zależy na poprawie
jakości życia wszystkich mieszkańców gminy Jedlińsk. Jestem otwarty
na współdziałanie z radnymi, sołtysami, Ochotniczymi Strażami
Pożarnymi, stowarzyszeniami, seniorami, klubami sportowymi.

Od 2004 do 2016 roku pracowałem w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przez
ostatnie 4 lata jako kierownik biura ARiMR.

Zdobyte do tej pory doświadczenie chcę wykorzystać
w samorządzie, w mojej gminie Jedlińsk. Priorytetowo chcę
postawić na edukację, sport, turystykę i rekreację. Zamierzam
realizować aktywne formy pomocy społecznej.

Obecnie pracuję na stanowisku Koordynatora ds.
Komunikacji Społecznej w firmie Dragados S.A. Budowa Obwodnicy Zachodniej Radomia - trasa S7.
Od 2006 roku do chwili obecnej jestem Radnym
Powiatu Radomskiego z okręgu wyborczego Jedlińsk
oraz Jastrzębia. Jestem także członkiem Mazowieckiej
Izby Rolniczej i zarazem Przewodniczącym
Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej
w Radomiu. Członek Zarządu Zrzeszenia Producentów
Papryki Rzeczypospolitej Polskiej.
Jestem szczęśliwym ojcem czwórki
miłośnikiem piłki nożnej oraz motoryzacji.

Dziękuję za każdy oddany głos

dzieci,

„Wyznaję zasadę, że nigdy i nigdzie, w żadnym państwie nie
wystarczy i dla obrony, i w każdej innej sytuacji państwa, ani klika,
ani poszczególny, choćby najwięcej genialny człowiek. Ciężar ten
musi wziąć na siebie całe społeczeństwo. Nie chcemy więc, żeby Polska
budowana była na jednym człowieku, chcemy, ażeby budowało
ją całe społeczeństwo.”
Słowa Wincentego Witosa będą przyświecały mi każdego dnia w służbie dla Was.

Będę służył i słuchał głosu wszystkich mieszkańców.
W samorządzie gminnym głos mieszkańców jest najważniejszy!
Przywrócimy normalność!
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Robert dobosz - najważniejsze cele
PRIORYTET!

Q Budowa dróg gminnych

Q Budowa nowoczesnego

wraz z chodnikami

Centrum Kultury wraz z Amfiteatrem

Q Budowa nowych i rozbudowa

Q Modernizacja domków

istniejących odcinków kanalizacji
Q Rozbudowa
istniejącej oczyszczalni
Q Ustabilizowanie dostaw
energii elektrycznej

Q Uporządkowanie gospodarki wodnej
SPÓŁKA WODNA

letniskowych na Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Jedlińsku

Q Regulacja stanu prawnego dróg

Q Budowa sztucznego lodowiska

Q Systematyczność w pozyskiwaniu

Q Otwarcie centrum

środków zewnętrznych

organizacji pozarządowych

Q Dobra polityka podatkowa

Q Powołanie Rady Senioralnej

dla przedsiębiorców

Q Powołanie Rady

Q Jawność i przejrzystość działań

Młodzieżowej

urzędu i jednostek organizacyjnych

Q Stworzenie stref
Komitet Wyborczy PSL

darmowego internetu
Q Elektroniczna komunikacja
z urzędem gminy
Q Dobra polityka społeczna
Q Opracowanie kompleksowego
rozwoju budownictwa socjalnego

Q Otwarcie gminnego żłobka

Q Budowa rodzinnego
parku wodnego

Q Oddziały przedszkolne
dla maluchów w każdej szkole

Q Budowa ogrodu sensorycznego

Q Utworzenie klas

Q Budowa fontanny

o profilu sportowym

w centrum Jedlińska

Lista kandydatów na radnych do Rady Gminy Jedlińsk

Lista kandydatów na radnych do Rady
Powiatu Radomskiego. Okręg nr 5.

Numer
na liście
1

Imię i nazwisko

Sołectwa

EWA OFIARA

Bierwce, Jeziorno, Kruszyna

2

JAN GNIADEK

Bierwiecka Wola, Janki, Płasków

3

ARKADIUSZ WALCZAK

Gutów, Jankowice, Wola Gutowska

4

ZBIGNIEW DOBOSZ

Górna Wola, Ludwików, Mokrosęk, Narty

2

ŻUROWSKA Aneta

5

DAMIAN ŻARŁOK

Jedlanka, Nowa Wola

3

BARTOSIEWICZ Teresa Jadwiga

Jedlińsk – ulice: Armii Krajowej, Energetyków, Bpa
Gołębiowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krótka,
Malików, Ogrodowa, Prusa, Reja, Rynek, Sienkiewicza,
Spacerowa, Stawna, Warecka, św. Wojciecha.
Jedlińsk – ulice: Jaśminowa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa,
Łąkowa, Piaskowa, Pocztowa, Polna, Targowa,
Warszawska, Piaski

4

OKRUTA-DUPLA Marzena

5

CICHOCKI Bogumił Łukasz

6

DOBOSZ Władysław

6

MAREK ŚMIECHOWSKI

Numer
na liście
1

7

MACIEJ MAKULSKI

8

JAN MICHALSKI

Klwatka Szlachecka, Klwaty

9

MATEUSZ KONOPKA

Kamińsk, Piastów

10

AGNIESZKA NARECKA

Nowe Zawady, Romanów, Stare Zawady, Urbanów

11

KRYSTYNA GRUSZKA

Lisów, Piaseczno

12

GRZEGORZ CHABERSKI Poprzeczna, Północna, Rataja, Relaksowa, Sosnowa,

13

STANISŁAW DRYJA

14

ZBIGNIEW GUT

Nazwisko i imiona
WIKŁO Marian Bogusław

Wielogóra – ulice: Ceglana, Długa, Działkowa, Piaskowa,
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Warszawska, Wycecha
Wielogóra – ulice: Dojazdowa, Graniczna, Jodłowa,
Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Orkana,
Polna, Radosna, Słoneczna, Spacerowa, Stawna,
Topolowa, Wiśniowa
Boża Wola, Czarny Ług, Wierzchowiny
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Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucji
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Gmina Jedlińsk. Pomoc dla poszkodowanych rolników

Gmina Jedlińsk. Sołtys jak się patrzy!

W

ponad 140 gospodarstwach rolnych na terenie gminy Jedlińsk stwierdzono szkody spowodowane suszą oraz gradobiciem. Susza wystąpiła wiosną i latem na ternie całego kraju – w różnym stopniu nasilenia –
natomiast gradobicie miało miejsce w gminie Jedlińsk w maju. Obydwa te
zjawiska atmosferyczne wyrządziły znaczne szkody w uprawach rolnych.
Dlatego też wojewoda mazowiecki powołał dwie komisje do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej: jedna zajmowała się szkodami powstałymi w wyniku gradobicia,
a druga spowodowanymi długotrwałą suszą.

Teodozja Bień, jako przedstawiciel Izby Rolniczej była
członkiem obydwu tych komisji i przez wiele dni uczestniczyła w ich pracach oceniając skalę poniesionych strat.
Wraz z pozostałymi członkami
kilkuosobowej komisji dotarła łącznie aż do 143 gospodarstw na terenie gminy
Jedlińsk, których właściciele
złożyli do urzędu gminy wnioski o szacowanie strat. Liczba
sporządzonych w ten sposób
protokołów szacowania strat
w gospodarstwach jest największa spośród wszystkich
okolicznych gmin.

M

arek Janiec, sołtysem Piaseczna został w 2003
roku i piastuje tę funkcję do dnia dzisiejszego. Jest także radnym gminnym bieżącej kadencji. Nie sposób wymienić wszystkich przykładów
zaangażowania Marka Jańca w działalność na rzecz
swojego środowiska. To m.in. utwardzone drogi dojazdowe, oczyszczenie parafialnego cmentarza czy
odnowienie kapliczki. To także działalność w zespole
folklorystycznym, którego jest założycielem. W wyborach 21 października ponownie ubiegał się będzie
o mandat radnego ze swojego okręgu.

Teodozja Bień: - Dokonując oględzin poszkodowanych upraw
nie wiedzieliśmy jeszcze na jaką formę pomocy będą mogli liczyć
poszkodowani rolnicy. Teraz już wiemy, że Rada Ministrów ustanowiła 1 sierpnia 2018 roku program pomocowy, który będzie
realizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jedną
z form pomocy dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały
wskutek tegorocznej suszy jest wsparcie finansowe.
W pierwszej kolejności taka pomoc zostanie przyznana gospodarstwom, w których susza spowodowała straty w uprawach w
wysokości co najmniej 70% . Wnioski można składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
od 14 do 28 września 2018 roku. W tym przypadku jeżeli właściciel gospodarstwa nie miał ubezpieczonych upraw stawka pomocy wynosi 500 zł do jednego hektara.
Z kolei rolnicy, u których szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30% i mniej niż 70%, wnioski o pomoc mogą składać od 26
września do 17 października 2018 roku. W tym przypadku stawka
pomocy wynosi 250 zł do jednego hektara.
Do wniosku o pomoc należy dołączyć m.in. kopię protokołu
oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni
upraw, w których te szkody powstały.

Kozienice. Nie tylko dyrektor…

R

yszard Zając: Jestem doktorem nauk humanistycznych i długoletnim dyrektorem Zespołu
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Dlatego też kształcenie i sprawy młodzieży są dla mnie priorytetem.

ZS Nr 1 w Kozienicach to największa szkoła w powiecie kozienickim, ciesząca się bardzo dobrą
opinią społeczeństwa. Uczniowie
nasi osiągają wysokie wyniki na
maturze i egzaminach zawodowych co znajduje potwierdzenie
w prestiżowym rankingu najlepszych szkół w Polsce miesięcznika „Perspektywy”. Nasza szkoła
słynie z szerokiej wymiany zagranicznej, realizacji wielu projektów
dotyczących praktyk zagranicznych klas technikalnych i projektów naukowych przeznaczonych
dla uczniów klas licealnych naszego ZS Nr 1. Dzięki temu setki uczniów za unijne pieniądze poznało
już Europę, zdobywając nowe
umiejętności.
Wyjazdy z młodzieżą również
mnie dają możliwość poznawania funkcjonowania oświaty w
Europie, organizacji społeczeństwa, działania samorządów lokalnych
Od wielu lat jestem działaczem
społecznym; przewodniczącym
Komitetu Osiedlowego nr 3, rad-

nym z listy Prawa i Sprawiedliwość. Jako radny zabiegałem o
budowę infrastruktury w całych
Kozienicach. Zawsze starałem się
postępować racjonalnie i pragmatycznie.
Kandyduję do Rady Miejskiej w
Kozienicach ponieważ chcę dopilnować realizacji projektu przebudowy ul. 11-Listopada, budowy

drogi na ulicę Borki, chodników i
ścieżek rowerowych, budowy sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3. Priorytetowym
zadaniem jest dla mnie utrzymanie szpitala w Kozienicach. Będąc
radnym z listy Prawa i Sprawiedliwości wykorzystam wszystkie
możliwości dla jego dalszego
funkcjonowania i rozwoju.

fot. Arkadiusz Molenda

n Spotkanie z wicepremier Beatą Szydło w Kozienicach.

fot. Arkadiusz Molenda
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Kto pomoże szpitalowi w Kozienicach?

D

ług szpitala powiatowego to przeszło 51 milionów złotych. Rządzący z Forum Kozienickiego próbują wmawiać mieszkańcom, że to niezapłacone przez NFZ nadwykonania. Tymczasem, w rzeczywistości są to narastające pod rządami dyrektorów z ich nadania zobowiązania.
Co gorsza, szpital nie ma zdolności kredytowej i wszelkie próby naprawy - bez wsparcia szpitala z zewnątrz - są po prostu niemożliwe.

Dług szpitala
Kluczowym problemem SP
ZZOZ w Kozienicach jest dług
szpitala w wysokości przeszło 51
mln złotych. Do tego dochodzi
jeszcze obsługa długu w kwocie
4 mln złotych, która rokrocznie obciąża budżet placówki. Te
pieniądze zamiast służyć szpitalowi, trafiają do instytucji kredytującej. A to z kolei ciągnie w
dół wynik finansowy szpitala,
i koło się zamyka.
W roku 2016 strata z działalności szpitala wyniosła 0,6
mln złotych, a już w roku 2017
działalność leczniczą szpital zamknął stratą w wysokości 4,7
mln złotych. Aby taka sytuacja
nie powtarzała się w następnych

latach, Rada Powiatu Kozienickiego w listopadzie 2017 roku
przyjęła program naprawczy,
który powinien zostać wdrożony
do końca 2020.
Na razie efekty programu są
takie, że Oddział Zakaźny przeniesiono do budynku głównego,
redukując przy tym liczbę jego
łóżek z 27 do 8. Trwają też przymiarki do sprzedaży budynku po
Zakaźnym oraz do redukcji kolejnych oddziałów szpitalnych.
Wszystkie te działania i tak nie
załatwią jednak problemu, co
jasno wynika z programu naprawczego. W jego podsumowaniu można bowiem przeczytać,
że: „(…) SP ZZOZ w Kozienicach
nie posiada zdolności kredytowej. Dlatego bez pozyskania

środków zewnętrznych program naprawczy jest niemożliwy
do realizacji”.

„Wyborcza”
manipulacja
Jak do tej pory, próby pozyskania wsparcia napotykały trudności, choć wniosek szpitala na
modernizację budynku i zakup
sprzętu trafił w końcu do ministerstwa zdrowia. Problem długu
pozostaje jednak wciąż nie rozwiązany, za to zmieniła się retoryka rządzących w Kozienicach.
Otóż, na ostatniej sesji Rady
Miejskiej burmistrz T. Śmietanka
na spółkę z przewodniczącym M.
Prawdą przekonywali, że „szpital
nie ma żadnego długu”, a te 51

- Pomoc finansowa dla szpitala ze strony gminy Kozienice jest potrzebna i możliwa, ale pod pewnymi
warunkami. Po pierwsze, trzeba wykonać analizę mechanizmów popadania w długi i opracować konkretny, a nade wszystko realny, program naprawczy szpitala. Trudno za taki uznać ten przyjęty w 2017 r., skoro
jego autorzy przyznają, że bez środków zewnętrznych
realizacja programu jest niemożliwa. Po drugie, w porozumieniu między gminą a powiatem powinno być
zapisane, jakie efekty i w jakim czasie szpital musi
osiągnąć, aby liczyć na kolejne transze środków. Gmina nie może dosypywać pieniędzy niejako „w ciemno”,
łatając doraźne dziury w niedofinansowaniu szpitala,
tak jak robiono to dotychczas. I po trzecie, o restrukturyzacji długu szpitala trzeba rozmawiać z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego, a nie z parabanki, które
aktualnie zarabiają na jego obsłudze - skomentował sytuację w szpitalu Martin Bożek, radny Rady
Miejskiej w Kozienicach i kandydat na burmistrza
w wyborach samorządowych.
mln złotych to… „niezapłacone
nadwykonania”.
- O żadnych niezapłaconych
nadwykonaniach dyrektor szpitala mnie nie informował. Sprawa nadwykonań została dawno
temu załatwiona na drodze sądowej. Natomiast problem długu
trzeba i można rozwiązać, ale na
to trzeba czasu. Tego nie da się
załatwić przez kadencję, a co
dopiero w ciągu roku i to wyborczego – wyjaśnił w rozmowie z
dziennikarzem redakcji OKA
A. Jung, starosta kozienicki i
jednocześnie przedstawiciel organu prowadzącego szpital.
Gdzie zatem leży PRAWDA, i
gdzie dług szpitala „jest pogrzebany”? Za odpowiedź, i zarazem
komentarz do oświadczeń bur-

mistrza i przewodniczącego rady,
niech posłuży fragment programu naprawczego szpitala:
(…) zła sytuacja szpitala wnika
z posiadania od 2009 roku kapitału ujemnego i stałe pogłębianie się tej sytuacji; a także to,
że kozienicki szpital od początku
istnienia Narodowego Funduszu
Zdrowia nigdy nie osiągnął dodatniego wyniku finansowego na
działalności operacyjnej.
Wypada tylko dodać, że kolejni
dyrektorzy szpitala to menadżerowie cieszący się całkowitym
poparciem i zaufaniem większości rządzącej w Kozienicach i powiecie kozienickim, czyli Forum
Ziemi Kozienickiej oraz jego doraźnych koalicjantów.
Red.

Kozienice. Piwoński kontra Śmietanka
W
dniu 25 września br. w Sądzie Rejonowym w Kozienicach odbyła się rozprawa pojednawcza w
sprawie karnej (o sygn. akt II K 502/18) z zawiadomienia Dariusza Piwońskiego. Przedmiotem sprawy
jest zachowanie burmistrza Śmietanki, który jest oskarżony o to, że w dniu 23 lipca 2018 r. w późnych godzinach
wieczornych w restauracji Galeria Smaków, przy świadkach, znieważył Dariusza Piwońskiego.

Pełnomocnik Dariusza Piwońskiego
zaproponował
ugodowe rozwiązanie sporu
poprzez publikacje oświadczenia Tomasza Śmietanki w
prasie, w którym to oświadczeniu przeprosiłby Dariusza
Piwońskiego oraz zapłaciłby na jego rzecz nawiązkę.
Oskarżony Śmietanka i jego
pełnomocnik nie zgodzili się
na powyższe załatwienie sprawy. Tomasz Śmietanka był jedynie gotów przeprosić na sali
sądowej Dariusza Piwońskiego i zapłacić na jego rzecz
jakąś (nieokreśloną) kwotę
pieniędzy. Dariusz Piwoński
nie zgodził się na takie rozwiązanie sprawy i stwierdził,
że warunkiem zawarcia ugo-

dy jest publikacji przeprosin
w prasie. Na modyfikacje
żądań Dariusza Piwońskiego
dotyczących publikacji przeprosić w Tygodniku Oko oraz
zapłaty mniejszej niż żądał
nawiązki, oskarżony Tomasz
Śmietanka (i w jego imieniu
pełnomocnik) nie wyrazili
zgody, gdyż ich zdaniem Tygodnik Oko nieustannie atakuje
burmistrza, a poza tym jest to
wykorzystywanie procesu w
kampanii wyborczej. Sędzia
pouczyła w rym momencie
Tomasza Śmietankę, iż proces
nie toczy się w trybie wyborczym i nie dotyczy spraw politycznych. Kolejna rozprawa w
listopadzie br.
rd

NA MARGINESIE

Burmistrz Kozienic Tomasz Śmietanka wielokrotnie powtarzał, że jeszcze nie był w sądzie jako pozwany. Do czasu. Właśnie we wtorek odbyła się
pierwsza rozprawa w sprawie karnej a oskarżonym
jest nikt inny jak właśnie T. Śmietanka. Nie sądzę
by ten fakt spodobał się władzom PO, które obecnego włodarza Kozienic postawiły na 3. miejscu
listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku wojewódzkiego. Tym bardziej, że Śmietanka wymógł na Platformie by kozienicka PO nie wystawiła swojego
kandydata ( a konkretnie kandydatki) na urząd
burmistrza. Trochę „na osłodę” nie będą musieli
za to popierać kandydatury kozienickiego Forum
na to stanowisko, czyli prezesa KGK. Temu ostatniemu pracownicy, pewnie w podzięce za obiecane
premie, w godzinach pracy jeździli znanym wielu
ciężarowym Renault i w służbowych uniformach
rozwieszali plakaty swojego prezesa. Że to zabronione? - a kto bogatemu zabroni?!
Za to na listach partii rządzącej dotychczasowi
radni miejscy i powiatowi spadli na dalsze miejsca,
niektórzy nawet daleko. Podobno za karę.
Edmund Kordas
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Kozienice. Wizyta Beaty Szydło
W

środę 26 września odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Kozienice
z wicepremier Beatą Szydło. Spotkanie cieszyło się wysoką frekwencją, przybyło
ponad 130 osób! W spotkaniu, oprócz Beaty Szydło, uczestniczyli: Marszałek Senatu
RP Stanisław Karczewski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek
Suski, Szef Kancelarii Senatu RP Jakub Kowalski oraz kandydaci Prawa i Sprawiedliwości
z terenu powiatu kozienickiego.

Spotkanie poprowadził Marek
Suski. Jako pierwsza głos zabrała
Beata Szydło, która opowiadała
o spełnionych obietnicach rządu
oraz o możliwościach, jakie niosą
za sobą kolejne programy skierowane do samorządów. Następnie
głos zabrał Stanisław Karczewski.
Mówił o znaczeniu samorządu
i potrzebie wzajemnych, dobrych
relacji na linii samorząd - rząd.
Po przemówieniu Marszałka, minister Marek Suski przedstawił
kandydata na burmistrza Gminy
Kozienice - Artura Materę, który przybliżył zebranym swoją
postać oraz pierwsze założenia
swojego programu. Przedstawił
się jako dwudziestoośmioletni
mieszkaniec Kozienic, w którego
ocenie należy postawić na budowę osiedla tanich mieszkań,
włączając Kozienice do programu
Mieszkanie+. Jego planem na zagospodarowanie terenu między
ul. Sportową i ul. Legionów jest
budowa parku tematycznego na
wzór parku w Rybniku wraz z budową fontanny oraz ustawienia
ławek multimedialnych. Ma także
wizję budowy promenady wzdłuż
brzegu zalewu na Zagożdżonce
przy Hamerni. Artur Matera zapowiedział także podpisanie umowy
z kozienickimi taksówkarzami,
na mocy której osoby niepełno-

fot. Arkadiusz Molenda

fot. Arkadiusz Molenda

sprawne z dysfunkcją narządu
ruchu będą mogły za darmo dojechać na zabiegi rehabilitacyjne.
Na zakończenie wystąpienia
zapowiedział, że jest do dyspo-

zycji mieszkańców Gminy Kozienice w biurze PiS w Kozienicach
w każdy piątek od godz. 16:00
do godz. 18:00.
(am)

fot. Arkadiusz Molenda

Re: Listy do redakcji

W

poprzednim numerze zamieściliśmy list czytelnika dotyczący pawa do noszenia munduru generalskiego przez
Wójta gminy Magnuszew Marka Drapałę. Pan Wójt kontaktował się z naszą redakcją i podczas ostatniej rozmowy zapowiedział nadesłanie sprostowania. Do tej pory jednak tego
nie uczynił. Wcześniej nadesłał zaś legitymację uprawniającą go do noszenia wspomnianego munduru. Publikujemy ją
poniżej wraz ze zdjęciem jednego z członków Bractwa Liderów. Zgodnie ze Statutem
tej organizacji na mundurze,
o którym mowa (w art. 16
pkt 5 i art. 32 pkt 6), muszą
być naszyte znaki identyfikacyjne Bractwa: emblemat
Bractwa na lewym ramieniu,
emblemat macierzystej Komandorii na prawym
ramieniu oraz herb członka
Bractwa na prawej piersi. Powyższych oznaczeń nie widać
na mundurze noszonym przez
Marka Drapałę.
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Grabów nad Pilicą. Gmina wymagająca inwestycji
Robert Rudecki, 37 lat, żona,
oraz dwójka dzieci.
Mieszka w miejscowości Dąbrówki, w gminie Grabów nad Pilicą. W pracy zawodowej zajmuje
stanowisko technologa, gdzie
jego główną odpowiedzialnością
jest zapewnienie efektywnego,
najwyższej jakości, procesu produkcji.
- W życiu najważniejsza jest dla
mnie RODZINA, a zaraz po tym
chęć niesienia bezinteresownej

pomocy bliźnim, mówi Robert
Rudecki. To nie puste deklaracje
bo pan Robert od 1998 r. jest
druhem Ochotniczej Straży Pożarnej. Kontynuuje w ten sposób
tradycje rodzinne. Od 18. lat jest
Honorowym Dawcą Krwi.
- Osiedlając się 11 lat temu
w Dąbrówkach wierzyłem, że w
Naszej Gminie istnieje potencjał i możliwości rozwojowe dla
wszystkich jej
mieszkańców.
Mimo upływu czasu i sukcesyw-

nego poznawania gminy nadal w
to wierzę. Widzę jednak potrzebę radykalnych zmian, których
głównym wyznacznikiem powinno być podejmowanie działań
dotyczących pozyskiwania środków finansowych z programów
Unii Europejskiej, mówi Robert
Rudecki. – To także korzystanie
z dostępnych funduszy regionalnych dla rozwoju edukacji, infrastruktury, ochrony zdrowia czy
środowiska, dodaje.

Poniżej główne punkty programu Roberta Rudeckiego dla gminy Grabów nad Pilicą
DROGI, CHODNIKI I OŚWIETLENIE ULICZNE
– środki z budżetu gminnego to z mało, tu niezbędne są zdecydowane działania w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Wpłynie to
na poprawę bezpieczeństwa oraz uczyni cały
obszar bardziej atrakcyjny do osiedlania się nowych mieszkańców. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego to kolejny krok w celu
zwiększenia bezpieczeństwa.
DOŻYWIANIE DZIECI ORAZ PUNKT PRZEDSZKOLNY W AUGUSTOWIE – w ostatnich latach nieznacznie, ale jednak wzrosła liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Augustowie, która obecnie liczy sobie
81 wychowanków. Pomimo komentarzy, że szkoła
jest nierentowna to twierdzę, że szkoła to nie zakład
produkcyjny a inwestycja w przyszłość. Doskonale
znam sytuację społeczną okolicznych miejscowości
i pomimo przedszkola w Grabowie widzę potrzebę
otwarcia punktu przedszkolnego również przy SP w
Augustowie. Tak naprawdę będzie się to wiązało z
niewielkim nakładem finansowym. Widzę konieczność włączenia uczniów SP w Augustowie w program dożywiania, co z kolei wpłynie pozytywnie na
dzieci i pozwoli na pełne wykorzystanie infrastruktury Szkoły. Widzę konieczność wprowadzenia w szkołach zajęć na basenie w ramach wychowania fizycznego. Obecnie w żadnej ze szkół nie ma takich zajęć.

HALA SPORTOWA - tego typu obiekt w sąsiednich gminach jest już naturalnym elementem infrastruktury służącym mieszkańcom, dlatego już
w poprzednich latach jej budowa powinna była
stanowić jeden z priorytetów.
Mam pełną świadomość niskiej aktywności
sportowej na naszym obszarze, co oczywiście
przekłada się na jakość zdrowia nie tylko dzieci,
ale i dorosłych. Rożne aktywności sportowe to
nie tylko wyniki i cyfry, ale także forma spędzania czasu, promocja gminy a przede wszystkim
nawiązywanie kontaktu z otoczeniem.
OCHRONA ŚRODOWISKA - widzę konieczność
ukończenia budowy sieci kanalizacyjnej a tam
gdzie warunki techniczne lub środowiskowe
na to nie pozwalają, budowę przydomowych
oczyszczalni.
Z własnego doświadczenia wiem, jak kanalizacja usprawnia funkcjonowanie gospodarstwa
domowego. Odnawialne źródła energii to krok w
przyszłość.
Rosnące ceny opału i prądu a jednocześnie
coraz bardziej restrykcyjne normy ograniczające
emisję spalin wymagają rozpoczęcia prac w kierunku pozyskiwania środków na projekty w tym
zakresie np.: dofinansowanie wymianę pieców
czy fotowoltaika.

Narodowe Czytanie w PSP
im. Tadeusza Kościuszki
w Głowaczowie

W

zorem lat ubiegłych gmina Głowaczów aktywnie włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania.

8 września 2018 roku pod patronatem Publicznej Biblioteki
w Głowaczowie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie przedstawiciele władz, dyrektorzy placówek oświatowych,
nauczyciele, uczniowie i wszyscy
miłośnicy żywego słowa oraz literatury pięknej wzięli udział w
uroczystym czytaniu fragmentów
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Tegoroczna edycja Narodowego Czytania miała charakter
szczególny, odbywa się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego spotkanie
poprzedził krótki montaż słowno
– muzyczny o tematyce patriotycznej przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli

polonistów. Na szczególne słowa
podziękowania zasługuje p.Ewa
Wawer, która wprowadziła zebranych w tematykę utworu. Potem
zaproszeni goście odczytywali
wybrane fragmenty dzieła Stefana Żeromskiego. Na zakończenie
inicjatorka spotkania p.Agnieszka
Ogonowska zaprosiła słuchaczy
i czytających do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Warto wiedzieć, że celem akcji odbywającej się od 2012 roku
pod patronatem Pary Prezydenckiej jest przede wszystkim popularyzowanie fundamentalnych w
polskiej kulturze dzieł, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, a także promowanie kultury
żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.
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Materiał pochodzi i jest sfinansowany KWW KOZIENICE.2018

KWW KOZIENICE.2018
ANNA SŁOMSKA,
reprezentując mieszkańców Ryczywołu chciałaby
zadbać m.in. o budowę sali
gimnastycznej przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Ryczywole im.
chor. Jana Szymańskiego.
Kandyduje do Rady Miejskiej z listy KWW KOZIENICE.2018 z okręgu nr 3.

Kozienice miastem dla
mieszkańców, nie dla wybrańców - to hasło
DARII KOWALSKIEJ,
kandydatki do Rady Miejskiej z listy KWW KOZIENICE.2018 z okręgu nr 2.

MAŁGORZATA
KATARZYNA ROKITA
uważa, że:
ROZWÓJ KOZIENIC
= LEPSZE ŻYCIE KOZIENICZAN.
Kandyduje do Rady Miejskiej
z listy KWW KOZIENICE.2018
z okręgu nr 1.

ENERGIA I MŁODOŚĆ - mądrze, zdrowo, bezpiecznie
- to hasło NORBERTA BALCERZAKA, kandydata do
Rady Miejskiej z listy KWW
KOZIENICE.2018
z okręgu nr 1.

