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Dzień dla Joanny
W ciągu czterech dni na terenie 

Kozienickiego Domu Kultury im. 
B. Klimczuka 120 wolontariuszy 
reprezentujących I Liceum Ogól-
nokształcące im. St. Czarnieckie-
go, Zespół Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich oraz skupionych w 
Młodzieżowym Klubie Wolonta-
riatu Skrzydła, pracowało na rzecz 

27-letniej Joanny z Pionek, u któ-
rej w listopadzie 2018r. wykryto 
ostrą białaczkę szpikową. Dzięki 
zaangażowaniu kozienickich me-
diów oraz proboszczów i księży 
pracujących w Parafii św. Krzyża, 
w Parafii pw. św. Rodziny a także 
w Kościele św. Józefa, akcja odbi-
ła się w mieście dużym echem. 

Kozieniczanie nie pozostali obo-
jętni na apel i licznie przybywali 
do punktu rejestracyjnego, gdzie 
instruowani przez wyszkolonych 
wolontariuszy, wypełniali sto-
sowne dokumenty i oddawali 
materiał genetyczny pobierany 
na miejscu przez nich samych. Jak 
poinformowała nas koordynator 
akcji Beata Smykiewicz – Różycka,  
dniu zamknięcia rejestracji w Ko-
zienicach, czyli 18 lutego 2018r. 
odnotowano 154 potencjalnych 
dawców.

 Ci, którzy nie zdążyli zarejestro-
wać się w KDK, mają taką szansę 
w Radomiu, gdzie w najbliższy 
weekend (23 -24 lutego 2019r.) 
w Galerii Słonecznej oraz w M1 
wolontariusze DKMS będą reje-
strować potencjalnych dawców 
Dla Joanny i Innych. 

Pomożesz? Bo możesz! Masz 
to w genach!

KOZIENICE
Ul. RADOMSKA 57
tel. 781 162 425

W dniach 15 – 18 lutego 2019r. w Centrum Kulturalno – Artystycznym w Kozieni-
cach odbyła się pacjencka rejestracja potencjalnych dawców komórek macie-

rzystych w ramach Akcji Dzień dla Joanny i Innych organizowanej przez DKMS. 

Jestem Asia i mam 27 lat. Mieszkam z rodziną w Pionkach. 
Z mężem znamy się od 15 lat i mamy dwójkę dzieci. Synek 
ma 4 latka, a córeczka skończy w marcu roczek. 

29 listopada zdiagnozowano u mnie ostrą białaczkę szpi-
kową, a 1 grudnia rozpoczęłam już chemioterapię. Pomimo 
tego co mnie spotkało nie poddaję się i wierzę, że jeszcze 
spełnię swoje marzenia. Czekają na mnie dzieci, mąż, rodzi-
na, cały świat czeka! 

Nie mogę zawieść najbliższych, a Wy nie możecie zawieść 
mnie i wszystkich chorych na tę podstępną chorobę. To Wy 
możecie sprawić, że Ci chorzy ludzie odzyskają nadzieję na 
spełnienie własnych marzeń. Możecie dać im nowe życie! 

Wielu z nich czeka codziennie na telefon, że znalazł się 
dawca! A wystarczy tylko się zarejestrować w bazie poten-
cjalnych Dawców szpiku Fundacji DKMS. Siła jest w Was ko-
chani Dawcy 
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Pierwotnie w „system rowe-
rów miejsko-gminnych” miało 
wejść kilka miejscowości min.: 
Pionki, Zwoleń, Garbatka i Kozie-
nice, jednak wszyscy oprócz Ko-
zienic się z tego wycofali – to już 
powinien być sygnał alarmowy 
dla byłego burmistrza. Powinien 
zadać sobie pytanie dlaczego inni 
się wycofali, w ogóle powinien 
zacząć od analizy przydatności – 
dla kogo głównie ma to być: dla 
turystów czy mieszkańców, ile to 
będzie kosztowało, czy będzie 
zainteresowanie, nie wspomnę 
że powinno to być jeszcze połą-
czone z odpowiednią ilością i ja-
kością ścieżek rowerowych. Nic 
takiego niestety nie miało miej-
sca, decyzje zostały podjęte bez 
analizy przydatności. W sprawie 
funkcjonowania „Kozienickiego 
Systemu Roweru Miejskiego” 
dopiero po wyborach od nowe-
go burmistrza uzyskałem pełne 
dane i statystyki – oto one:

- Nie przeprowadzono anali-
zy przydatności wykorzystania 
systemu (umowa w swej kon-
strukcji przewidywała możliwość 
potraktowania przez Gminę Ko-
zienice sezonu rowerowego w 
2018 r. jako pilotażowego i kon-
tynuację w latach 2019 i 2020).

- Dotychczasowe koszty funk-
cjonowania systemu wg umowy 
– 46 125,00 zł brutto + 5 136,76 
zł na oznakowanie 10 miejsc par-
kingowych. W dniu 27.12.2018 r. 
firma GeoVelo Sp. z o.o. odstą-

piła od umowy ze skutkiem na 
dzień 31.01.2019 r. z powodu 
zbyt małego zainteresowania 
użytkowników systemem (odstą-
pienie od umowy nie powoduje 
powstania zobowiązań finanso-
wych po którejkolwiek ze stron).

– Statystyka korzystania z 
systemu roweru miejskiego 
w okresie od 01.08.2018 do 
15.11.2018: Ilość wypożyczeń 
– 302. Średnia dzienna ilość 
wypożyczeń – 2,82. Ilość minut 
wypożyczeń – 12 451. Średni 
czas wypożyczenia w minutach 
– 41,23. Przejechany dystans w 
metrach – 186 486. Średni dy-
stans w metrach na jedno wypo-
życzenie – 617,50. Ilość wypoży-
czających – 101.

- umowa dotycząca funkcjo-
nowania Kozienickiego Systemu 
Roweru Miejskiego w latach 
2019 i 2020 stała się bezprzed-
miotowa. Gmina przyjęła odstą-
pienie od umowy złożone przez 
Firmę GeoVelo Sp. z o. o.

Na podstawie powyższych da-
nych łatwo policzyć jaki koszty 
poniosła Gmina Kozienice w se-
zonie rowerowym w 2018 roku:

Koszt na jedno wypożyczenie 
roweru – 169,74 zł

Koszt jaki Gmina Kozienice po-
niosła na przejechanie 1 km ro-
werem – 274,88 zł

Koszt jaki Gmina Kozienice po-
niosła na jednego wypożyczają-
cego rowery – 507,54 zł

Kolejnym przykładem  

niezasadnego wydawania pie-
niędzy był bilbord postawiony 
przy CKA „informujący” o pla-
nach budowy Promenady przy 
ulicy Warszawskiej (po zmianie 
na stanowisku burmistrza umo-
wa została rozwiązana za poro-

zumieniem stron, bilbord zdję-
ty a niedawno zdemontowana 
została konstrukcja) koszt mie-
sięczny wynosił prawie 1900 zł 
(a w planach poprzednika miała 
być także kontynuowana w roku 
2019 co dawałoby koszt kilku-

dziesięciu tysięcy złotych).
Dzięki odstąpieniu od nietra-

fionych przedsięwzięć udało się 
zminimalizować straty i koszty 
jakie one by generowały.

Arkadiusz Molenda

Wydawca:
Firma Kordas E. Kordas
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
Biuro redakcji:
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
tel./fax. 48 614 22 52
redakcja@tygodnikoko.pl

Redaguje zespół:
Redaktor naczelny: Edmund Kordas 
Skład i łamanie: SK@
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i redagowania nadesłanych tekstów, nie 
zwraca materiałów niezamówionych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Rekla-
modawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, a w szczególności za poprawność  
i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia  
w reklamie/ogłoszeniu. Pełny tekst regulaminu na stronie tygodnika: www.tygodnikoko.pl.

Biuro ogłoszeń i reklamy: 512 495 193, 
reklama@tygodnikoko.pl

Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucjiwww.tygodnikoko.pl

TYGODNIK www.tygodnikoko.pl Kolejne 
wydanie

7
marca                   

OGŁOSZENIE
o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjny Nowa Wola, gmina 

Grabów nad Pilicą, powiat kozienicki, województwo mazowieckie
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust 1, w związku z art. 40 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Grabów nad Pilicą Uchwały Nr 31.205.2018 z dnia 04 
października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Nowa Wola, wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko. 

Plan miejscowy obejmuje obszar, którego granice wyznaczają:
- od północy: granica dz. nr ewid. 140 (droga) z działką nr ewid. 153 i jej przedłużenie przez drogę 

wojewódzką nr 730, dz. nr ewid. 139 do dz. nr ewid. 11 oraz granica 100 m pasa od drogi, dz. nr ewid. 
140, w skład którego wchodzą:  część działek nr ewid.:  1/2, 2, 3, 4/8, 5/3, 6,19, 7/2, 8/2, 9/2, 141/2 
(droga);  w całości działki nr ewid.  5/4, 6/16, 6/18, 6/20 i 6/21;

- od wschodu: granica części działki drogowej nr 141/2 z dz. nr ewid. 34/5;
- od południa:  granica pasa 100 m pasa  od drogi, dz. nr ewid. 140, w skład którego wchodzą: część 

działek nr ewid.:  139 (droga wojewódzka nr 730), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29/1, 29/5, 30/1, 30/2, 31, 
32, 33, 141/2 (droga) oraz w całości dz. nr ewid. 21;

- od zachodu: granica działki nr ewid. 139 (droga wojewódzka nr 730) z działkami  13, 12, 11 oraz 
zachodnia granica dz. nr ewid.  1/2.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego do Wójta Gminy Grabów nad Pilicą w terminie 21 dni od dnia 
ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski mogą być wnoszone:
-  w formie pisemnej – na adres Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą, 26-902 Grabów nad Pilicą, ul. K. 

Pułaskiego 51
- ustnie do protokołu – w siedzibie Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą, pokój nr ….,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: mmatysiak@grabow.pl(bez konieczno-

ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym). 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i 

numer nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Grabów nad Pilicą. 

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

Kozienicki System Roweru Miejskiego, bilbord przy CKA
Parę słów i danych jak były podejmowane decyzje i wydawane pieniądze

Od pierwszego sierpnia w Kozienicach pojawiło się 50 
rowerów, które można było wypożyczać w 10 miejscach 

na terenie miasta. Na pierwszy rzut oka świetnie, ekologicznie, 
nowocześnie… jednak od samego początku nasuwały mi 
się wątpliwości czy w Kozienickich warunkach system się 
sprawdzi, czy będzie nim zainteresowanie. 
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Uprzejmie informuję, że w poniedziałek 25 lutego 2019 roku
w godzinach od 17:30 do 19:00,

w biurze Prawa i Sprawiedliwości w Kozienicach
przy ul. Bohaterów Getta 24,
odbędzie się dyżur poselski

Posła na Sejm RP Andrzeja Kosztowniaka

Serdecznie Zapraszam
Przewodniczący Zarządu powiatowego

Prawa i Sprawiedliwości
w Kozienicach

Artur Matera

KOZIENICKI DZIENNY DOM SENIOR+ 
Z DOFINANSOWANIEM
12 lutego 2019 roku Ministerstwo Pracy Rodziny i Po-

lityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru programu 
„Senior+” w ramach Otwartego Konkursu Ofert w Ramach  
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edy-
cja w 2019 r. Gmina Kozienice znalazła się wśród samorzą-
dów, których wnioski aplikacyjne zostały ocenione najwyżej 
i otrzymała maksymalną dotację w wysokości 300 000 zł  
(80% wartości zadania). 

Władze gminy zdecydowały 
przeznaczyć na Dzienny Dom Se-
nior+ pomieszczenia mieszczące 
się na parterze  budynku po by-
łym Domu Kultury. Budynek, w 
którym ma powstać Dom Dzien-
ny położony jest w centrum mia-
sta, a co za tym idzie jest łatwo 
dostępny dla szerokiego grona 
odbiorców. Seniorzy w ramach 
placówki będą mieli dostęp do 
dużego ogrodu, który znajduje 
się na tyłach posesji. Seniorzy ko-
rzystający z Domu Senior + będą 
mieli zapewnione usługi:

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

ści od potrzeb uczestników i ich 
opiekunów).

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

Utworzenie Domu Senior + w 
znaczący sposób poprawi jakość 
życia seniorów oraz pozwoli na 
dłuższe, samodzielne funkcjono-
wanie w środowisku. Zgodnie z 
założeniami programu placówka 
powstanie do końca bieżącego 
roku. Uczestnicy będą mogli ko-
rzystać z niej od 2020 roku.

XVI KONKURS ORTOGRAFICZNY
W dniu 20.02.2019 r. od-

był się w OPP „Ogród Jor-
danowski” w Kozienicach 
XVI Konkurs Ortograficzny 
"Dyktando o Złote Pióro 
Burmistrza Gminy Kozieni-
ce" o godzinie 10:30 szkół 
podstawowych klas IV-VI i o 
godz. 11:30 klas gimnazjal-
nych klas PSP VII-VIII oraz 
PG. Do konkursów przy-
stąpiło łącznie 72 uczniów 
– 37 w młodszej i 35 w star-
szej kategorii wiekowej -  ze 
szkół z Kozienic, Garbatki-
-Letnisko, Brzeźnicy, Kocio-
łek, Janikowa, Ryczywołu, 
Głowaczowa, Magnusze-
wa, Gniewoszowa, Mnisze-
wa, Świerży Górnych oraz 
Brzózy.

Otwarcia dokonała Pani 

dyrektor OPP „Ogród Jor-
danowski” Urszula Strzel-
czyk.

Nad przebiegiem dyktan-
da czuwały odpowiednio 
dwie trzyosobowe komisje 
w składzie: 

Urszula Strzelczyk i Leo-
kadia Cieslik w obu katego-

riach oraz jako trzeci czło-
nek jury wyłoniona spośród 
opiekunów zgłoszonych 
reprezentacji Pani Paulina 
Zawadzka z PSP nr 1 w Ko-
zienicach, zaś w części kon-
kursu klas gimnazjalnych  
Pani Mariola Nowakowska 
z PSP w Garbatce-Letnisku.

Dyktanda zostały podyk-
towane przez członka jury 
Panią Leokadię Cieślik, 
doradcę metodycznego 
MSCDN w Kozienicach

Każdy z uczestników kon-
kursu otrzymał na pamiąt-
kę ogródkowy długopis.

Komisje XVI Konkursu Or-
tograficznego nie zauważy-
ły żadnych nieprawidłowo-
ści.

Ogłoszenie wyników oraz 
wręczenie nagród obędzie 
się 22 marca 2019 r.

J.J.
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GARBATKA-LETNISKO

VIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Garbatka- Letnisko

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Garbatka-Letnisko

W dniu 16 lutego 2019 roku w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Królowej Jadwigi w Garbatce- Letnisko rozegrany został VIII Turniej Tenisa Stołowego o 

Puchar Wójta Gminy Garbatka- Letnisko. W zawodach wystartowało 56 mieszkańców gminy 
Garbatka- Letnisko. Komisja sędziowska pracowała w składzie: Waldemar Langa, Andrzej 
Suwała i Tomasz Krekora.

Uroczystego otwarcia turnieju 
dokonała Wójt Gminy Garbat-
ka- Letnisko Pani Teresa Frysz-
kiewicz. Następnie głos zabrała 
Dyrektor Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Garbatce- Letnisko 
Pani Agnieszka Babańca życząc 
wszystkim wspaniałej rywalizacji 

sportowej. Zawody stały na bar-
dzo wysokim poziomie sporto-
wym i organizacyjnym. Wyniki:
Kat. Dziewczęta młodsze:
1 miejsce- Julia Pomarańska
2miejsce- Hanna Gnyś
3 miejsce- Nikola Janicka
4 miejsce-Zofia Mieczyńska

5 miejsce- Amelia Banaś
6 miejsce- Maja Zawodnik
Kat. Dziewczęta starsze:
1 miejsce- Weronika Oleś
2miejsce- Oliwia Karaś
3 miejsce- Laura Rutka
4 miejsce- Julia Spytek
  

Kat. Chłopcy młodsi:
1 miejsce- Dawid Gnyś
2 miejsce- Seweryn Iwanowski
3 miejsce- Patryk Olejarz
4 miejsce- Jakub Kublik
5 miejsce- Kacper Sobieszek
6 miejsce- Igor Zbrożyna
Kat. Chłopcy starsi:
1 miejsce- Dawid Langa
2 miejsce- Łukasz Wojas
3 miejsce- Paweł Sobczyk
4 miejsce- Michał Dziosa
5 miejsce- Jan Kubiak
6 miejsce- Kacper Karsznia

Kat. Mężczyźni 18-40:
1 miejsce- Krystian Gołąbek
2miejsce- Andrzej Sekuła
3 miejsce- Łukasz Wiraszka
4 miejsce- Sebastian Żabicki
5 miejsce- Sebastian Ziemka
6 miejsce- Marek Ziemka

Kat. Mężczyźni 40-65:
1 miejsce- Wojciech Stankiewicz

2miejsce- Robert Janicki
3 miejsce- Andrzej Gołąbek
4 miejsce- Tomasz Langa
5 miejsce- Jarosław Wojas
6 miejsce- Lech Pyrko

Kat. Mężczyźni plus 65:
1 miejsce- Andrzej Kucharski
2miejsce- Zbigniew Dzikowski
3 miejsce- Waldemar Banaś
4 miejsce- Kazimierz Domeradzki 

W czasie ceremonii podsumowa-
nia zawodów puchary i dyplomy 
wręczali: Wójt Gminy Garbatka- 
Letnisko Pani Teresa Fryszkiewicz, 
Przewodniczący Rady Gminy Gar-
batka- Letnisko Pan Włodzimierz 
Mazur, Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Królowej Jadwi-
gi Pani Agnieszka Babańca, na-
uczyciele wychowania fizycznego 
Pan Waldemar Langa oraz Pan 
Andrzej Suwała. Gratulujemy!

Fot. Monika Rodakowska

W sobotę 16 lutego br. w Świetlicy Gminnej w Garbatce-
-Letnisko odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochot-

niczej Straży Pożarnej. Otwarcia zebrania, przywitania przy-
byłych uczestników oraz prowadzeniu przewodniczył druh 
Robert Grygiel. Gośćmi zebrania byli Wójt Teresa Fryszkie-
wicz, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur oraz 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozie-
nicach mł. bryg. mgr inż. Kamil Bieńkowski.

Podczas zebrania został wy-
brany nowy Prezes OSP Garbat-
ka-Letnisko Albert Grygiel. Pod-
sumowano także miniony rok, 
zrealizowane zadania, zakupio-
ny sprzęt i umundurowanie, wy-
jazdy do akcji, a także omówio-

ne zostały plany do realizacji na  
2019 rok. Przedstawione spra-
wozdania i plany zostały jedno-
głośnie przyjęte przez członków 
walnego zebrania. 

Kinga Kowalczyk

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

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

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

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

- elementy edukacyjne dla dzieci 
oraz siłownia zewnętrzna.

Po zakończeniu tego etapu prac, 
nastąpi całościowe zagospodaro-

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

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

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

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

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

Dariusz Dygas
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Przygotowanie terenu.

Spotkanie wpisywało się w program Misja Profilaktyka  
Fundacji Enea.

n 

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. Po prawej – dietetyk 
Anna Gałązkiewicz, po lewej – prezes Fundacji Energia-Działanie 
Beata Smykiewicz-Różycka.

n 

Za nimi sukces w prestiżowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa LW 
Bogdanka, przed nimi ostatnie mecze w halowych rozgrywkach piłkarskich 

w Kozienicach i szansa na walkę o miejsce na podium. Mowa o reprezentacji  
Enei Wytwarzanie w piłce nożnej.

Piłkarze z Enei Wytwarzanie 

Program Enei Misja Profilaktyka

Trenują raz w tygodniu, grają 
w różnych turniejach. Wszyscy 
są pracownikami Enei Wytwa-
rzanie. Piłka nożna to ich pasja, 
sposób na aktywność, dla nie-
których to nawiązanie do ich 
dawnych, piłkarskich karier. Łą-
czą ich wspólne cele i znak, pod 
którym występują.

- Tylko w ostatnich 5 latach 
przewinęło się przez zespół 
około 50 osób – mówi Krzysz-
tof Bomba, trener drużyny – Te 
lata to również lata sukcesów. 
Do tych największych Krzysztof 
Bomba zalicza starty w halowych 

mistrzostwach w piłce nożnej w 
Kozienicach, czy też w międzyna-
rodowym Turnieju Piłki Nożnej o 
Puchar Prezesa LW Bogdanka. W 
2016 roku drużyna Enei Wytwa-
rzanie zajęła w nim III miejsce, 
a w 2019 roku sukces ten został 
powtórzony. Tym razem w ze-
spole wystąpili: Krzysztof Baran, 
Tomasz Rutkowski, Konrad Kłos, 
Bartłomiej Molenda, Paweł Pila-
rek, Michał Małaśnicki, Marcin 
Fusiek, Robert Balcerzak, Piotr 
Nowakowski, Hubert Strzelczyk, 
Piotr Czerwiński, Łukasz Anioł, a 
kierownikiem drużyny był Krzysz-

tof Czerwiński.
- Cała nasza drużyna wykazała 

ogromne zaangażowanie pod-
czas tegorocznych rozgrywek. 
Na boisku nasi zawodnicy two-
rzyli świetnie zgrany zespół po-
konując kilka bardzo mocnych 
drużyn. – relacjonuje Krzysztof 
Bomba - W ostatnim, bardzo 
zaciętym i wyrównanym meczu 
pokonaliśmy drużynę ZZ NSZZ 
Solidarność LW Bogdanka i za-
jęliśmy III miejsce. To ogromny 
sukces. W meczu finałowym 
Górnik Łęczna wygrał z ukraiń-
skim zespołem Wołynia Łuck. 

Puchar naszej drużynie na ręce 
kapitana Łukasza Anioła wręczył 
były selekcjoner reprezentacji 
Polski, a obecnie trener Górnika 

Łęczna Franciszek Smuda.
Zdaniem Krzysztofa Bomby 

jednym z najważniejszych zdo-
bytych trofeów w ostatnich lata 
był też Puchar Fair Play, który 
drużyna zdobyła w jednym z tur-
niejów organizowanych przez 
kopalnię węgla „Bogdanka”. 
Obecnie drużyna występuje po 
raz kolejny w rozgrywkach halo-
wych w kozienickiej hali, mając 
duże szanse na końcowy sukces.

- Zachęcamy do kibicowa-
nia nam – podkreśla Krzysztof  
Bomba.

Drużynie na pewno kibicuje 
Antoni Józwowicz, prezes Enei 
Wytwarzanie. Podczas spotka-
nia z nim piłkarze opowiadali 
o swojej pasji, dziękowali za 
wsparcie drużyny ze strony spół-
ki, a także przekazali zdobyty w 
Łęcznej puchar.

Prezes Antoni Józwowicz 
gratulował sukcesów i jedno-
cześnie życzył piłkarzom uni-
kania kontuzji oraz dalszego, 
godnego reprezentowania  
przedsiębiorstwa.

Żywienie a nowotwory – co jeść by uniknąć raka?

Co jeść, aby zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór, a także jak odżywiać się 
podczas chemioterapii, żeby dodatkowo nie obciążać organizmu? – na te i inne pytania 

odpowiadała dietetyk Anna Gałązkiewicz z poradni „Dobry Dietetyk” podczas spotkania w ko-
zienickim Centrum Kulturalno-Artystycznym. Organizatorem była Fundacji Energia-Działanie, 
zaś akcję wspierał wolontariat pracowniczy Enei Wytwarzanie.

Spotkanie miało miejsce 15 
lutego w Mediatece i cieszyło 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem.  Beata Smykiewicz-Ró-
życka, organizatorka prelekcji i  
prezes Fundacji Energia-Dzia-
łanie witając przybyłych słu-
chaczy przypomniała, że osoby 
dotknięte chorobą nowotwo-
rową mogą liczyć na profesjo-
nalną pomoc i wsparcie w wal-
ce z nowotworem. Miejscem 
przyjaznym dla kobiet chorych 
na raka oraz ich bliskich jest 
Klub Jaskółka w Mediatece.

W odpowiedzi na propozy-
cję prezes Beaty Smykiewicz-
-Różyckiej do akcji włączyła 
się poradnia dietetyczna Anny 
Gałązkiewicz „Dobry Diete-
tyk” z Kozienic. – Jak się oka-
zuje wiele kobiet cierpiących 
na nowotwór samodzielnie 
wyszukuje różnego rodzaju 
diety, które często są dla nich 
bardzo szkodliwe, a właściwe 
odżywianie jest kluczowe w 
walce z rakiem jak również w 
profilaktyce – mówiła Anna  
Gałązkiewicz.

Podczas wykładu Anny Ga-
łązkiewicz słuchacze mogli do-
wiedzieć się jakich produktów 
powinno się unikać w czasie 
walki z nowotworem, oma-
wiano również działania pro-
filaktyczne, mające na celu 
zapobieganie tego rodzaju 
chorobom. Istotnymi informa-
cjami okazały się być przykłady 
tego, co wpływa na zwiększe-
nie ryzyka powstawania raka. 
Są to m.in. związki chemiczne 
powstające podczas grillowa-
nia i wędzenia, spożywanie al-
koholu, brak ruchu i co za tym 
idzie otyłość. 

Substancjami, które chronią 
przed nowotworami oraz spo-
walniają procesy starzenia się 
organizmu są natomiast anty-
oksydanty, dlatego stanowią 
podstawę diety antyrakowej. 
Podczas prezentacji uczestnicy 
spotkania otrzymali wskazania 
dietetyczne na konkretnych 
etapach choroby i przy po-
szczególnych metodach lecze-
nia, a także po wygranej walce 
z nowotworem. Na zakończe-
nie wykładu wszystkie chętne 

osoby poddały się pomiarom 
masy oraz składu ciała, które 
przeprowadziła pani dietetyk.

Poradnia „Dobry Dietetyk” 
zlokalizowana w przychodni 
przy ulicy Sienkiewicza w Ko-
zienicach oferuje możliwość 
skorzystania z bezpłatnych 
konsultacji dietetycznych 
wszystkim kobietom boryka-
jącym się z tą poważną cho-
robą. Aby wziąć udział w 
spotkaniu z dietetykiem nale-
ży powołać się na hasło „Ida 
Czerwcowa” w każdy pierwszy  
czwartek miesiąca.

Grupa Enea realizuje pro-
gram pod nazwą Misja Pro-
filaktyka, dlatego też tym 
spotkaniem zainicjowano cykl 
wydarzeń promujących zdrowy 
styl życia.

- Serdecznie zapraszamy do 
zgłaszania interesujących ini-
cjatyw. Wspólnie zadbamy o 
nasze zdrowie – powiedziała 
Justyna Tkaczyk-Kurek – koor-
dynator ds. wolontariatu Enei 
Wytwarzanie.



6 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl4(392) 21 lutego 2019

TYGODNIK

100-dniówka Wójta Wojciecha Ćwierza
19 lutego 2019 roku większości wybranych w ostatnich wyborach samorządowych wójtów i burmistrzów 

minie 100 dni kadencji. W gminie Jastrzębia Wójt Wojciech Ćwierz również będzie świętował swoją 
studniówkę z hasłem wyborczym „z szacunkiem dla ludzi”. Jak upłynęło te 100 dni? Oto podsumowanie. 

Wójt swoje działania roz-
począł od propozycji pod-
niesienia opłaty za wywóz 
śmieci. Na drugą sesję Rady 
Gminy przygotował projekt 
uchwały zakładający pod-
wyżkę o 50%. Takie działanie 
wyjątkowo uszczupliłoby 
budżet rodzin wielodziet-
nych i znacząco wpłynęło 
na zwiększenie wydatków 
związanych z utrzymaniem 
najuboższych mieszkań-
ców gminy. Dzięki uporowi 
grupy radnych, a szczegól-
nie Radnej z Wojciechowa 
pani Danucie Bonieckiej, 
nie udało się przeforsować 
tak wysokich podwyżek, 
a opłata wzrosła jedynie 
o symboliczną złotówkę. 
Kolejnym problemem oka-
zała się sprawa transportu 
publicznego. Pod koniec 
grudnia mieszkańcy Owa-
dowa dowiedzieli się, że zo-
stanie im zabrany kurs linii 
„L”. Oburzenie społeczne i 
negocjacje z przedstawi-
cielami wsi doprowadziły 
do tego, że autobus przez 
Owadów został przywró-
cony, zabrano natomiast 
kursy weekendowe w całej 
gminie. Ludzie dojeżdżają-
cy do pracy, młodzież uczą-
ca się w szkołach zaocznych 
musiała korzystać z uprzej-
mości rodziny, sąsiadów, 
przyjaciół. Ogromne nie-
zadowolenie wylewało się 
na portalach związanych 
z Jastrzębią. Rozwiązanie, 
które zaproponował wójt, 
miało zniwelować proble-
my z komunikacją, okazało 
się jednak mało wygodnym 
półśrodkiem. Od stycznia 
w weekendy kursowały au-
tobusy szkolne. Czas prze-
jazdu był bliżej nieokreślo-
ny, tak samo jak godzina 
odjazdu z poszczególnych 
przystanków. Komfort jazdy 
również pozostawiał wiele 
do życzenia, są to przecież 
pojazdy przeznaczone do 
przewozu dzieci. 

Styczeń obfitował zaś w 
decyzje personalne. Zgod-
nie z maksymą: „nowa, tań-
sza gmina” i „z szacunkiem 
dla ludzi” Wójt Wojciech 
Ćwierz powołał na swego 
zastępcę Pana Pawła Głu-
chowskiego – wyborczego 
koalicjanta. Powołanie to 
obnażyło układ zawarty 
jeszcze przed wyborami, 
którego konsekwencją było 
stworzenie stanowiska za-
stępcy wójta tylko po to, 
aby zapewnić pracę swo-

jemu poplecznikowi. Czło-
wiek bez doświadczenia w 
administracji publicznej, 
bez specjalistycznego wy-
kształcenia będzie zarabiał 
prawie 7 tys. miesięcznie 
(oczywiście nie licząc na-
gród i innych dodatków, 
bez których przecież się nie 
obejdzie). Tu nasuwa się 
pytanie. Za co? Jeden z por-
tali zapytał wójta gminy o 
zakres kompetencji zastęp-
cy i o jego obowiązki, cyt: 
„WNIOSEK O UDZIELENIE 
INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 
1 ustawy o dostępie do in-
formacji publicznej (Dz.U. 
2018 poz. 1330 z późn. 
zm.) wnoszę o udostęp-
nienie poniższych infor-
macji:

- w jakim celu został za-
trudniony zastępca wójta 
Paweł Głuchowski?

- jaki zakres kompeten-
cji uzupełnia zastępca 
wójta, których nie posia-
da sam wójt?

- jakie doświadczenie 
zawodowe w administra-
cji publicznej lub samo-
rządowej ma zastępca 
wójta?

- jaki będzie zakres obo-
wiązków zastępcy wójta?

- jakie będą pobory za-
stępcy wójta brutto wraz 
ze wszystkimi składnika-
mi? 

- kiedy pojawi się 
oświadczenie majątkowe 
zastępcy wójta?”

Do dnia dzisiejszego 
mieszkańcy nie poznali 
odpowiedzi na te pyta-
nia. Czemu temat zastęp-
cy wójta jest sferą tabu?  

Okazuje się, że pensja wójta, 
jego zastępcy i sekretarza 
znacznie przekraczają kwo-
tę, która była przyznawana 
włodarzom w poprzednich 
kadencjach, przewyższają 
nawet uposażenie prezy-
dentów niektórych miast. 
W tym samym czasie dy-
rektorem szkoły w Jastrzębi 
została Pani Dorota Żurek – 
kolejna koalicjantka, której 
obecny wójt Ćwierz obiecał 
to stanowisko (bez względu 
na cenę jaką zapłacą dzieci 
i rodzice). Zarządzeniem nr 
100 wójt gminy bezpod-
stawnie odwołał wybraną 
w konkursie dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego Panią Katarzynę Szy-
mańską. W odwołaniu nie 
wskazano na żadne uchy-
bienia, co jednoznacznie 
wskazuje na to, że jedynym 
celem było przywrócenie 
Pani Doroty Żurek na sta-
nowisko. Odwołanie Pani 
Szymańskiej, mimo nega-
tywnej opinii kuratorium 
w tej sprawie, cyt. opinię 
Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty z dnia 17 grudnia 
2018 r.: „wyrażam nega-
tywną opinię w sprawie 
odwołania Pani Katarzyny 
Szymańskiej Dyrektora 
Zespoły Szkolno – Przed-
szkolnego w Jastrzębi w 
czasie roku szkolnego bez 
wypowiedzenia”, „zaist-
niała sytuacja dotycząca 
obsadzenia stanowiska 
dyrektora ZSP w Jastrzębi 
w sposób rażący narusza 
przepisy… destabilizując 
funkcjonowanie szkoły i 
placówki oraz zakłócając 
w sposób istotny proces 

dydaktyczny, wychowaw-
czy i opiekuńczy” pociąg-
nęło za sobą wiele decy-
zji personalnych. Pod jej 
nieobecność zatrudniano 
nowych nauczycieli, zmie-
niano angaże pracowni-
kom szkoły.  W kolejnych 
fragmentach można prze-
czytać iż „wójt Gminy Ja-
strzębia rozpowszechnia 
nieprawdziwe informa-
cje o rzekomo słusznych 
działaniach podważając 
jednocześnie porządek 
prawny zaistniały wsku-
tek rozstrzygnięcia nad-
zorczego Wojewody Ma-
zowieckiego.”  Zarządzenie 
wójta zostało unieważnio-
ne przez Wojewodę Mazo-
wieckiego, cyt. „Wojewo-
da Mazowiecki stwierdził 
nieważność zarządzenia 
nr 89/2018 Wójta Gmi-
ny Jastrzębia… „zgodnie 
z art. 92 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym, 
rozstrzygnięcie nadzor-
cze wstrzymuje wyko-
nanie zarządzeń z mocy 
prawa z dniem jego dorę-
czenia. (…) wstrzymanie 
wykonanie nieważnego 
zarządzenia nastepuje 
obligatoryjnie…”. Niestety 
ład i dawny porządek nie 
zostały przywrócone. Wy-
dając zarządzenia 89 i 100 
wójt gminy złamał prawo, 
te dwa dokumenty wpro-
wadziły kompletny chaos w 
funkcjonowaniu placówki. 
Mazowiecki Kurator Oświa-
ty p. Aurelia Michałowska 
w swoim piśmie do Wójta 
Gminy oraz Przewodni-
czącego Rady (patrz Rad-
ni) ostrzega, że wszystkie  

działania osoby podającej 
się w tej chwili za dyrekto-
ra ZS-P w Jastrzębi to jest p. 
Doroty Żurek od 3.01.2019 
roku są nielegalne (nieważ-
ne świadectwa i wszystkie 
szkolne dokumenty).

100 dni urzędowania wój-
ta Gminy Jastrzębia upłynę-
ło pod znakiem bezprawia i 
chaosu. Mieszkańcy zamiast 
dowiadywać się o tym, co 
dwaj włodarze dobrego 
dla Gminy robią, to słyszą 
tylko narzekania. Jakby 
tego było mało to z każdym 
dniem obnażane są kolejne 
kłamstwa, którymi karmili 
mieszkańców w kampanii 
wyborczej. Jednym z nich 
była plotka o zadłużeniu, ja-
kie pozostawiła poprzednia 
wójt. Szumne kwoty wypi-
sywane były na banerach, 
a wielomilionowe pożyczki, 
którymi rzekomo obciążony 
jest budżet gminny, przy-
prawiały o zawroty głowy 
czytelników portali promu-
jących obecnego włodarza. 
Wielokrotnie powtarzane 
kłamstwa o horrendalnym 
zadłużeniu szybko zostały 
zweryfikowane. Teraz sam 
wójt na spotkaniach wiej-
skich przyznaje, że zastał 
gminę w dobrej kondycji 
finansowej. Okazało się 
również, że budowa rzeko-
mego wysypiska śmieci, to 
kolejne kłamstwo, którym 
straszono ludzi w kampanii. 

Znowu nasuwa się py-
tanie, czy można ufać 
ludziom, którzy na kłam-
stwie doszli do władzy???

Właśnie kończy się czas 
studniówek. Uczniowie cie-
szą się z hucznych balów, 
imprez w gronie przyjaciół 
z chwil relaksu. Analogię 
można znaleźć w kaden-
cji obecnego wójta gminy. 
Pan Wojciech Ćwierz w cią-
gu 100 dni swojej kadencji 
również dobrze się bawił 
na otwarciu Domu Senio-
ra w Mąkosach Starych, na 
inauguracji dróg wybudo-
wanych przez poprzedni-
ka, na balach i imprezach 
szkolnych organizowanych 
z różnych okazji jak rów-
nież eventach promujących  
osobę wójta.

Wszystkim mieszkań-
com z okazji 100 dni ży-
czymy równie dobrego 
samopoczucia i nie mniej-
szego zadowolenia z sie-
bie, niż mają nasi włodarze  
z szacunkiem….

Artykuł sponsorowany

GMINA JASTRZĘBIA
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Walentynkowe koncerty w KDK
Światowych przebojów w wyjątkowym wykonaniu mogli posłuchać wszyscy ci, którzy w 

czwartek, 14 lutego, zawitali do Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. W 
sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego wystąpił Alexander Martinez. 
Okazją do dwóch koncertów popularnego muzyka były przypadające tego dnia „Walentynki”.

Koncert popularnego wokali-
sty i tancerza w naszym mieście 
spotkał się z dużym zaintereso-
waniem. To na specjalne życze-
nie widzów, Alexander Martinez 
wystąpił w Kozienicach tego 
dnia dwukrotnie. Wśród przy-
byłych na to wydarzenie, obecni 
byli m.in. radni Rady Miejskiej w 
Kozienicach wraz z przewodni-
czącym Rafałem Suchermanem. 
Wszystkich miłośników muzyki 
przywitała gospodarz obiektu 
— dyrektor KDK Elwira Kozłow-
ska, która zapowiedziała koncert 
gwiazdy wieczoru. Podkreśliła 
też, że jest to pierwszy koncert 
organizowany w domu kultury z 
okazji Walentynek i to od widzów 
zależy, czy taka forma się przyj-
mie.

Szlagier za szlagierem
Chwilę potem na scenie po-

jawił Alexander Martinez, który 
oczarował kozienicką publicz-
ność. W jego wykonaniu usłysze-
liśmy ponadczasowe przeboje, 
nie tylko o miłości. W repertua-
rze artysty znajdują się piosenki 

bardzo różnych wykonawców  – 
począwszy od Louisa Armstronga 
czy Franka Sinatry po zespoły Eu-
rope i Modern Talking. Tego wie-
czoru usłyszeliśmy m.in. „Time 
to say goodbye” duetu Andrea 
Bocelli / Sarah Brightman, „Hel-
lo” z repertuaru Lionela Richiego 
czy „L’Italiano”, czyli wielki prze-
bój Toto Cotugno, znany rów-
nież jako „Lasciatemi cantare”. 
To tylko zaledwie ułamek jego 
możliwości. Alexander Martinez 
potrafi bowiem się wcielić w nie-
mal każdego artystę światowego 
formatu. Jak przyznaje, najbar-
dziej lubi imitować Andy’ego Wil-
liamsa w piosence „Love story” z 
filmu o tym samym tytule. Oczy-
wiście ten przebój także można 
było usłyszeć w trakcie koncertu.

Pozytywna energia
W trakcie koncertu kozienicza-

nie mogli przekonać się o wyjąt-
kowości talentu „Alexa”, a przede 
wszystkim możliwościach jego 
głosu. Co więcej, wokalista ma 
świetny kontakt z publicznością, 
co pokazał tego wieczoru. Nie za-

brakło wspólnego śpiewania czy 
wywoływania widzów na scenę. 
Artysta skradł serca kozieniczan, 
a oba koncerty zostały bardzo 
gorąco przyjęte. Nie obyło się 
bez bisu i owacji na stojąco, a po 
występie — pamiątkowych zdjęć 
z muzykiem.

Jak przyznała dyrektor Elwira 
Kozłowska, to dobry zwiastun do 
tego, by inicjatywa „Koncertów 
Walentynkowych” zagościła w 
KDK na dobre.

Ma talent!
Alexander Martinez urodził się 

na Filipinach, ale od lat mieszka w 
Polsce, gdzie założył rodzinę. Ka-
rierę muzyczną rozpoczął jeszcze 
w rodzinnym w kraju, a nad Wisłą 
popularność zyskał dzięki wystę-
powi w programie „Mam Talent”. 
Alex zdobył bowiem trzecie miej-
sce w drugiej edycji tego tele-
wizyjnego show. Od tego czasu 
koncertuje na eventach, scenach 
kameralnych, dużych imprezach 
plenerowych, jak również na naj-
większych salach koncertowych z 
orkiestrami symfonicznymi.

Spotkanie w sprawie 
kozienickiego przytuliska

W poniedziałek, 18 lutego, w Urzędzie Miejskim w Kozie-
nicach burmistrz Piotr Kozłowski spotkał się z przedsta-

wicielką wolontariuszy wspierających kozienickie przytulisko 
dla bezdomnych zwierząt Dorotą Płachtą. W spotkaniu uczest-
niczyła także dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, 
Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Miejskim Sylwia Wąsik. 

Podczas spotkania omówiono 
szereg spraw związanych z popra-
wą losu i  jakości życia bezdom-
nych zwierząt na terenie gminy. 
Jedną z poruszonych kwestii była 
m.in. rozbudowa i modernizacja 
działającego przy KGK przytuli-
ska, czyli miejsca tymczasowego 
przetrzymywania bezdomnych 
zwierząt. Zwrócono także uwagę 
na konieczność szerszego infor-
mowania mieszkańców o dofi-
nansowaniu przez gminę - w wy-
sokości 80% - do takich zabiegów 

jak: kastracja, sterylizacja czy 
znakowanie dla zwierząt właś-
cicielskich (dofinansowanie dla 
właściciela zwierzęcia).

Burmistrz zadeklarował kon-
tynuację współpracy z wolonta-
riuszami, dziękując jednocześnie 
za ich ogromne zaangażowanie 
m.in. w szukanie nowych do-
mów dla porzuconych czworo-
nogów. Dzięki tej znakomitej 
pracy gmina już  od 4 lat nie 
przekazała żadnego zwierzęcia  
do schroniska.

Nastąpiła zmiana w terminach zebrań na Osiedlach. 
Odwołane zostaje spotkanie na Osiedlu nr 1 i Osiedlu nr 2, za-

planowane w dniu 7 marca 2019 r.
Zebrania odbędą się w następujących terminach:
Osiedle nr 1 – 15 marca 2019 r., godzina 17.00 – Publiczna Szko-

ła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integr acyjnymi im. Jana Kocha-
nowskiego w Kozienicach

Osiedle nr 2 – 8 marca 2019 r., godzina 17.00 – Zespół Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach
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Premier gościł w Środowi-
skowym Domu Samopomocy w 
Jedlance, gdzie odbył się brie-
fing prasowy dotyczący realiza-
cji tzw. „Piątki Morawieckiego”, 
czyli ważnych programów spo-
łecznych, gospodarczych, inwe-
stycji lokalnych oraz działań na 
rzecz seniorów i osób z niepeł-
nosprawnościami. Goszcząc w 
ŚDP w Jedlance, premier podsu-
mował dotychczasowe działania 
w zakresie Programu Dostęp-
ność+, który zakłada m.in. likwi-
dację barier dla osób niepełno-
sprawnych, czy wyrównywanie 
szans osób starszych. Morawie-
cki wskazał ŚDP w Jedlance jako 
przykład obiektu użyteczności 
publicznej, którego standard 
funkcjonowania poprawił się 
dzięki pieniądzom rządowym. 
Program Dostępność+ to jest 
program obliczony na wiele lat. 
Nowo budowane budynki uży-
teczności publicznej, ale rów-

nież budynki komercyjne muszą 
spełniać pewne standardy, które 
będą zapewniały łatwiejsze ży-
cie, dostępność do urzędów, do 
różnych budynków dla wszyst-
kich ludzi, również dla tych, któ-
rzy tej dostępności potrzebują – 

zaznaczył premier Morawiecki.
Podczas spotkania wójt gminy 

Kamil Dziewierz oraz starosta 
radomski Waldemar Trelka pod-
pisali „Partnerstwo na rzecz do-
stępności”, w ramach Programu 
Dostępność Plus.

Kluczowym pojęciem, wokół 
którego budowaliśmy program, 
jest samodzielność. Chodzi o 
to, by seniorzy, osoby z niepeł-
nosprawnościami, ale też np. 
kobiety w ciąży i rodzice z ma-
łymi dziećmi nie musieli zmagać 
się z barierami w przestrzeni 
publicznej i prosić o pomoc w 
nawet w prostych sytuacjach, 
np. podczas wizyty w urzędzie 
czy wsiadania do autobusu – 

wyjaśniał minister inwestycji i 
rozwoju Jerzy Kwieciński, który 
również brał udział w spotkaniu  
w Jedlance.

Poza ministrem premierowi 
towarzyszyli także: Adam Bie-
lan – wicemarszałek Senatu RP, 
Anna Kwiecień, Andrzej Kosz-
towniak i Marek Suski – posło-
wie na Sejm RP, Zbigniew Sipie-
ra – wojewoda mazowiecki oraz 
radni powiatowi i radni gminy.

GMINA JEDLIŃSK

Premier Mateusz Morawiecki w gminie Jedlińsk

III Gala Sportu Szkolnego

18 lutego 2019 r. gminę Jedlińsk odwiedził Prezes Rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki. Był to jeden z przystanków na trasie premiera, który jeżdżąc 
po kraju przedstawia efekty „Piątki Morawieckiego”.

W sobotę 16 lutego 2019 r. w ZSP w Jedlińsku odbyła się III Gala Sportu Szkolnego Gminy 
Jedlińsk. Podczas gali nagrodzeni zostali uczniowie i absolwenci szkół z terenu gminy 

Jedlińsk, którzy w 2018 roku odnieśli sukcesy w sporcie.

Statuetkami zostało nagro-
dzonych ponad 250 uczniów za 
osiągnięcia sportowe w dyscy-
plinach takich jak: lekkoatle-
tyka, strzelectwo, piłka nożna, 
koszykówka, minihokej, piłka 
ręczna, tenis stołowy i ziemny, 
karate.

W trakcie gali nagrodą spe-
cjalną został uhonorowany Ro-
man Małek.

Po części oficjalnej gali, mło-
dzi sportowcy wraz z gośćmi gali 
zostali zaproszeni na tort ufun-
dowany przez Piekarnię Expuch 
Teodozji i Marka Jaworskich.

W gali wzięli udział między 
innymi: Adam Bielan – wice-
marszałek Senatu RP, Anna 
Kwiecień – poseł na Sejm RP, 
Kamil Dziewierz – wójt gminy, 

Łukasz Kurek – przewodniczą-
cy rady gminy wraz z radnymi, 
Teodozja Bień i Ryszard Dziura 
– radni powiatu radomskiego, 
Włodzimierz Bojarski – zastępca 
naczelnika Wydziału Promocji i 
Rozwoju Powiatu, Andrzej Paw-
luczyk – sekretarz gminy, Zyg-
munt Kobylarczyk – prezes GKS 
Drogowiec Jedlińsk, dyrektorzy 
szkół i jednostek organizacyj-
nych gminy, a także nauczyciele, 
trenerzy i rodzice nagrodzonych 
sportowców.

Nagrody dla sportowców zo-
stały ufundowane przez Gminę 
Jedlińsk oraz firmę Kratki Marek 
Bal ze Wsoli.

Kolejna gala – w 2020 r. – od-
będzie się w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym we Wsoli.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam felgi stalowe z opo-
nami zimowymi 4szt. 165/80 
R13 Stan bardzo dobry c. 200zł 
kpl. Tel. 500-787-904

TOWARZYSKIERÓŻNE

• Sprzedam ziemię rolną 1ha w 
miejsc. Wólka Policka gm. Po-
liczna tel. 515619043
• Wynajmę mieszkanie o 
pow.59m2. 3 pokojowe po ge-
neralnym remoncie na parte-
rze. Kozienice os. Piaski. Tel. 
505770001
• Sprzedam mieszkanie włas-
nościowe 50,80m2 w Kozieni-
cach. Mieszkanie na obydwie 
strony. Obok bloku znajduje sie 
plac zabaw  w pobliżu centra 
handlowe. tel. 500-835-887
• Sprzedam mieszkanie 59m2, 3 
pokoje na parterze, os. energe-
tyki Kozienice cena do negocja-
cji Tel. 515-081-777
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w bloku, do II p. 
działkę budowlaną zabudowa-
ną, w pełni uzbrojona w media. 
Tel 500-787-904
• Sprzedam mieszkanie w bloku 
dzielnica Ochota ul. Sąchocka 
-28,3 m2. Po remoncie z wypo-
sażeniem. cena 330tyś. Prosze 
dzwonić po 14.00 Tel. 669-688-
182
• Sprzedam mieszkanie włas-
nościowe 74,5m2 na 4 p. na ul. 
Radomskiej nr 56a/13 cena do 
uzgodnienia Tel. 511-687-888
• Sprzedam działkę z lasem we 
wsi Laski k/Pionek pow. 0,98Ha 
szer. 16,5m cena 10zł/m2 
Tel. 512-391-841

• Sprzedam węgiel ok. 500kg 
370zł gratis trochę drewna 889-
122-486
• Sprzedam bieżnie wielofunk-
cyjna. W zestawie bieżnia, wio-
sła, rowerek, kółko obrotowe 
(twister), ławka.tel. 733-949-022
• Sprzedam składany ze zdej-
mowanymi kołami chodzik in-
walidzki, balkonik, retor do ćwi-
czeń tel. 733-949-022
• Kupie slajdy z bajkami dla dzie-
ci z czasów PRL. Tel. 600951238
• Sprzedam łóżeczko 120x60z 
szufladą, materac kokosowy, 
cena:170zl tel. 889122486
• Sprzedam bieżnie elektr. to-
tal sport, mało używana,stan 
bdb,390 zl 889122486
• Sprzedam duży garaż muro-
wany 25m2 w Kozienicach przy 
ul. Głowaczowskiej notarialnie. 
Tel. 603-161-128
• Kupie starocie, beczki, niecki, 
dzieże, stare kredensy, szafy, 
kwietniki, kołowrotki, lampy, 
umywalki, serwantki i wiele in-
nych starych rzeczy i przedmio-
tów Tel. 511-088-148

PRACA
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Zatrudnię przy produkcji 
szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Kawaler, 44 lata, 182 cm, bez 
nałogów, z wyzszym wykształce-
niem, pozna pannę o podobnych 
cechach i bez zobowiazań. Cel 
stały związek. Tel. 668757905
• Poznam kobietę lub małżeń-
stwo w celu miłych, dyskret-
nych spotkań. Pozdrawiam. Tel. 
574557399
• Pani 57 lat szuka Pana. Warka  
tel. 502-670-534
• Kawaler lat 50, zam.3 km od 
Kozienic szuka pani, znam 3 ję-
zyki obce. Tel. 503-627-912 
• Facet 45 lat pozna kobietę 
z Kozienic i okolic. Czekam na 
smsy. Tel. 508-615-325
• Poznam fajną kochaneczkę do 
lat 40. Radom i okolice pozdra-
wiam zainteresowane dziewczy-
ny. Tel 500-713-095 

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 budowlana nad Morzem 
w samym centrum miejscowości Dźwirzyno 

Na działcejest prąd,woda,kanaliza,przy działce gaz. 
W planie przestrzennego zagospodarowania jako usługowe, handlowa, gastronomiczna, 

pensjonatowa, usług zdrowia i fizjoterapi, z wydzieleniem mieszkania właściciela. 65% powie-
rzona zabudowy i 9.5 wysokości. Ogrodzona gotowa do budowy. Duży potencjał że względu na 
lokalizacje blisko morza na przeciwko hotelu w sąsiedztwie polo market. 

Cena 550.000 zł do negocjacji.

W sprawie pytań proszę dzwonić 
pod nr tel. 603762223

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

Przewóz osób w kraju i za granicą
8 - 50 osób

Pionki tel. 604 388 282

Usługi dźwigowe 
KALBARCZYK 

Tel. 602482568
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W dniu 14 lutego 1919 
roku w rejonie miasteczka 
Mosty doszło do pierw-
szego zwycięskiego starcia 
z atakującymi oddziałami 
Armii Czerwonej. Tę datę 
przyjmuje się za rozpo-
częcie niewypowiedzianej 
wojny polsko-bolszewi-
ckiej. W Warszawie trwa-
ło pierwsze posiedzenie 
Sejmu Ustawodawczego, 
a jednocześnie Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski 
zmuszony przez bieg zda-
rzeń przystąpił do poboru 
powszechnego do Wojska 
Polskiego. 

Rozpoczęto śmiertelny 
bój o istnienie dopiero, co 
powstałego państwa pol-
skiego. 

W nowszej historii 14 lu-
tego 1942 roku zapisał się, 
jako data utworzenia na 
okupowanych przez Niem-
ców ziemiach polskich Ar-
mii Krajowej rozkazem: 

 
Dnia 14 lutego 1942 r.

Kalina

W ślad za moim rozkazem 
l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.

1. Znoszę dla użytku ze-
wnętrznego nazwę ZWZ – 
wszyscy żołnierze w czyn-
nej służbie wojskowej w 
Kraju stanowią „Armię Kra-

jową” podległą Panu Ge-
nerałowi, jako jej dowódcy

2. Stanowisko Pana Ge-
nerała nosi nazwę Dowód-
cy Armii Krajowej […]

 Naczelny Wódz 
 Sikorski
 Generał broni

Armia Krajowa na te-
renie Kozienic i powiatu 
to Obwód „Puszcza” miał 
zorganizowanych 96 plu-
tonów i liczył ponad 6000 
żołnierzy. Komendantami 
obwodu byli kolejno: kpt. 
Roman Bielawski „Adam” 
(od lutego 1940 do 12 lip-
ca 1942), kpt. Józef Pawlak 
„Bartosz”, mjr Władysław 
Komórek ps. „Lucjan”, two-
rzący po wojnie organiza-
cję NIE („Niepodległość”) 
na terenie kozienickiego 
powiatu. 

Te dwie daty odległe w 
czasie, łączy poświęcenie 
ówczesnych Polaków i tych 
z 1919 roku i tych z 1942 
roku dla wolności i niepod-
ległości Polski. Oddawali 
wówczas dla Ojczyzny ży-
cie, zdrowie i majątek. 

Cześć ich Pamięci 

 Sekretarz Związku 
Piłsudczyków RP 

 Koło Kozienice 
 Marek Gozdera

Kotłownia węglowa boryka 
się z kilkoma najważniejszymi 
problemami: niedostosowanie 
układu oczyszczania spalin do 
obowiązujących wymogów, brak 
automatyki układu pompowni, 
brak podmieszania wody po-

wrotnej, brak automatyki kotła 
WR nr 1, wymiany wymaga część 
ciśnieniowa kotła WR nr 2, ele-
wacja budynku wykonana jest 
z azbestu i przewymiarowanie 
urządzenia. Z tymi problemami 
PWKC musi uporać się do roku 

2023, bo w przeciwnym wypad-
ku zostanie zamknięta kotłownia, 
a mieszkańcy zostaną bez cen-
tralnego ogrzewania.

Głównymi założeniami do 
modernizacji systemu ciepłow-
niczego są: zmniejszenie emisji 

substancji szkodliwych do atmo-
sfery, optymalizacja urządzeń 
wytwarzania ciepła do obecnych 
potrzeb, wzrost sprawności wy-
twarzania ciepła, zmniejszenie 
strat przesyłu ciepła, zmniejsze-
nie zużycia energii pierwotnej 
oraz zmniejszenie kosztów eks-
ploatacji systemu. 

Spółka PWKC rozpatruje 4 wa-
rianty: modernizacja kotłowni 
węglowej, rozproszone źródła 
gazowe, biomasa i wysokospraw-
na kogeneracja. Cała prezenta-
cja oraz omawianie wariantów 
skupiło się na rozproszonych 
źródłach gazowych, czyli wybu-
dowaniu do 2023 r. 5 kotłowni 
gazowych na terenie miasta i 
dostosowanie sieci cieplnych 
do nowego układu zasilania, co 
oprócz wymiernych korzyści ma 
przede wszystkim zmniejszyć 
emisję substancji szkodliwych.

Najlepszym rozwiązaniem by-
łoby opracowanie koncepcji i 
zaprojektowanie budowy kot-
łowni gazowych, które miałyby 
powstać w ciągu 4 lat i w roku 
2023 pozwoliłoby na wyłącze-
nie kotłowni gazowej. Spółka 
PWKC chce to zrobić sama, bez 
operatora zewnętrznego, bo tyl-
ko to gwarantuje mieszkańcom 
utrzymanie cen za ogrzewanie 

na podobnym poziomie jak do-
tychczas. 

Z przedstawionych wyliczeń 
wynika, że przeciętne gospodar-
stwo domowe rocznie za ogrze-
wanie płaci kwotę ok. 2 300 zł 
plus VAT. Gdyby spółka przeszła 
na ogrzewanie gazowe, koszty te 
wynosiłyby ok. 3 200 zł plus VAT.

Podczas dyskusji pojawiło się 
szereg wątpliwości w zakresie 
tego czy spółka zdąży z wykona-
niem modernizacji do 2023 r. i 
czy udźwignie kolejną wielomi-
lionową inwestycję. Przedstawi-
ciele PWKC zapewniali, że uda 
im się wygrać z czasem, choć nie 
znają jeszcze kosztów moderni-
zacji, na razie opierali się tylko 
na szacunkowych kwotach, bo to 
burmistrz, jako właściciel spół-
ki musi zadecydować z którego 
wariantu skorzystają. Robert 
Kowalczyk dodał, że jeśli miasto 
zdecyduje się na rozproszone 
źródła gazowe, to w przyszłości 
mieszkańcy mogliby korzystać 
również z ciepłej wody z sieci i 
można byłoby całkowicie zlikwi-
dować piecyki gazowe w gospo-
darstwach domowych, a może 
nawet zupełnie wyeliminować  
z nich gaz. 

red.

OKO NA PIONKI

Miejski Program Energetyczny dla Miasta Pionki

Dwie daty z kalendarza

20 lutego 2019 r. radni miejscy spotkali się z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wodno-
-Kanalizacyjno-Ciepłowniczego w sprawie omówienia różnych koncepcji modernizacji 

ciepłowni miejskiej. Spółka PWKC zaprezentowała stan obecny systemu centralnego ogrzewa-
nia, swoje koncepcje, planowane koszty i optymalne rozwiązanie dla modernizacji. Głównie 
chodziło o przedstawienie najkorzystniejszego rozwiązania, bo spółka musi dostosować się do 
norm i przejść na bardziej ekologiczny system ogrzewania miasta.

W styczniu 1919 roku na rozkaz wodza Rosji Sowieckiej Lenina rozpo-
czął się proces tzw. „zbierania ziem byłego imperium”,  bez wypowie-

dzenia wojny Armia Czerwona ruszyła w kierunku Niemna i Bugu. Operacje  
tę nazwano „Cel Wisła”. 
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DIETETYK RADZI

Kozieniczanki wicemistrzyniami Polski w koszykówce kobiet

W dniach 13 – 17 lutego br. w 
Gdańsku odbywał się koszy-

karski Finał Mistrzostw Polski do lat  
22 kobiet. 

Udział w tym prestiżo-
wym wydarzeniu wziął UKS 
Basket SMS Aleksandrów 
Łódzki, w skład którego we-
szły dwie wychowanki MG 
UKS KOZIENICE – Katarzy-
na Szpera i Aleksandra Ko-
złowska . Klub mierzył się 
z potęgami szkolenia mło-
dzieży - ubiegłymi wicemi-
strzyniami Polski drużyną z 
Gorzowa Wielkopolskiego, 
brązowymi medalistkami 
drużyną MUKS Poznań, pią-
tą drużyną AZS Poznań oraz 

ekipom z Sosnowca, Krako-
wa, Warszawy i gospody-
niom z Gdańska!

UKS Basket SMS Aleksan-
drów Łódzki znakomicie 
poradził sobie w fazie gru-
powej, dochodząc do wiel-
kiego finału. W nim uległ 
drużynie Enea AZS Poznań, 
zdobywając srebrny medal.

Serdecznie gratuluje-
my ogromnego sukce-
su całej Drużynie i jej  
Szkoleniowcom!
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Kozienickie Centrum Budowlane Arkadiusz Pałczyński ma już 15 lat!
16 lutego br. w Zajeździe Rycerskim odbyła  się coroczna impreza integra-

cyjna, w której udział wzięli wykonawcy współpracujący z hurtownią 
TRANS-BUD. Na spotkanie przybyli także goście specjalni, partnerzy Transbudu: 
Artur Ołubek (dyrektor generalny Mapei Polska), Michał Błachnio ( POL-MET), 
Aneta Wróblewska (Knauf Therm) i Tomasz Legion (Vissmann).

Honory gospodarza peł-
nił szef firmy Arkadiusz 
Pałczyński, któremu dziel-
nie pomagali jego pracow-
nicy. Blisko 200 gości bawi-
ło się doskonale całą noc!

Podczas balu przeprowa-
dzona została także zbiórka  
na rehabilitację kilkumie-
sięcznego Oliwiera Popisa. 
Zebrana kwota -4656 zł, za-
sili konto Olinka w Fundacji 
Zdążyć z Pomocą.


