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Kosztowna
„melina”

Zielone szkoły, obozy letnie

wycieczki do Wilczego Szańca i inne atrakcje

tel. 609 933 434

zadzwoń, wyślemy katalog,
przygotujemy indywidualną ofertę!
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Firma KORDAS Kozienice,
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Burmistrz Miasta Pionki
Romuald Zawodnik uznany za winnego

S

ąd Okręgowy w Radomiu w dniu 5 października 2017 r. wydał wyrok – Zawodnik
winny zarzucanych mu
czynów, czyli nazwania
biura Stowarzyszenia
Tele-Pion „meliną”.
Romuald
Zawodnik w dniu 16 czerwca
2016r. podczas spotkania
z mieszkańcami Pionek w
Miejskim Ośrodku Kultury nazwał siedzibę stowarzyszenia meliną. Prezes
Tele-Pion pisemnie wezwał
burmistrza do publicznych
przeprosin, ale pomawiający zbagatelizował sprawę uważając, że jego wypowiedź nie mogła nikogo
obrazić. Sprawa trafiła do

sądu i w dniu 7 czerwca
2017 r. Sąd Rejonowy w
Zwoleniu II Wydział Karny
orzekł, że burmistrz miasta
Pionki Romuald Zawodnik
nie miał prawa nazywać siedziby Stowarzyszenia Tele-Pion meliną.
Zawodnik oczywiście odwołał się od wyroku. Jednak
Sąd Okręgowy uznał winę
oskarżonego Romualda Zawodnika. Sąd warunkowo

umorzył postępowanie na
okres próby 1 roku i zasądził
kwotę 1000 zł tytułem nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Tele-Pion Osiedlowa Telewizja Kablowa oraz zwrot
kosztów sądowych. Warunkowe umorzenie postępowania oznacza, że jeżeli
sprawca w okresie próby
ponownie popełni przestępstwo, to umorzone postępowanie zostanie podjęte.

2

TYGODNIK

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

21(358) 9 listopada 2017

Tragiczny pożar

J

edna osoba poniosła śmierć w pożarze drewnianego
budynku mieszkalnego położonego w miejscowości
Ostrówka gm. Kazanów.

Do zdarzenia doszło ok. godz.
3.15 w dniu 04.11.2017 roku, a
ofiarą okazał się 77 - letni mężczyzna. W chwili dojazdu służb
ratowniczych pożarem objęty
był cały budynek oraz bok samochodu osobowego zaparkowany
obok mieszkania. W działaniach

gaśniczych brały udział 3 zastępy z Komendy Powiatowej PSP
w Zwoleniu oraz jednostki z OSP
Kazanów (2 zastępy) i OSP Kowalków. Przyczyna pożaru nie
została ustalona, dochodzenie
w sprawie prowadzi Policja.
KP PSP Zwoleń

Zwoleń. Włamywacz z prochami

7

listopada Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu zatrzymali młodego mężczyznę podejrzanego o włamanie. Pech chciał, że 18 – latek miał przy sobie środki odurzające. Teraz odpowie za włamanie i posiadanie narkotyków.
Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
18 – latek to mieszkaniec
gminy Zwoleń. W trakcie wykonywanych przez policjantów
czynności, mężczyzna przyznał
się do kolejnego włamania,

kradzieży i uszkodzenia mienia. Straty oszacowano na
2 tyś. złotych.
Agnieszka Kołdej
KP Zwoleń

LIST DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo!
Na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Kozienice radni z Forum
Ziemi Kozienickiej głosowali za podniesieniem podatku od nieruchomości. Wnosił o to Pan Burmistrz Tomasz Śmietanka. Z tego
powodu wzrosną stawki od nieruchomości, mieszkań i budynków,
które będą musieli zapłacić mieszkańcy naszej gminy w 2018 r.
Są jednak tacy, którzy twierdzą, wbrew faktom, że nie ma podwyżki, tylko obniżka podatku, który podwyższył Minister Finansów.
Taką wodę z mózgu próbują robić ludziom radni, którzy głosowali
za podwyżką. Tak próbuje to przedstawiać Pan Burmistrz.
A jak jest naprawdę? Mówić o tym, że Burmistrz Kozienic i radni
z Forum nie podnieśli podatku od nieruchomości, to tak jakby mówić, że ziemia jest płaska. Wszyscy ci, którzy dali się oszukać propagandzie Burmistrza i radnych z Forum przekonają się w przyszłym
roku, jak im nowe decyzje podatkowe przyjdą z wyższymi kwotami.
Minister Finansów natomiast uniemożliwił Panu Burmistrzowi
podniesienie podatków jeszcze bardziej, ponieważ wydał zarządzenie o maksymalnych stawkach podatkowych. Zapisał w tym zarządzeniu górne granice podatku od nieruchomości, których Burmistrzowi i Radzie Gminy nie wolno przekraczać. Na szczęście, że tak
się stało bo byśmy w Kozienicach mieli jeszcze większe podwyżki
podatków.
Jaki jest cel podwyżki podatków zafundowanych przez Pana Burmistrza i radnych z Forum Kozienickiego? Na sesji, która wszyscy
mogli oglądać w telewizji, mówiono o tym, że pieniądze z podwyższonych podatków pójdą na podwyżki dodatków dyrektorskich
w szkołach w Kozienicach. To ja się pytam, co z podwyżkami dla
nauczycieli tych szkół? To oni uczą nasze dzieci, to o nich powinny pamiętać władze Kozienic. Jaka w tym wszystkim jest logika
Pana Burmistrza, że dba tylko o dyrektorów. Jeśli już podniósł nam
podatki, to powinien przeznaczyć je na podwyżki dla nauczycieli,
a nie dyrektorów.
Mieszkańcy niech pamiętają kto podniósł nam podatki, które będziemy płacić wyższe w 2018 r.
Czytelnik
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25.

października 2017 r.
uczniowie z Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach dzięki
uprzejmości p. Przemysława
Maksyma, Specjalisty w Biurze Prasowym KPRP, mieli zaszczyt zwiedzić Pałac
Prezydencki w Warszawie.

P. Maksym przybliżył młodym
dziennikarzom z Zielonego pracę
prezydenckiego Biura Prasowego. Zgodził się również na krótką konferencję prasową, a także
przyjął zaproszenie do Zespołu
Szkół w Pionkach. Wizyta w Pałacu Prezydenckim to cenne doświadczenie dla uczniów realizujących program nauczania języka
polskiego z innowacją dziennikarską. Wycieczka obejmowała
również zwiedzanie Warszawy.
Uczniowie poznawali historię
zabytków naszej stolicy, m.in. Za-

Biuro ogłoszeń i reklamy: 512 495 193,

reklama@tygodnikoko.pl

mku Królewskiego, Archikatedry
św. Jana Chrzciciela, Barbakanu,
Pomnika Małego Powstańca,
Grobu Nieznanego Żołnierza.
- Moim zdaniem zwiedzanie
Pałacu Prezydenckiego to znakomity pomysł – wspomina Natalia

Noga z klasy 2ft. - W czasie wycieczki pogoda nas nie rozpieszczała. Było zimno i padało. Ale
czyż Warszawa nie jest najpiękniejsza w deszczu? – dodaje Julka
Krajewska z klasy 3ft.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji
3-go
Maja
3
ogłasza
przetarg
nieograniczony na „Wykonanie przyłącza c.o. i c.c.w. od budynku
Mickiewicza 1 do budynku Radomska 56 w Kozienicach”.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni
Mieszkaniowej celem pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan
Michał Kusio pok. nr 4, tel. 48 614-56-36 lub 48 614 58 74 wew.44.

Termin składania ofert upływa
z dniem 22.11.2017r. godz.10:00.

Już jest!

Nowy serwis edukacyjny dla chorych na RZS
końcem października br. wystartowała, długo wyczekiwana przez pacjentów zmagaZsywna
jących się z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) i ich bliskich, nowa responstrona internetowa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „RZS Porozmawiajmy”.
www.rzsporozmawiajmy.pl

- Jest to pierwsze takie narzędzie dostępne na rynku, na
które my jako pacjenci bardzo
długo czekaliśmy - mówi Monika
Zientek, Prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej
„3majmy się razem”, partner
kampanii edukacyjnej „RZS Porozmawiajmy”.
Nowy serwis to nie tylko
sprawdzone źródło wiedzy ale
również wyjątkowe miejsce wymiany doświadczeń pacjentów i
lekarzy, w którym każdy znajdzie
coś dla siebie.

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

redakcja@tygodnikoko.pl

www.tygodnikoko.pl

Pałac Prezydencki w deszczu jest najpiękniejszy!
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Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucji
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Radny Kuźniak od paru minut delektował się białą kawą
w kafejce Eden. Kawiarnia
ulokowana była w ciągu budynków położonych vis-à-vis
komunalnej pływalni Orka.
Eden od jakiegoś czasu był
miejscem spotkań jelenickich
radnych, należących do klubu
antyklakierów i spiskowców;
jak sami o sobie mówili z humorem i szczyptą ironii. Antyklakierów, bo nie należeli
do większości w radzie, bezkrytycznie popierającej burmistrza Jelenic. Spiskowców,
bo taką łatkę, gdzie tylko
mógł starał się im przyklejać
Mleczko.
Dzisiaj do Edenu miał
wpaść jeden z antyklakierzystów, radny Marcin Belter. O
siedemnastej umówił się z
nim Kuźniak. Mieli pogadać o
czymś ważnym, o czym Kuźniak nie chciał mówić przez
telefon. Czekając na Beltera
Kuźniak zastanawiał się.
Zdawał sobie sprawę z tego,
że nie jest w stanie przewidzieć reakcji kolegi. Materiał,
który dostał w zeszłym tygodniu od redaktora Tomasza
Tymkowskiego, to istny dynamit. - Jeśli Marcin poleci z
nim od razu do prokuratury?
Albo napisze o tym u Zygmunta w Kurierze Jelenic?
To Tymkowski mnie przeklnie
i nic mi już nigdy nie powie.
Te i inne obawy nie dawały
spokoju Kuźniakowi odkąd
postanowił, że podzieli się tajemnicą z Belterem, którą w
zaufania przekazał mu Tymkowski.
– Trudno, już za późno! –
syknął Kuźniak i mruknął pod
nosem – O wilku mowa! Już
jest. Chociaż raz się nie spóźnił.
- Czołem! – rzucił na przywitanie Belter, podchodząc
do stolika, który zajmował
Kuźniak. – Nie spóźniłem
się… chyba? – dodał.
- Tym razem nie – odparł
Kuźniak i uścisnął wyciągniętą w jego kierunku dłoń
Beltera, po czym zagaił kurtuazyjnie. – Proszę, siadaj
Marcin. Kawę, taką jaką lubisz, już ci zamówiłem. Zaraz ci przyniosą – dodał, po
czym przeszedł błyskawicznie
do sedna sprawy. - A teraz
słuchaj uważnie, zanim się
rozmyślę. Pokażę ci zaraz pewien dokument i chcę poznać
twoją opinię na temat jego
treści. Tylko musi to zostać
między nami! – stwierdził kategorycznie Kuźniak. W tym
samym momencie wyjął ze
skórzanej aktówki niebieską
teczkę i położył ją na stoliku
przed Belterem.
– Tylko do twojej wiadomości! Marcin, to jest warunek.
Dajesz słowo?!
- Staszku, masz moje słowo
– zapewnił solennie Belter.
- Ten dokument dostałem
od znajomego dziennikarza.
Na jego podstawie powstanie cykl artykułów, ale na
razie trwa weryfikacja jego
zawartości. Na moje oko to
przeciek z jakiejś rządowej
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szemrany
raj
powieść szkatułkowa - political fiction
agencji, ale ocenę zostawiam
tobie.
Belter – wsłuchując się w
każde słowo wypowiadane
przez Kuźniaka – wyjął z niebieskiej teczki plik zapisanych
kartek A-4 spiętych zszywaczem w jeden pakiet. Przejrzał pobieżnie kilka z nich.
Zatrzymał wzrok na ostatniej.
Jeszcze raz wrócił do początku. Śledził wzrokiem tekst na
drugiej i trzej stronie dokumentu. W końcu uśmiechnął
się i oznajmił.
- Chyba, tak na 90%, masz
Staszku rację. Ten dokument
sprawia wrażenie urzędowego. Układ treści i użyte
zwroty wskazują na to. Oczywiście, brak jest szaty graficznej, charakterystycznej dla
tego typu dokumentów, ale
to zrozumiałe.
- Tak też myślałem – wypalił Kuźniak i ciągnął dalej. –
Przeczytałem to opracowanie
uważnie, niektóre fragmenty
dwukrotnie. I jestem tym
porażony. Dla mnie oznacza
to jedno - rzecz jasna, jeśli
te rewelacje potwierdzą się
w śledztwie dziennikarskim
prowadzonym przez mojego znajomego, który dał mi
te kwity - Marcin, żyjemy w
grajdołku, w którym żadne
zasady nie obowiązują, liczy
się tylko kasa i władza, która
służy do wyciągania jeszcze
większej kasy. Łudziłem się,
że Mleczce i jego klakierom
w radzie o coś naprawdę chodzi. Że mają swoją, odmienną
od naszej, wizję racji gminy i
dążą konsekwentnie do jej
realizacji. Teraz nie mam złudzeń. Sorry, trochę patetycznie to zabrzmiało, ale musiałem wyrzucić to z siebie.
Po tej wypowiedzi Kuźniak
zawiesił na chwilę głos i spoglądał badawczo na Beltera.
Był ciekaw jego reakcji. Belter pokiwał głową, na znak,
że zgadza się z opinią kolegi,
i nieco obojętnym tonem zauważył:
– Hm, Staszku rozumiem
twoje emocje, ale pozwól, że
coś ci opowiem, co pozwoli ci
– jak sądzę - spojrzeć na to z
nieco innej perspektywy. Następnie zrobił krótką przerwę
na łyk kawy z filiżanki, którą
przed chwilą postawiła przed
nim kelnerka, i rzekł:
- Czytałem o tym… już nie
pamiętam dokładnie, ale
chyba u Łysiaka. W każdym
bądź razie rzecz dzieje się
XIX-wiecznej Anglii. Rozmawiają ze sobą jakiś wysoko
postawiony angielski lord i
szpieg na służbie brytyjskiej.
Ten pierwszy przekonuje tego
drugiego na temat racji, jakie stoją za ich działaniami i
mówi do niego mniej więcej
tak: „- Nie mów mi, że nie interesuje cię polityka. – Nie,

Rozdział 6

Frazes

jest mi obojętna – odpowiada tamten. – A Anglia? – pyta
lord, a szpieg mu na to: - Dla
każdego Anglia to zupełnie
coś innego. Dla ciebie lordzie, Anglia to twój ministerialny stołek. Bez tego Anglia
obchodzi cię tyle co nędzarza, który widzi Anglię w kawałku wołowiny. Co zostaje?
Frazes.”
- Co chcesz przez to powiedzieć, Marcin? – spytał Kuźniak.
- Że dla Mleczki i spółki
możliwość oddziaływania na
lokalną rzeczywistość z racji
sprawowanych funkcji oznacza zupełnie coś innego niż
dla nas. Stołek burmistrza,
czy radnego to dla nich okazja do czerpania takich lub innych korzyści. I tego nie zmienisz, choćbyś na sesjach rady
góry przenosił. Ale to nie jest
najgorsze. Najgorsze jest to,
że w ten sposób władzę postrzega większość ludzi. Jeśli psioczą na Mleczkę i jego
kumpli, to tylko dlatego, że
chcieliby być na ich miejscu.
Co zostaje?
- Frazes? Chyba nie chcesz
powiedzieć, że to co robimy
jako radni nie ma sensu?!
- Nie, tego nie mówię. Chcę
tylko zwrócić ci uwagę, że
twoja egzaltacja wywołana
lekturą dokumentu, który mi
pokazałeś, jest niepotrzebna.
Długo to trwało zanim sam
do tego doszedłem. Mimo
to, nazbyt często wpadam w
pułapkę emocjonowania się
polityką; zarówno lokalną,
jak i krajową.
- Tak zupełnie niepotrzebnie? Marcin! – rzucił prowokacyjnie Kuźniak.
- I tak, i nie. To zależy, czy
jest cień szansy na skruszenie muru ignorancji i strachu
tych, którzy trzęsą portkami
przed „grupą trzymającą Jelenice” – odrzekł Belter.
- Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne
metody należy spróbować i
tej.
- Piłsudski?
- Tak – odparł z zadowoleniem Kuźniak.
- Wolę tę wypowiedź naczelnika, w której wyłożył w
rozmowie z hrabią Skrzyńskim swój program polityczny.
- „Program najprostszy z
możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio”. To miałeś na myśli?
– Dokładnie – odparł Belter, po czym pospiesznie dodał:
- I dlatego mości radny

proponuję, abyśmy zajęli się
tym, co wynika z przyniesionego przez ciebie dokumentu. Co możemy i powinniśmy
zrobić z tą wiedzą?
- Na razie nie mam pomysłu. Dziennikarz prosił mnie
tylko, abym drążył na sesjach
sprawę nabywania przez naszą gminę działek do zasobu
komunalnego. Od kogo? Za
ile? Jakie ma być ich przeznaczenie? I takie tam – odparł
Kuźniak.
- Jasne. Czyli do czasu
upublicznienia sprawy, powinniśmy spróbować ustalić,
czy informacje dotyczące Jelenic mają pokrycie w tym,
co w świetle dokumentu robił Mleczko i co udało mu się
przepchnąć przez radę gminy.
Dobrze rozumiem?
- Tak to sobie - mniej więcej
- wyobrażam.
- Ok. To mamy jasność. I to
jest, jako radnych, nasza odpowiedzialność.
- Zaraz. Ty tak mówisz, jakbyś przestudiował cały dokument.
- Wystarczyła mi lektura
trzeciej strony i przypuszczam, a nawet mam prawie
pewność, z czym dalej się zetknę w tym opracowaniu.
- O czym mówisz?
- O tym, co w każdej analizie, nazwijmy to umownie
urzędowej, jest najważniejsze.
- Co takiego?
- Wnioski, które są na początku dokumentu, a nie na
końcu. A te są jednoznaczne.
Posłuchaj jeszcze raz, co tu
jest napisane:
„Jak wynika ze zgromadzonych danych, Roman Sobczyk
wręczał korzyści majątkowe
w wysokości odpowiadającej
10-15 % wartości kontraktowego przedmiotu każdej z
inwestycji w zamian za uzyskiwane zamówienia. W ten
sposób w okresie od 20122016 firmy, których właścicielem lub udziałowcem jest
Roman Sobczyk wygrywały
przetargi na wykonanie wie-
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lomilionowych
inwestycji
takich, jak: 1) rozbudowa
Zakładów Zbrojeniowych w
Radomsku, 2) modernizacja
Wodociągów Komunalnych w
Radomsku, 3) budowa Szkoły
Muzycznej w Radomsku, 4)
budowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Jelenicach,
5) modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Radomszczańskiej, 6) budowa Kompleksu
Sportowego w Makowicach
Warszawskich.”
- No, dobra. Czytałem to i
trudno uwierzyć, że tak się
działo w samorządzie radomszczańskim i jelenickiem.
Jeszcze raz przeanalizuj to
wszystko w domu. Spotkajmy
się za dwa dni i wtedy postanowimy, co dalej – zaproponował Kuźniak.
- Staszku, jak sobie życzysz.
To nie jest sprawa na dziś. Poczytam i dam ci znać.
- Zadzwoń. Wstępnie przyszły tydzień.
- Dobra, zamknijmy ten temat. Piwo? – zaproponował
Belter.
- A może po koniaczku? –
zaproponował Kuźniak.
- Zamówię! – wyrwał się
Belter, wstał i podszedł do
bufetu. Złożył zamówienie i
wrócił na miejsce.
***
Przed zakończeniem spotkania w Edenie Kuźniak jeszcze raz wezwał Beltera do
zachowania tajemnicy. – Nie
nagłaśniaj tego. Nie gadaj o
tym z Zygmuntem. Dla dobra
sprawy nikt nie może się dowiedzieć! A w szczególności
o tym, co tam jest napisane
o związkach „pezeciarzy” z
sądem w Jelenicach, bo to
mam być odrębnie prezentowane opinii publicznej.
- Staszek, nie powtarzajmy
plotek!
- I tego się trzymajmy – potaknął Beltar.
- Ha, ha! Ale chyba powinniśmy zapytać, tak dla
przyzwoitości, jak to było ze
Szpilą. Nie mógł siedzieć na
dupie. Czy w końcu na nodze? – dodał.
Luther Faun
Cdn.
Ten i poprzednie rozdziały
na
stronie:
www.tygodnikoko.pl, w zakładce POWIEŚĆ!!!

REKLAMA
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Ślubowanie Klas I

25

października o godz. 16:30 Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce–
Letnisko zapełniła się dziećmi ubranymi w galowe
stroje. Towarzyszyli im rodzice, rodzeństwo, dziadkowie.
Okazją do spotkania w tak licznym gronie było Ślubowanie
uczniów klas I. Dzieci przedstawiły program artystyczny,
w którym zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie,
wokalne, a także taneczne. Brawurowo zatańczyły krakowiaka.
To był egzamin, który zdały na szóstkę.
Najważniejszym momentem
uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły oraz
pasowanie na uczniów, którego
dokonała wicedyrektor Ewelina Piecyk–Kowalska. W ten
sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona
uczniów naszej szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia dostali
okolicznościowe dyplomy.
Zgromadzone w sali gimnastycznej szkoły dzieci, usłyszały

wiele serdecznych życzeń od zaproszonych gości. Życzenia złożył
ksiądz kanonik Augustyn Rymarczyk. W imieniu organu prowadzącego głos zabrała pani sekretarz Gminy Teresa Fryszkiewicz.
Do życzeń dołączyła się Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Łyjak oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Garbatce-Letnisko Łukasz Majewski. Dzieci zostały obdarowane słodyczami, ponadto rodzice

każdej z klas pierwszych wręczyli
pomoce szkolne: piłkę, szachy i
warcaby. O pierwszakach pamiętali także starsi koledzy. Uczniowie klas trzecich własnoręcznie
wykonali dla młodszych kolegów
zakładki. O swoich dawnych wychowankach nie zapomniała też
pani Maria Grygiel - dyrektor
Samorządowego
Przedszkola.
Mimo że nie mogła być na samej uroczystości, odwiedziła
dzieci w szkole i wręczyła każdej klasie książkę i słodkości. Na
zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na przygotowany przez
rodziców poczęstunek.
W przygotowaniu uroczystości wychowawcom klas pierwszych pomogli uczniowie klasy
IV a, klas trzecich, a także panie
Agata Styczyńska, Renata Strzałkowska–Jędrasek i Monika Rodakowska. Pomoc techniczną zapew-

nili nauczyciele: Waldemar Langa
i Andrzej Suwała. Uroczystość
prowadził Przewodniczący Małego Samorządu Uczniowskiego Jakub Zawłocki. Wszystkim,
a zwłaszcza rodzicom serdecznie

dziękujemy. Naszym najmłodszym uczniom życzymy sukcesów
w nauce i radości w zdobywaniu
wiedzy.
Elżbieta Mazur i Danuta Matysiak
Fot. Monika Rodakowska

VI Mistrzostwa Szachowe o Puchar WANDALIZM
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko W GARBATCE-LETNISKO!

W

dniach 20 -21. 10.2017 roku w Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisku, odbyły się już VI
Szachowe Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. Celem turnieju jest
propagowanie tej niezwykłej dyscypliny wśród gier planszowych, jaką niewątpliwie są szachy!
Jako ciekawostkę warto by wspomnieć, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznaje szachy
za dyscyplinę sportu.
Na starcie wszystkich przybyłych
w imieniu Pana Wójta przywitała
Pani Magdalena Marszałek, życząc
zarazem zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy.
W tegorocznych mistrzostwach
wzięło udział dziesięcioro uczestników, rozgrywki toczyły się systemem kołowym oznacza to że „gra
każdy z każdym”. Tegorocznym
Szachowym Mistrzem okazał się
Pan Robert Węglarz, zdobywając
główną nagrodę - Puchar Wójta
Gminy Garbatka-Letnisko oraz szachy z Podlasia ręcznie malowane.
II miejsce zdobył Pan Paweł Janik,
natomiast III Pan Marcin Kołdej.
Wśród kobiet najlepszą uczestniczką okazała się Patrycja Grzywacz.
Laureaci otrzymali puchary oraz
medale ufundowane przez Wójta
Gminy Garbatka-Letnisko. Wśród
nagród znalazły się także szachy z
Podlasia ręcznie malowane, ufundowane przez Pana Andrzeja Kanię oraz książki ufundowane przez
Towarzystwo Szachowe.
Główne trofeum, zwycięzcy
wręczyła Pani Irena Piechocińska Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Garbatka-Letnisko. Organizatorem turnieju był Wójt Robert Kowalczyk, a nad sprawiedliwą rywalizacją czuwała zacna
komisja konkursowa w osobie
Pana Andrzeja Kani.
No cóż my ze swojej strony Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich
już dziś zapraszamy za rok na VII
Szachowe Mistrzostwa.
Agnieszka Dziewicka
Fot. Agnieszka Dziewicka

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Przykro nam poinformować, że na terenie placu budowy jednej z naszych inwestycji doszło do bardzo przykrego, a zarazem niepokojącego incydentu! Mowa tu o terenie Skweru im.
mjr Władysława Szymanowskiego, który obecnie jest w stanie
remontu. 23 października 2017 r. w godzinach nocnych, grupa
ludzi znacząco uszkodziła nowo zamontowaną fontannę. Młotkiem zostały zbite lampy ledowe wewnątrz obiektu, uszkodzono
także samą jego konstrukcję! Łączna wartość szkód jest znaczna!
Tym samym incydent zakwalifikowano jako przestępstwo. Inwestor poinformował o powyższym Policję! Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o wszelkie informacje odnośnie
potencjalnych osób, które mogły brać udział w zdarzeniu. Informacje należy kierować do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko lub
bezpośrednio na Posterunek Policji w Gniewoszowie.
Pamiętajmy, że ww. inwestycja służyć ma przede wszystkim
mieszkańcom, zatem powinniśmy wziąć za nią wspólną odpowiedzialność. Nie możemy tolerować tego typu aspołecznych zachowań na terenie Gminy Garbatka-Letnisko zwłaszcza, że koszty inwestycji w części pokrywane były przez nas - podatników!
Liczymy na Państwa pomoc!
Magdalena Marszałek
Fot. Magdalena Marszałek
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Promowaliśmy Eneę na Politechnice Warszawskiej Gratka nie tylko dla ornitologów

W

„P

taki środkowej Wisły”_ - to tytuł unikalnej publikacji
Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Została ona wydana przy wsparciu finansowym
Fundacji Enea.

ubiegłym tygodniu
wzięliśmy udział w
XX Targach Pracy
i Praktyk dla Elektroników
i Informatyków na Politechnice Warszawskiej, gdzie promowaliśmy Grupę Enea jako
atrakcyjnego pracodawcę.
Targi w Warszawie to okazja do
znalezienia utalentowanych studentów, którzy podjęliby pracę
w naszych jednostkach, przede
wszystkim w środkowo-wschodniej Polsce. Reprezentantki Enei
Wytwarzanie zachęcały do podjęcia pracy w Elektrowni Kozienice, która aktualnie buduje
mocny zespół specjalistów. Na
naszym stoisku prezentowany był również najnowszy film
z budowy bloku energetycznego
w Świerżach Górnych, który jest
kluczową inwestycją Grupy.
– Nasza obecność na targach w stolicy podyktowana
była chęcią zaprezentowania
marki tuż obok największych
polskich pracodawców. Możemy nieskromnie powiedzieć, że oferta Enei została
oceniona przez studentów
bardzo pozytywnie, co nas
ogromnie cieszy – powiedziała
Wioletta Stawarz z Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Enei
Wytwarzanie.
Agnieszka Patelka

Blisko 700 stron, mnóstwo
fotografii,
wykresów,
tabel
a przede wszystkim ogromna
ilość informacji o ptakach żyjących w dolinie środkowej Wisły.
To wszystko zawiera się w książce
„Ptaki środkowej Wisły” - przygotowanej i wydanej przez Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Temat
ten od dawna inspirował badaczy, stając się źródłem różnych
opracowań, ale wydana w tych
dniach publikacja jest pierwszym tak pełnym i kompletnym
obrazem. Prace nad nią trwały
kilkadziesiąt lat, zaangażowanych
w to było ponad 30 osób.
- Obserwacje prowadzone
były przez nas już od połowy
lat 70-tych XX wieku, sam pomysł na stworzenie publikacji
pojawił się w 2000 roku w gronie trzech osób- Henryka Kota,
Andrzeja Dąbrowskiego i mnie
– mówi Sławomir Chmielewski
z Mazowiecko-Świętokrzyskiego
Towarzystwa Ornitologicznego
– Prace ruszyły przy wsparciu
naukowym nieżyjącego już doktora Marka Kellera z SGGW, wyjątkowego przyrodnika i znawcy ptaków. Jego śmierć w 2012

roku skutkowała też przerwą
w przygotowywaniu publikacji,
wznowiliśmy je w czerwcu 2016
roku. Teraz możemy cieszyć się
już efektem finalnym.
Jak podkreśla Sławomir Chmielewski wydanie książki było możliwe dzięki zaangażowaniu się
w to przedsięwzięcie sponsorów,
wśród których znalazła się także
Fundacja Enea. Efekt robi wrażenie zarówno pod względem
treści, jak i szaty graficznej. To
prawdziwa gratka nie tylko dla
badaczy, ale też dla miłośników
przyrody, a wielką ozdobą książki
są znakomite fotografie zarówno prezentowanych ptaków, jak
i miejsc przez nie zasiedlanych.
Książka został wydana w nakładzie 1,5 tysiąca egzemplarzy. Ma
trafić między innymi do różnych
instytucji. Chcąc znaleźć się w jej
posiadaniu należy skontaktować
się z Mazowiecko-Świętokrzyskim
Towarzystwem Ornitologicznym.
Jak nam zdradził Sławomir
Chmielewski obecnie pracuje
on nad kolejną publikacją, tym
razem poświęconą ptakom żyjącym w Puszczy Kozienickiej.
Piotr Kutkowski

Wspólna akcja wolontariuszy z Enei Wytwarzanie i kozienickiego Caritasu

S

etki pluszaków przekazali wolontariusze z Enei Wytwarzanie
parafialnemu zespołowi Caritas z Kozienic. To efekt zbiórki
przeprowadzonej na terenie Elektrowni Kozienice. Teraz
zabawki trafią do dzieci z najbiedniejszych rodzinz regionu
kozienickiego.
–
Serdecznie
dziękuję
wszystkim pracownikom elektrowni, którzy wzięli udział
w akcji. Cieszę się, że pluszaki znajdą nowych właścicieli.
Mam nadzieję, że przyniosą
uśmiech na twarzach dzieci –
powiedział ks. kan. Władysław
Sarwa, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Kozienicach oraz
opiekun parafialnego zespołu
Caritas.
Przekazanie pluszaków to
początek współpracy wolontariatu Enei Wytwarzanie z kozienickim Caritasem. Kolejna
okazja do okazania wsparcia
pojawi się już w listopadzie.

– Przekazane przez pracowników elektrowni zabawki trafią do paczek świątecznych,
które Caritas przygotowuje
wraz z mieszkańcami naszego
regionu.
Już niedługo w Enei Wytwarzanie ogłosimy zbiórkę
kolejnych zabawek, a także
słodyczy i innych produktów
spożywczych, które trafią na
bożonarodzeniowe stoły – powiedziała Justyna Tkaczyk-Kurek, koordynator wolontariatu
w naszej spółce.
Mateusz Pułkowski
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Druga część ekologiczno- przyrodniczej akcji Enei Wytwarzanie
i Polskiego Związku Wędkarskiego. Szczupaki w Wiśle
P

onad 500 kilogramów szczupaków trafiło 19 października do Wisły w ramach akcji
zarybiania. Zorganizowali ją wolontariusze Enei Wytwarzanie wspólnie z Polskim Związkiem
Wędkarskim, a uczestniczyli w niej uczniowie nadwiślańskich szkół z gminy Kozienice.

Była to druga część akcji,
pierwsza została przeprowadzona wiosną, a składały się na nią
prelekcje i konkursy o tematyce
ekologicznej w szkołach podstawowych w Piotrkowicach i Wólce Tyrzyńskiej oraz w gimnazjum
w Świerżach Górnych, a także
wpuszczanie do Wisły malutkich,
mierzących około 3 centymetrów
szczupaków. Tym razem miejsce
było to samo – punkt widokowy
w Kępeczkach, natomiast szczupaki wyglądały zupełnie inaczej
– miały już od 30 do 40 centymetrów i słuszną wagę. Przywieźli
je w specjalnym basenie z natleniaczem przedstawiciele Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu Daniel Kowalski
i Jan Siwierski. Zanim jednak ryby
trafiły do wody uczniowie mogli

usłyszeć wielu informacji o ich
życiu, rozmnażaniu, o innych gatunkach żyjących w Wiśle. Potem
uczestnicy akcji przyglądali się
odławianiu, ważeniu, transportowaniu i wpuszczaniu dorodnych
już okazów do rzeki. Towarzyszyło temu ze strony uczniów wiele
komentarzy, a nawet okrzyków.
- W Kępeczkach wpuściliśmy około 200 kilogramów
szczupaków, teraz jedziemy
jeszcze dalej, by wpuścić kolejne 342 kilogramy – mówił
Daniel Kowalski z PZW.

Tego dnia uczniowie wzięli też
udział w konkursie przygotowanym przez PZW – wygrali w nim
Jan Łuczak i Mateusz Jabłoński
oraz nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursów plastycznych na temat Wisły. Nagrody odebrali
Weronika Szewc, Patryk Chodyń, Oliwia Brudnicka, Aleksandra Kudła, Karolina Leśkiewicz,
Wiktoria Szmit, Adam Zielony
i Leon Ośka.
Przedstawiciele szkół i PZW
otrzymali też dyplomy z podziękowaniami od Krzysztofa Figata,
prezesa Enei Wytwarzanie za aktywny i twórczy udział w akcji, a
dodatkową nagrodą była wydana w tych dniach przy wsparciu
Fundacji Enea publikacja Mazowiecko - Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego „Ptaki
Środkowej Wisły”.
Jeszcze jednym akcentem
tego mglistego, ale jednoczenie
pełnego znakomitej atmosfery
czwartku było wspólne pieczenie
kiełbasek przy ognisku.
Akcję sponsorowała Fundacja
Enea.
Piotr Kutkowski

Z Erasmusem z Kozienic do Portugalii Podróże kształcą

32

uczniów Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich kształcących
się w zawodzie technika elektryka i technika żywienia i usług gastronomicznych
zakończyło właśnie praktyki zawodowe w Portugalii.

Od 7. do 28. października
przebywali w campusie Intercultural Association Mobility
Friends w Barcelos oraz przez
tydzień nad Oceanem Atlantyckim w Povoa de Varzim. Wyjazd ten został sfinansowany
przez Komisję Europejską w ramach projektu Erasmus+ „Profesjonalizm - do tego dążymy na
praktykach w Portugalii”. Oprócz
zajęć na praktykach uczniowie
mieli zapewniony program kulturalny, w ramach którego odwiedzili między innymi Lizbonę,
Fatimę, Coimbrę, Porto, Valen-

ce and Tuy, Bragę, Esposende
oraz Ponte de Lima. Udział uczniów w projekcie pozwolił im
na połączenie realizacji praktyk
zawodowych
przewidzianych
programem nauczania Technikum z możliwością poznania
historii i kultury tego pięknego
kraju, doskonalenia języków obcych, zdobywania kompetencji
społecznych i innych.
Kolejna grupa kozienickich
techników zdobędzie nowe doświadczenia zawodowe w Portugalii już w marcu przyszłego
roku. Będą to tym razem me-

chanicy i ekonomiści. Kozienicka placówka realizuje projekty
zagranicznych praktyk zawodowych już od kilkunastu lat. Przez
ten okres z możliwości odbycia
kształcenia za granicą skorzystało kilkuset uczniów Zespołu.
W poprzednich latach oprócz
Portugalii kozieniccy uczniowie
zdobywali wiedzą praktyczną w Irlandii, Anglii oraz RFN.
W ramach innych projektów
europejskich szkoła współpracuje również ze szkołami z
Francji, Włoch, Węgier, Czech,
Niemiec i Austrii.

W

iedzą o tym wszyscy w szkole w Cecylówce-Brzózkiej i dlatego październik w tym roku był miesiącem wycieczek.

16 października 2017r uczniowie z PSP w Cecylówce-Brzózkiej
z nauczycielami i rodzicami pojechali na wycieczkę do Częstochowy. Sponsorem wyjazdu był
ks. Jerzy Dziułka. Była to nagroda
dla tych uczniów, którzy wzięli
udział w konkursie na wykonanie „Najpiękniejszego Różańca”.
16 października to dzień wyboru
papieża Polaka Jana Pawła II – w
tym roku wypada 39 rocznica .
Wszyscy wzięli udział we mszy

św. przed Cudownym Obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej-Królowej Polski, a następnie
dzieci złożyły swoje własnoręcznie wykonane różańce w Kaplicy Matki Bożej. Zwiedziliśmy
Muzeum 600-lecia Jasnej Góry,
Skarbiec, wały i Drogę krzyżową.
Każdy miał możliwość kupienia
sobie pamiątki. Pogoda nam dopisała, więc nie zabrakło także
lodów.
J.Furga
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Granica groteski została przekroczona
W

mieście Pionki o pracę trudno. Najchętniej rozchwytywane są stanowiska administracyjne, które stanowią pewnego rodzaju gwarancję zatrudnienia.
Oczywiście nabór na konkretne stanowisko odbywa się poprzez tzw. konkurs, a najlepszego kandydata wyłania komisja konkursowa powołana przez
burmistrza. Kilka dni temu ogłoszono wyniki naboru w drodze konkursu na stanowisko podinspektora wydziału podatków i opłat w Urzędzie Miasta Pionki.

I nie byłoby w tym nic zupełnie zaskakującego gdyby nie
fakt, że zanim komisja zebrała
się aby przepytać kandydatów
już znany był wynik konkursu.
Nic dziwnego skoro sam burmistrz powiedział: „Konkursy
na stanowiska są ustawione i
tak jest wszędzie, w ministerstwie, w województwie, w powiecie, gdziekolwiek w każdym
urzędzie niestety takie są konkursy”. Sam przyznał również
publicznie: „przyjąłem do pracy synową mojej kuzynki. Kuzynki, która wielu osobom załatwiła pracę (…). Zatrudniłem
w urzędzie żonę prywatnego
przedsiębiorcy, bo mu nie wypada u siebie, dla swojej żony.
Trzeci przypadek to kuzyn mojej żony, którego zatrudniłem
tam gdzie sobie nie radziłem,
bo jest brudno w mieście”.
Czyściej w mieście nie jest, a
ostatnio nawet radni podjęli
uchwałę o likwidacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Do pracy przyjął również
żonę chrześniaka, która pracowała w punkcie obsługi klienta
UM, a teraz wygrała konkurs
na podinspektora.
Na stanowisko podinspektora aplikowało w sumie 5 osób,
wszyscy z miasta Pionki, ale
tylko jedna kandydatka spełniała wymagania. Komisja konkursowa powołana przez Romualda Zawodnika uznała, że
tylko Ewa Kępińska-Dorociak
wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi ją
do pracy na stanowisku podinspektora oraz właściwego
wykonywania zadań.
I może gdyby nie teoria
„wszystkie konkursy są ustawione”, konsekwentnie wprowadzana w życie, inni mieszkańcy miasta mieliby szansę
na stabilne zatrudnienie. Niestety młodzi muszą radzić sobie sami. Wielokrotnie podczas publicznych wystąpień
burmistrz Zawodnik mówił, że
w mieście Pionki nie ma ludzi
wykształconych, ciężko znaleźć prawdziwego specjalistę,
ale po głębszej refleksji nawet
stwierdził, że wykształcenie
może i mają, ale nieprzydatne na dzisiejszym rynku pracy
w mieście Pionki.
Miasto zaciąga ponad
3 mln zł kredytu
Wszystko po zakończeniu kadencji, nawet potop. W Pionkach może nie potop, ale długi,
które spłacać będą mieszkańcy
przynajmniej do 2030 r. Miasto zaciąga kolejny kredyt z
odroczonym terminem spłaty.
Pierwsza rata – październik
2019 r.
24 sierpnia 2015 r. nastąpiła konsolidacja zaciągniętych
w latach wcześniejszych kredytów. Ten zabieg pozwolił
na odroczenie spłaty rat, tzw.
wakacje od spłaty aż do 2019r.

Kwota obsługi kredytu konsolidacyjnego wynosi ok. 2,4 mln
zł, a jego wysokość to 11,8 mln
zł. Wtedy Romuald Zawodnik
przekonując radnych mówił,
że ten „myk” finansowy pozwoli wreszcie na wykonanie
remontów chodników i ulic. W
krótkim czasie zmienił zdanie i
pieniądze „zaoszczędzone” na
konsolidacji przeznaczył na realizację innych pomysłów.
W październiku 2017 r. przyszła pora na kolejny kredyt.
Tym razem w wysokości blisko 3,2 mln zł, ale również z
odroczonym terminem spłaty
od października 2019 r. Ponad
2,5 mln zł będzie przeznaczonych na pokrycie tylko części
deficytu budżetowego za rok
2017, a pozostała kwota ma
sfinansować spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Akurat tak się składa,
że dokładnie tyle miasto miało
zapłacić w 2017 r. za konsolidację kredytów z 2015 r. Skonsolidowano żeby nie spłacać
wysokich rat w tej kadencji, a
okazuje się, że nawet na obsługę skonsolidowanego kredytu
zabrakło.
We wrześniu 2017 r. burmistrz poinformował radnych,
a za pośrednictwem lokalnych
mediów także mieszkańców o
tym, że chciałby wprowadzić
innego dostawcę ciepła. Zamiast ogrzewania węglowego,
ma pojawić się gazowe i dostawcą nie będzie już PWKC.
Nawet zlecone zostały już analizy finansowe tego przedsięwzięcia.
Niewiele wcześniej, za zgodą Rady Miasta postanowiono
obniżyć wartość majątku spółki miejskiej PWKC, zdaniem
władz miasta – zdecydowanie przeszacowanego i wówczas pojawiły się głosy, że taki
ruch może doprowadzić np.
do sprzedaży części PWKC. O
sprzedaży póki co mowy jeszcze nie ma, ale radni zostali
poinformowani o wprowadzeniu partnera kapitałowego.
„Podpisaliśmy nie tak dawno z
grupą kapitałową porozumienie analizy i przedstawienia
oferty współpracy z naszą spółką PWKC. Z analiz wydaje się,
że bardzo racjonalne byłoby
stopniowe wyłączanie głównego źródła ciepła jakim jest
ciepłownia węglowa na rzecz
pięciu źródeł rozproszonych
opartych na gazie i stworzenie
nowej sieci (…).Nowy operator
przejąłby zasilanie miasta w
ciepło w momencie wybudowania sieci rozproszonych, a
my bylibyśmy nadal właścicielem” – mówił Zawodnik.
Coraz częściej i głośniej słychać więc o tym, że miasto
Pionki nie ma wyjścia i najprawdopodobniej
dojdzie
jednak do kolejnego „myku”
finansowego i przekazania, od-

sprzedaży czy wprowadzenia
zewnętrznego operatora, który
w prezencie dla mieszkańców
wyremontuje bądź poprowadzi
nową sieć centralnego ogrzewania. Nikt oczywiście na tym
nie straci, będzie taniej, a operator jeszcze zarobi. Przeciwnicy obecnej władzy twierdzą, że
doszło już do sytuacji kryzysowej: wydatki są coraz większe,
planowane są nowe inwestycje
na które pieniędzy nie ma, dług
miasta znacząco nie maleje, po
zakończeniu kadencji przyjdzie
spłacać zamrożone kredyty, a
na nowe nie ma szans, majątku
do sprzedaży już właściwie nie
ma, więc pora sięgnąć po inne
narzędzia, czyli np. oddawanie
spółki miejskiej po kawałku
tzw. operatorom zewnętrznym. I tu dla potwierdzenia
warto dodać, że w dniu 7 listopada 2017 r. na terenie spółki
PWKC gościli przedstawiciele operatora zewnętrznego,
którzy dokonywali pomiarów
sieci.
Jest jeszcze problem związany z Miejskim Zakładem Usług
Komunalnych, który winny jest
wspólnotom mieszkaniowym
1,2 mln zł. Teraz ten dług przeszedł na stronę miasta Pionki
po tym, jak burmistrz uznał, że
najrozsądniej będzie przekazać gospodarkę mieszkaniową
pod skrzydła Urzędu Miasta.
Teraz z budżetu miasta trzeba
będzie wspólnotom, a więc
mieszkańcom bloków, oddać
ich pieniądze. Problem w tym,
że miasto nie posiada wolnego
miliona żeby dług uregulować.
Jest więc propozycja ze strony władz żeby dług oddać w
ratach rozłożonych na 3 lata.
Oczywiście bez żadnych odsetek za zwłokę. Władze miasta
mówią, że wspólnoty chętnie
zgodziły się na takie rozwiązanie, ale niestety nie do końca
jest to prawdą, ponieważ pieniądze te miały zostać przeznaczone na spłatę zaciągniętych

przez wspólnoty kredytów, np.
na ocieplenie i remont elewacji
bloków. Pieniędzy na kontach
wspólnot nie ma, miasto prosi
o możliwość spłaty w ratach, a
bank na zwrot kredytu czekał
przecież nie będzie. Wspólnoty, które mają największe zobowiązania nie chcą przystać
na propozycję ze strony Urzędu
Miasta. W końcu są to środki
pochodzące z kieszeni mieszkańców. Gdyby to mieszkańcy
wyszli z propozycją spłaty zadłużenia w ratach bez odsetek
na rzecz miasta, to z pewnością władze nie zgodziłyby się
na takie rozwiązanie. Każdy kto
spóźnia się z zapłatą podatku
od nieruchomości jest wzywany do natychmiastowego
uregulowania zobowiązania,
a za każdy dzień zwłoki wydział podatków i opłat nalicza
dłużnikowi odsetki.
Kadencyjne podwyżki
Nikt podwyżek nie lubi.
Chyba, że chodzi o podwyżki
wynagrodzeń.
Zdecydowanie milej jest usłyszeć, że za
coś zapłacimy mniej. Niestety
mieszkańcy Pionek płacą coraz
więcej za mieszkania, odpady,
wodę, ścieki, nieruchomości,
a wkrótce także wzrośnie cena
za ogrzewanie.
Od początku trwania tej kadencji podwyżek było kilka, a
wszystko zaczęło się od wzrostu wynagrodzenia dla Romualda Zawodnika oraz wysokości
diet radnych miejskich. Później
nastąpiła znacząca podwyżka
płac dla pracowników samorządowych różnych jednostek
– w 2014 r. pracownicy administracji „kosztowali” niewiele
ponad 4,5 mln zł rocznie, a już
w 2017 r. – ponad 7 mln zł.
Był też szereg podwyżek dotykający kieszeni mieszkańców
w sposób bezpośredni:
• 2 lutego 2015 r. radni podjęli uchwałę w sprawie odmowy zatwierdzenia stawek za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i odprowadzanie ścieków. Nie
zgadzali się na przyjęcie wyższych taryf – o 11 groszy za
wodę i o 50 gr za odprowadzanie ścieków za m³. Radni odrzucili proponowaną podwyżkę
podając jako powód odmowy
brak aktualnego wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji.
Wojewoda nie zgodził się z decyzją radnych i podwyżki zostały wprowadzone.
• 8 grudnia 2015 r. mieszkańcy otrzymali podwyżkę za odbiór odpadów komunalnych.
Podczas dyskusji nad przyjęciem uchwały padły słowa, że
nowe opłaty zostaną zmniejszone, o ile oczywiście miasto
upora się z finansowaniem odbioru śmieci od mieszkańców.
Oczywiście obniżki cen nie
było, był kolejny wzrost cen.
• 10 kwietnia 2017 r. lokatorzy mieszkań z zasobów komunalnych otrzymali podwyżkę za
czynsz.
• 1 sierpnia 2017 r. nastąpił
wzrost cen za odbiór odpadów komunalnych. Tym razem
mieszkańcy usłyszeli, że pomimo wcześniejszej podwyżki
produkują coraz więcej odpadów, a to głównie za sprawą
programu 500+. Ludzi zwyczajnie stać na zakup większej
liczby produktów, wymieniają
sprzęty w domach i zaśmiecają miasto. Wzrost cen miał
spowodować mniejsze dopłaty
z budżetu miasta do wywozu
odpadów, a „zaoszczędzone”
środki miały być przeznaczone
na budowę chodników i dróg
lokalnych.
• Od 1 grudnia 2017 r. zacznie obowiązywać nowa taryfa za wodę i ścieki – 3,77 zł/m³
woda i 4,43 zł/m³ oraz opłata
abonamentowa 4,99 zł/m-c.
Wysokie ceny węgla sugerują również wzrost opłat
za centralne ogrzewanie w
najbliższym czasie. Co jeszcze
zdrożeje do końca kadencji?
(erp., fot. ripostapionki.pl)
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Pierwsze zwycięstwa

29

listopada SPS Radmot Jedlińsk rozegrał historyczny mecz. Był to nie
tylko pierwszy występ ligowy tego zespołu. Spotkanie to było ważne,
ponieważ nigdy wcześniej żadna drużyna z Jedlińska nie brała udziału
w nieamatorskich rozgrywkach siatkarskich.

n Zawodnicy Radmotu z kibicami, sponsorami, działaczami, wolontariuszami „Szlachetnej Paczki” oraz
delegacją Cerrad Czarni Radom po pierwszym meczu w IV lidze.
Wygranym 3:1 meczem z WTS
Klondaik Warka, SPS Radmot
Jedlińsk zainaugurował swoje
występy w IV lidze piłki siatkowej
mężczyzn. Podopieczni Rafała
Skórnickiego spisali się bardzo
dobrze pokonując zespół z Warki.
Debiut SPS Radmot w hali spor-

towej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku obejrzało
ponad 150 kibiców siatkówki.
Kolejny mecz SPS Radmot
rozegrał 5. listopada, również w hali ZSP, kończąc mecz
wynikiem 3:0 dla gospodarzy. Tym razem przeciwnikiem

Zmodernizują sieć energetyczną

jedlińskiej drużyny był MPKS
Zwoleń.
W trzeciej kolejce SPS, tym
razem na wyjeździe, zagra z Gromem Przytyk. Mecz odbędzie
się w piątek w sali gimnastycznej PSP w Przytyku. Początek
spotkania o 19:30.

Sukcesy jedlińskich sztafet

W

Podgórzu koło Płocka
odbyły się finały wojewódzkie XX Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w
sztafetowych biegach przełajowych. W każdej kategorii
wystartowało po 16 najlepszych sztafet z Mazowsza.

PGE

planuje wykonać w gminie Jedlińsk inwestycje poprawiające jakość dostaw energii elektrycznej. Prace mają ruszyć w 2018 r., a już teraz trwa przygotowanie dokumentacji.
PGE Dystrybucja zapowiada na
przyszły rok przeprowadzenie na
terenie gminy Jedlińsk ważnych
zakrojonych na szeroką skalę inwestycji w infrastrukturę siedzi
rozdzielczej.
Modernizacjami
chcemy objąć między innymi
większość napowietrznych linii
elektroenergetycznych średnich
napięć które wychodząc z GPZ
Jedlińsk zasilają w energię elektryczną miejscowości leżące na

terenie Gminy Jedlińsk – czytamy w informacji PGE przesłanej
do Urzędu Gminy w Jedlińsku.
Planowane są również budowy
nowych stacji transformatorowych oraz modernizacja linii
niskiego napięcia. Działania te
mają ograniczyć uciążliwość wyłączeń chwilowych oraz zagwarantować ciągłość dostaw energii
elektrycznej do gospodarstw domowych i firm w gminie Jedlińsk.

Wśród nich wystąpiły cztery
sztafety z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jedlińsku. Spisały
się one bardzo dobrze. Najlepiej
zaprezentowały się uczennice
klas gimnazjalnych, które zdobyły złoty medal. Dla podopiecznych Krystiana Kilara to trzeci z
rzędu tytuł mistrzyń Mazowsza.
Drugi medal dla Jedlińska wywalczyły dziewczęta z klas piątych i
szóstych prowadzone przez Alinę Cielniak. Po świetnym biegu
ostatecznie zdobyły tytuł wicemistrzyń województwa. Ich

n Anna Borowska, Roksana Hełmińska, Magdalena Szot, Agata
Ziółek, Weronika Słomka, Amelia Jakubowska, Natalia Firlej,
Julia Ciecieląg Angelika Górnik, Kamila Walczak, Maja Ptaszek.
szkolni rówieśnicy zdobyli piąte
miejsce. Sztafeta chłopców z klas
gimnazjalnych uplasowała się

bezpośrednio za podium, zajmując czwartą lokatę.

Sukces OSP z Nowych Zawad

20

października na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Zawadach wójt
gminy Kamil Dziewierz wziął udział w spotkaniu podsumowującym udział jednostki w
konkursie pt. „Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji”, zorganizowanym przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla jednostek OSP z całego kraju.

Film konkursowy przygotowany przez strażaków-ochotników
oraz mieszkańców Nowych Zawad, Starych Zawad i Romanowa, zwyciężył w pierwszym
etapie konkursu, w którym nagrodą była torba medyczna.
Produkcja została też zakwalifikowana do ogólnopolskiego finału, w którym nagrodą główną
była pilarka spalinowa.
W trakcie spotkania wójt podziękował wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu filmu
zgłoszonego przez OSP Nowe
Zawady do konkursu i przekazał
im dyplom „Przyjaźni Gminie”.
Dyplomy te są przyznawane
jako dowód uznania dla osób,
firm i instytucji za ich bezinteresowną pomoc w realizowaniu inicjatyw społecznych oraz

za promocję Gminy Jedlińsk.
Ponieważ jednostce nie udało
się zdobyć głównej nagrody konkursu, wójt gminy Kamil Dziewierz przekazał identyczną piłę
na wyposażenie OSP w Nowych
Zawadach.

Ochotnicza Straż Pożarna w
Nowych Zawadach jako jedyna w
gminie zgłosiła się do udziału w
konkursie organizowanym przez
ARiMR.
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SMS o treści TC.OKO.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Renault Grand
Scenic z 2005 roku, 1.9 diesel.
Cena 7.500 zł do uzgodnienia.
Tel. 609-053-650

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę
budowlaną 1900 m2.
Cena 120 zł/m2.
Kozienice,
Stara Wieś nr 2.
Tel. 514-981-554
• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje
na 4 piętrze w Kozienicach 68 m,
ładne rozkładowe słoneczne, fajne
dla rodziny z dziećmi jak również
na wynajem dla pracowników.
Cena 210 tys, do negocjacji. Polecam, warto. Więcej info przez
tel: 575-301-098
• Sprzedam dom jednorodzinny
o powierzchni 110 m2, działka 540
m2. Możliwa zamiana za dopłatą
na mieszkanie w bloku, 2 pokoje
na parterze lub I piętrze. Kozienice,
tel. 503-616-002
• Sprzedam notarialnie duży garaż
murowany 25 m2. Kozienice, ul.
Głowaczowska. Tel: 603-161-128
• Sprzedam działkę 1350 m2, Łuczynów 10. Druga działka z pozwoleniem na budowę. Cena około 50
zł za m2 .Tel. 509-113-924
• Sprzedam działkę uzbrojoną w Psarach, 1000 m2.
Tel. 691-734-167
• Wynajmę lokal usługowy 56 m^2 w Kozienicach.
Tel.: 662-856-491
• Sprzedam dom jednorodzinny
o powierzchni 110 m2, działka 540
m2. Możliwa zamiana za dopłatą
na mieszkanie w bloku, 2 pokoje
na parterze lub I piętrze. Kozienice,
tel: 503-616-002.
• Sprzedam 2 działki budowlane
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OGŁOSZENIA DROBNE

+ treść ogłoszenia na nr 72068 . Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: www.tygodnikoko.pl

REMONTY KOMPLEKSOWE
Oferuję usługi z zakresu:
malowanie, szpachlowanie zabudowy G.K
sufity podwieszane, gładzie, glazura,
montaż okien i drzwi i wiele innych
prac remontowo budowlanych.

Tel. 601 311 106

po 1300 m2 obok siebie przy drodze asfaltowej 2 km od Kozienic.
Tel. 512-751-991

RÓŻNE
Zatrudnię pracownika na
skład opału w Piasecznie
przy ul. Nadarzyńskiej 62,
telefon do kontaktu:

601 250 096

• Sprzedam solidną krajzegę, nowy
silnik 4kW, 3 tarcze. Cena 1050 zł.
Bożówka, polecam, tel: 517-383-197
• Sprzedam biurko sosnowe lakierowane za przystępną cenę. Tel: 518297-160
• Stary kufer, wymiary: dl 84cm szer
52cm wys 56cm. Widać ślady czasu
na nim. Cena 150 zł. Kozienice, tel:
511-222-849
• Poszukuje opiekunki do chorej
na SM – możliwość zamieszkania.
Tel: 609-654-352
• Sprzedam koła z oponami zimowymi do Opla Corsy po 1 sezonie
użytkowania, 13-stki, produkcji Japońskiej. Cena 120 zł/szt. Tel. 500787-904
• Szukam domu dla małych, ślicznych kotków dachowców. Chcesz
przygarnąć
zwierzę,
zadzwoń.
Tel. 603-721-647
• Sprzedam 11 szt. medali w brązie.
Tel. 48 624-22-46
• Sprzedam szatkownice ze stali nierdzewnej. Tel. 604-493-538
• Sprzedam kopaczkę do ziemniaków. Cena do uzgodnienia.
Tel. 510-937-430

USŁUGI REHABILITACYJNE
mgr Beata Wiaderny

kinezyterapia

elektroterapia

ultradźwięk

masaż

Rehabilitacja kobiet po mastektomii
(drenaż limfatyczny)

DOJAZD DO PACJENTA

607 876 499

• Kupie stare stodoły do rozbiórki płatne od reki - wymiana starych desek na nowe za darmo.
Tel. 609-784-949
• Kupie starocie: beczki, kola, wozy
drewniane, kredensy, szafki, maselnice, stoły, gliniaki, obrazy, kwietniki, ławki, krzesła i wiele innych.
Tel: 511-088-148
• Sprzątamy groby, mieszkania.
Myjemy okna. Tel: 573-396-632
• Sprzedam koła z oponami zimo-

TOWARZYSKIE
• Wdowiec 69 lat poszukuje kobiety
na emeryturze do 65 lat, samodzielnej. Zainteresowaną proszę o kontakt. Tel: 537-430-830
• Poznam kobietę do 40 lat z
Kozienic i okolic. Proszę o SMS.
Tel 518-198-853
• Rozwiedziona 40 latka pozna pana
do 50 lat do stałego związku. Tylko
poważne oferty. Tel.797-262-418
• Kawaler po 40, 3 j. obce,
dom Łuczynów Nowy, szuka
pani co lubi podróże też z Ukrainy. E-mail: mwolski1@onet.pl
Tel: 503-627-912. Marek
• Starszy pan 70 lat pozna atrakcyjną Panią do 65 lat na stały związek
bez nałogów. Proszę o kontakt pod
nr 537-430-830
• Poznam dziewczynę z Ryczywołu,
Magnuszewa bądź okolic do spotkań
od 17 lat. Tel: 666-968-489
• Kawaler 33 lata, poznam kobietę
w wieku do 35 lat. Tel: 576-675-884
• Poznam kobietę do 40 lat
z Kozienic i ok. Proszę o SMS.
Tel: 518-198-853
• Poznam kobietę w celu stałych
spotkań. Stan cywilny bez znaczenia. Możliwa dyskrecja. Pozdrawiam.
Tel. 574-557-399

SZAMBA BETONOWE
3
od 2 - 12 m

.

juz

od

6 5 0 zł
a t e s t.y

PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ

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

Tel. 517 249 095
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XVI Wieczór z Kulturą Wspomnienie
Koncert Haliny Frąckowiak - 19.11.2017 godz. 18.00
Pułaskiego
W niedzielę 19 listopada zapraszamy na XVI spotkanie z cyklu „Wieczór z Kulturą”.

Tym razem gościem muzeum
będzie jedna z najbardziej rozpoznawanych i utalentowanych
artystek – Halina Frąckowiak. W
programie usłyszymy niezapomniane przeboje damy polskiej
piosenki: „Bądź gotowy dziś do
drogi”, „Napisz, proszę”, „Papierowy księżyc”, „Dancing Queen”,
„Serca gwiazd”.

Bilety w cenie 85 zł od osoby
można nabyć przez Internet pod
adresem: rezerwacja@muzeumpulaski.pl lub w kasie muzeum:
tel. 48/667 20 20 w. 21
• Obowiązują stroje wizytowe.
• W cenę wliczono wino i przekąski.
• Miejsca dostępne zgodnie z

kolejnością rezerwacji.
Halina Frąckowiak – ur. 1947r.
Zadebiutowała w dniu swoich
16-tych urodzin jako uczennica
Technikum Ekonomicznego w
poznańskim Domu Kolejarza w
ramach eliminacji do II Festiwalu
Młodych Talentów. W maju 1964
rozpoczęła występy w Klubie
Stoczni Gdańskiej STER z zespołem „Tony” Ryszarda Poznakowskiego. Na przełomie 1965/66
wróciła do rodzinnego Poznania,
wchodząc w skład grupy „Tarpany”. W 1968 roku po raz pierwszy
wystąpiła na Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu. Wiosną 1969
r. związała swe artystyczne losy
z nowo powstałą grupą ABC Andrzeja Nebeskiego. Już pierwsze
nagranie Haliny z „ABC”-„Napisz

proszę” stało się wielkim przebojem i ... muzyczną wizytówką
Artystki. Zdobywała kolejne nagrody na festiwalach w Opolu i
Kołobrzegu. Od 1972 roku rozpoczęła karierę solową. Łącznie
nagrała ponad 20 płyt. Wylansowała przeboje takie jak: „Ktoś”,
„Czekam tu”, „Napisz, proszę”,
„Bądź gotowy dziś do drogi”, „Papierowy księżyc”, „Serca gwiazd”,
„Dancing Queen”, „Anna już tu
nie mieszka”. Nazywana drugą
Demarczyk, damą polskiej piosenki.
PARTNERZY: Angelika i Jarosław Nowociel – Warszawska
Wytwórnia Wódek KONESER
w Grzegorzewicach.
Marzena Pawłowska

Wareccy turyści na szlaku pamięci U
– Palmiry 2017

czniowie Technikum im. T. Nocznickiego w Nowej Wsi
uczcili pamięć Pułaskiego
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października 2017r., po raz 57 Warecki Oddział PTTK im. Wiktora Krawczyka ruszył na
szlak do Puszczy Kampinoskiej. Z parkingu odjechały cztery autokary z ponad 170 piechurami młodymi i starszymi, dziećmi i młodzieżą z 8 szkół ( PSP nr 1 w Warce, Nowa Wieś,
Wrociszew, Ostrołęka, Michałów, Sułkowice, Konary i Watraszew).

Tym razem wybrali trasę nr 3:
Izabelin- Pociecha-Palmiry. Rozpoczęli od zwiedzania Centrum
Edukacji w Izabelinie, w szczególności mapę plastyczną Kampinosu. Pokonując wydmy i bagna
wysoczyzny, podziwiając jesienny Kampinoski Park Narodowy
dotarli do polany Pociecha, gdzie
czekała na nich gorąca grochówka, ognisko, pokaz ratownictwa i
grupy rekonstrukcyjnej oraz koncert Orkiestry Dętej Gminy Babiniec. Trochę zmoczeni wyruszyli
do Krzyża Powstańczego Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, gdzie
złożyli hołd poległym i uczcili
chwilą ciszy.
Następnie dotarli do mauzoleum, gdzie poznali historię mordu
dokonanego przez funkcjonariuszy SS i policji niemieckiej. To tu,
w okresie od października 1939r
do lipca 1940r zamordowano po-

nad 2200 obywateli naszego kraju: Polaków i Żydów. Wywożono
ich z Pawiaka i innych warszawskich więzień, łapanek ulicznych,
dając nadzieję na życie. Dopiero
w lasach kampinoskich rozumieli, że idą na śmierć. Sami kopali
sobie groby, byli rozstrzeliwani ,
często zakopywani jeszcze żywi,
zachowaniem dawali świadectwo swojej polskości. Okupanci
starannie zacierali ślady tych bestialskich mordów. Zbrodnie, o
których świat nigdy nie miał się
dowiedzieć, wyszły na jaw dzięki
leśnikom i miejscowej ludności.
Prace ekshumacyjne, prowadzone w Palmirach w latach 1945 i
1946 r., a w 1947 także w innych
okolicznych miejscach, doprowadziły do odkrycia 24 masowych
grobów ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa. Do dziś miejsca te są
rozpoznawalne dzięki krzyżom.

Palmiry – to cmentarz-mauzoleum, powstałe w roku 1948 roku,
na wielkiej polanie, wśród sosnowego lasu na samym skraju
puszczy.
Zmęczeni turyści stanęli przed
tablicą cmentarną i z zadumą
odczytali: „Łatwo jest mówić o
Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a
najtrudniej cierpieć”. Ustawili
się przy krzyżach i macewach w
niemym oczekiwaniu na nagranie opowiadające historię mordu przygotowane przez świętej
pamięci Władysława Bartoszewskiego, który przypominał tragizm tych wydarzeń i znanych ludzi, którzy zakończyli tutaj swoje
życie. Należeli do nich: M. Rataj
- marszałek Sejmu, M. Niedziałkowski - działacz PPS czy też J.
Kusociński - olimpijczyk. Następnie rozpoczął się Apel Pamięci
z ceremoniałem harcerskim.
Wielu z nich przeszywał dreszcz
emocji, gdy słyszeli „Stańcie do
apelu”. Tym razem salwę wykonał oddział funkcjonariuszy policji stołecznej, a Orkiestra Dęta
zagrała Warszawiankę”.
Po raz pierwszy od 57 lat Centralny Zlot Turystów PTTK – Palmiry nie uświetniało swoją obecnością Wojsko Polskie. W tym
roku działania polityczne zdecydowały, iż największego symbolu, wojska polskiego, zabrakło na
grobie patriotów.
Zadumani dotarli do autoka-

W pięknej scenerii parku na
Winiarach, w asyście licznych pocztów sztandarowych reprezentujących urzędy, organizacje, instytucje i szkoły, 11 października
2017 r. odbył się Dzień Kazimie-

rza Pułaskiego, w 238. rocznicę
śmierci Patrona Muzeum. Szkołę
reprezentowała dyrektor CKZiU
Danuta Borowiec wraz z delegacją uczniów.
M.Bosak

rów i szczęśliwie wrócili do domów. Pogoda tym razem trochę
straszyła niestrudzonych piechurów. Po drodze do Izabelina lało
jak z cebra, na polanie trochę ich
zmoczyło, ale wytrwali i zostali

nagrodzeni. Do końca nie spadła
nawet kropla, a były też momenty, że słoneczko nieśmiało wyglądało zza chmur.
Warecki Oddział PTTK

Zwoleń. Orlęta górą!

D

wa kolejne, bardzo dobre występy zanotowali młodzicy U.M.K.S. ‘’Orlęta’’ Zwoleń występujący w Mazowieckiej Lidze Piłki Ręcznej.

Na turnieju rozegranym w hali
Z.S.R.T. w Zwoleniu najpierw
pokonali w derbowym meczu
M.T.S. ‘’Lider’’ Radom 32:18, a
w następnym meczu pewnie wygrali z ‘’Wilanowią’’ 2 - Warszawa 22:14. Najwięcej bramek dla
podopiecznych Jerzego Markiewicza zdobyli Potucha Dawid -18,
Figura Eryk-11, Karolczuk Michał
-8, Molendowski Oskar-6, Karolczuk Marek-4, Przepiórka Filip-3.
Bramki zdobywali ponadto Domagała Fiłip-1, Toporek Filip-1,
Węzicki Dawid-1, Mularski Mateusz-1. W drużynie zagrali jeszcze :Mirka Kacper, Kruk Kacper
oraz dobrze broniący bramkarze:
Gregorczyk Kacper i Markiewicz
Kacper. Chłopcy zapewnili sobie
w ten sposób awans do wyższej
grupy w rozgrywkach ligowych.
Natomiast trzecioligowi seniorzy w najbliższą niedzielę

walczyć będą z drużyną ‘’Słonecznego Stoku’’ Białystok.
Stawką w walce ze spadkowiczem z drugiej ligi będzie awans
do górnej drabinki w tabeli. W
zespole po raz pierwszy zagra
skrzydłowy Maciej Stępniewski,
na którego dobrą grę liczy trener
Jerzy Markiewicz.
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2. urodziny NATURHOUSE w Pionkach

W

ostatnim tygodniu października obchodziliśmy drugie urodziny Centrum Dietetycznego Naturhouse w Pionkach. Przez dwa lata poznaliśmy wiele wspaniałych osób, które
z sukcesami zakończyły kurację.

Z tej okazji zorganizowaliśmy
dla mieszkańców oraz wszystkich
odwiedzających wiele atrakcji.
Każdy kto miał okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu, mógł
dokładniej przyjrzeć się pracy
dietetyka mgr Karoliny Zapory w
zakresie walki z nadwagą oraz ze
złymi nawykami żywieniowymi.
Wizyta u Pani Karoliny rozpoczynała się od dokładnego
wywiadu odnośnie naszego
codziennego trybu życia, jego
wpływu na odżywianie, a także
ewentualnych chorób i przyjmowanych leków. Następnie
odbywały się pomiary na specjalistycznych urządzeniach, które
pozwoliły określić nasz typ budowy oraz wskaźnik BMI czyli stosunek masy ciała do wzrostu. Dzięki temu otrzymaliśmy dokładną

informację jaki jest nadmiar
tłuszczu, ile mamy zatrzymanych
płynów i jaka powinna być nasza
zdrowa waga.
Dietetyk przekazywał cenne
wskazówki dotyczące prawidłowego żywienia oraz wręczał
ciekawe materiały edukacyjne
i żywieniowe. Dodatkowo podczas urodzin wszyscy goście mieli
okazję wziąć udział w przygotowanych zabawach i posmakować
przepysznych degustacji.
Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować Państwu, za to że
obdarzyliście nas zaufaniem.
Tak naprawdę to wasz sukces.
My dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, którym dzielimy
się z tymi, którzy chcą słuchać i
poprawić swój stan zdrowia - bo
przecież redukcja wagi poprawia

NATURHOUSE PIONKI

dietetyk Karolina Zapora
ul. 15 Stycznia 2k, 26-670 Pionki

Tel. 698 486 302
Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek i Czwartek: 10:00 - 18:00
Piątek: 8:00 - 16:00

NATURHOUSE KOZIENICE
dietetyk Emilia Kościelniak
ul. Warszawska 51/1
26-900 Kozienice

Tel. 505 401 915

kondycję organizmu. To jednak
indywidualne osiągnięcia osób,
które z nami współpracują, składają się na sukces Naturhouse
w Pionkach.

Niech następne lata będą jeszcze bardziej owocne w niesieniu
pomocy przy spełnianiu marzeń
o szczupłej sylwetce

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10:00 - 18:00
Wtorek, Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 17:00
Piątek: 8:00 - 15:00
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OKO wywiad
OKO: Przywrócenie obywatelom kontroli nad państwem
to główny postulat Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz 15. Panie pośle,
jak zamierzacie ten postulat
wprowadzić w życie?
Poseł Robert Mordak (RM):
Poprzez umożliwienie obywatelom wpływania na rządzących
w drodze referendum. Aktualnie
instytucja referendum jest martwa. I to mimo, że w Konstytucji
RP z 1997 r. mówi się, iż władza
zwierzchnia należy do Narodu
i może ją sprawować bezpośrednio. W praktyce inicjatywy
referendalne obywateli od lat
trafiają do kosza, bo posłowie
widzą obywateli tylko w trakcie
kampanii wyborczych. Kiedy ci
sami obywatele wnioskują do
Sejmu o rozpisanie referendum,
zbierając uprzednio 500 000
podpisów, to posłowie głosują
przeciwko obywatelom. Oczywiście, referendum to nie jedyny
lek na niewydolność polskiej demokracji, to tylko pierwszy krok
we właściwym kierunku.
OKO: To, co jeszcze należy
zmienić, aby polska demokracja
była wydolna, a rządzący przestali ignorować obywateli?
RM: Kukiz 15 proponuje wprowadzenie jednomandatowych
okręgów wyborczych (JOW-ów),
aby to nie partie poprzez układanie list wyborczych decydowały
o tym, kto reprezentuje obywateli w parlamencie, lecz obywatele mogli faktycznie wybierać
przedstawicieli.
OKO: W wyborach proporcjonalnych również decyduje liczba
oddanych głosów na konkretnego kandydata na liście. Czy
wprowadzenie JOW-ów i wyborów większościowych coś w tej
mierze zmieni?
RM: Zmieni wszystko, ponieważ każdy będzie mógł się ubiegać o mandat na tych samych
zasadach. Nie będą promowani
ci, za którymi stoją struktury
partyjne finansowane z budżetu państwa. Zmusi to również
partie do wystawiania rzeczywiście najlepszych kandydatów,
a nie pseudoliderów, którzy od

przeszło 20 lat zawsze dostają
jedynki na listach wyborczych bo
są znajomymi tego czy innego
prezesa partii. Przecież demokracja wewnątrzpartyjna jest w
naszym kraju fikcją. Jest szansa,
że JOW-y to zmienią.
OKO: Ze strony ruchu Kukiz 15
ostatnio pada też propozycja reformy wymiaru sprawiedliwości
poprzez wprowadzenie instytucji sędziów pokoju. Skąd ten pomysł i czemu ma to służyć?
RM: Tu również chodzi
o zwiększenie wpływu obywateli na władze publiczne, ściślej
władzę sądowniczą. Pomysł jest
taki, aby w drobnych sprawach
orzekali sędziowie wybierani
w bezpośrednich wyborach
przez mieszkańców np. gminy.
Takie rozwiązanie funkcjonowało
w Polsce przed wojną i z powodzeniem działa w niektórych
państwach europejskich.
OKO: Jak Pan ocenia zapowiedzi zmian w Kodeksie
wyborczym?
RM: Na razie niewiele znamy
konkretów. Musimy poczekać
na projekt ustawy, ale niepokojące są niektóre doniesienia
medialne. Niedemokratycznym
rozwiązaniem byłoby uniemożliwienie obywatelom tworzenia komitetów wyborczych.

O demokracji, samorządzie i innych ważnych
sprawach rozmowa z Robertem Mordakiem,
posłem Kukiz’15.

Zakładam, że nikt nie wpadnie na
tak absurdalny pomysł. Przekonamy się o tym zapewne w styczniu
lub lutym przyszłego roku, kiedy
partia rządząca odkryje karty i
przedstawi projekt nowelizacji
Kodeksu wyborczego.
OKO: Jakie są dotychczasowe
efekty prac Parlamentarnego
Zespołu na Rzecz Rozwoju Radomia i Ziemi Radomskiej? Z oficjalnych komunikatów wynika,
że dotychczas odbyło się tylko

jedno posiedzenie Zespołu, na
którym wybrano prezydium.
Z tym, że było to w styczniu
2016 roku. Czy od tego czasu
coś się wydarzyło?
RM: Nic się nie wydarzyło,
ponieważ - jak trafnie Pan zauważył – w styczniu 2016 r.
odbyło się pierwsze i ostatnie
posiedzenie Zespołu. Zgodnie z
regulaminem Zespołu obraduje
on na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
Przewodniczącym jest poseł PiS
Marek Suski, który do tej pory
nie widział potrzeby zwołania
Zespołu. W tej sytuacji wydaje się, że powołanie Zespołu na
rzecz Rozwoju Radomia i Ziemi
Radomskiej miało czysto propagandowy charakter. Szkoda,
gdyż jest wiele spraw, w których
Zespół mógłby odegrać pozytywną rolę, wspierając działania na
rzecz rozwoju infrastrukturalnego, gospodarczego i społecznego
subregionu radomskiego.
OKO: Jednak mimo wszystko
udaje się zainteresować różnymi akcjami mieszkańców Ziemi radomskiej. Ostatnio i nasza redakcja miała swój wkład
w zbiórkę zniczy dla Rossy.
RM: Wileński cmentarz na
Rossie to ponad 26 tys. polskich
nekropolii. Nie wolno o tym zapominać. Akcję zorganizowali-

śmy już po raz trzeci. Ty razem
do Wilna zawieźliśmy ponad dwa
tysiące zniczy, w tym kilkaset z
Kozienic. Mogę już teraz poinformować, że już na wiosnę i latem
przyszłego roku zorganizujemy
wyjazd w celu pomocy w uporządkowaniu cmentarza. Kolejna
akcja to zbiórka książek i pomocy dydaktycznych dla naszych rodaków na Białorusi i Wilenszczyźnie. Zapraszamy także do udziału
w pielgrzymce niepodległości.
Jej głównym punktem będzie
udział w uroczystościach kombatanckich na Polskim Cmentarzu
Wojennym na Monte Cassino
oraz wizyta przy grobie Jana Pawła II. Pielgrzymka obędzie się
w dniach 14-21 maja przyszłego
roku i to będzie nasz skromny
wkład w obchody stulecia odzyskania niepodległości. Wszelkie
informacje na ten temat uzyskać
można w naszym biurze w Radomiu pod nr tel. 603 071 303
OKO: Co Kukiz’15 ma do zaoferowania mieszkańcom Ziemi Kozienickiej w kontekście
przyszłorocznych
wyborów
samorządowych?
RM: Na początku przyszłego
roku zaprezentujemy program
wyborczy, stanowiący oficjalną
ofertę Kukiz’15 dla mieszkańców Gminy Kozienice i Powiatu
Kozienickiego. Na chwilę obecną
mogę tylko powiedzieć, że będzie to bogata oferta zarówno
w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Nie chcę jednak zdradzać szczegółów, tym bardziej, że
chciałbym, aby ten program został społeczności lokalnej przedstawiony przez jego autorów,
którymi są mieszkańcy Ziemi
Kozienickiej, a więc osoby najlepiej znające problemy i potrzeby
współobywateli.
OKO: Dziękujemy za rozmowę.
RM: Dziękuję i już dzisiaj zapraszam na spotkanie z Pawłem
Kukizem, które odbędzie się
w pierwszej połowie grudnia
w Kozienicach. Czas i miejsce
podamy w najbliższym wydaniu
Tygodnika OKO.
OKO reprezentowali: Edmund
Kordas i Martin Bożek
Mat na zlec. Biura poselskiego R.Mordaka

Kozienicki szpital do naprawy!
W

szpitalu powiatowym w Kozienicach zostanie uruchomiany program naprawczy. To
skutek straty, jaką z tytułu działalności leczniczej poniósł szpital w poprzednim roku
obrotowym. Wdrożenie programu będzie oznaczać cięcia w wydatkach. Ale czy tylko?
Pojawią się niepokojące głosy, że może dojść również do reorganizacji szpitala połączonej
z redukcją niektórych jego oddziałów.

Stratę kozienickiego szpitala w wysokości przeszło 572
tys. złotych pokrył, jako organ
prowadzący, powiat kozienicki.
Żeby sytuacja nie powtórzyła
się w przyszłym roku, dyrekcja
szpitala miała obowiązek przygotować program naprawczy.
Program został opracowany i
złożony w dniu 20 września 2017
roku do starostwa powiatowego. Teraz musi go zatwierdzić
Rada Powiatu Kozienickiego.
W związku z zaistniałą sytuacją
pojawiły się informacje, że jednym z wariantów planu naprawczego jest likwidacja Oddziału Zakaźnego w szpitalu. Z pytaniem,
czy jest to jedno z planowanych
rozwiązań, redakcja tygodnika

OKO wystąpiła do dyrektora szpitala Jarosława Pawlika. W odpowiedzi, nadesłanej 31 października br., dyrektor zaprzeczył, ażeby
jednym z planowanych działań
była likwidacja jakiegokolwiek
oddziału w szpitala powiatowym.
Czy oznacza to również brak
planów w postaci redukcji Oddziału Zakaźnego? O komentarz
w tej sprawie redakcja poprosiła lekarza z Oddziału Panią Ewę
Pytlewską-Sałek.
- Obecnie Oddział Zakaźnych
mieści się na I piętrze pawilonu
zakaźnego w oddzielnym budynku. Specjalnie zaprojektowanym
i wyposażonym. Posiada 27 łóżek
na 12 salach. Spełnia wymogi
izolacji dla bezpieczeństwa leczo-

nych tu pacjentów z bardzo różnymi rodzajami zakażeń Jako jedyny oddział w szpitalu posiada
przy każdej sali oddzielne łazienki. Zaproponowany plan wyprowadzenia Oddziału Zakaźnego do
głównego budynku szpitala na
piętro zajmowane przez Oddział
Wewnętrzny pociągnie za sobą
inwestycje niewspółmiernie wysokie w stosunku do korzyści ze
zredukowania do 7-8 łóżek zakaźnych. Pytanie, gdzie będą leczyć się pacjenci z chorobami zakaźnymi, kiedy plan reorganizacji
w szpitalu zostanie wdrożony?
Czy na to kluczowe pytanie
znajdą odpowiedź radni powiatu kozienickiego zatwierdzając
program naprawczy? Przekona-

my się, a z nami mieszkańcy powiatu, już niebawem. Rada ma
czas przyjąć program napraw-

czy szpitala do końca listopada
2017 roku.
Martin Bożek

