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Dług się… wydłużył!

Z

ostawią budżet Pionek na koniec kadencji z większym długiem niż zastali za to
cmentarz komunalny wyższy będzie od parafialnego o 3 metry. Ostania sesja Rady
Miasta w Pionkach odkryła wiele. Nie ma zgody pomiędzy przewodniczącym Belowskim, a burmistrzem, choć ten nadal ma poparcie 9 radnych bez względu na wszystko.
Radni: Myśliwiec, Banaś, Pająk, Kęska, Kustra, Sokołowski, Maj oraz radne Śmietanka
i Figurska, to ta grupa, która udzieliła Romualdowi Zawodnikowi absolutorium. Pozostali radni nie najlepiej oceniają wykonanie budżetu za 2017 r. oraz sprawowanie mandatu przez burmistrza. Również zachowanie burmistrza Pionek pozostawia dla nich
wiele do życzenia.
Zawodnik uważa, że radni,
którzy go nie popierają, zakłamują wspaniałą rzeczywistość. Nie dostrzegają tego
jak miasto rozwija się, jak
pięknieje, a nawet jak „czyścieje”, bo wszem było brudno od początku jego kaden-
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cji, ale już nie jest. Niestety
spacer przez Pionki pokazuje
idealnie, że wcale czyściej
nie jest, choć dla upiększenia wizerunku posadzono w
ostatnim czasie trochę kwiatów i krzewów. Efekt? Spora
część drzewek pousychała,

ozdobne krzaki wsadzono w
żółtym piasku, nie są podlewane i pewnie spotka ich
los bratków nie tak dawno
sadzonych w strategicznych
punktach miasta. W słynnej „alei klonów” wzdłuż ul.
Dębowej, drzewa pogubiły
już liście, a nawet korę. Na
trawnikach zalegają śmieci,
wiele ulic nadal pokrytych
jest pozimowym piachem,
chwasty sięgają parapetu
okien gabinetu burmistrza,
ale on uważa, że jest czysto.
Radni podczas części absolutoryjnej z ust Zawod-

str. 12
nika usłyszeli, że są najwspanialszą radą w historii
tego miasta, że zapisali się
złotymi zgłoskami i są wielkimi budowniczymi. Tak
wspaniałej radzie nie pozostało nic innego, jak udzielić absolutorium. Uwierzyli,
że są wspaniali i że wskaźniki jakie wyliczył sobie
radny Banaś, są faktycznie
takie znakomite.
Biblia przewodnikiem ekonomii dla radnego Banasia
To nie żart, radny Banaś z
PSL publicznie powiedział:
„najstarszy przewodnik ekonomiczny jakim jest Biblia
mówi: po 7 latach tłustych,
musi przyjść 7 lat chudych”,
twierdząc, że teraz właśnie
Pionki mają swoje tłuste
lata, bo wskaźniki jasno to
pokazują.
Z błędu wyprowadził go
przewodniczący Belowski:
„Biblia nie jest najlepszym
podręcznikiem
ekonomii
ponieważ tam się wszystko
przyjmuje na wiarę, a nie
w racjonalny sposób. Błędne jest pańskie myślenie
na temat wyliczeń, tych na
własny użytek” i udowodnił,
że wspomniane wskaźniki
nie są aż tak idealne. Radny
Banaś zupełnie zapomniał,

że na początku kadencji dochody do budżetu Pionek
były niższe niż 60 mln zł, a
teraz to wpływa ok. 80 mln
zł, bo przecież dochodzą
pieniądze chociażby z rządowego programu 500+,
zwiększonej dotacji na
oświatę, sprzedaży mienia
miejskiego itd. To pokazuje,
że wcale miasto nie dysponuje aż takimi pieniędzmi
jakby radny chciał. „To jest
przyczyna
zafałszowania
tego budżetu w stosunku
do poprzednich budżetów.
Zdaje pan sobie sprawę, że
nasz budżet, budżet tego
miasta z chwilą wejścia
500+ podskoczył gwałtownie i wszyscy to wiemy. Automatycznie spadają wskaźniki. Ale to jest wszystko
nieprecyzyjne, to nie daje
obrazu, nie powołujmy się
na te argumenty. Popatrzmy na Wieloletnią Prognozę
Finansową. Jeżeli my założymy potem lata chude, bo
tak to wygląda, że nabierzemy, nabierzemy, to naszym
następcom zostawimy lata
chude z przymusu” – wyjaśniał Belowski.

Dokończenie na str. 6-7

AGENCJA TURYSTYCZNA

Organizuje wyjazdy do Parków Rozr ywki,
centrów naukowych
Wycieczki krajowe z ciekawym programem
i atrakcyjnych cenach
Organizacja eventów firmowych
i wyjazdów integracyjnych
Tel. 609 933 434
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CBA z wizytą w Kozienicach!

28

czerwca 2018 roku agenci CBA zatrzymali Krzysztofa Z., b. wiceprezesa ENEA S.A. i b.
prezesa ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice). Zatrzymanie miało związek ze
śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Krajową. Śledztwo jest wielowątkowe, chociaż
większość dotyczy działania za szkodę spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Śledczy przewidują kolejne zatrzymania w najbliższych tygodniach.
Zatrzymanie Krzysztofa Z.,
b. wiceprezesa ENEA S.A. i b.
prezesa ENEA Wytwarzanie,
nastąpiło w ramach śledztwa
wznowionego pięć miesięcy
temu. Poprzednie przez dwa
lata prowadziła Prokuratura
Okręgowa w Poznaniu. Jednak
wtedy śledczy nie dopatrzyli się
przestępstwa i śledztwo zostało
umorzone w 2013 roku.
Wznowienie śledztwa to
efekt decyzji Prokuratury Krajowej - Ocena zebranych w latach 2012-2013 dowodów nie
pozostawia żadnych wątpliwości. Zakup udziałów w spółce
Annacond Enterprises nie miał
uzasadnienia biznesowego. To
tylko jeden z przykładów niegospodarności ze strony ówcześnie
zarządzających spółką z udziałem Skarbu Państwa. Badane

są też inne decyzje biznesowe
kierownictwa energetycznego
giganta, m.in. zakup farm wiatrowych i budowa tymczasowego progu na Wiśle. Czwartkowe
zatrzymanie to początek planowanych realizacji procesowych
w tej sprawie- przyznaje nieoficjalnie jeden z agentów CBA,
prowadzący sprawę.
Redakcja Tygodnika OKO ustaliła, że w sprawie zakupu udziałów
w spółce Annacond Enterprises
zarządowi ENEA S.A. doradzała
spółka Arimpex z siedzibą w Kielcach, która otrzymała od ENEA
S.A. prawie 3,5 mln zł. W negocjacjach kluczową rolę odgrywał Maksymilian G. (wiceprezes
ds. handlowych ENEA S.A.) oraz
Krzysztof Z. (wiceprezes ds. Wytwarzania). Warto wspomnieć, że
zakup udziałów firmy Annacond

Enterprises kosztował ENEA S.A.
ponad 15 mln złotych. Transakcję
sfinalizowano w sierpniu 2011 r.,
kupując od cypryjskiej spółki Zelino Limited 61% udziałów Annacond Enterprises.
Jednakże krótko po uiszczeniu
transakcji okazało się, że linia
energetyczna Brześć- -Wólka Dobrzyńska, która stanowiła główny
argument za zakupem udziałów,
jest projektem nieskończonym.
Transakcja straciła więc swoje
uzasadnienie biznesowe.
Obaj b. wiceprezesi ENEA S.A.
usłyszeli w dniu 28 czerwca 2018
roku zarzut niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę
majątkową spółki wielkich rozmiarów, tj. zarzut popełnienia
przestępstwa z art. 296 kk, za co
grozi do 10 lat więzienia.

Maraton Gruntowy przedstawia...
zwycięzców
24
czerwca na opasce na rzece Wiśle odbył się Maraton Gruntowy, zorganizowany przez
Koło Wędkarskie nr 10 w Kozienicach oraz Straż Rybacką. Pomimo zmiennych warunków pogodowych frekwencja na Zawodach dopisała, a osiągnięte wyniki świadczyły
o wysokiej formie zawodników.
Emocje w rywalizacji wędkarzy trwały do samego końca,
a kwestia miejsca na podium
rozstrzygnęła się na samym finiszu. W klasyfikacji końcowej
zawodów wędkarskich pn. „Maraton Gruntowy przedstawia”
zwyciężył Mirosław Pułkowski
– 1330 pkt, który w ostatnim

okresie prezentuje bardzo wysoką formę na zawodach wędkarskich. Kolejne miejsca zajęli
Edward Bogucki (1255 pkt) oraz
Kazimierz Jemiołek – 940 punktów. W klasyfikacji o Puchar
Komendanta Straży Rybackiej
zwyciężył Kazimierz Jemiołek
z wynikiem 940 pkt.

Nagrody rzeczowe dla zawodników ufundowała firma ENAP
SA z Wilczkowic.
Prezes Koła Wędkarskiego
informuje również, że kolejne zawody wędkarskie, tym
razem
spławikowe,
odbędą się w sierpniu na jeziorze
w Kozienicach.

Kozienice. Sztandar dla strażaków

25

maja 2018 roku to dzień, który zostanie zapisany w historii Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, bo to właśnie w tym dniu w trakcie Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka został nadany sztandar dla kozienickiej Straży Pożarnej.
Rok 2018 to rok szczególny, to
rok w którym obchodzimy 100
lecie odzyskania przez nasz kraj
niepodległości. To dzięki wydarzeniom sprzed 100 lat po 123
latach niewoli dzisiaj możemy
stać dumni jako Polacy w wolnym kraju. W działania na rzecz
niepodległości angażowali się
również strażacy. W listopadzie
1918 roku, gdy wybiła godzina
walki, członkowie Ochotniczych
Straży Ogniowych również chwycili za broń. Do działań bojowych
przystąpiło wtedy 65000 druhów. Strażacy nawiązali ścisłą
współpracę z organizacjami niepodległościowymi, rozbrajali też
żołnierzy i policjantów okupanta
przyjmując funkcję porządkowe
tworząc straże obywatelskie.
To właśnie uznanie społeczeń-
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stwa ziemi kozienickiej spowodowało , że na początku bieżącego roku na ręce pana Starosty
wpłynął wniosek od Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kozienickiej
z inicjatywą Nadania sztandaru
dla Komendy Powiatowej PSP w
Kozienicach. W ciągu kilku tygodni zawiązano Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, gdzie
przewodniczącym został Starosta
Powiatu kozienickiego Andrzej
Jung. Po niespełna czterech miesiącach od tamtych wydarzeń,
Z-ca Komendanta Głównego PSP
st. bryg. Tadeusz Jopek przekazał
kozienickim strażakom na ręce
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt.
Kamila Bieńkowskiego sztandar z
napisem „W SŁUŻBIE OJCZYZNY”,
ufundowany przez społeczeń-
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stwo ziemi kozienickiej. Nadanie sztandaru jest szczególnym
wydarzeniem, najwyższym jaki
można otrzymać. Wręczenie
sztandaru to Honor , Duma i Zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie i zachęta do jeszcze
większej aktywności w pełnieniu
służby dla społeczeństwa z naszego powiatu.
Obchody stały się też okazją
do wręczenia odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni
służbowych wyróżniającym się
w służbie strażakom z powiatu
kozienickiego. W trakcie uroczystości dokonano również symbolicznego przekazania sprzętu
pożarniczego strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
powiatu kozienickiego.
Partnerem wydarzenia nada-

Kręci Mnie Bezpieczeństwo...
przez wakacje

P

olicjanci ze Zwolenia w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz działań „Bezpieczne Wakacje” spotkali się
z dziećmi w Miejsko Gminnej Bibliotece w Sycynie.
Dzielnicowy z profilaktykiem
Komendy Powiatowej Policji w
Zwoleniu w ramach akcji „Kreci Mnie Bezpieczeństwo” oraz
działań „Bezpieczne Wakacje”
spotkali się z dziećmi spędzającymi wolny czas w bibliotece w
Sycynie.
Dzieci miały okazję przypomnieć sobie podstawowe za-

sady bezpieczeństwa podczas
letniego wypoczynku. Policjanci rozmawiali z dziećmi o
zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze. Podkreślali jak ważne jest noszenie
elementów
odblaskowych.
Nie brakło również utrwalenia
zasad podczas kąpieli.
mł. asp. Krzysztof Gregorczyk

Mniszew

Zaproszenie na Piknik
W

dniach 6-7-8 lipca odbędzie się IV Piknik Militarny pod
hasłem „Śladami Polski Niepodległej”.

Na te dni skansen bojowy I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie zorganizował wiele atrakcji
m. in. zwiedzanie zbiorów i wystaw w budynku muzeum, emisja filmów o tematyce wojennej, ekspozycje współczesnego
sprzętu bojowego, pokaz musztry garnizonowej, symulator
lotów. Poza tym będzie można

usłyszeć koncert muzyki patriotycznej, obejrzeć inscenizację
potyczki bojowej czy pokazu
szermierki i kolekcji karabinów.
O tych i większej ilości atrakcji
przeczytać mogą Państwo na
stronie skansenu w Mniszewie.

nia sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej była spółka Enea Wytwarzanie.

Opr. mł.bryg. Paweł Kowalski
Fot. Archiwum Starostwa
Powiatowego w Kozienicach

Redaguje zespół:
Redaktor naczelny: Edmund Kordas
Skład i łamanie: SK@

www.skansen-mniszew.pl/
aktualnosci/iv-piknik-militarny/
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Kolejne
wydanie
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lipca

Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucji
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Reprezentacja Polski bez Adama Nawałki
– koniec pewnej epoki

Z

tym turniejem wiązano ogromne nadzieje. Reprezentacja Polski, po kilku niezwykle
udanych latach, które wywindowały ją do czołówki rankingu FIFA, miała pięknym
akcentem zamknąć pewien okres. Niestety, zamiast euforii znów udziałem wszystkich
kibiców stało się ogromne rozczarowanie.

Gdy w listopadzie 2013
roku Adam Nawałka przejmował stery w reprezentacji Polski, nasza kadra okupowała miejsce w siódmej
dziesiątce rankingu FIFA.
Chwilę wcześniej zakończyły się katastrofalne dla
biało-czerwonych kwalifikacje do mistrzostw świata w
Brazylii. Nowy selekcjoner
rozpoczął pracę od porażki
ze Słowacją, która nie napawała optymizmem. Wkrótce
jednak wszystko zmieniło
się diametralnie, a punktem
zwrotnym była historyczna
wygrana z Niemcami na PGE
Narodowym w Warszawie.
Właśnie wtedy miliony kibiców uwierzyły, że z tej kadry
można być dumnym.
To przekonanie potwierdził awans do turnieju finałowego EURO 2016, a także
osiągnięty na nim rezultat.
Biało-czerwoni pożegnali się
z rywalizacją w ćwierćfinale,
będąc niepokonaną drużyną.
Choć Adam Nawałka był trenerem, który rzadko sugerował się głosami pojawiającymi się w prasie czy wśród
kibiców, jego decyzje broniły
się same. Pokazał w ten sposób, że jego autorytet znaczy
bardzo wiele. Dziennikarze z
czasem również uwierzyli w
niesamowity dar selekcjonera i nie próbowali wdawać
się w polemikę. Zresztą sam
Nawałka również bardzo
inteligentnie
„rozgrywał”
środowisko dziennikarskie
– konsekwentnie odmawiał wywiadów indywidualnych, komunikując się z
prasą jedynie za pomocą
konferencji. Dość przewidywalnych, ale nikt nie zamierzał walczyć z takim stanem
rzeczy. Szkoleniowiec miał

3

NA MARGINESIE
Wakacji czas, dlatego dzisiaj zero polityki, połajanek.
Tak niedawno jeszcze emocjonowaliśmy się udziałem naszej reprezentacji w rosyjskim Mundialu.
I to był główny temat rozmów, niech nikt nie mówi, że
nie. Emocje tak naprawdę opadły po spotkaniu z Kolumbią. Po powrocie reprezentacji Adam Nawałka przestał
być jej trenerem. I o tym traktuje poniższy tekst.
Zazwyczaj w tych mini felietonach była jakaś puenta.
Tym razem są życzenia.

W imieniu własnym i na pewno wielu
czytelników, życzę wszelkiej pomyślności na
nowej drodze życia Paulinie i Rafałowi Wolskim!
Harmonii w domu i formy na boisku! :)

przede wszystkim przemawiać wynikami, a nie do
mikrofonów dziennikarzy.
A z tego zadania wywiązywał się doskonale. Choć
w kwalifikacjach mistrzostw
świata przydarzyła mu się
jedna poważna wpadka –
wyjazdowa porażka z Danią
0:4 – cel został bez większych problemów osiągnięty.
Biało-czerwoni po dwunastu
latach przerwy mieli wrócić
na mistrzostwa świata i, co
więcej, osiągnąć dobry rezultat. Wynik losowania fazy
grupowej, w której Polacy
mieli zmierzyć się z Senegalem, Kolumbią i Japonią,
przyjęto nad Wisłą z umiarkowanym optymizmem. Nikt
nie przypuszczał, że Polacy
mogą nie przebrnąć przez
pierwszy etap rozgrywek.
Na pierwsze zgrupowanie
przed wylotem do Rosji selekcjoner zabrał 35 zawodników, na drugie – do Arłamowa – pojechało już 32. Oczy
wszystkich kibiców zwróco-

ne były przez ponad tydzień
na malutką, bieszczadzką
miejscowość, której próżno
szukać nawet na turystycznych mapach Podkarpacia.
Doskonałe warunki miały
pozwolić
reprezentantom
Polski na optymalne przygotowanie do zbliżającego
się coraz większymi krokami
turnieju.
I rzeczywiście, w Hotelu
Arłamów nie brakowało żadnych udogodnień. Kadrowicze lądowali w Arłamowie
helikopterami, do dyspozycji
mieli kapitalnie przygotowane boisko, hale sportowe,
siłownie, pełne zaplecze regeneracyjne. Do dziś jednak
pozostaje tajemnicą to, co
wydarzyło się podczas zgrupowania, a o czym po – jak
się okazało, bardzo nieudanych – mistrzostwach świata
mówił cały kraj. W szeregi
kadrowiczów miało wkraść
się rozluźnienie, zwłaszcza
podczas wieczoru po grze
wewnętrznej, która dała
Adamowi Nawałce ostateczną odpowiedź odnośnie
kształtu kadry na mistrzostwa. Na domiar złego, kontuzji barku w dość nietypowych okolicznościach doznał
filar naszej defensywy, Kamil
Glik. Obrońca AS Monaco
podczas ostatniego treningu przed ogłoszeniem kadry
na mundial, nieszczęśliwie
upadł w trakcie gry w... siatkonogę. Oczywiście zrodziło
to ogromne dyskusje, głównie w kontekście odpowiedzialności
reprezentanta
Polski, który według wielu
nie powinien wykonywać
przewrotek podczas zabawy
na boisku. Cóż, stało się, ale
późniejszych domysłów nie
brakowało. Co tak naprawdę wydarzyło się w Arłamowie, wiedzą tylko członkowie
sztabu szkoleniowego oraz
sami zawodnicy.
Faktem jednak jest, że już
w trakcie turnieju finałowego mistrzostw świata biało-czerwoni nie przypominali zupełnie samych siebie
sprzed zaledwie kilku miesięcy. W starciu z Senega-

lem stali na zdecydowanie
niższym poziomie motorycznym niż rywale, pozwalając
sobie na stratę dwóch zupełnie głupich bramek. W
składzie na ten mecz znaleźli
się między innymi Arkadiusz
Milik i Jakub Błaszczykowski,
którzy przez kilka wcześniejszych miesięcy dochodzili do
optymalnej dyspozycji po
kontuzjach, a także Grzegorz
Krychowiak, który w West
Bromwich Albion grał w bardzo niewielkim wymiarze
czasowym. To znów zrodziło
wiele pytań, między innymi o to, czy selekcjoner aby
nie zbyt bardzo przywiązał
się do niektórych nazwisk.
Porażka 1:2 bardzo skomplikowała sytuację Polaków w
grupie, ale przed nimi były
jeszcze dwa spotkania.
W składzie na mecz z Kolumbią trener już nieco
zamieszał. Swoją szansę –
kosztem najsłabszego chyba
z Senegalem Milika – dostał Dawid Kownacki, miejsce Thiago Cionka zajął Jan
Bednarek, a Jakuba Błaszczykowskiego zastąpił Jacek
Góralski. Na niewiele się to
jednak zdało. Biało-czerwoni
pomimo dobrego początku,
z upływem czasu byli coraz
bardziej apatyczni i ostatecznie bezdyskusyjnie przegrali
0:3. Nawet zwycięstwo nad
Japonią w trzecim meczu
fazy grupowej nie osłodziło

goryczy porażki. Polacy wrócili do domu w fatalnych nastrojach, ze świadomością,
że dla sporej części zawodników ten turniej był ostatnim
tak wysokiej rangi, w którym
mieli okazję wziąć udział.
W efekcie współpracę z reprezentacją Polski zakończył
selekcjoner Adam Nawałka.
Choć to też nie było oczywiste – jeszcze we wtorek,
gdy prezes PZPN Zbigniew
Boniek ogłaszał decyzję, mogło zdarzyć się wszystko. Na
dwie godziny przed rozpoczęciem konferencji prasowej na biurku u prezesa leżał
aneks do umowy, przedłużający okres współpracy selekcjonera z kadrą narodową.
Nie pojawiły się jednak na
nim podpisy obu stron. W
ten sposób końca dobiegła
pewna piękna epoka w polskim futbolu. Czas, w którym
kibice naszej kadry przestali
się wstydzić za reprezentację. Okres, w którym polscy
zawodnicy zaczęli odgrywać
znaczące role w swoich klubach poza granicami kraju,
a kadra awansowała nawet
na piąte miejsce w rankingu
FIFA. I pomimo „Mundialu w 4K – Kazań, Kolumbia,
Klęska, K...”, właśnie za to
ustępującemu selekcjonerowi należy się wypowiedziane
głośno i wyraźnie słowo –
DZIĘKUJEMY.
ekp/

REKLAMA
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Harcerstwo to przygoda i służba
28

czerwca Gmina Garbatka-Letnisko przy współpracy z Siedliskiem Gnysiówka w Garbatce-Zbyczyn, mogła gościć harcerzy . Jak wiemy Związek Harcerstwa to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak wszystkie organizacje, również harcerstwo posiada
swój statut, cele i misję. Naszym wspólnym celem tego dnia była dobra zabawa, a to wszystko w otoczeniu naszych „garbackich bieszczad” i z udziałem największych atrakcji.

Był to dzień pełen atrakcji !
Gry, konkursy, wspólne śpiewy i
mnóstwo emocji – tak czas spędziła 1 Pionkowska Drużyna Harcerzy „Czarna Jedynka”. Dzielna
drużyna liczy 50 harcerek i harcerzy oraz 5 opiekunów. Wspólnie
zorganizowaliśmy wiele atrakcji!
Konkursy z nagrodami, strzelanie
karnych, rzut do celu, walka na
pianki czy skakanie na skakance . Zabawom nie było końca!
Oczywiście uwieńczeniem kolonii było ognisko, podczas którego
harcerki i harcerze wraz z opiekunami piekli kiełbaski i śpiewali
harcerskie piosenki . No cóż! Myślę, ze dzień możemy zaliczyć do
najbardziej udanych. Organizatorem spotkania był Wójt Robert
Kowalczyk oraz Gospodarz Siedliska Gnysiówka - Pan Zenon Gnyś.
hr.

Muzycznie w „Gnysiówce”

15

czerwca br. w Ośrodku Konferencyjno - Wypoczynkowym „Gnysiówka” miało miejsce wydarzenie kulturalne, w ramach projektu pn. „Muzyczna Gnysiówka”, organizowane wspólnie z Gminą Garbatka-Letnisko .
Piątkowy wieczór umilił Andrzej Korycki, związany z nurtem
piosenki żeglarskiej wraz z Dominiką Żukowską. Śpiewali pieśni
tradycyjne (polskie, rosyjskie oraz
bałkańskie), zaprezentowali również utwory własne. Wśród wykonywanych utworów mogliśmy
także usłyszeć Ballady rosyjskich
bardów: Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego. Warto
podkreślić, że piosenka żeglarska
łączy ze sobą niezwykłą różnorodność stylów. Koncert cieszył
się dużym zainteresowaniem
obecnej publiczności . Żeglarska
nuta doskonale wpisała się w nastrój piątkowego wieczoru.
Natomiast 29 czerwca odbył się
kolejny koncert. Tego dnia publika bawiła się wspólnie z zespołem

„Piramidy”. Piramidy to grupa,
która charakteryzuje się niecodziennymi muzycznymi wykonaniami tekstów wielkich wieszczów, jak Mickiewicz, Słowacki
czy Norwid. Jednakże tematem
przewodnim tego wieczoru były
najpiękniejsze pieśni i ballady Bułata Okudżawy. Podczas koncertu
zespół „Piramidy” udowodnił, że
utwory wieszczów można śpiewać i świetnie się przy tym bawić!
Był to koncert przepełniony dużą
dawką charyzmy, emocji i świetnego, nowoczesnego brzmienia.
Koncerty były ogólnodostępne
i przyciągnęły liczną publikę. Organizatorami byli: Wójt-Robert
Kowalczyk oraz Siedlisko Gnysiówka.
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Wolontariusze Enei Wytwarzanie w działaniu

K

ilka akcji wolontariuszy Enei Wytwarzanie przy aktywnym udziale lokalnej
społeczności i kilku tysięcy uczestniczących w nich osób. To najkrótsze
podsumowanie tego, co działo w pierwszym półroczu tego roku.
Wolontariusze Enei Wytwarzanie byli między innymi z wizytami
w Domu Pomocy Społecznej dla
Dorosłych im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach. Pierwsza z nich miała miejsce przed
Świętami Wielkanocnymi i jednocześnie była to pierwsza akcja
naszego wolontariatu pracowniczego przeprowadzona wspólnie
z innymi grupami wolontariuszy
z Kozienic. Uczestniczyli w niej
wolontariusze z młodzieżowego
klubu „Skrzydła” działającego
przy Kozienickim Domu Kultury,
a także reprezentanci wolontariatu z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Kozienicach.
W ramach tej akcji uczestnicy udekorowali wielkanocnymi ozdobami świetlicę, a także
wraz z pensjonariuszami DPS-u
przygotowywali również ozdoby
i kartki świąteczne.
- Cieszę się, że po raz kolejny
mieliśmy okazję uwolnić swoją energię i dać siebie innym.
Pokazaliśmy, że mamy otwarte
serca, również na osoby chore
i w podeszłym wieku. Dzięki naszej aktywności wraz z Klubem
Młodzieżowego
Wolontariatu
„Skrzydła” oraz z seniorami z
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
integrujemy społeczność lokalną
regionu kozienickiego – mówiła
wówczas Justyna Tkaczyk-Kurek,
koordynator wolontariatu w Enei
Wytwarzanie.
Drugi raz wolontariusze Enei
Wytwarzanie odwiedzili DPS we
wtorek 15 maja. Odbyła się tam
wtedy rewitalizacja ogrodu. Wolontariusze z Enei Wytwarzanie
wraz z mieszkańcami DPS-u nie
tylko uporządkowali istniejący
ogród, ale też dokonali wielu nasadzeń.

Ratownictwo
przedmedyczne
Wolontariusze z Enei Wytwarzanie rozpoczęli także cykl szkoleń z ratownictwa przedmedycznego. Pomagali im Pracownicy
Biura Ochrony Przeciwpożarowej
oraz wykwalifikowani ratownicy ze szkolnej grupy medycznej
działającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
Pierwsze szkolenie zorganizowano dla Pracowników Elektrowni Kozienice.
- Celem akcji było przybliżenie
naszym Pracownikom idei ratow-

nictwa medycznego. Przeszkoliliśmy kilkadziesiąt osób, które na
koniec cyklu otrzymają stosowne
certyfikaty – mówiła o projekcie
Justyna Tkaczyk-Kurek.
Szkolna grupa medyczna,
która pomagała w organizacji
szkolenia, powstała z inicjatywy
uczniów liceum i jest wspierana przez kozienicki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Ma
na swoim koncie wiele nagród
zdobytych na mistrzostwach w
udzielaniu pierwszej pomocy, a
na co dzień zajmuje się zabezpieczaniem oraz wsparciem przedmedycznym lokalnych imprez i
wydarzeń kulturalnych.

Enea Wytwarzanie
pamięta również o seniorach.
Justyna Tkaczyk-Kurek oraz
Mateusz Pułkowski z Biura Komunikacji poprowadzili wykład
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wśród których nie
zabrakło emerytowanych Pra-

cowników Elektrowni Kozienice.
Nasi przedstawiciele opowiedzieli o społecznej odpowiedzialności biznesu oraz o wolontariacie w Grupie Enea.

„Energię mamy we krwi”
W piątek 27 kwietnia w Elektrowni Kozienice odbyła się druga akcja realizowanego w Grupie
Enea programu „Energię mamy
we krwi”. Krwiobus stacjonował
na terenie naszej spółki od godziny 8 do 14. Zainteresowanie
akcją było ogromne i przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Kilkudziesięciu pracowników
stawiło się do oddania krwi. Do
kozienickiej akcji przystąpiło około 50 osób - pracowników Enei
Wytwarzanie oraz Enei Centrum.
Pierwszym krokiem był wywiad zdrowotny, wypełnienie
odpowiednich formularzy oraz
pobranie próbki krwi. Dopiero
po jej weryfikacji oraz przebadaniu przez lekarza zapadała decy-

zja, czy dana osoba może w tym
dniu dokonać donacji.
Z kilkudziesięciu ochotników
wyłoniono 18 osób, które spełniały wszystkie kryteria zdrowotne i mogły aktywnie dołączyć do
akcji „Energię mamy we krwi”.
Udało się pobrać około 10 litrów
różnej krwi. Darczyńcy zostali
obdarowani czekoladami oraz
drobnymi upominkami.
Mogli się także wzmocnić
szklanką soku wyciskanego ze
świeżych owoców, którą zapewnił im operator naszej stołówki
zakładowej – mówił Michał Józefowicz, któremu takie akcje są
bliskie sercu i który sam jest honorowym dawcą krwi.
Należy podkreślić, że donatorami byli honorowi, zasłużeni
dawcy krwi, ale zgłosiły się także osoby początkujące, chcące
rozpocząć przygodę z krwiodawstwem i oddać cząstkę siebie dla
drugiego człowieka.
Podczas trwania akcji zbiórki krwi szerzona była również
szczytna idea oddawania szpiku
kostnego. Nasi wolontariusze
dzielili się wiedzą na temat tego
działania i przekazywali wszystkie
informacje, zachęcając do stania się aktywnym dawcą szpiku.
Podczas akcji zarejestrowano 9
nowych, potencjalnych dawców.
Uczestnicy nie tylko wyrażali głębokie przekonanie o słuszności
organizacji takich wydarzeń, ale
zapewniali też, że jeśli akcje będą
się odbywać cyklicznie, chętnych
z pewnością będzie przybywać.

„Wszystkie drzewa
nasze są”….

…to kolejna akcja proekologiczno-edukacyjna zorganizowana w
ramach programu grantowego
Potęga Pomocy Fundacji Enea,
do której zostały zaproszone
dzieci z Publicznego Przedszkola
nr 4 z Kozienic i uczniowie Szkoły
Podstawowej z Brzózy, a inicjatorami byli pracownicy Wydziału
Ochrony Środowiska Enei Wytwarzanie oraz wolontariat pracowniczy. W akcji wzięło udział w
sumie kilkadziesiąt osób, w tym
30 przedszkolaków i 35 uczniów,
a także ich opiekunowie oraz rodzice dzieci. Realizację projektu
rozłożono na trzy dni. Pierwszego dnia sadzone były drzewa i
krzewy na terenie przedszkola.
Dzieci ze szkoły zostały również zaproszone na szkolenie i
warsztaty ekologiczne, zakończone konkursem z wartościowymi
nagrodami wpisującymi się w
tematykę spotkania, czyli wiedzy
o drzewach i odnawialnych źródłach energii.
Przedszkolaki natomiast podczas warsztatów wykonały makiety drzew używając liści, ucząc
się tym samym rozpoznawania
gatunków. Trzeciego dnia sadzono drzewa w szkole w Brzózie,
były to gatunki mniej znane, takie jak metasekwosja chińska,
wiąz holenderski, buk czerwony
czy cyprysik nutkajski.
Łącznie posadzono ponad 130
sadzonek. Zużyto 60 worków
kory i 30 worków ziemi. Pomimo
niesprzyjającej pogody drugiego
dnia akcji dzieci z zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy,
kolorowymi łopatkami i grabkami wykonywały powierzone im
zadania. Radości nie było końca.
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dokończenie ze str. 1

Dług się… wydłużył!!!
Wieloletnia Prognoza Finansowa wygląda kiepsko

S

zukanie wskazówek z Biblii stało się motywem
przewodnim omawiania budżetu. Skoro Pionki mają swoje 7 lat tłustych, to co dalej? WPF
wskazuje na to, że niestety, ale faktycznie kolejne 11
lat będzie chudych.

Skonsolidowane kredyty, kolejne zobowiązania, emisja obligacji komunalnych na pokrycie
inwestycji, nazwanych „kiełbasą wyborczą”, to efekt rządów
„wielkich budowniczych miasta”.
Belowski mówi, że „zostawimy
miasto z większym długiem niż
był mimo wszystko (…). Zostawimy 11 lat na spłatę tego długu i
zostawimy po sobie wspomnienie, powiedzmy to sobie wprost,
niezbyt dobre”, ale nie zgadza się
z nim radna Śmietanka z komitetu wyborczego Zawodnika, która
uważa, że skoro dają pieniądze,
to trzeba brać i budować, nie
ważne co, nie ważne czy wystarczy, ważne żeby było widać, że
coś się robi.
Burmistrz Pionek uważa, że
przewodniczący racji nie ma, bo
nie jest przecież magistrem inżynierem budownictwa lądowego
i zupełnie nie zna się na budowlance. Pionki podobno rozwijają
się w siłę i potęgę, ale nie chcą
dostrzec tego malkontenci. Panowie spierali się o pieniądze i
wskaźniki właściwie przy każdej
uchwale budżetowej, aż w końcu
doszło do momentu w którym
Belowski oznajmił Zawodnikowi,
że on wielokrotnie dłużej pracuje
z budżetem, niż Zawodnik w ogóle pracuje.

Dodatek za wieloletnią
pracę burmistrza wielką
niewiadomą
O to, ile lat pracy ma Romuald
Zawodnik pytali radni (przeciwnicy) podczas komisji budżetowej nad opiniowaniem uchwały
o pozornej obniżce wynagrodzenia burmistrza.
Skarbnik miasta nie podała im
nawet kwoty, nie wskazano jej w
projekcie uchwały, ale na sesji z
ust Zawodnika padło, że to żadna tajemnica, bo jego dodatek
za wieloletnią pracę wynosi ok.
900 zł. Przewodniczącemu rady
nie udało się dotrzeć do angażu
Zawodnika, bo ten kategorycznie zabronił mu dopytywania
urzędników o cokolwiek. Radny
jeśli chce uzyskać jakąkolwiek
informację musi zwrócić się z
zapytaniem do samego Zawodnika, najlepiej na piśmie i to
drogą oficjalną, a on przekaże
je odpowiedniemu urzędnikowi.
Tą samą drogą wróci odpowiedź.
Absurd? To tylko Pionki i styl zarządzania człowieka, który uważa, że to jego miasto.
Ponieważ rozporządzenie Rady
Ministrów wprowadziło obniżenie pensji burmistrzowi i zastępcy o 20%, rozpoczęła się walka
o złotówki. Radni na początku
kadencji postanowili przyznać
Zawodnikowi 6 tys. zł pensji zasadniczej plus dodatki, w sumie
ok. 12, 5 tys. zł brutto. Żeby bur-

mistrz nie był stratny, to sam
sobie napisał wniosek o zmniejszenie pensji zasadniczej z 6 na
4,8 tys. zł (maksymalny pułap z
rozporządzenia). Za to podniósł
sobie, również maksymalnie,
inne składowe wynagrodzenia.
Korektę próbował wprowadzić
Belowski, ale 9 radnych z koalicji
nie chciało przyjąć zaproponowanego rozwiązania. Odrzucili
wniosek przewodniczącego i
przegłosowali odrzucenie „obniżenia” pensji burmistrza. Ileż
radości było na sali obrad wśród
radnych, że opozycja pomyliła się
i nie obniżyła pensji Zawodnikowi. Jaka szkoda, że radni nie doczytali rozporządzenia Rady Ministrów i interpretacji zapisów.

Zawodnika stać na to
żeby kupić łopatę
Skoro pensja póki co została, to burmistrza Pionek stać
jeszcze na zakup łopaty i zaprasza radnego Tomasza Łyżwę
na kopanie dołów na cmentarzu komunalnym, aby szukać
wody, która podobno tam jest
i dlatego trzeba nasypać ziemi aż na 3 metry. O tyle będzie

górował cmentarz komunalny
nad parafialnym.
– To jest jakaś totalna paranoja – twierdzi mieszkanka Pionek.
– Po co to komu? Czy nie wystarczyło wyrównać teren i zrobić
zwykłych miejsc na pochówki?
Cmentarz Zawodnika, jak wszystko co robi, musi być większy,
wyższy, droższy. Przecież on to
buduje za pieniądze mieszkańców i powinien szanować każdą

wydaną złotówkę. Z jego pomysłów wynika, że aby przejść z jednego cmentarza na drugi trzeba
pokonać schody. Tam taras widokowy będzie budował? Park mu
się marzy na miejscu wiecznego
spoczynku. Mówi, że nie będzie
ogrodzenia pomiędzy cmentarzami. Bo ogrodzenia nie będzie,
stawia mur i sypie tyle ziemi,
żeby chyba oddzielić się od księdza, ale jednocześnie chce żeby

ksiądz udostępnił mu drogę dojazdową i parking.
Budowa cmentarza to istna
kość niezgody. To Zbigniew Belowski publicznie spierał się z
„budowniczym miasta” na temat przekłamania w sprawie
wód gruntowych. Kiedy radni
rozpoczynali dyskusję w 2015
r. na temat konieczności budowy jakiegokolwiek cmentarza w
Pionkach, usłyszeli od Zawodni-
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ka, że poziom wód gruntowych
wskazuje, że „tu gdzie jest górka
okazało się, że wody gruntowe
są bardzo płytko, zaledwie na
głębokości 1,2 m. Tam gdzie jest
dołek, wody praktycznie nie ma”.
Prace już się rozpoczęły, a ziemię na 3 m w górę sypie się tam,
gdzie jest „dołek”. Zawodnik
twierdzi, że Belowski oszukuje,
że on nic takiego nie mówił, bo
przecież nie sypałby tyle ziemi
gdyby nie było to konieczne. A tu
się jednak okazuje, że ziemia nie
tylko ma posłużyć na zniwelowanie problemu niskich wód gruntowych, ale przede wszystkim na
tym wzniesieniu w przyszłości
stanie jednak kaplica, która wymarzyła się Zawodnikowi. Taka
dwupoziomowa, z kryptą, z kostnicą – nazwana już wiele miesięcy temu przez mieszkańców,
czwartym kościołem.
Radny Łyżwa stwierdził na
sesji, że to jest niepotrzebne
wysypywanie pieniędzy (rada
przyznała na budowę cmentarza
w chwili obecnej już ponad 2,5
mln zł z kasy miasta plus pieniądze na zakup terenu) i wątpi w to, że tam gdzie wskazuje
burmistrz faktycznie tak płytko
występują wody gruntowe.
Mocno zdenerwowany Zawodnik pokrzykiwał na radnego i
zapraszał go do kopania dołów
odkrywczych: „Ponieważ jeszcze
przez jakiś czas będę miał to wynagrodzenie jakie mam, to stać
mnie na to żeby kupić łopatę
i zapraszam pana, w tym miejscu
gdzie ma pan wątpliwości, 1,5 m
to nie jest tak dużo, ja panu pomogę i wykopiemy ten dołek”.
Dołek, a właściwie rów wykopała już spółka miejska PWKC, bo
musi z komunalnego odprowadzić kanałem wody opadowe –
podczas kopania nie pojawiła się
ani kropla wody, która przecież
powinna tam być, bo tak wskazują badania geologiczne. Skoro
radnym nie podobają się wyniki
badań i twierdzą, że to wszystko
kłamstwo, to „do prokuratury!”
– krzyczał Zawodnik i „wypraszał
sobie” aby radni wkładali mu w
usta słowa, których nie wypowiedział, bo on doskonale pamięta co mówił w 2015 r. Niestety pamięć burmistrza chyba go
zawodzi, bo są nagrania i dowody na to, że wtedy mówił coś innego, a dziś twierdzi, że jest odwrotnie. Radni z koalicji nie mają
żadnych wątpliwości w prawdo-
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mówność Zawodnika i ponownie
9 głosami przeznaczyli kolejne
pieniądze na budowę.
Kiedy radny Wojciech Maślanek dopytywał czy burmistrz posiada już zezwolenie bądź jakąś
decyzję, która potwierdza jego
słowa, że pochówki na cmentarzu komunalnym rozpoczną się
już od 1 września 2018 r., w odpowiedzi usłyszał, że chyba jeszcze dobrze się czuje i nie wybiera
na tamtą stronę.
Takie różne złośliwości i przytyki Zawodnika do wypowiedzi
radnych doskonale słyszał przewodniczący Belowski i zwrócił
burmistrzowi uwagę, ale usłyszał
żeby nie podsłuchiwał. „Zachowuje się pan jak dzieciak. Jak
gówniarz, bo to już jest skandal”
– powiedział Belowski twierdząc, że próbuje radnym pokazać
jak manewruje nimi burmistrz,
ale oni tego dostrzec nie chcą.
Nie chcą, a może nie mogą, bo
przecież jak mówi przewodniczący – jest układ. A radna Ewa
Figurska jakby potwierdzała
jego słowa składając wniosek
formalny o przerwanie dyskusji
motywując: „tutaj nie wiem, kilku radnych ma takie parcie na
szkło, że musi tutaj jeszcze raz to
wszystko co na komisjach było
robione nie dyskutować, tylko się
pokazać i mówić, mówić, mówić.
Przecież my to wszystko znamy.
Były ustalenia”.

Radni przenoszą
pomnik by zrobić
miejsce na gloriettę
Pomnik poświęcony poległym
za Ojczyznę w latach 1939-45
zostanie przeniesiony z parku
przy ul. Aleja Jana Pawła II, za
żywopłot tuż przy ścianie urzędu. Pomysł ten zaakceptowało
znów 9 radnych, a Romuald Zawodnik chce aby w urokliwych
zakątkach miasta, które powstaną dzięki niemu, fotografowali
się ludzie z okolicznych wiosek,
miast i gmin. Taka nowa, świecka tradycja.
Pomnik ma zostać „wciśnięty”
tuż obok urzędu, a nawet laik (a
nie mgr inż. budownictwa lądowego) wie, że pomnik w całości
nie zmieści się za żywopłotem.
Pomysł przeniesienia pomnika
nie podoba się mieszkańcom
Pionek, bo dla nich to miejsce to
symbol, wszak upamiętnia tych,
którzy zginęli z rąk hitlerowców

w obozach koncentracyjnych.
Tym 9 radnym, czyli Myśliwcowi, Banasiowi, Pająkowi, Kęsce,
Kustrze, Sokołowskiemu, Śmietance, Majowi i Figurskiej nie
przeszkadza opinia wyborców,
ważne by burmistrz spełnił swoje
marzenie i wybudował gloriettę,
czyli altanę z kolumnami w której młode pary będą robiły sobie zdjęcia ślubne. Do glorietty z
urzędu będzie można przejść po
nowym przejściu dla pieszych,
a pomnik i tak trzeba przenieść,
bo nie ma dziś do niego dostępu.
Jest dojście z parku w którym się
znajduje, ale radna Figurska uważa, że nie ma i właściwie nie ważne, że będzie przejście – pomnik
musi zostać przeniesiony. Chyba
tylko po to, aby było symetrycznie, bo jak jest symetrycznie, to
znaczy, że ładnie. Z jednej strony
urzędu stoi jeden głaz z drugiej
będzie stał kolejny, a tablicę informacyjną zawsze można przenieść. Radna Śmietanka twierdzi,
że ową tablicą zasłoni się idealnie okna od toalety urzędu.
Pionkowskie rondo – wielkość
ma znaczenie
Zarząd Dróg Wojewódzkich
chce w Pionkach wyremontować
swoją drogę i przy okazji wybudować rondo. Miasto Pionki w
ramach współpracy ma wykonać
projekt przebudowy skrzyżowania ulic Dębowa-Leśna-Mickiewicza. Już dawno lokalna prasa informowała, że powstanie rondo.

Niestety nikt nie wiedział jakie.
A będzie wręcz imponujące –
średnica 22 metry.
Radni pytają po cóż takie
ogromne rondo w tym małym
mieście, ale okazuje się, że takie musi być, bo w niedalekiej
przyszłości właśnie tzw. dwupasmówkę przejeżdżać będzie
zwiększona liczba TIR-ów. I pojawia się pytanie skąd te ciężarówki? No i jest odpowiedź tych,
którym nie podoba się styl zarządzania miastem przez Zawodnika. Zwiększony ruch TIR-ów to
efekt uruchomienia mieszalni
pasz na terenie byłych zakładów
Pronit. Być może tak właśnie zaplanowano, bo póki co ucichły
rozmowy na temat budowy tzw.
osi północ-południe, która miała
przebiegać przez rezerwat przyrody.
Radni pytają na sesji czy nie
dałoby się zmniejszyć ronda, bo
przecież teraz trzeba wywłaszczyć
właścicieli prywatnych gruntów,
wypłacić im odszkodowania z
kasy miasta i zniszczyć plac przed
pawilonami handlowymi oraz
wyburzyć bądź przenieść kolejny
pomnik, powszechnie nazywany
Michałową lub Białą Damą, stojący na rogu Leśnej i Mickiewicza.
Rondo nie może być mniejsze,
bo takie zostało zaprojektowane
mówi wiceburmistrz Jolanta Sarnecka-Buczek i dodaje, że ZDW
nie pozwoli na zmianę projektu.
Kiedy jeden z właścicieli pawilo-
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nów handlowych próbował protestować przeciwko budowie aż
takiego ronda, usłyszał od burmistrza, że specjalnie tak zostanie
wybudowane żeby ścieżka rowerowa przebiegała tuż przed progiem sklepu.
Miasto zostanie najprawdopodobniej rozkopane przed samymi
wyborami, choć pewności nie ma,
bo nawet wiceburmistrz Pionek
nie wie, kiedy ruszy inwestycja. Za
to powiedziała, że jak jej teraz nie
rozpoczną, to nigdy nie powstanie
rondo w Pionkach.
No i znów mowa o tzw. kiełbasie wyborczej, którą nazywane
są ostatnie pomysły burmistrza
Zawodnika. Z emisji obligacji komunalnych chce jeszcze przed
wyborami wyremontować i termomodernizować z pożyczki
dwa pionkowskie przedszkola, a
kolorystykę elewacji zaprojektował sam i jest, jak mówi, piękna.
Dodatkowo w pobliżu przedszkola na Alejach Lipowych zostaną
wyremontowane chodniki i droga
dojazdowa, ale to już z obligacji.
Z tych samych środków rozbudowana będzie też szkoła podstawowa nr 2 (najstarsza z podstawówek w Pionkach), o którą jeszcze
nie tak dawno walczyli rodzice,
bo miała być zamykana i przekształcana na stowarzyszeniową.
Belowski twierdzi, że Zawodnik
nagle w szkołę chce inwestować,
bo stres jaki zafundował uczniom
i rodzicom tej placówki, jest jego
wrzodem na sumieniu. I tu niespodzianka, Zawodnik mówi, że
nigdy nie chciał zamykać PSP nr
2, bo od lat wie, że ta placówka
istnieć musi, ale jednocześnie
dodaje, że wcale nie jako szkoła
samorządowa, ale może społeczna, może przedszkole, a może
nowy żłobek. Pomysłów obecny
burmistrz ma wiele, bo niczym
Jan Prot chce budować Pionki,
choć Zbigniew Belowski twierdzi,
że wcale mu to nie wychodzi, a
mentalnie burmistrz zatrzymał się
w czasach swojego dzieciństwa
i wszystkim mieszkańcom chce
narzucić swoją wolę, a to przecież
nie tylko jego miasto i powinien
konsultować z mieszkańcami wydatkowanie ich pieniędzy.
Przedwyborcza temperatura w Pionkach rośnie w nadzwyczajnym tempie. Póki co,
chwilowy oddech, bo przerwa
wakacyjna rajców potrwa do
24 sierpnia. Ale, ale… radni na
kolejnej, już powakacyjnej sesji
dowiedzą się jak wiele pieniędzy będą musieli wyłożyć na ratowanie budynku Kasyna, który
niszczeje szybciej niż został odrestaurowany.
Rpp.
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GMINA JEDLIŃSK

Inwestycje w gminie

Z

początkiem wakacji ruszyły prac remontowe w szkole w Jedlance, na ukończeniu jest budowa sali gimnastycznej w Ludwikowie, a prace na drodze gminnej
Wsola – Marcelów – Józefówek nadal trwają.

Remont budynku szkolnego w
Jedlance to kolejny etap modernizacji tej placówki. Tym razem
odnowione zostanie pierwsze
piętro tej placówki. Zakres prac
obejmuje wyminę posadzek i
instalacji wodnej, kanalizacyjne
oraz centralnego ogrzewania, a
także malowanie ścian i wymiana
stolarki drzwiowej. Koszt realizacji tej inwestycji to prawie 0,5
mln zł. Roboty mają się zakończyć
w drugiej połowie sierpnia.
Do końca sierpnia ma też zakończyć się budowa nowej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Ludwikowie. Prace na zewnątrz w przeważającej
mierze już się zakończył, a obecnie trwa wykańczanie budynku w
środku. Oprócz nowej hali sportowej powstaje także jej zaplecze
– szatnie sportowe, łazienki, magazynki na sprzęt sportowy. Wybudowany zostanie także korytarz
łączący salę gimnastyczną z budynkiem szkoły, w którym znajdzie
się nowa szatnia szkolna, powstanie także parking, zbiorniki na gaz
oraz przydomowa oczyszczalnia
ścieków. Wartość inwestycji to ponad 3,5 mln zł.

Sprzyjające warunki pogodowe
umożliwiają utrzymanie dobrego
tempa prac przy budowie drogi
gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek. W ramach tego zadania
powstaje trzy odcinki drogowe o
łącznej długości prawie 1,5 km.
Częściowo układana jest nawierzchnia asfaltowa, a częściowo
z kostki brukowej. Koszt tej inwestycji to ponad 1,3 mln zł.
Niebawem rozpocznie się budowa drogi gminnej Obózek – Cmentarz w Bierwcach o długości 0,85
km. Wartość tego zadania wyniesie ponad 0,5 mln zł, z czego 100

zł gmina pozyskała ze środków zewnętrznych.
Jeszcze większe dofinansowanie, bo 1,125 mln zł, czyli 80% wartości inwestycji, gmina pozyskała z
programu rządowego na budowę
drogi gminnej Ludwików – Wola
Gutowska. Przetarg na wykonanie
inwestycji został właśnie ogłoszony, a zakończenie prac jest przewidziane na październik tego roku.
Kolejną dużą inwestycją realizowaną w gminie jest rozbudowa
oświetlenia ulicznego polegająca
na montażu nowych, energooszczędnych lamp LED. W miejscowościach: Jankowice, Jedlanka,
Jedlińsk – ulice: Leśna i Reja, Jeziorno – Kruszyna, Klwatka Szlachecka, Lisów, Nowe Zawady,
Piaseczno, Piastów, Romanów,
Wielogóra – ulice Dojazdowa,
Leśna, Poprzeczna i Spacerowa,
Wierzchowiny, Wola Gutowska
oraz Wsola – ulice: Gombrowicza i
Leśna powstanie w sumie 270 nowych punktów oświetleniowych.
Ponadto wymienione na ledowe
zostaną 44 lampy rtęciowe na istniejących odcinkach oświetlenia
ulicznego. Koszt wykonania tych
prac wynosi niespełna 1 milion zł.

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

IV Pielgrzymka Rowerowa
na Jasną Górę
4

lipca 2018 r. wyruszyła z Jedlińska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę. Jest to już czwarta z kolei pielgrzymka mieszkańców gminy Jedlińsk do sanktuarium
maryjnego w Częstochowie.

Sobótka 2018

F

estiwal Dzieci i Młodzieży, koncerty znanych zespołów rozrywkowych, poszukiwanie kwiatu paproci oraz oczywiście
rozpalenie ogniska sobótkowego to tylko część tego co się
działo na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku 17
czerwca, podczas tradycyjnej Sobótki.

Obchody nocy świętojańskiej
rozpoczęły się od występów uczniów szkół z terenu gminy Jedlińsk w ramach Festiwalu Dzieci
i Młodzieży. Niedzielne popołudnie zakończyło się występem
popularnego zespołu Defis. Wieczorem natomiast wystąpiły zespoły Yaka Band oraz Omen.
Nie zabrakło tradycyjnych
zwyczajów sobótkowych takich

jak wicie wianków i puszczanie ich na wodę, poszukiwanie
legendarnego kwiatu paproci.
Punktem kulminacyjnym było
rozpalenie tradycyjnego ogniska
sobótkowego, którego dokonał
wójt gminy Kamil Dziewierz.
Patronat medialny nad imprezą objął podobnie jak w latach
poprzednich Tygodnik OKO.

TYGODNIK

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

SMS o treści TC.OKO.

MOTORYZACJA
•
Sprzedam
samochód
Toyota Corolla Verso. Pierwsza rej. 2003r., bezwypadkowy,
przebieg 163 000. Cena 12.500
do uzgodnienia. Tel.512732880

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę lokal o pow. 64 m2
przy ul. Radomskiej 33 w
Kozienicach, pod biuro,
sklep, gabinet.

Tel 603-645-087

• Sprzedam tanio działkę rolną
nr 42 o pow. 8478m2 przy ul.
Chartowej w Kozienicach tel.
606-108-187
• Sprzedam działkę, rolno-leśną 8100m2 w miejscowości Anielin gmina Magnuszew.
Tel. 602-596-159
• SPRZEDAM ZIEMIĘ ROLNĄ
1.5ha.TEL.513702774
• Sprzedam gospodarstwo rolne
z budynkami w Holendrach Kozienickich. Tel.507527424
• Sprzedam ziemię rolną. WÓLKA POLICKA, gm. POLICZNA. Cena
do uzgodnienia. Tel.515619043
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OGŁOSZENIA DROBNE

+ treść ogłoszenia na nr 72068 . Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: www.tygodnikoko.pl
• Sprzedam wersalkę, stan dobry, obicia miękkie boków. Cena
170zł. Tel 501-566-168
• Sprzedam radio TATRA
z lat 50-tych. Cena 120zł.
Tel 501-566-168
• Sprzedam kask motocyklowy „orzeszek” z lat 70-tych.
Tel 501-566-168
• Sprzedam książki: medyczne, atlasy świata, technika, historia, powieści. Stan bardzo
dobry. Ponad 300sztuk. Ceny
różne.
GARBATKA-LETNISKO.
Tel. kontaktowy 506-272-159
• Sprzedam unikatową kolekcję
płyt DVD 64 sztuki nowe+książka
opisy „Alfred Hitchcock przedstawia”. Cena za komplet 350zl.
Garbatka-LETNISKO.
Tel. kontaktowy 506-272-159
Sprzedam dom 250m2 na
działce 504m2 w Kozienicach
przy ul. W. Polskiego.
Do zamieszkania od zaraz bez
nakładów finansowych.
Cena do uzgodnienia.

Tel. 666-13-99-22

PRACA
• Poszukuję od zaraz do pracy
w Holandii murarzy i tynkarzy.
Mogą być to osoby bezrobotne
oraz absolwenci szkół zawodowych. Osoby w wieku 20 - 26 lat.
Wynagrodzenie 1.500 euro i więcej. Info pod nr tel. 602 610 236
• Zatrudnię do zbierania wiśni w
okolicy Warki. Płaca do uzgodnienia. Pilne.
Kontakt tel. 514488600 lub
501784213

TOWARZYSKIE
• Poznam kobietę do 50 lat w
celu dłuższej znajomości. Stan
cywilny kobiety bez znaczenia.
Gwarantuję dyskrecję, jak również pomoc finansową. Pozdrawiam. Tel.574557399
• Facet 45 lat pozna kobietę
z Kozienic i okolic. Czekam na
smsy. Tel 508 615 325
• Poznam Pana spokojnego, statecznego bez nałogów. Posiadającego samochód. Proszę o poważne oferty. Tel. 792-732-518

RÓŻNE
• Mycie kostki brukowej, płotów betonowych urządzeniem
ciśnieniowym Kärcher - Solidnie
tel 501-566-168
• Sprzedam tapczany jednoosobowe. Cena 210 zł. Kozienice.
Tel.511 215 650

SZAMBA BETONOWE
3
m
2
1
od 2

.

juz

od

6 5 0 zł
a t e s t.y

PRODUKC JA • TRANSPO RT• MONTAZ

Nasze szamba posiadają szczelne przejścia, co zapewnia szybkie
połączenie budynku ze zbiornikiem.

Tel. 517 249 095
Dam Pracę!

Poszukuję od zaraz do pracy w Holandii murarzy
i tynkarzy. Mogą być to osoby bezrobotne oraz
absolwenci szkół zawodowych. Osoby w wieku 20
- 26 lat. Wynagrodzenie 1.500 euro i więcej. Info
pod nr tel. 602 610 236

USŁUGI REHABILITACYJNE
mgr Beata Wiaderny

kinezyterapia

elektroterapia

ultradźwięk

Rehabilitacja kobiet po mastektomii
(drenaż limfatyczny)

DOJAZD DO PACJENTA

607 876 499

masaż
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Minister Kultury będzie współprowadził Muzeum Pułaskiego w Warce
27
czerwca o godz. 17:00 w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce odbędzie się
podpisanie Umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Grójeckim, w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum
im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
Umowę podpiszą: Wiceprezes
Rady Ministrów, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, prof.
dr. hab. Piotr Gliński, Starosta
Grójecki Marek Ścisłowski i Wicestarosta Dariusz Piątkowski, w
obecności m.in. Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego,
sekretarza stanu Jarosława Sellina, szefa Gabinetu Politycznego
Prezesa Rady Ministrów Posła RP
Marka Suskiego i dyrektor Muzeum.
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest samorządową instytucją kultury powiatu
grójeckiego od 1999 r. Zgodnie

ze Statutem zajmuje się postacią
polsko-amerykańskiego bohatera Kazimierza Pułaskiego i dziejami polskiego wychodźstwa do
USA oraz historią miasta i regionu. W ubiegłym roku instytucja
obchodziła 50-lecie istnienia.
Dostrzegając szczególną potrzebę ochrony materialnego
dziedzictwa po polsko-amerykańskim bohaterze walk o niepodległość obu narodów – Kazimierzu Pułaskim oraz innych
wielkich Polakach, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i tam
działali na rzecz obu narodów,

a także w celu zapewnienia jak
najlepszych możliwości realizacji celów dla jakich Muzeum im.
Kazimierza Pułaskiego w Warce
zostało utworzone – Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o pomocy dla
Powiatu Grójeckiego w prowadzeniu instytucji.
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prof. dr hab. Piotr
Gliński i wiceminister Jarosław
Sellin odwiedzili Muzeum jesienią 2017 r. Towarzyszył im
wówczas Marszałek Senatu RP
Stanisław Karczewski oraz Starosta Grójecki Marek Ścisłowski.

To wtedy padły pierwsze zdania o pomocy ministerstwa dla
Muzeum i współprowadzeniu
instytucji. Z początkiem 2018 r.
rozmowy starosty grójeckiego z
ministerstwem nabrały tempa.
Ukoronowaniem tych działań
jest podpisanie umowy o prowadzeniu jako wspólnej instytucji
kultury – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.
Umowa zostaje zawarta na
okres do 31 grudnia 2028 r. W
bieżącym roku Minister przeznaczy na Muzeum kwotę nie mniejszą niż 350 000 zł, a od 2019 r.
nie mniej niż 700 000 zł rocznie.
Postanowienia umowy wchodzą
w życie w dniu podpisania.
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, po przeprowadzonej
rewitalizacji w latach 2008-2015
stało się niewątpliwie jednym z
najatrakcyjniejszych obiektów
muzealnych na południowym
Mazowszu, ale także instytucją,
która znacznie podniosła swoje
standardy. W celu zapewnie-

nia jak najlepszych możliwości
realizacji celów statutowych,
utrzymania infrastruktury, ale
i dalszego rozwoju instytucji,
niezbędne było wsparcie finansowe. Współprowadzenie Muzeum przez dwa podmioty, w
tym Ministerstwo Kultury nie
tylko pozwoli na lepsze funkcjonowanie instytucji, ale wzmocni
rangę muzeum na arenie ogólnopolskie i międzynarodowej.
Pomoc Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi
niebagatelne wyróżnienie. Daje
też nadzieję na rozwój. Od tej
pory muzeum będzie finansowane przez ministerstwo i powiat grójecki. Muzeum zyska
również możliwość sięgania po
dotacje celowe ministerstwa
poza konkursem.
Więcej informacji o muzeum
na www.muzeumpulaski.pl
Inf. Muzeum
im. K. Pułaskiego

Dotacje dla mazowieckich samorządów Pieśni wygnanych
na infrastrukturę drogową
i piosenki filmowe
T
M
rzy powiaty i siedem mazowieckich gmin otrzymało dotację w wysokości 13 598 188 zł w
ramach wieloletniego rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019. Umowy z przedstawicielami samorządów podpisał Wojewoda
Mazowiecki na spotkaniu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W jego trakcie Wojewoda
wręczył też promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych sześciu gminom i jednemu powiatowi na kwotę ponad 11 mln zł.

Umowy na przyznanie dotacji w
ramach programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej podpisały m.in. gminy z naszego regionu:

- Jastrzębia (przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Lesiów) –
dotacja w wysokości: 1 281 537 zł,
- Gózd (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn – ul.

Szkolna) – dotacja w wysokości:
341 982 zł,
- Warka (rozbudowa ul. Niemojewskiej, ul. Wąwóz oraz ul. Solec)
– dotacja w wysokości: 1 347 105 zł.

Susza – komisji wciąż mało

wego Instytutu Badawczego w Puławach, który prowadzi monitoring
suszy, na 2478 gmin w Polsce aż
2329, tj. w 93,99% z nich jest zagrożonych suszą rolniczą w uprawach
zbóż jarach. W odniesieniu do zbóż
ozimych dotyczy to 91,36 % gmin,
krzewów owocowych – 90,4%, w
uprawach truskawek – 90,11 %. W
innych uprawach procentowy udział
gmin zagrożonych suszą rolniczą wynosi odpowiednio: dla roślin bobowatych – 76,27 %, dla warzyw gruntowych 64,16 %, drzew owocowych
– 62,87 %, tytoniu – 60,37 %, dla
upraw rzepaku i rzepiku – 50,52 %.

M

inister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski ponownie apeluje
o powoływanie komisji do szacowania strat w gospodarstwach,
które ucierpiały z powodu suszy. Szef resortu prosi rolników, aby
zwracali się do urzędów gmin o kierowanie w tej sprawie wniosków
do wojewodów. Do wniosków o oszacowanie strat rolnicy nie są zobowiązywani do składania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.
Oszacowanie strat musi być zakończone przed zebraniem plonu głównego, a tylko w 1/3 zagrożonych suszą gmin pracują komisje. Aktualnie
szacowane są straty w 693 gminach
zagrożonych suszą rolniczą. W gmi-

nie może pracować kilka komisji.
Po zakończeniu prac komisji określona zostanie wielkość pomocy dla
poszkodowanych rolników.
Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwo-

uzeum Witolda Gombrowicza i Kameralne Lato zapraszają na koncert niezwykłego wykonawcy śpiewającego niezwykłe utwory. W piątek 6 lipca we Wsoli wystąpi Gerard Edery, pieśniarz inspirujący się folklorem z
różnych stron świata, gitarzysta, kompozytor, znawca muzyki
etnicznej i filmowej.

Edery sam jest
człowiekiem wielu
kultur – urodził się
w Casablance, wychowywał w Paryżu oraz Nowym
Jorku. Najbardziej
znany jest jako
wykonawca pieśni
Żydów sefardyjskich, których w
XVI wieku wypędzono z Europy.
Ich potomkowie
zachowali swą odrębność kulturalną, a pieśni są
jej bodaj najważniejszym przekazem. Słychać w nich wpływy
muzyki hiszpańskiej, arabskiej,
greckiej i bałkańskiej. Stanowią
niezwykłą mieszankę żywiołowej
energii brzmienia i melancholii.
Edery jest jednym z najbardziej
znanych wykonawców tego gatunku, laureatem „Sephardic
Musical Heritage Award”.
Jest absolwentem Manhattan School of Music w Nowym
Jorku, występował w wielu ważnych miejscach muzycznych, m.
in. Carnegie Hall, Lincoln Center, Florence Gould Hall (Nowy
Jork), Geneva Music Academy
(Genewa), The Kimmel Center
(Filadelfia), Holocaust Museum
(Waszyngton); Seiji Ozawa Hall

(Tanglewood); Fez
International Festival of Sacred Music
(Maroko); Festival
Cervantino
(Meksyk), Jewish Music
Festival
(Amsterdam), gdzie Edery
był również członkiem jury.
Gerard
Edery
współpracował
z
wieloma wybitnymi
muzykami, takimi
jak Glen Velez, Ara
Dinkjian, Alberto Mizrahi, Jamie
Haddad, Aruna Sairam, Hamza
El Din, Munir Bashir czy George
Mgrdichian. W wytwórni Sefarad
Records wydał 17 płyt, a w tym
najbardziej znaną „Sephardic
Songbook”.
Koncert jest wydarzeniem towarzyszącym 11. Ogólnopolskich
Spotkań Filmowych Kameralne
Lato, więc w Muzeum Witolda
Gombrowicza artysta oprócz
pieśni sefardyjskich wykona także utwory filmowe.
Początek koncertu w piątek, 6
lipca o 18. Wstęp wolny.
Bezpłatny dojazd z Radomia
do Wsoli: zbiórka o godz. 17.20
na przystanku Chrobrego/ Czysta
(kier. Michałów). Powrót po koncercie, około godz. 19.30.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

L

okalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” mimo wakacji i sezonu
urlopowego przygotowała bogatą ofertę dla mieszkańców obszaru objętego Lokalną
Strategią Rozwoju (gminy: Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia- Letnisko, Kazanów, Pionki,
Miasto Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów oraz Zwoleń). Obszar objęty LSR zamieszkuje niemal
100 tys. osób. Ciężko jest dotrzeć z informacją do wszystkich. Niemniej jednak podejmowane są inicjatywy, które mają na celu integrację i animację społeczności lokalnej. Ważne jest stworzenie warunków do spotkania i ciekawego spędzenia czasu- alternatywnie
dla telewizji bądź komputera.

Jeszcze do końca lipca wszyscy amatorsko zajmujący się
fotografią mogą wziąć udział
w konkursie fotograficznym
„Dziedzictwo i Rozwój – LGD
w obiektywie”. Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: Obiekt architektoniczny; Walory przyrodnicze;
Dziedzictwo kulturowe.
Tradycyjnie już, w wakacje,
LGD wychodząc naprzeciw
wszystkim miłośnikom aktywnego wypoczynku- pla-

nuje spływ kajakowy Wisłą, a także rajd rowerowy
po zakątkach LGD.
Usatysfakcjonowani będą
zapewne również fascynaci
rękodzieła i prac manualnych.
To dla nich przygotowywane są warsztaty- florystyczny
oraz plastyki obrzędowej.
Wszystkim zainteresowanym aplikowaniem o środki
EFRROW w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przypominamy, że
najbliższy nabór wniosków o
przyznanie pomocy planowany jest na jesień br.
O szczegółach tych i pozostałych działań LGD „Dziedzictwo i Rozwój” można dowiedzieć się, zaglądając na stronę
www.dir.zwolen.com bądź
na fanpage stowarzyszenia.
Polub nas i bądź na bieżąco. Zapraszamy.

Jastrzębie na 3. miejscu w Tatry Cup 2018
W

dniach 24-28.06.2018r w Zakopanem odbył się Międzynarodowy Turniej Tatry Cup
2018, w którym wystąpiło 147 drużyn z Polski i z zagranicy. W kategorii wiekowej U-13,
w której UKS Jastrząb Głowaczów walczył, wystąpiły 22 zespoły podzielone na trzy grupy,
dwie po 7 i jedna 8 drużynowa.

- Rozgrywki grupowe toczyły się
dwa dni, my po czterech zwycięstwach, jednym remisie i jednej
porażce, zajęliśmy drugie miejsce
i tym samym awansowaliśmy do
kolejnej grupy czterodrużynowej,
z której do półfinału mogła awansować tylko pierwsza drużyna.
Po ciężkich bojach wygraliśmy z
Notecianką Pakość I 2:0 z Orłem
Sidzina 4:0 i Błękitnymi Owińska
3:0. Awans do najlepszej czwórki
stał się faktem, opowiada trener
Piotr Bolek. Niestety w półfinale

za mocny okazał się zespół Górnika Wałbrzych, z którym Jastrząb
przegrał 0:3. Pozostała więc walka o 3. miejsce w turnieju. Na
przerwę młodzi piłkarze z Głowaczowa schodzili w nie najlepszych
nastrojach, przegrywali z Orlikiem
Rajcza 0:2. – w drugiej połowie
chłopcy pokazali charakter, wolę
walki i po bramkach Maćka Pawlika doprowadzili do remisu 2:2,
relacjonuję P. Bolek. W rzutach
karnych skuteczniejsi są zawodnicy z Głowaczowa, strzelają celnie

3 razy, przeciwnik zdobywa tylko
2 bramki. Oprócz sukcesu całego zespołu wyróżnienie spotkało
także Antka Stępnia, który uznany
został za jednego z najlepszych zawodników całego turnieju. Przez
wszystkie dni pobytu w Zakopanem panowała „angielska” pogoda, było zimno i padał deszcz. Trener i zawodnicy dziękują wójtowi
Małaśnickiemu za udostępnienie
gminnego autokaru oraz sponsorom, bez których wsparcia wyjazd
na turniej byłby niemożliwy.
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Jadar Family Drift 4 w Jedlińsku

N

awet kapryśna pogoda nie była straszna tłumom fanów
driftu i motoryzacji, które pojawiły się w niedzielę 24
czerwca w Jedlińsku, gdzie już czwarty rok z rzędu odbywał się
MotoPiknik połączony z akcją charytatywną „Jadar Family Drift
4 Jedlińsk 2018”. Tygodnik OKO od samego początku jedlińskich driftów jest patronem medialnym imprezy.

Impreza na stałe wpisał się w
kalendarz wydarzeń gminy Jedlińsk i odbywa się w ostatnią niedzielę czerwca. Główna atrakcją
eventu jest drift, czyli pokazowa
jazda specjalnie przebudowanym
samochodem w kontrolowanym
poślizgu. Każdy uczestnik imprezy mógł na własnej skórze poczuć trochę adrenaliny siadając
w fotelu pasażera takiego auta,
wystarczyło wykupić bilet taxi
drift. Cały zebrany w ten sposób
dochód, czyli ponad 16 tys. zł,
trafi do 22-letniego Jarka z gminy Jedlińsk, który porusza się
na wózku inwalidzkim. Chłopak,
jest wielkim fanem motoryzacji,
w tym oczywiście driftu, i kilka
lat temu zrobił prawo jazdy. Po
wyposażeniu jego samochodu
w specjalne urządzenie, Jarek
może go samodzielnie prowadzić,
jednak potrzebuje pomocy przy
wsiadaniu i wysiadaniu. Zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalnego fotela.
Dzięki temu Jarek zyska większą
samodzielność.
Na parkingu przy ośrodku sportu i rekreacji w Jedlińsku, który
tego dnia służył za tor samochodowy, driftowało ponad 20 samochodów osobowych oraz, co było
nowością na tegorocznej edycji
imprezy, trzy 700-konne ciągniki
siodłowe.
W niedzielne popołudnie na tor
w Jedlińsku wyjechał też monster
truck, a na płycie boiska wylądował śmigłowiec, który zabrał
w loty widokowe kilkudziesięciu
uczestników imprezy. Z mniejszych maszyn można jeszcze było
zobaczyć gokart z silnikiem od ścigacza, quady oraz motocykle. Jak
co roku klub „Dobre bo włoskie”
przyjechał do Jedlińska z wystawą
statyczną włoskich aut.
Jak przystało na piknik rodzinny, znalazło się także coś dla
dzieci – wesołe miasteczko. Natomiast starsi mogli np. zajrzeć na
stoiska pilota motoparalotni czy
Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie
żołnierze prezentowali sprzęt
i uzbrojenie wojskowe.
Co roku w trakcie imprezy prowadzona jest także zbiórka krwi
w. Przez kilka godzin w krwiobusie Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Radomiu ten bezcenny lek

oddało 23 osoby, co dało ponad
10 litrów krwi.
Patronat honorowy nad imprezą objął m.in. Wójt Gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz.

