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Budowa mostu na Wiśle – kolejne rozmowy

W

poniedziałek 18 marca w starostwie powiatowym
w Garwolinie odbyło się kolejne spotkanie. W sprawie
budowy mostu na rzece Wiśle, w okolicach Świerży Górnych.
W spotkaniu brali udział burmistrz gminy Kozienice
Piotr Kozłowski wraz ze swoim zastępcą Mirosławem
Pułkowskim, przedstawiciele powiatu kozienickiego:
wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki, sekretarz
Jarosław
Chlewicki,
dyrektor
Zarządu
Dróg
Powiatowych Marcin Łopuszański, a także starosta
garwoliński Mirosław Walicki z zastępcą oraz wójt
gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski. W spotkaniu
uczestniczył także poseł ziemi garwolińskiej Grzegorz
Adam Woźniak. Samorządowcy jednogłośnie wyrazili
zainteresowanie współpracą i złożeniem wniosku
o dofinansowanie zadania w ramach rządowego
programu Mosty dla Regionów. Liderem przedsięwzięcia
będzie powiat garwoliński.
- Plan budowy mostu na
rzecz Wiśle jest ogromnym
przedsięwzięciem, zarówno

ze względu na strategiczny
charakter inwestycji dla regionu, jak również koszty jej

realizacji. Rządowy Program
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Dro-

gowej - Mosty dla Regionów,
w ramach którego mógłby zostać złożony wniosek
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tel. 781 162 425
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POLMAX Dominik Nawrotek
Janików 44A, 26-900 Kozienice
www.polmaxsklep.pl
Tel.: +48 666 053 356 Tel.: +48 48 332 02 81
Czynne: Poniedziałek – piątek 8-18, Sobota 8-18

o dofinansowanie, przewiduje pozyskanie maksymalnie 80 % kosztów
inwestycji. Nawet przy
takiej pomocy ze strony
władz centralnych suma,
o której mówimy wciąż jest
ogromna. W pierwotnych
założeniach wspólnie przyjęliśmy, że gminy i powiaty
odpowiedzialne byłyby za
sporządzenie dokumentacji, która może kosztować
nawet 30 milionów złotych,
z kolei urząd marszałkowski
uczestniczyłby w kosztach
budowy i późniejszej eksploatacji obiektu. Dla powodzenia przedsięwzięcia bezwzględnie wymagana jest
jednomyślność wszystkich
stron, niezbędne jest również zaangażowanie urzędu
marszałkowskiego, zarówno
w procesie planowania, jak
i lobbowania zadania. O postępie w pracach nad planowaną inwestycją będę Państwa na bieżąco informował
– przekazuje Piotr Kozłowski
burmistrz Gminy Kozienice.
Roboczy harmonogram
przewiduje, iż przygotowanie dokumentacji będzie trwało około 3-4 lata,
a sama budowa mostu
to kolejne 2 lub 3 lata.
Na chwilę obecną, wola
współpracy zainteresowanych gmin i powiatów jest,
województwo
mazowieckie ostatecznie nie potwierdziło swojego udziału
w budowie mostu.
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

o przystąpieniu do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Nowiny Gmina Kozienice
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kozienicach
uchwały Nr XLIII/414/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny
Gmina Kozienice, zmienionej uchwałą Nr VI/47/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
Granica obszaru objętego zmianą planu została przedstawiona na załączniku graficznym do powyższej uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu w terminie do dnia
19 kwietnia 2019 r. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach,
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081) zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu
częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny Gmina Kozienice.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do
dnia 19 kwietnia 2019 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres: urzad@kozienice.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Kozienice.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1,
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kozienicach Uchwały Nr XLII/398/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
„częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kozienice”, zmienionej uchwałą nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019r.
Granica obszaru objętego zmianą studium została przedstawiona na załącznikach graficznych do
powyższej uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz prognozy
oddziaływania na środowisko.
Wnioski do zmiany Studium i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do dnia 19 kwietnia 2019r. w Urzędzie Miejskim w Kozienicach , ul. Parkowa 5, 26 – 900 Kozienice. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska
w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
urzad@kozinice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.
Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozienice, dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Kozienicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kozienicach http://www.kozienice.pl.
Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzaniei udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
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BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku,
poz. 2204, 2348 oraz poz. 270 z 2019 roku)
informuje
że w dniach od 15 marca 2019 roku do dnia 5 kwietnia 2019
roku na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5 oraz na stronach internetowych Urzędu
został podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej położonej w Kozienicach przy ul. Lubelskiej stanowiącej działkę ew. nr 3455/2-cz.
Szczegółowe informacje w pok. Nr 4 tel (48) 611 71 34.

Ziemia Kozienicka w uczniowskim
obiektywie - konkurs

Organizatorzy: BPGK Filia Nr 8 - Mediateka i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im Króla Zygmunta Starego w Kozienicach.
Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach: uczniowie
szkół podstawowych i średnich. Prace przyjmowane będą do 14
września, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.09. Szczegóły na stronie: www.facebook.com/Mediateka.Kozienice
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Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucji
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Szpital w Kozienicach jest najlepszy…
Szanowni Państwo,
Przyjmuję z pokorą decyzję
o moim odwołaniu z funkcji dyrektora SPZZOZ w Kozienicach.
Chciałbym jednak na zakończenie mojej pracy podzielić się z
Państwem kilkoma refleksjami
na temat sytuacji SPZZOZ.
Źle stoją niemal wszystkie szpitale powiatowe w Polsce. Dla
przykładu polecam lekturę strony
internetowej www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/
Dramatycznie-trudna-sytuacja-finansowa-szpitali-powiatowych-Przestajemy-sobie-radzic,192640,1.html, czy list
otwarty z 5.03 br. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych do Premiera
RP i Ministra Zdrowia, dostępny
na stronie internetowej SPZZOZ.
Widać z tego, że przyczyny tego
stanu rzeczy są systemowe i nie
zależą od zarządzających placówkami. Mimo to, wszędzie za
straty wini się dyrektorów szpitali i są oni niemal hurtowo odwoływani lub odchodzą sami.
W naszej okolicy stało się tak
już w Grójcu, Pionkach, Nowym
Mieście, Zwoleniu, czy Przysusze.
Reforma ochrony zdrowia
wprowadzająca tzw. sieć szpitali
spowodowała obniżenie przychodów placówek powiatowych
poprzez zbyt niski ryczałt za
świadczone usługi i brak możliwości ubiegania się o zapłatę za
procedury ratujące życie. Ponadto nastąpiło zmniejszenie
wyceny wielu świadczeń przez
Narodowy Fundusz Zdrowia
oraz nieprawidłowa ich wycena (np. za leczenie zapalenia płuc otrzymujemy 1600zł,
przy koszcie 3300zł).
Wieloletnie
zaniedbania
w kształceniu lekarzy i pielęgniarek spowodowały ich brak na
rynku. Personel, który pozostał
w systemie ochrony zdrowia,
zmuszony został do nadmiernego wysiłku, za który słusznie zażądał rekompensaty finansowej.
Było to szczególnie widoczne w
końcu 2017 i na początku 2018
roku. Pamiętamy np. strajki rezydentów. Szpitale, zagrożone
zamykaniem oddziałów z powodu braku personelu, zaczęły
podkupywać sobie lekarzy, co
wywindowało ogromnie stawki
ich wynagrodzeń. W SPZZOZ w
Kozienicach, choć koszty bezosobowe w 2018 roku spadły,
to udział kosztów osobowych w
kosztach ogólnych wzrósł z 68 do
73%. Jednocześnie w ciągu kilku
ostatnich lat wzrosła o 30% płaca minimalna, oraz uchwalono
ustawę o kroczących podwyżkach dla wszystkich rodzajów
personelu medycznego. Podwyżki te nie były w żaden sposób zrefundowane, choć bardzo znacząco nadwątliły fundusze SPZZOZ.
Na niekorzystny wynik finansowy SPZZOZ miały więc główny
wpływ niezawiniona utrata przychodów z NFZ oraz wymuszona
sytuacją rynkową i w znacznej
mierze nierefundowana podwyżka wynagrodzeń. Szpital nie
jest przedsiębiorstwem nastawionym na zysk. Nie może, tak
jak normalna firma, zaprzestać
wykonywania usług, które się
nie opłacają, jak np. wymienione wcześniej leczenie zapalenie
płuc. Musi realizować zadania
społeczne, swoją misję. Jest w
tym podobny do szkoły, w której
nikt nie zarzuca dyrektorowi ponoszenia strat, choć powiat też

musi do niej dopłacać.
Dyrektor szpitala, stojąc przed
dylematem, czy za wszelką cenę
dążyć do zbilansowania finansów
szpitala, czy walczyć o zapewnienie ciągłości i jakości świadczeń
medycznych musi wybrać to
drugie. Ja, jako dyrektor, mogłem sobie np. pozwolić na nieco bardziej sztywne stanowisko
wobec kosztownych roszczeń
części chirurgów, którzy najpierw
wypowiedzieli klauzulę opt-out,
uniemożliwiając
obsadzenie
dyżurów własnymi siłami, a następnie złożyli wypowiedzenia.
Wiedziałem bowiem, że bez nich
oddział przetrwa. Inna sytuacja
była w oddziale wewnętrznym,
gdzie w ciągu kilku lat z 12 lekarzy zostało pięciu, a i ci złożyli wypowiedzenia, z powodu
ogromnego obciążenia pracą,
przy znacznie lepszych warunkach finansowych proponowanych przez poradnie rodzinne.
Tu już musiałem za wszelką cenę
ich zatrzymać i wzmocnić oddział
kadrowo, co było bardzo kosztowne. Ale warto było, bo szpital
bez oddziału wewnętrznego nie
może funkcjonować.
Na problemy SPZZOZ złożyło
się także kilka błędów w latach
ubiegłych. W 1999 roku oddano

gminom poradnie rodzinne, które okazały się bardzo dochodowe. Posiadanie własnych poradni POZ w chwili obecnej wręcz
trzyma przy życiu wiele szpitali
powiatowych. Sądzę, że same
dochody z przychodni miejskiej
w Kozienicach na przestrzeni lat
spowodowałyby, że dług SPZZOZ
byłby obecnie znikomy. Ponadto,
w latach 2006-2008 zaprzestano
płacenia ZUS, co spowodowało
zadłużenie szpitala na kwotę 15
mln zł, a co gorsza, wykluczyło
SPZZOZ z możliwości wyremontowania szpitala za pieniądze
unijne w perspektywie 20072013. Sądzę także, że zadłużenie SPZZOZ zostało w znacznej
mierze spowodowane polityką
władz powiatu w latach 20032010. Wówczas zdecydowano o
pokrywaniu straty szpitala z jego
kapitału własnego. Kapitał skończył się w 2009 roku i SPZZOZ
praktycznie zbankrutował.
Uważam za swoją zasługę, że
mimo zastanego przeze mnie
ogromnego zadłużenia szpitala i
zagrożonej płynności finansowej,
udało mi się przez okres ponad 4
lat utrzymać pełny zakres działalności szpitala oraz terminowość
wypłaty wynagrodzeń. Należy
też wspomnieć, że w tym czasie

udało się pozyskać dotacje unijne oraz rządowe na ogromną
kwotę 17 mln zł, co będzie bardzo procentować w przyszłości.
W związku z trudną sytuacją
finansową SPZZOZ, o której już
w połowie roku informowałem
władze Powiatu Kozienickiego,
pod koniec 2018 roku Zarząd
Powiatu rozpoczął rozmowy w
sprawie wydzierżawienia szpitala
firmie zewnętrznej. Uważałem,
że skoro jakiejś firmie opłaca się
przejąć szpital, to tym bardziej
możemy zaproponować własne
rozwiązania, bez prywatyzacji.
Przecież zawsze będziemy tańsi
o zysk, który zabierze firma, oraz
podatek VAT od umowy dzierżawy. Tak stało się przecież w
naszym szpitalu w przypadku restrukturyzacji laboratorium oraz
usługi sprzątania. Tu również rozważany był tzw. outsourcing, ale
lepsze okazały się nasze własne
rozwiązania. Zaproponowałem
wizytę w szpitalu w Augustowie,
który odstąpił od dzierżawy i
bardzo dobrze rozwiązał sprawy
we własnym zakresie. Co najważniejsze, powołałem w SPZZOZ zespół ds. restrukturyzacji szpitala,
złożony z pracowników szczególnie dobrze znających zasady
jego funkcjonowania. Decyzja
ta spotkała się z bardzo dobrym
przyjęciem przez załogę, a zespół
z entuzjazmem przystąpił do pracy. Na koniec lutego powstała
pierwsza rekomendacja Zespołu, której wartość wyliczyłem na
blisko 4 mln zł. Spodziewam się,
że kolejna rekomendacja osiągnie wynik ok. 3 mln zł. Biorąc
pod uwagę powyższe oszczędności, zapowiedź Ministra Zdrowia podniesienia wyceny niektórych świadczeń, oraz bardzo
korzystną propozycję przejęcia
SPZZOZ przez Gminę Kozienice
i połączenia go z Przychodniami
Kozienickimi, oceniam, że przeprowadzenie tych zmian może
doprowadzić w szybkim czasie
do osiągnięcia zysku przez szpi-

tal. Życzę osiągnięcia tego celu
nowemu dyrektorowi, wspieranemu przez Zespół ds. reagowania i opracowania działań
naprawczych w SPZZOZ w Kozienicach, składający się z radnych
Powiatu Kozienickiego, który to
dyrektor, mam nadzieję, będzie
szybko powołany.
Powstaje oczywiste pytanie,
dlaczego te działania są teraz,
a nie pół roku temu. Przyczyny
tego faktu są dwie. Po pierwsze, polityka Ministra Zdrowia
sprowokowała na początku 2018
roku bardzo silną spiralę wzrostu
płac, poczynając od pielęgniarek, rezydentów, lekarzy, a na
technikach medycznych kończąc.
Również wzrost płacy minimalnej wymusił wzrost wynagrodzeń specjalistów administracji,
którzy zaczęli zarabiać na poziomie pracowników niewykwalifikowanych. Pracownicy nie byli
więc gotowi, aby po raz kolejny
ratować szpital kosztem swoich
wynagrodzeń. Propozycja drastycznych oszczędności spotkałaby się w tym czasie z ogromnym
oporem. Dopiero zagrożenie wydzierżawieniem szpitala zmieniło
ich nastawienie i chęć wspólnego działania w celu osiągnięcia
tych oszczędności. Druga przyczyna, która opóźniła działania
naprawcze, to jesienne wybory
samorządowe w 2018 roku. Rozumiem jednak władze Powiatu,
że rozpoczęcie rozmów w sprawie dzierżawy szpitala przed
wyborami było niemożliwe,
gdyż mogło mieć znaczny wpływ
na ich wynik.
Na zakończenie chciałbym dodać, że SPZZOZ w Kozienicach to
naprawdę bardzo dobry szpital
powiatowy, najlepszy w regionie. Jego prowadzenie było dla
mnie zaszczytem. Spotkałem
w szpitalu wielu wspaniałych ludzi, których nie zapomnę. Żegnając piękną Ziemię Kozienicką
pozostaję z szacunkiem
Jarosław Pawlik
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Tak Garbatka-Letnisko celebrowała święto Pań!
L
iczne grono Pań, słodki poczęstunek, piękne życzenia, kwiaty oraz popisy wokalne w
wykonaniu Zespołu Tropical Band i … nie tylko! Tak w wielkim skrócie podsumować
można „Święto Pań”, które na stałe wpisało się w Kalendarz Imprez Gminy Garbatka-Letnisko. Gminny Dzień Kobiet bo o nim mowa, zorganizowany został 7 marca br. w
Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.
W tym roku zaszczyciło nas
swoją obecnością liczne grono
Pań, choć nie tylko. Ażeby Paniom miał kto życzenia złożyć,
nie zabrakło również obecności
Panów. Wydarzenie rozpoczęła
Wójt Gminy Garbatka-Letnisko
Teresa Fryszkiewicz, dziękując
wszystkim za przybycie oraz
składając życzenia w imieniu
Gospodarza. Dalej głos zabrał
Przewodniczący Rady Gminy
Garbatka-letnisko Pan Włodzimierz Mazur, który złożył przybyłym Paniom piękne życzenia,
a wspólnie z męską częścią Rady
Gminy Garbatka-Letnisko wręczył po tradycyjnym tulipanie.
Główną atrakcją imprezy był
występ nowego w pełni męskiego zespołu, o zagadkowej nazwie „Tropical Band”. Dodam, iż
grupa składająca się z lokalnych
muzyków, powstała i wystąpiła
specjalnie z okazji naszego Gminnego Dnia Kobiet. Zespół tworzą:
Kamil Pachocki, Jacek Papieski,
Tomasz Kubiak, Mariusz Kwaśnik
oraz Łukasz Nowak. Panie nie tylko wysłuchały pięknego sto lat,
lecz przede wszystkim dobrze
bawiły się przy przebojach z róż-

nych trendów muzyki. Usłyszeliśmy Lady Pank, „Jesteś szalona”
czy „Weź nie pytaj „ Pawła Domagały. Nie zabrakło również słynnego „Przez twe oczy zielone”
czy Sławomira. Jednym słowem
każda Pani usłyszała coś specjalnej dla niej.
Jednak absolutną wisienką na
torcie był popis wokalny bardziej amatorskiej grupy. Chociaż
męskie grono stanowi tą mniej
liczną grupę w Radzie Gminy
Garbatka-Letnisko, to Panowie
samorządowcy stanęli na wysokości zadania. Wspólnie z zespo-

łem, zaśpiewali dla przybyłych
kobiet „Za zdrowie Pań”. Wydarzenie umilił także słodki poczęstunek.
My ze swojej strony jeszcze
raz dziękujemy Paniom za obecność, a w imieniu męskiego grona Urzędu Gminy i Rady życzymy,
aby nie tylko w tym szczególnym
dniu, lecz przez cały rok nie brakowało Paniom uśmiechu i pogody ducha. Aby zawsze czuły się
Panie doceniane i z wytrwałością
i determinacją dążyły do realizacji swoich pragnień.

OKO NA PIONKI

Rozmowa z Robertem Kowalczykiem, burmistrzem miasta Pionki
OKO: Rozmawiamy kilka dni
po nadzwyczajnej komisji finansów i budżetu Rady Miasta
Pionki podczas której musiał się
pan tłumaczyć i odpierać zarzuty
radnych a to z kolei w związku z
pana oświadczeniem po ostatniej sesji podczas której radni
odrzucili kilka ważnych uchwał.
Część radnych podczas posiedzenia komisji domagała się od
pana przeprosin za to oświadczenie…
Robert Kowalczyk: To fakt,
że w trakcie komisji przewodniczący Rady oraz dwoje radnych
oczekiwała ode mnie przeprosin.
Stwierdzili, ze ich takie a nie inne
głosowanie na sesji spowodowane było tym , że jakobym wspólnie z panią skarbnik wprowadził
ich w błąd. Jestem przekonany,
że jest to ogromne nieporozumienie. Radni otrzymali dokumenty sesyjne 14 dni wcześniej,
odbyły się posiedzenia poszczególnych komisji podczas których
radni mogli ode mnie lub od pani
skarbnik uzyskać wszelkie niezbędne informacje. Mało tego,
podczas komisji radni głosowali
za tymi projektami uchwał, które
przedstawione zostały na sesji. I
wtedy zagłosowali przeciw.
- To co takiego się wydarzyło,
że w kilka dni zmienili zdanie?
No właśnie , co?
- Radni twierdzą, że próbował pan ich szantażować, np.
mówiąc, że jeśli nie przegłosują
uchwały w sprawie Eko-Pionki
to pracownicy spółki nie otrzymają wypłaty.

RK: Na komisjach nie było o
tym wcale mowy. Rzecz dotyczyła środków na odśnieżanie,
to normalne, że w sezonie zimowym musimy trzymać środki na
ew. odśnieżanie. Czy będzie zima
czy nie. Dlatego na prośbę pani
prezes wspólnie z panią skarbnik
znaleźliśmy te pieniądze i uchwałą na sesji chcieliśmy je przekazać. Bez względu czy będzie
padał śnieg czy nie, po drugie te
pieniądze w budżecie nie zginą.
Teraz kończy się zima ale pod koniec roku przyjdzie znowu.
-To po co na sesji zjawiła się
prezes spółki i część pracowników?
Sesje są bezpośrednio relacjonowane, mieszkańcy Pionek interesują się tym co się w mieście
dzieje. I patrzą na to co się dzieje
z coraz większym niepokojem. I z
takim niepokojem patrzyła na sesję pani prezes i pracownicy. Czy
będą przesunięcia środków czy
nie, w związku z czym będą mieli
na wypłaty czy są one zagrożone.
- Dla postronnego obserwatora zaczyna to przypominać sytuację na zasadzie: na złość mamie
odmrożę sobie uszy… Co takiego
się stało, że już na samym początku kadencji doszło do takiego pęknięcia, przecież byliście w
jednej drużynie?
Trudno mi powiedzieć, myślę,
że są to głównie niespełnione
oczekiwania, zawiedzione ambicje. Innym bardzo doskwiera, że
nie wygrali wyborów. A niektórzy po prostu nie umieją wykorzystać wygranej. Tak jak radni

z mojego komitetu wyborczego,
którzy zawiązali porozumienie
z radnymi PiS-u. Tu w tym gabinecie spotkaliśmy się z radnymi
PiS-u, zastanawialiśmy się wspólnie co możemy zrobić dla miasta.
Jednak uznali, że im po drodze

jest z panem Maślankiem a nie z
burmistrzem
- Przed wywiadem mówił pan,
że jest mu przykro…,
Przykro mi, bo 4500 osób, któ-

re zaufały mi, spodziewały się, że
skończy si e taka domowa wojenka w Pionkach. Mieli tego przez
ostatnie 4 lata aż nadto.
Liczę jednak na to, że górę weźmie rozsądek i odpowiedzialność
za sprawy miasta.

TYGODNIK

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

6(394) 21 marca 2019

5

KADRA TECHNICZNA ENEI WYTWARZANIE
NA KONFERENCJI W KAZIMIERZU DOLNYM
G
rzegorz Kotte, wiceprezes Enei Wytwarzanie ds. technicznych i inni przedstawiciele
naszej Grupy wzięli udział w V Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu diagnostyka, remonty, modernizacje”, która odbyła się 6 i 7 marca w Kazimierzu
Dolnym. Partnerem wydarzenia była Enea Wytwarzanie.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz prezentacja kwestii związanych z efektywnym utrzymaniem ruchu w
przedsiębiorstwach energetycznych i zakładach przemysłowych,
a także prezentacja doświadczeń,
narzędzi i rozwiązań wspierających procesy utrzymania ruchu i
gospodarki remontowej. Na kon-

ferencję zaproszona została kadra techniczna: dyrektorzy techniczni, specjaliści od utrzymania
ruchu i gospodarki remontowej,
kadra naukowa oraz przedstawiciele firm dostarczających rozwiązania i usługi dla przemysłu i
energetyki. W tym gronie znaleźli się pracownicy Enei Wytwarzanie oraz Enei Ciepło.

Życzenia dla
Marszałka Piłsudskiego

19 marca ( imieniny Józefa ) w
II Rzeczpospolitej nie był oficjalnym świętem narodowym ani
państwowym , to jednak przez
szereg lat utarł się zwyczaj , że
właśnie ten dzień był właśnie
najuroczyściej obchodzony przez
społeczeństwo w całym kraju. W
obchody spontanicznie angażowały się instytucje , organizacje
,szkoły ,osoby prywatne . Dzień
ten był miłą uroczystością , okazywano cześć dla Marszałka w
różnej formie . W Kozienicach w
1932 roku obchody rozpoczęto
o godzinie 18 dzień wcześniej
capstrzykiem orkiestr na ulicach
miasta. A 19 marca o godzinie
10 zaczęło się nabożeństwo ,
by o godzinie 12 na placu przed
kościołem ( teren obecnego
Ogródka Jordanowskiego ) odbyła się defilada wojsk i organizacji , zakończona dekoracją rzemieślników odznaczonych przez
ministra przemysłu i handlu . Zakończono obchody wieczornym

przedstawieniem w sali kina ,
poprzedzonym przemówieniem
starosty . W całym kraju masowo
wysyłano kartki imieninowe pocztą z życzeniami dla Marszałka
Józefa Piłsudskiego . Gdy 1933
roku Marszałek w dniu imienin
przebywał na Maderze poczta
portugalska przeżyła spore zaskoczenie gdy nagle dotarło dla
Józefa Piłsudskiego prawie dwa
miliony kartek pocztowych .
W nawiązaniu do tej tradycji, na życzenia dla pierwszego
marszałka Polski czeka teraz placówka nazwana imieniem Józefa
Piłsudskiego Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi . Może
napisać je każdy, bez względu na
wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania. Mogą być podpisane
imieniem i nazwiskiem, pseudonimem lub przesłane anonimowo. Forma i długość tekstu są
dowolne. Powinszowania w dniu
imienin można przesyłać pocztą
tradycyjną na adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska
100/102, 90-508 Łódź lub pocztą
elektroniczną na e-mail: promocja@wbp.lodz.pl . Wybrane
życzenia zostaną opublikowana
na stronie internetowej WBP w
Łodzi oraz na profilu biblioteki
na Facebooku, a także odczytane podczas „Imienin Marszałka
w Bibliotece im. Piłsudskiego”.
Sekretarz Związku Piłsudczyków RP
Koło Kozienice
Marek Gozdera

Grzegorz Kotte, wiceprezes
Enei Wytwarzanie ds. technicznych był jedną z osób otwierających konferencję. Przedstawił
prezentację dotyczącą kierunków polityki energetycznej Polski
do 2040 roku. Tematem wystąpienia zastępcy dyrektora ds. wykonawstwa remontów Marcina
Wasiłka oraz kierownika sekcji

warsztatu mechanicznego Jacka
Gołębiowskiego, reprezentujących naszą spółkę, było "Organizacja oraz potencjał wykonawczy
służb serwisowo-remontowych
w Enea Wytwarzanie". Andrzej
Stachurski, główny specjalista
ds. inżynierii remontów w Enei
Wytwarzanie mówił o materiałach o podwyższonej odporności
na erozję stosowanych w elementach przewodów i palników
pyłowych w Elektrowni Kozienice. Wystąpienia przedstawicieli
naszych spółek spotkały się z
dużym zainteresowaniem. Prelegenci odpowiadali też na zadawane przez uczestników konferencji pytania.
Na zakończenie pierwszego
dnia konferencji odbył się panel
dyskusyjny w którym głos zabra-

li: Grzegorz Kotte, wiceprezes
Enei Wytwarzanie ds. technicznych, Zygmunt Artwik, Janusz
Dobrzański, Krzysztof Figat, Jerzy Trzeszczyński, Andrzej Wicik,
Krzysztof Zborowski oraz Andrzej
Ziółkowski. Tematem debaty były
wyzwania w zakresie eksploatacji
bloków energetycznych w świetle projektu polityki energetycznej PEP 2040 i wyników aukcji na
runku mocy.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wykładu specjalistów
Enei Wytwarzanie Błażeja Zembka oraz Dariusza Kifera na temat
diagnostyki drganiowej w 2018
roku prowadzonej przez firmę
Prϋftechnik oraz Wydział TMD w
Enea Wytwarzanie. Spotkanie zakończyło się wizytą uczestników
do Elektrowni Kozienice.

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka,
z okazji
jubileuszu 25-lecia „Kroniki Kozienickiej”,
zaprasza na
DZIEŃ OTWARTY studia telewizyjnego,
który odbędzie się
w dniu 31 marca 2019 r. (niedziela)
w godz. 15.00-18.00
w Centrum Kulturalno-Artystycznym
w Kozienicach (ul. Warszawska 29).
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"Wesoły Ataman" to program zupełnie nowy,
z niewielką domieszką utworów które ukonstytuowały wizerunek sceniczny Jana Kondraka.
Chodzi o piosenki takie jak Ataman, Piosenka
w samą porę, czy Za nic do dodania.
Gros programu to najnowsze piosenki o profilu humorystycznym i satyrycznym. Pisane do prezentacji w kabarecie muzyczno-literackim Dolina
Prapremier, który działa w Służewskim Domu Kultury w Warszawie i skupia warszawskich autorów
najmłodszego pokolenia głównie (Aga Ozon, Ida
Dzik, Mirka Szawińska, Andrzej Dębowski). Jan Kondrak jest pomysłodawcą przedsięwzięcia i współprowadzącym program wraz z Kubą Sienkiewiczem.
Charakter całości Wesołego Atamana jest ukłonem
w stronę śmiałej tezy, że ludzie wolą śmiać się niż
płakać. Choć powodów do tego drugiego też nie
zabraknie,to przeważa jednak uśmiech.

Jan Kondrak,

to głos - wielki głos. Co do skali i siły pewnie największy spośród polskich głosów bardowskich.
Jest cenionym autorem i kompozytorem. Pisze
dla siebie i innych, na przykład dla Marka Dyjaka. Kojarzony z wyjątkową piwnicą artystyczną
jaką jest Lubelska Federacja Bardów, której jest
współzałożycielem. Ma na koncie jedenaście płyt
z LFB i osiem solowych dokonań. Z klasą sięga po
klasykę piosenki autorstwa Leonarda Cohena,
Boba Dylana, Edwarda Stachury, Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Stinga czy Jacka
Kaczmarskiego. Zdobywca nagród na Studenckim
Festiwalu Piosenki w Krakowie, Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu i świnoujskiej FAMY.

Pionki. Mieszkania to priorytet
Konferencja prasowa Roberta Kowalczyka

- Co drugi interesant przychodzi do urzędu w sprawie mieszkania, tak rozpoczął swoją środową (20.03) konferencję prasową
burmistrz Robert Kowalczyk. Poinformował media a za naszym
pośrednictwem również mieszkańców Pionek o zamierzonych
działaniach a w szczególności o
projektach uchwał na najbliższą
sesję. Niewątpliwe, najniższy ciężar gatunkowy to budowa bloku
komunalnego, którego wartość
szacowana jest na ponad 5 mln.
złotych. 35% tej kwoty pochodzić ma z budżetu państwa. –
Ten problem podnoszony był
podczas naszej kampanii i teraz
przyszedł czas spełnić te obietnice, podkreślił Robert Kowalczyk.
Również seniorzy znajda swoje miejsce w budynku przy Al.
Lipowych 12. Dofinansowana
ma być galeria Format, która
uchwałą poprzedniej Rady ma
powstać przy ul. Radomskiej.
Zamiast wydziału promocji, który został zlikwidowany, większe
środki otrzymają inne placówki a
w szczególności CAL.
- Nie wprowadzamy żadnych
nowych kredytów czy ukrytych
podatków, a budżet bilansuje się,
podkreślał burmistrz Kowalczyk.

W zaproponowanej uchwale
budżetowej znalazły się również
dwie inwestycje na obiektach
sportowych. Wynikają one między innymi z zaleceń sanepidu.
- Pierwsza inwestycja dotyczy
remontu szatni i natrysków w
obiekcie Basenu Miejskiego a
drugie zadanie to modernizacja
pomieszczeń w Miejskiej Hali
Sportowej oraz montaż na terenie hali instalacji wentylacyjnej – mówił Robert Kowalczyk.
Ponadto w budżecie jak podkreślił burmistrz znalazł się projekt adaptacji w budynku przy
ulicy Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej oraz Publicznego
Przedszkola Nr 3.
- Na ten projekt przeznaczyliśmy sumę pięćdziesięciu tysięcy
złotych i chcielibyśmy, aby na
górze tego budynku szkolnego adoptować pomieszczenia z
przeznaczeniem na szkołę muzyczną. Jednocześnie warto przy
tej okazji powiedzieć, że przygotowaliśmy dokumenty do ministerstwa kultury o powołaniu
samodzielnej szkoły muzycznej
w Pionkach. Pod tą koncepcją
podpisało się ponad dwa tysiące mieszkańców. Kolejne ważne
zagadnienie to znalezienie no-

wych pomieszczeń dla Publicznego Przedszkola Nr 3. Jak większość mieszkańców zapewne wie
obecnie przedszkole Nr 3 znajduje się przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 i warunki które
tam panują dopuszczają użytko-

wanie lokali z przeznaczeniem na
przedszkole tylko na ściśle określony czas – mówił burmistrz Robert Kowalczyk.
- Musimy znaleźć godne miejsce dla tego przedszkola stąd
uważamy, że parter po byłej

szkole przy ulicy Leśnej będzie
takim dobrym rozwiązaniem –
dodał Robert Kowalczyk.
Pełna relacja na stronie pionki.pl, w zakładce KURIER PIONKOWSKI
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Niezwykły „Dzień Kobiet” w KDK

W

magiczny świat różnych gatunków muzycznych
zabrał mieszkańców Gminy Kozienice młody
skrzypek Tomasz Dolski. W czwartek, 7 marca, zagrał
w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
dwa koncerty z okazji „Dnia Kobiet”.
Przybyłych na ten wyjątkowy
koncert, m.in. przedstawicieli
sołectw i radnych, powitała dyrektor KDK Elwira Kozłowska.
Życzenia zgromadzonym paniom
złożyli: Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, który objął
honorowy patronat nad koncertem i Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, a także
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Dorota Stępień.
- Życzymy wam, abyście żyły w
zdrowiu i pomyślności, otoczone
miłością, szacunkiem i życzliwością. Żebyście znajdowały w sobie siłę, determinację i odwagę,
aby spełniać swoje marzenia.
Niech każdy dzień będzie dla was
wyjątkowy. Życzymy wam, aby
światło, które nosicie w sobie, nigdy nie gasło, żeby uśmiech rozpromieniał na waszych twarzach
każdego dnia. Musicie wiedzieć,
że jesteście niezwykłe i czynicie
nasz męski świat lepszym – mówił burmistrz Piotr Kozłowski.
Zanim na scenie pojawił się
skrzypek, wśród licznie zgromadzonej publiczności rozlosowane zostały bony upominkowe
ufundowane przez Kozienickie

Centrum Rekreacji i Sportu.
Poszukiwacz brzmień
Tomasz Dolski zyskał dużą popularność dzięki telewizyjnemu
talent-show „Must be the Music
– Tylko Muzyka”. Występował w
I edycji programu i zajął w nim
trzecie miejsce, zdobywając serca widzów m.in. utworem „Piraci
z Karaibów”. Zagrał go również w
Kozienicach. Był to jeden z wielu znanych hitów, jakie skrzypek
zaprezentował na scenie sali
koncertowo-kinowej CKA - obok
jego autorskich utworów.
-Starałem się zabrać kozienicką publiczność w świat różnorodnej muzyki. To efekt moich
poszukiwań brzmień muzyki
elektronicznej, poważnej, folkowej, filmowej i popowej, np. Michaela Jacksona – powiedział w
rozmowie z nami Tomasz Dolski.
– Wszystko po to, aby każdy mógł
znaleźć w tym coś dla siebie, być
może nawet odnaleźć swoją duszę słuchając tej czy innej muzyki
– dodał.
Skrzypek zdradził nam, że program występu w Kozienicach

został przygotowany z myślą o
świętujących w marcu kobietach.
Dlatego pojawiły się utwory nostalgiczne i chwytające za serce np. muzyka z „Titanica”, „50
twarzy Greya” czy „Skyfall”. Była
też specjalna dedykacja dla pań,

czyli tango Carlosa Gardela oraz
niespodzianka – Tomasz Dolski
zaśpiewał swoją piosenkę „Bad
Reflection” i pokazał do niej teledysk, którego premiera odbyła
się trzy dni później.
- To utwór, w którym eksperymentuję bardzo nowoczesnymi
dźwiękami, które przetwarzają
głos za pomocą skrzypiec – podkreślił muzyk.
Nie tylko muzyka
W czasie koncertu w Kozienicach artyście na scenie towarzyszyła DJ „Benek”, która miksowała „na żywo” podkłady muzyczne.
Ponadto występ został wzbogacony ciekawymi wizualizacjami
nawiązującymi do konkretnych
kompozycji. W przerwach między utworami Tomasz Dolski
opowiadał też o swoich planach,
marzeniach i działalności muzycznej. Publiczność dowiedziała
się m.in. o tym, że muzyk chce
wyprodukować film, do którego
skomponował już muzykę. Kilka
utworów z tego projektu mogli-

śmy wysłuchać w KDK. Skrzypek
jest też inicjatorem ciekawej inicjatywy edukacyjnej. To „Symfonia na skrzypce i DJ-a”, dzięki
której uczniowie szkół podstawowych i średnich odkrywają na
nowo muzykę. W jej programie
jest m.in. „Zima” z „Czterech pór
roku” A. Vivaldiego, którą Dolski
zagrał w Kozienicach.
Bardzo dobry kontakt skrzypka z widownią sprawił, że jego
koncert spotkał się z bardzo
pozytywnym przyjęciem publiczności, która chętnie reagowała na jego prośby i zachęty
do wspólnej zabawy. Być może
nie była to ostatnia okazja do
wysłuchania go w naszym mieście, bo artysta czuł się bardzo
dobrze wśród kozieniczan.
Koncert został zorganizowany przez Gminę Kozienice, z
inicjatywy burmistrza Piotra
Kozłowskiego, we współpracy z Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka oraz Kozienickim Centrum
Rekreacji i Sportu.

Czujniki tlenku węgla jako nagrody w turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”...

4

marca w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach odbyły się eliminacje szczebla gminnego XLII
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież
zapobiega pożarom". W turnieju uczestniczyło 24 uczniów
z kozienickich szkół podstawowych Nr 1,2 i 3 ora z Brzeźnicy i Świerży Górnych.
Uczestników powitali Wicedyrektor PSP Nr 3 Marcin Pytlakowski oraz Naczelnik Wydziału
Operacyjnego KP PSP w Kozienicach mł. bryg. Jacek Wejman.
Omówienie zasad oraz nadzór
nad prawidłowym przeprowadzeniem turnieju należał do: Komendanta Gminnego ZOSP RP
w Kozienicach Wiesława Krześniaka i nauczyciela z PSP Nr3
w Kozienicach Sławomira Żaka.
Uczestnicy zostali podzieleni na
dwie grupy wiekowe: młodszą,
do której zaliczali się uczniowie
klas I-VI szkół podstawowych i

starszą, z uczniami klas VII-VIII
szkół podstawowych i klas III
gimnazjów. Następnie uczestnicy przystąpili do rozwiązywania
testu. Przed podaniem wyników
przez jury na wszystkich czekały
smaczne pączki i gorąca herbata. Po sprawdzeniu prac przez
komisję, wytypowane zostały
piątki uczestników z każdej grupy wiekowej, które napisały najlepiej test i przechodziły one do
drugiego etapu turnieju, czyli
egzaminu ustnego. Poziom okazał się bardzo wysoki. W młodszej grupie najwięcej punktów

zdobyła Aleksandra Sadowska
z PSP Nr 4. Na drugim miejscu
uplasowała się uczennica z PSP
Nr 3 Wiktoria Cytryniak, natomiast trzecie miejsce przypadło
Paulinie Jastrzębskiej z PSP Nr
4. W starszej grupie, po zaciętej
dogrywce, najlepsza okazała się
Karolina Szewc z PSP
w Brzeźnicy. Drugie miejsce
zajęła uczennica PSP Nr 4, a
miejsce trzecie przypadło Julii Pająk z PSP w Brzeźnicy. Na
wszystkich uczestników czekały
upominki w postaci czujników
tlenku węgla, a dla najlepszych
ciekawe nagrody.
Każdego
roku straż pożarna otrzymuje
kilkanaście zgłoszeń o podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla
potocznie zwanym czadem. W
celu promowania bezpiecznych
postaw Gmina Kozienice, jako

nagrody w turnieju, ufundowała właśnie czujniki tlenku węgla,
które uczestnicy otrzymali w
celu zamontowania w swoich
domach. Tlenek węgla jest gazem bezwonnymi bezbarwnym
a tym samym niewyczuwalnym przez człowieka. Powstaje
podczas procesu niepełnego
spalania materiałów palnych i
blokuje dostęp tlenu do organizmu powodując śmiertelne
zagrożenie.
Turniej został zorganizowany przy współpracy Urzędu
Miejskiego w Kozienicach z
Zarządem Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Kozienicach
i Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Kozienicach.
Wydział Polityki Społecznej
w Urzędzie Miejskim
w Kozienicach
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Jubileusze Małżeńskie 15

Podsumowanie konkursu

8

marca 2019 r. w sali OSP w Jedlińsku odbyła się uroczystość z okazji nadania Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej nadał odznaczenia 14.
parom z terenu gminy Jedlińsk,
których związki małżeńskie trwają 50 lat lub dłużej.
Medale otrzymali:
• Elżbieta i Władysław Berlińscy
– 51 lat
• Janina i Roman Bieniek – 51
lat
• Henryka i Alfred Dobrowolscy
– 52 lata
• Gabriela i Tadeusz Góreccy –
51 lat
• Krystyna i Jan Graniak – 51 lat
• Anna i Leszek Jeromin – 51 lat
• Marianna i Jerzy Jesionek – 52
lata
• Marianna i Julian Lipiec – 60
lat
• Anna i Tadeusz Piwowarczyk –
52 lata
• wa i Aleksander Płatos – 51 lat
• Anna i Stanisław Rędzia – 52
lata
• Janina i Jan Warmijak – 60 lat
• Marianna i Stanisław Wójcik –
51 lat
• Wiesława i Jerzy Ziółek – 52
lata
Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w kościele
parafialnym w Jedlińsku odprawioną w intencji Jubilatów przez
ks. kan. Grzegorza Wójcika.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia
parom małżeńskim, składając
gratulacje i życzenia, wręczyli:
Kamil Dziewierz – wójt gminy
Jedlińsk oraz Krzysztof Murawski – kierownik radomskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego. W uroczystości
wzięli udział także: Anna Kwiecień – poseł na Sejm, Łukasz
Kurek – przewodniczący rady
gminy, Teodozja Bień – wiceprzewodnicząca rady powiatu radomskiego, radny gminy Jedlińsk
Robert Rędzia, skarbnik gminy
Ilona Starzyńska, Ewa Koper –
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Agnieszka Gryzek – dyrektor
GCKiKF w Jedlińsku.
Gratulacje jubilatom przesłał
także Zbigniew Kuźmiuk – poseł
do Parlamentu Europejskiego.
Po części oficjalnej odbyło
się spotkanie, w trakcie którego dzieci z Niepublicznego
Przedszkola „Gumisiowa Kraina”

Celem konkursu było propagowanie regionalnych zwyczajów
wśród dzieci i młodzieży oraz
działania na rzecz promowania
dziedzictwa kulturowego i podtrzymywanie tradycji lokalnych.
Konkurs był skierowany do uczniów wszystkich szkół z terenu
gminy Jedlińsk. W kategorii klas
1–3 zwyciężyła praca Wiktorii
Spińskiej (PSP Stare Zawady),
natomiast w kategorii klas 4–8
pierwszą nagrodę otrzymała
Aleksandra Fluder (ZSP Wsola),
a w kategorii gimnazjów – Aleksandra Jędrusik (ZSP Wsola).
Podczas podsumowania konkursu uczniowie ZSP we Wsoli

marca 2019 r. w ramach akacji informacyjnej #NowaPiątka, do Jedlińska na spotkanie z mieszkańcami, przyjechał
wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz oraz Krzysztof
Murawski – przewodniczący rady powiatu radomskiego.

w Jedlińsku przedstawiły program okolicznościowy.
Przez całe spotkanie jubilatom
przygrywał
Wacław
Imiołek
z
Jedlanki

oraz Dariusz Religa z Jedlińska.
Wszystkim parom gratulujemy serdecznie wytrwałości i życzymy kolejnych lat w zdrowiu!

ubileuszowa, X Gala Sportu Powiatu Radomskiego odbyła się 8 marca w Zespole Szkół
Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

W trakcie Gali nagrodzeni zostali młodzi sportowcy, trenerzy
orasz szkoły z terenu powiatu
radomskiego. Jedno z wyróżnień
przypadło Adrianowi Kobzie z
gminy Jedlińsk. Natomiast w kategorii roczników 2002 i starszych
reprezentantka gminy Jedlińsk
Agata Ziółek zajęła III miejsce.
Uhonorowano także trenerów
W tym roku wyróżniona została
m.in. Iwona Śmiechowska – nauczyciel wychowania fizycznego
w Publicznej Szkole Podstawowej
w Starych Zawadach.
Gala była także okazją do
podsumowania zmagań szkół w
rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego na terenie powiatu radomskiego w sezonie
2017/2018. W rocznikach 2002–
2004 wśród 23 szkół najlepszy
okazał się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku, a trzecią lokatę zajął Zespół Szkolno-Przed-

przedstawili program artystyczny, a po uroczystości można było
obejrzeć wystawę prac nagrodzonych w konkursie. W uroczystości wzięli udział m.in.: Kamil
Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk,
dyrektorzy szkół z terenu gminy,
a także członkowie Koła Gospodyń Wiejskich we Wsoli oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji
Wsi Wsola i Okolic "Bądźmy Razem".
Organizatorem konkursu było
Koło Gospodyń Wiejskich we
Wsoli, a patronat honorowy nad
konkursem objęli wójt gminy Kamil Dziewierz oraz dyrektor ZSP
we Wsoli Dorota Dobosz.

Wicewojewoda w Jedlińsku
18

Gala Sportu Powiatu Radomskiego

J

marca 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we
Wsoli odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego
pt. „Zwyczaje Regionalne – Jedlińskie Kusaki”.

szkolny we Wsoli. Natomiast w
kategorii młodszej – roczników
2005–2006, gdzie konkurowało
21 placówek, ponownie najlepszy
był Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Jedlińsku, a Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wsoli zajął III
miejsce. Wyróżnienia w imieniu
szkół odebrali ich dyrektorzy: Elżbieta Religa (Jedlińsk) i Dorota
Dobosz (Wsola).
Podczas Gali przyznano także

„Medal Zasłużony dla Powiatu
Radomskiego”. Odznaczono nim
Sławomira Słomkę, prezesa Szkolnego Związku Sportowego – Powiat Radomski, animatora sportu z gminy Jedlińsk i nauczyciela
wychowania fizycznego w ZSP w
Jedlińsku. Medal wręczyli starosta radomski Waldemar Trelka
– gospodarza Gali oraz Krzysztof
Murawski – przewodniczący rady
powiatu.

Przy okazji spotkania wójt gminy Kamil Dziewierz, poruszył lokalne tematy jak np. możliwość
dofinansowania do budowy klubu seniora w Jedlińsku.

Na spotkanie przybyli także:
Łukasz Kurek – przewodniczący
rady gminy wraz z radnymi oraz
Urszula Romanowska – kierownik GOPS w Jedlińsku.

TYGODNIK

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

6(394) 21 marca 2019

SMS o treści TC.OKO.

MOTORYZACJA
• Sprzedam samochód KIA Rio
Sedan 2015r 1.4 B, 16,500km,
felgi aluminiowe, kamera cofania, światła DRL, podłokietnik,
klimatyzacja. I wł. garażowany,
na gwarancji, cena do uzgodnienia tel. 535 833 538
• Sprzedam samochód Opel
Astra 140tyś km, 2005r 1.6B
srebrny metalik tel. 600135767
Sprzedam 4 nowe lampy
przednie do dużego fiata 125p
cena 250zł /kpl.
tel.724-663-040
• Sprzedam części do Ford
Transit 2 koła kompletne, zaczep, Pompa wodna nowa,
lampa
przednia
prawa.
tel. 724-663-040
• Sprzedam samochód Skoda Roomster
czarny 2010r
1.6 tdi cena do uzgodnienia.
tel. 512-476-207

9
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• Sprzedam działkę budowlaną w Chinowie o powierzchni
2000m2-53zł/m2 do negocjacji.
tel.780 129 127
• Sprzedam dwie działki każda
po 15ar. W miejscowości Maciejowice k. Kozienic. Cena 60
tyś. zł. Tel. 48 623 04 09 Prosić
Elżbietę

RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam stół rozkładany
160x90cm oraz 6 krzeseł cena
do uzg. tel 600135767
• Sprzedam oś z kołami kompletną, do przyczepy (oś gruba)
135 szeroka, cena 1300zł tel.
724-663-040
• Sprzedam przyczepę 1 osiową zarejestrowaną, ładowność
400kg wym. 180x110 cena
1200zł tel. 724-663-040
• Sprzedam quad motor MAD-MAX 300 z salonu.
• Sprzedam wkład kominkowy
„Samson” 120, moc12kW
• Sprzedam owczarka podhalańskiego, książeczka zdrowia

• Sprzedam ziemię rolną 1,1
ha w Kozienicach, dzielnica
Stara Wieś . Cena 25000 zl.
el. 511 215 650
• Sprzedam dzialki budowlane 1600 m Wola Chodkowska
tel. 506 465 172
• Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie w bloku, do III p.
włącznie. Działkę budowlaną
zabudowaną, w pełni uzbrojona
w media.
tel 500-787-904
• Sprzedam działkę budowlaną
2tyś m2 uzbrojona, 3 km od Kozienic w ładnym miejscu, wysoko położoną cena do uzgodnienia tel. 883-240-755

Firma zatrudni osoby
do pracy w charakterze
pracownika ochrony do
pracy w Kozienicach,
wymagania: dyspozycyjność, niekaralność,
orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności .
Zapraszamy zarówno
kobiety jak i mężczyzn.
Praca na podstawie
umowy o pracę tel.
730194361. Prosimy o
kontakt w godz. 9.00 –
15.30

TOWARZYSKIE
• KAWALER LAT 50 SZUKA NA
STAŁE PANI MOZE BYĆC UKRAINKA. Tel. 503627912
• Kawaler, 44 lata, 182 cm, bez
nałogów, z wyzszym wykształceniem, pozna pannę o podobnych
cechach i bez zobowiazań. Cel
stały związek. Tel. 668757905
• Poznam kobietę lub małżeństwo w celu miłych, dyskretnych spotkań. Pozdrawiam. Tel.
574557399
• Pani 57 lat szuka Pana. Warka
tel. 502-670-534

PRACA
• Zatrudnię mężczyzn z grupą
inwalidzką do pracy w ochronie.
Praca na terenie Kozienic Tel.
571-486-347 lub 505-039-589
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT.
C+E W RUCHU KRAJOWYM
TEL. 517 249 095
• Zatrudnię przy produkcji
szamb betonowych
TEL. 517 249 095

Usługi dźwigowe
Kalbarczyk
Tel. 602482568

Sprzedam: DZIAŁKA 61 arów- RUDA k/Kozienic,
z możliwością podziału na 2 mniejsze, szer. 50m.
możliwość zabudowy mieszkaniowej, lub/i produkcja/usługi nieuciążliwe. Bezpośrednio przy
drodze asfaltowej. Wszystkie media w ulicy.

Tel.518 056 436
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Mistrzowie mowy z całego powiatu w KDK
P

rawie 40. przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
oraz średnich, wzięło udział w eliminacjach powiatowych
konkursów recytatorskich. Te odbyły się w środę, 13 marca,
w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.
Przesłuchania, podobnie jak na etapie środowiskowym,
zostały zorganizowane przez Kozienicki Dom Kultury.

Eliminacje poprowadziła instruktor KDK Olga Osińska, a
występy uczestników oceniało
dwuosobowe jury, w którym zasiedli: Adolf Krzemiński – polonista, prezes Towarzystwa Kultury
Teatralnej „Ziemi Radomskiej”
oddział w Radomiu i Marian Popis – polonista, wiceprezes TKT
„Ziemi Radomskiej”.
Po wysłuchaniu 35 uczestników eliminacji 36. Małego Konkursu Recytatorskiego, jury zdecydowało, że powiat kozienicki,
w czasie koncertu laureatów w
Radomiu, reprezentować będzie
dziewięć osób. Ponadto jury
przyznało wyróżnienia.
W kategorii przedszkola i zerówki do koncertu laureatów
zakwalifikowali się: Zofia Styś z
przedszkola nr 5 w Kozienicach,
Mateusz Czerwiński z PP Nr 2 w
Kozienicach oraz Zuzanna Tokarz
z Zespołu Szkół Podstawowych w
Starych Słowikach. W kategorii
klasy I-IV do konkursu nomina-

cje otrzymali: Zuzanna Religa z
PSP w Woli Chodkowskiej, Maja
Śmietanka z kozienickiej „Czwórki” i Giulia Zorzi z kozienickiej
trójki. W kategorii klas V-VIII do
kolejnego etapu awansowała
Hanna Bernaciak z PSP w Głowaczowie, spośród uczniów klas
gimnazjalnych: Michał Tasak z
podstawówki w Świerżach Górnych i Kornelia Romanowska z
PSP w Głowaczowie.
W eliminacjach 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
udział wzięło troje uczniów szkół
średnich. Do eliminacji rejonowych, które odbędą się 13 kwietnia w Radomiu, nominowane zostały Julia Kultys z Zespołu Szkół
nr 1 w Kozienicach i Aleksandra
Zawadzka z I LO w Kozienicach.
Było też jedno wyróżnienie.
Protokoły z wynikami eliminacji powiatowych i środowiskowych dostępne są na stronie
www.dkkozienice.pl

Wiosenny Szpak zawitał
do CKA

O

d piątku, 15 marca, w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka można
oglądać nową wystawę malarstwa i rzeźby zatytułowaną „Wiosenny Szpak”. Autorem
prezentowanych prac jest utytułowany artysta Jacek Michał Szpak.
Wernisaż wystawy spotkał
się z zainteresowaniem miłośników sztuki z całego regionu.
Wśród obecnych na wydarzeniu
osób, obecni byli m.in. Dyrektor Mazowieckiego Centrum
Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu Włodzimierz
Pujanek,
Dyrektor
Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w
Garbatce-Letnisku
Mirosław
Dziedzicki, a także artyści, plastycy, literaci, m.in. członkowie
grup działających w Kozienickim
Domu Kultury: „Vena” i „Erato”.
Wszystkich przywitała komisarz
wystawy, plastyk KDK Agnieszka Bieńkowska, która przybli-

żyła pokrótce sylwetkę autora i
wraz z nim opowiedziała trochę
o prezentowanych pracach.
Na wystawie możemy zobaczyć
zróżnicowane prace malarskie,
rzeźbiarskie, a także ceramikę.
Artysta sięga po różne techniki;
są tu obrazy olejne, akrylowe,
rzeźby w drewnie, kamieniu czy
brązie. Nie inaczej jest w przypadku poruszanych tematów,
od pejzaży, przez martwą naturę, po refleksje nad kobiecością.
Właśnie kobieta, jak przyznaje
sam autor, może być wspólnym
mianownikiem dla prezentowanych prac – chociaż nie zawsze
jest ona ukazana dosłownie. Jak

Opowieści profesora
Książeczki w KDK
O

tym, że świat bez bibliotek i książek byłby szary i nudny,
opowiedzieli dzieciom z Kozienic aktorzy krakowskiego
teatru „Maska”. W niedzielę, 17 marca, w Kozienickim Domu
Kultury odbył się kolejny spektakl w ramach cyklu „Poranki
teatralne dla dzieci”.

przyznał Jacek Szpak, nie bez
znaczenia jest też tytuł „Wiosenny Szpak”, gdyż każda wiosna
niesie za sobą nadzieję.
Po tym kilkunastominutowym
wstępie, nie mogło zabraknąć
gorących podziękowań ze strony Kozienickiego Domu Kultury
i kwiatów dla autora wystawy,
które wręczyła mu, w imieniu
dyrektor KDK Elwiry Kozłowskiej
i własnym, Agnieszka Bieńkowska. Reszta wieczoru upłynęła na
kuluarowych rozmowach o sztuce i edukacji artystycznej przy
kawie oraz słodkim poczęstunku. Wystawę można odwiedzać
do 19 maja.

Przedstawienie pt. „Opowieści z teczki profesora Książeczki”
przyciągnęło do domu kultury
liczną młodą widownię, która jak
zwykle bawiła się doskonale.
Aktorzy udowodnili dzieciom,
że książki rozwijają wyobraźnię,
a ta z kolei przenosi ludzi w zaskakujący i magiczny świat. Przekonały się o tym dzieci, które
zdecydowały się wyjść na scenę
i towarzyszyć profesorowi Książeczce. Wystarczyło zamknąć

oczy, pomyśleć o bajkowej postaci jaką chciałoby się spotkać,
a ta pojawiała się w kilka chwil
tuż obok. Dzięki temu widownia miała okazję poznać osobiście np. Czerwonego Kapturka
czy Kopciuszka.
Spektakl był też okazją,
aby przypomnieć dzieciom,
jak powinno zachowywać się
w bibliotece i jak traktować
wypożyczane książki.
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SALON ŁAZIENEK, GLAZURA
Baterie - nowość!
Nowe wzory, nowe kolory:
złoty, czarny,
biały i tradycyjny - chrom.
Baterie natryskowe.

PROMOCJA: przy zakupie płytek, projekt łazienki gratis!

Kotły pelletowe i gazowe
Promocja na pellet!
HURTOWNIA HYDRAULICZNA
Kozienice ul. Przemysłowa 3
Tel./fax. 48 614 00 19; Kom. 666 875 372

