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Nielegalne dziki?!
Komendant straży miejskiej w Legionowie razem z kolegą myśliwym wpuszczali dziki na
terenie powiatu kozienickiego. Nikt jednak nie badał dzików pod kątem zakażenia afrykańskim pomorem świń (ASF). Kozienickie władze i powiatowy lekarz weterynarii o sprawie dowiedzieli się w grudniu ubiegłego roku. W efekcie podjętych działań starosta kozienicki dwa tygodnie temu złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Sprawę bada kozienicka policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kozienicach.
Myśliwi
dorabiają
Ryszard Gawkowski i Edward
Ulaniecki, obaj myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego
„Cytadela”, jakiś czas temu
wpadli na pomysł zarobienia
paru złotych. Dogadali się z
władzami miasta i powiatu
legionowskiego, co nie było
trudne, gdyż R. Gawkowski
jest komendantem straży miejskiej w Legionowie. W wyniku
tej umowy myśliwi z Cytadeli
odłowione w okolicach Legionowa dziki przewozili na

teren powiatu kozienickiego.
Wpuszczali je do łowiska obwodu łowieckiego Cytadeli bez
wiedzy nadleśnictwa w Dobieszynie oraz powiatowego
lekarza weterynarii w Kozienicach. Co gorsza, bez żadnych
badań, które wykluczyłyby
u dzików nosicielstwo ASF.
W ten sposób do lasów w
Studziankach
Pancernych,
gdzie Cytadela ma swój obwód łowiecki, trafiło kilkadziesiąt dzików. Mówi się nawet o
149 dzikach, ale zorientowani
w temacie twierdzą, że wpusz-

czono tylko 49 dzików. Reszta
w postaci „przetworzonej”
zasiliła spiżarnie pasjonatów
myśliwskiej kuchni i restauratorów serwujących klientom
dziczyznę.
- A myśliwi zarobili podwójnie – mówią informatorzy, którzy nie chcą ujawniać swych
personaliów, i dodają: - Raz
dostali pieniądze za odbiór i
przewóz odłowionych dzików
zgodnie z umowami zawartymi
z samorządem legionowskim;
a dwa zapłacili im restauratorzy za dostarczone półtusze.
Zasiedlanie
„nadprogramowe”
Wpuszczanie odłowionych
dzików do łowiska jest możliwe, ale tylko w ramach programu zasiedlania. Taki program powinien opracować
dzierżawca obwodu, w tym
wypadku Wojskowe Koło „Cytadela”, i zostać pozytywnie
zaopiniowany przez nadleśnictwo w Dobieszynie. Tymczasem, władze Cytadeli żadnego programu zasiedlania
w 2017 roku nie wdrażały.
Co więcej, w połowie marca
2017 roku Ministerstwo Środowiska wystąpiło do Zarządu

Głównego Polskiego Związku
Łowieckiego oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
z zaleceniami o nieprzyjmowaniu przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich
oraz nadleśniczych odłowionych dzików i niedopuszczanie
do ich wpuszczenia do łowiska.
Zgodnie z tymi zalecaniami
odłowione dziki można przekazywać tylko do obwodów łowieckich o niewielkim udziale
gruntów rolnych oraz po przeprowadzeniu dokładnej analizy, czy prowadzone zasiedlenia
nie spowodują wzrostu szkód
wyrządzanych w uprawach i
płodach rolnych. W omawianym wypadku takie analizy nie
były prowadzone.
Starosta składa
zawiadomienie
W dniu 4 stycznia 2018 roku
starosta kozienicki Andrzej
Jung zawiadomił kozienicką
prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa z art.
165 kodeksu karnego, tj. spowodowania zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia

się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej. Ale nie tylko.
W zawiadomieniu mówi się
również o „uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa z art.
231 kodeksu karnego (nadużycia władzy – przyp. autora)
przez Romana Smogorzewskiego, Prezydenta Miasta Legionowo, i Roberta Wróbla,
Starostę Legionowskiego”.
W związku z zawiadomieniem prokuratura wszczęła
śledztwo i zleciła czynności
procesowe Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach.
Śledztwo ma odpowiedzieć na
dwa kluczowe pytania. Mianowicie, czy wpuszczanie odłowionych dzików bez badań
sprowadziło niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu
osób – mieszkańców powiatu
kozienickiego? A po drugie, czy
legionowskie władze dopełniły urzędniczych obowiązków,
umożliwiając dwóm myśliwym
zasiedlanie odłowionymi pod
Legionowem dzikami lasów
Puszczy Kozienickiej?
MK/ŁB
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Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja
3 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia i kolorystyki budynku Lubelska 8 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 08.02.2018 r. godz. 1000.

To był dobry znak,
60 lat temu powiedzieli sobie tak.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja
3 ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych
w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
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 06.02.2018 r. godz. 1000.

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 06.02.2018 r. godz. 1000.
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Państwu Janinie i Tadeuszowi Szczudlińskim
Z okazji diamentowych godów
moc serdecznych życzeń,
zdrowia, wszelkiej pomyślności
życzy zarząd i członkowie
związku Emerytów w Magnuszewie
Kasa na rozwój!
Mazowiecki Oddział Regionalny ARiMR informuje, że od 19 lutego do 20 marca 2018 r. będzie
można ubiegać się o wsparcie na
„Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2014 - 2020.
W tym naborze będzie można ubiegać się o przyznanie
dofinansowania na zakup maszyn i urządzeń rolniczych.
Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/ogloszony-zostal-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych.html

n Kozienice. Karambol skrzyżowanie ulic Głowaczowska/Kochanowskiego. Fot. Czytelnika
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Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucji
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W
gabinecie
Mleczki
oprócz Kręcickiego i Wrońskiego znajdowali się niektórzy przewodniczący komisji
rady gminy w Jelenicach.
Spotkanie było poświęcone
nabyciu do zasobu komunalnego nieruchomości położonych w centrum miasta. Był
to efekt ustaleń, jakie zapadły podczas nieformalnego zebrania burmistrza z osobami
wtajemniczonymi w plany
zakupu działek, które Pyćko
intensywnie skupował od
przeszło pół roku. Jego nagła
śmierć mogła wszystko zniweczyć, dlatego trzeba było
się spieszyć, aby spadkobierczynie nie zaczęły spieniężać
odziedziczonego
majątku.
Przecież ani żona, ani córki
nie miały pojęcia, że Pyćko kupując nieruchomości
w centrum Jelenic realizuje
jakiś plan. Tym bardziej, że
działa w porozumieniu z burmistrzem Mleczko i innymi
osobami, które finansują całe
przedsięwzięcie. Teraz szło o
to, aby wyłożone na zakup
działek pieniądze odzyskać i
jeszcze na tym zarobić.
Uzgodniono, że Mleczko
rozmówi się z Anną Pyćko,
która oficjalnie wystąpi do
gminy z ofertą sprzedaży
nieruchomości. Nie przewidywano żadnych kłopotów;
żona Pyćki powinna być
wdzięczna losowi, że dostanie górę pieniędzy, i to praktycznie za nic. Problem leżał
gdzie indziej. - Jak przekonać
większość radnych, aby głosowali za możliwie najwyższą
ceną zakupu działek? - zastanawiali się Mleczko, Kręcicki
i Wroński. Wpadli na pomysł
przeprowadzenia sondażu
wśród radnych, z tym, że najlepiej by było, gdyby inicjatywa nie wychodziła od nich.
Taki pomysł miał się pojawić,
niejako spontanicznie, podczas dzisiejszego spotkania
z przewodniczącymi komisji
rady gminy. To oni powinni
zaproponować, aby spytać
radnych ile są gotowi wydać
z gminnej kasy na zakup działek w centrum Jelenic.
Na tę okazję Mleczko przybrał zgoła inną postawę niż
dotychczas. Zamiast pozy
pewnego siebie lidera gminy,
jaką konsekwentnie kreował
podczas swojego wieloletniego urzędowania, dziś był
burmistrzem nieco wycofanym i milczącym, zdającym
się na doświadczenie i pomysły radnych. Dyskusję zagaił
Wroński.
- Kupujemy działki między
Warczewską i Żołnierską. To
jedyna logiczna decyzja, nie
możemy zmarnować takiej
szansy. Te działki sąsiadują
z centrum kulturalno-artystycznym i miejską pływalnią.
Wystarczy, że teraz znajdą się
one w zasobie komunalnym
gminy i po odpowiednim
urządzeniu terenu będziemy
mieli piękne centrum mia-
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szemrany raj
powieść szkatułkowa - political fiction

sta. To jest nasz obowiązek
wobec mieszkańców Jelenic i
przyszłych pokoleń.
- To są argumenty przemawiające za podjęciem decyzji o zakupie działek. Chyba
wszyscy, jak tu jesteśmy, nie
mamy co do tego wątpliwości
– zauważył przewodniczący
komisji budownictwa i ładu
przestrzennego – Andrzej Bogacz. Wszyscy pozostali pokiwali potakująco głowami, a
Bogacz kontynuował. – Kluczową sprawą nie jest jednak,
czy kupować, ale za ile? I w tej
kwestii powinniśmy zdać się
całkowicie na rzeczoznawców
majątkowych, którzy ustalą
wartość rynkową nieruchomości.
- To oczywiste. Ale my jako
radni też w tej sprawie mamy
chyba coś do powiedzenia. W
końcu to rada wyraża zgodę
na zakup działek. To jej, czyli
nasza, kompetencja i nasza
odpowiedzialność – rzekł Kręcicki.
- Nie możemy zapłacić powyżej wartości rynkowej, bo
to grosz publiczny – odparł
Bogacz.
- Owszem, lecz wartość
rynkową ostatecznie i tak
weryfikuje rynek – rzucił
Wroński.
- Rynek, czyli rzeczoznawcy majątkowi sporządzający
operat szacunkowy? – powiedział pytającym głosem
Bogacz.
- Rynek, czyli tak naprawdę
sprzedający – oznajmił Kręcicki i dodał: - Jeśli właściciele,
a więc aktualnie spadkobierczynie po Pawle Pyćce, nie
zechcą sprzedać działek po
cenie ustalonej przez rzeczoznawców majątkowych, to
nic nie wskóramy.
- I zamiast centrum miasta
naszych marzeń, będziemy
mieli obskurne sklepiki i tym
podobne budy w śródmieściu Jelenic – zawtórował
Wroński.
- No, dobra. Ażeby w tym
temacie nie było niespodzianek, to trzeba pogadać
z wszystkimi radnymi. Niech
każdy będzie mógł się odnieść do tej kwestii – zaproponował Bogacz.
- Zgoda. To dobry pomysł.
Ty jako przewodniczący komisji do spraw ładu przestrzennego mógłbyś z nimi
porozmawiać. Zapytać jak
oni to widzą. Ile ich zdaniem
możemy jako gmina zapłacić
za ten teren – odparł Kręcicki.
- Na wspólnym posiedzeniu komisji rady. To chyba
najlepsze rozwiązanie – zasugerował z nutą niepewności
w głosie Bogacz.

Rozdział 11

Operat
- Lepiej pogadać z każdym
bezpośrednio. Nawet telefonicznie. Na komisji będą
się krygować, czekać co inni
powiedzą. A w rozmowie z
tobą powiedzą, co o tym tak
naprawdę myślą - powiedział
Kręcicki. Inni przewodniczący
komisji, obecni na spotkaniu,
znowu pokiwali potakująco
głowami.
- Dobra. Jeśli tak uważacie,
to podzwonię po radnych i
wysonduję ich stanowisko –
przystał Bogacz.
- Tak. Hm… Z tym, że w tej
materii należałoby operować
jakimiś, przynajmniej orientacyjnymi, kwotami – wtrącił się dotychczas milczący
Mleczko.
- No, jasne. Mniej więcej
wiemy ile kosztuje metr kwadratowy ziemi w mieście.
Przeliczając
powierzchnię
pięciu nieruchomości gruntowych, którymi jesteśmy zainteresowani, przez tę kwotę,
to… zaraz… wyjdzie jakieś pięć
lub pięć i pół miliona złotych –
podliczył Wroński.
- To ustalamy, że rozmawiając z koleżankami i kolegami z
rady będę wymieniał kwotę 5
milionów złotych jako cenę,
którą ewentualnie możemy
zapłacić za działki między
Warczewską i Żołnierską. Czy
tak? – podsumował Bogacz.
- Tak. To dobre rozwiązanie,
z tym, że te pięć milionów to
tylko pewien szacunek, a nie
ostateczna cena. Ta zostanie
ustalona w toku rokowań z
właścicielkami – skwitował
Kręcicki przy milczącej aprobacie wszystkich zgromadzonych w gabinecie Mleczki.
***
Mleczko niecierpliwe czekał, jaki będzie wynik sondażu w sprawie ceny działek. Przewodniczący Bogacz
obiecał, że jak tylko zakończy
rozmowy z radnymi poinformuje o ich rezultacie. Nie
było to jednak łatwe zadanie.
Radni dopytywali o wycenę
nieruchomości. Bogacz nie
dysponował operatem szacunkowym, więc nie mógł zaspokoić ciekawości rozmówców. Większość z nich miała
wątpliwości, czy w ten sposób powinno się ustalać cenę
zakupu do zasobów gminy
nieruchomości. Mimo, że Bogacz sondował na razie tylko
radnych, na których mógł jak

dotąd liczyć burmistrz, o prowadzonych przez niego rozmowach dowiedzieli się radni
opozycji. Zaczęli nagłaśniać
sprawę w lokalnych mediach.
To jeszcze bardziej skomplikowało całe przedsięwzięcie.
W tej sytuacji Bogacz postanowił skontaktować się telefonicznie z Kręcickim.
- Czytałeś, co wypisuje Belter na stronie jelenickiego
kuriera? – wypalił na przywitanie Bogacz.
- Tak. Rozmawiałem już w
tej sprawie z Mleczko i Wrońskim. Oni mówią, żebyś się
tym nie przejmował i robił
dalej swoje – oznajmił spokojnym tonem Kręcicki.
- Dobra. Tylko, że on twierdzi, iż gmina zleciła opracowanie operatu szacunkowego, z którego wynika
dużo mniejsza kwota, niż
ta przyjęta przez nas jako
punkt wyjścia. Mariusz, czy
rzeczoznawca ustalił wartość
rynkową pięciu nieruchomości położonych w centrum w
kwocie trzy miliony i osiemset tysięcy złotych? – zapytał
Bogacz.
- Ale przecież operaty weryfikuje rynek. Mówiliśmy już
o tym. Spadkobierczynie po
Pyćce nie zgodzą się sprzedać
działek w centrum miasta za
takie pieniądze.
- Skąd to wiadomo? – zdziwił się Bogacz.
- Stąd, że pierwsze nieformalne rozmowy z nimi już się
odbyły. One żądają sześć milionów i ani grosza mniej.
- Ale te nieruchomości są
obciążone hipotekami. Jeśli
nie zgodzą się na ofertę gminy, to z czego będą spłacać
kredyty, jakie Pyćko zaciągnął
na zakup działek? – zauważył
pytająco Bogacz.
- Znajdą innych nabywców.
To w końcu centrum miasta,
idealna lokalizacja pod inwestycje. I zaprzepaścimy szansę na rewitalizację centrum
Jelenic. Adrian, czy masz tę
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świadomość.
- Hmm… To, co mam robić?
- Mleczko polecił mecenasowi Kilińskiemu coś wymyślić, co pozwoli zamknąć usta
Belterowi i jego kumplowi
Zygmuntowi,
naczelnemu
kuriera. Jeszcze w tym tygodniu do sądu w Radomsku
mecenas złoży wniosek o
sprostowanie tego, co nabazgrolił Belter. I kurier będzie
musiał umieścić na swojej
stronie naszą wersję. Nikt z
mieszkańców nie połapie się,
gdzie leży racja. O prawdzie
nie wspominając. Adrian, dokończ rozmowy z „naszymi”
radnymi i naświetl sprawę z
właściwej perspektywy. Przecież te pięć milionów złotych
to niewielki ułamek budżetu
gminy. Obaj doskonale o tym
wiemy – powiedział Kręcicki,
po czym panowie wymienili
kilka zdawkowych uwag i zakończyli rozmowę.
Chwilę później Kręcicki
połączył się z telefonem
stacjonarnym w gabinecie
Mleczki. Zreferował burmistrzowi przebieg rozmowy z
Bogaczem. Mleczko wsłuchiwał się uważnie w to, co mówił Kręcicki, w głowie miał
istną gonitwę myśli. W końcu wyrzucił z siebie. – Kurwa
jego mać. Chłopie tak tego,
tym razem, nie przepchniemy kolanem przez radę. Nawet nasi luzie w radzie nie
pójdą na ten numer. Pierwszy
Bogacz się zesra ze strachu i
nie zagłosuje za wydaniem z
budżetu gminy pięciu baniek
na działki przy Warczewskiej,
gdy w operacie mówi się o
niecałych czterech milionach.
Wspomnisz moje słowo…
- Tadek, to jak to chcesz rozegrać? – wtrącił Kręcicki.
- Zlecę drugi operat. I w
tym operacie będzie odpowiednia wycena wartości
rynkowej działek, które nabył
dla nas Pyćko. Wtedy żadna
łajza się do nas nie przyczepi
i głosowanie w radzie też nie
będzie dla nas zaskoczeniem
– spuentował Mleczko.
Luther Faun
Cdn.
Ten i poprzednie rozdziały
na
stronie:
www.tygodnikoko.pl, w zakładce POWIEŚĆ!!!
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26. FINAŁ WOŚP JUŻ ZA NAMI!

K

olejny finał WOŚP przechodzi do historii. Gmina Garbatka-Letnisko chętnie wspiera tą
szczytną akcję charytatywną, prosząc o wsparcie lokalne środowisko. W tegorocznej
zbiórce zebrano kwotę 8.260,11 PLN.

To zasługa tak licznej grupy
wolontariuszy m.in. z Publicznej
Szkoły Podstawowej z Garbatki
-Letniska, szkół z Zajezierza i Sieciechowa oraz ich zaangażowania. Aby jeszcze bardziej wzmocnić i zaktywizować nasze Gminne
Społeczeństwo, postanowiliśmy
wyjść do Naszych Mieszkańców i
tym razem zorganizowaliśmy imprezę plenerową, na Skwerze im.
Św. Jana Pawła II w Garbatce-Letnisko. Jak przystało na dobrych
włodarzy wszystkich przybyłych
mieszkańców i gości przywitali:
Wójt Gminy Garbatka-Letnisko
Robert Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Garbatka-Letnisko Włodzimierz Mazur. W
programie artystycznym mogliśmy zobaczyć i usłyszeć m.in. -

występ Zespołu Młodzieżowego
pod dyrekcją Dariusza Rodakowskiego, występy grup tanecznych
z Gminnej Świetlicy w Garbatce-Letnisko przygotowywane przez
trenerkę Panią Lidię Żuchowską
oraz koncert Zespołu Power Blues 40 + z Pionek.
Nie zabrakło również corocznej loterii fantowej Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku wystartowaliśmy
pod hasłem „ Dla wyrównania
szans w leczeniu noworodków”.
Pomoc zbiórki dotyczyła pozyskiwania środków dla wsparcia
podstawowych oddziałów neonatologicznych. W większości
tego typu oddziałów sprzęt od
Orkiestry stanowi podstawę nowoczesnego wyposażenia. Pol-

ska neonatologia zmienia się, co
widzimy zarówno w opinii specjalistów jak i sygnałach od rodziców najmłodszych pacjentów.
Właśnie prowadzone są zakupy
dla oddziałów podstawowych.
Fundacja planuje pozyskać dla
nich między innymi stanowisko
do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparat do
nie inwazyjnego wspomagania
oddychania, pompy infuzyjne, a
także sprzęt diagnostyczny, jak
chociażby specjalny aparat USG
czy pulsoksymetry.
Kochani! wszystkim ludziom
dobrego serca dziękujemy i już
dziś zapraszamy na 27. Finał
WOŚP za rok.
Agnieszka Dziewicka

Niezwykła podróż po świecie bajek czyli zabawa
karnawałowa w Garbatce Letnisko !

W

czwartek 18 lutego br. po raz kolejny mogliśmy zagościć w świecie bajek , gdzie można było spotkać Czerwonego Kapturka, Elsę z Krainy Lodu,
Spider – Mana i wiele innych postaci .A to za sprawą niezwykłego balu karnawałowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisko.

Ten wyjątkowy dzień wypełniło wiele atrakcji! Jak przystało na
solidną zabawę karnawałową nie
zabrakło spektaklu teatralnego,
o losach znanej dziewczynki w
czerwonej pelerynce , słodkiego
poczęstunku oraz wyboru króla i
królowej balu. Wszystko to podkreśliły konkursy, zabawy z animatorami oraz oczywiście bal.
Niezwykle barwne były również stroje dzieci, które przebrane za bohaterów z różnych bajek

poczuły się jakby naprawdę tam
były. Ale najważniejsze, że w ten
wyjątkowy dzień humory dopisywały, a naszym milusińskim
zabawa upłynęła we milej atmosferze. Organizatorami tegorocznej zabawy byli: Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk
oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko.
Agnieszka Dziewicka
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Autostrada dla prądu, czyli otwarcie nowej linii przesyłowej 400 kV
W
poniedziałek 15 stycznia odbyło się uroczyste oddania
do użytku nowo wybudowanej linii przesyłowej 400 kV
relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów oraz dwóch rozbudowanych stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Nowa
infrastruktura ma na celu wyprowadzenia mocy z nowego,
1075-megawatowego bloku Elektrowni Kozienice.

Inwestycje, których łączny
koszt wyniósł 450 mln złotych,
zrealizowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Mają one
zapewnić bezpieczne dostawy
energii elektrycznej odbiorcom
w centralnej i wschodniej Polsce. Do niedawna wschodnia
część Mazowsza, w tym cały region Siedlec, zasilany był jedną
linią elektroenergetyczną 220
kV relacji Kozienice – Siedlce,
która pracowała maksymalnie
na napięciu nie wyższym niż
110 kV. Ograniczało to w istotny
sposób możliwości przyłączenia
do sieci odbiorców indywidualnych oraz zakładów przemysłowych. Obecnie przyjętym w PSE
standardem jest zasilanie takich
obszarów przynajmniej dwoma niezależnymi połączeniami
o napięciu 400 kV.

Naimski - pełnomocnik rządu
ds. strategicznej infrastruktury
energetycznej, Tadeusz Skobel wiceminister energii, Eryk Kłossowski - prezes PSE, Krzysztof
Figat - prezes Enei Wytwarzanie
i Marek Czub - wójt gminy Stoczek Łukowski, a rozmowę prowadził Rafał Zasuń - redaktor
naczelny Wysokich Napięć.

Standardy europejskie

Była to przede wszystkim
wymiana doświadczeń na temat tego, jak radzić sobie z
różnego rodzaju problemami
związanymi z rozwojem sieci
energetycznych, jej rozbudową, modernizacją już istniejącej, a także przyłączanie do
niej nowych jednostek. Cel, do
którego należy dążyć w przyszłości to przede wszystkim
zagęszczenie linii energetycznych w kraju na wzór państw
Europy zachodniej.

Oficjalny odbiór nowej sieci
podzielony był na dwie części.
Pierwsza zaczęła się w Centrum Kulturalno – Artystycznym w Kozienicach od panelu dyskusyjnego o kondycji i
rozwoju polskiej energetyki
i sieci przesyłowych, do którego zaproszeni zostali: Piotr

Podkreślano również znaczenie nowej linii dla samej
Elektrowni Kozienice. - Ta linia
znakomicie poprawia pewność
pracy elektrowni. Kiedy system potrzebuje maksymalnej
mocy będziemy mogli ją wyprowadzić ze wszystkich na-

szych bloków. Dzisiaj wiemy, że
w stanach normalnych nie będzie z tym problemu – mówił
Krzysztof Figat.
Następnie po krótkiej przerwie wszyscy udali się do stacji rozdzielczej przy Elektrowni Kozienice w Świerżach
Górnych, do której przyjechał
również szef gabinetu politycznego prezesa rady ministrów
Marek Suski. Na miejscu odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi, po którym znalazł się także
czas na zwiedzanie obiektu
i jego infrastruktury.

Premiera filmu „Komendant Zagończyk” Zapisz się na Mistrzostwa
w Zwoleniu
Grupy Enea w Tenisie
Stołowym!
C
W
entrum Regionalne przy Nekropolii Jana Kochanowskiego w Zwoleniu oraz Zwoleńska
Grupa Regionalna zapraszają 4 lutego 2018 roku o godzinie 18 na pokaz filmu „Komendant
Zagończyk”. Temu wydarzeniu towarzyszyć będą wystawa Cezarego Imańskiego „Bitwa pod
Zwoleniem - 15.06.1946” oraz mini koncert Krzysztofa Paducha, 11-letniego zwycięzcy wielu
prestiżowych konkursów akordeonowych i stypendysty Fundacji Enea.

Zrealizowany przy wsparciu
Fundacji Enea Film „Komendant
Zagończyk” poświęcony jest
tragicznym losom Franciszka
Jaskulskiego „Zagończyka”, żołnierza Armii Krajowej i antykomunistycznego Związku Zbrojnej
Konspiracji, który działał i walczył
także w rejonie Zwolenia. Został
stracony 19 lutego 1947 roku, trzy
dni przed ogłoszeniem amnestii,
pamięć o nim była przed długie
lata wymazywana bądź fałszowana. Scenariusz do „Komendanta
Zagończyka” powstał na podstawie książki Ryszarda Śmietanki
Kruszelnickiego, historyka z kieleckiej delegatury IPN, a także
na podstawie akt i dokumentów
przechowywanych w Instytucie
Pamięci Narodowej.
Zaangażowanych w realizację
filmu było około 200 osób, brały
w nim udział grupy rekonstrukcji
historycznej z Kielc, Radomia,
Przasnysza, Warszawy, Kozienic
i Puław, jedna z największych
inscenizacji dotyczy bitwy pod
Zwoleniem. Scenarzystą i reżyserem filmu jest Przemysław
Bednarczyk, który podobnie jak
i inni twórcy będzie obecny na
pokazie w Zwoleniu.
Wydarzenie

rozpocznie

się

sobotę, 3 marca Enea Wytwarzanie po raz drugi zorganizuje Mistrzostwa Grupy Enea w Tenisie Stołowym. Turniej będzie częścią obchodów 50-lecia Elektrowni
Kozienice. Zapraszamy do udziału w zawodach obecnych
i emerytowanych Pracowników naszej Grupy. Zapisy trwają
do 31 stycznia.

Mistrzostwa zostaną rozegrane w hali sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji
i Sportu. W turnieju będzie
mogło wziąć udział maksymalnie 64 zawodników. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
W oparciu o liczbę chętnych do
udziału w turnieju opracowany

zostanie system rozgrywek. Podczas mistrzostw do dyspozycji zawodników będzie catering oraz
zimne napoje. Po ich zakończeniu i wręczeniu nagród wszystkich uczestników zapraszamy
na wspólny obiad.
Do zobaczenia w Kozienicach!

Zapisy prowadzą oraz szczegółowych informacji udzielają:
o godzinie 18 w Centrum Regionalnym od mini koncertu Krzysztofa Paducha, który w styczniu
tego roku został laureatem Akademii Talentów Fundacji Enea.
Będzie to także okazja do obej-

rzenia wystawy autorstwa Cezarego Imańskiego „Bitwa pod
Zwoleniem - 15.06.1946”.
Organizatorzy serdecznie zapraszają. Wstęp wolny.

Justyna Tkaczyk-Kurek
tel.: +48 / 614 10 96
e-mail: justyna.tkaczyk@enea.pl
Mateusz Pułkowski
tel.: + 48 / 614 16 95
e-mail: mateusz.pulkowski@enea.pl
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ENEA
AKADEMIA
TALENTÓW
SOSW w Opactwie i Krzysztof Paduch ze Zwolenia laureatami

nea Akademia Talentów to inicjatywa Enei i Fundacji Enea, której celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów, a także popularyzacja
nauki, sztuki i sportu wśród młodych ludzi. O granty mogły ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja z obszaru działania spółek z Grupy Enea,
które przedstawią autorskie programy edukacyjne dla swoich utalentowanych uczniów. Najciekawsze z nich otrzymają wsparcie w wysokości
10 000 zł. O stypendium w wysokości 3000 zł. rywalizowali też indywidualnie uzdolnieni uczniowie.
Dyrektor i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Opactwie w miesiącu
ogłoszenia akcji zastanawiali się, w
jaki sposób mogli by wziąć udział.
Uczniowie ośrodka to dzieci i
młodzież z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Ze
względu na deficyty rozwojowe
uczniowie ci nie mogą wykazać
swoich talentów w dziedzinie nauki czy sztuki. Ale jest jedna dziedzina, która pozwala tym uczniom
„rozwinąć skrzydła”. To jest sport,
który pozwala im odnosić sukcesy. Uczniowie nasi niejednokrotnie pokazali swoje umiejętności
na zawodach sportowych rangi
regionalnej, ogólnopolskiej, a także i światowej. W październiku
SOSW w Opactwie zgłosił swoją
propozycje inicjatywy pomagającej w rozwoju młodych talentówprojekt pt „Ruch i sport krokiem
do sukcesu” Celem projektu jest
ogólne usprawnienie wychowanków i przygotowanie ich do rywalizacji w zawodach sportowych,
promowanie wśród uczniów ak-

tywności fizycznej w celu odkrycia drzemiących umiejętności i
talentów sportowych. „Chcemy
rozbudzić w nich potrzebę ruchu
i nabycie nawyku aktywnego wypoczynku na całe życie”- twierdzą
twórcy projektu. Dzięki realizacji
projektu uczniowie ośrodka będą
mogli uczestniczyć w zajęciach
prowadzonych na profesjonalnym
sprzęcie sportowym. Przyczyni się
to do poprawy ogólnego funkcjo-

nowania organizmu. Uczniowie
będą sprawniejsi fizycznie i dzięki
temu będą mogli osiągać większe
sukcesy w zawodach sportowych.
W listopadzie okazało się, że nasz
projekt uzyskał akceptację jury
i dostaliśmy się do II etapu konkursu. Etap II polegał na przygotowaniu przez Finalistów Zadania
konkursowego, a następnie jego
opublikowanie w ramach profilu
Finalisty na stronie internetowej

www.enea.pl/pl/akademiatalentow. W prezentacji krótko przedstawiliśmy nasze dotychczasowe
sukcesy i założenia naszego projektu. Potem odbyło się głosowanie
Internautów i wyłonienie Zwycięzców, tj. maksymalnie po trzy Szkoły w każdej kategorii. 11 stycznia
projekt SOSW w Opactwie został
ogłoszony jednym ze zwycięzców
w glosowaniu Internautów. Bardzo się cieszymy, że udało nam

się wziąć udział w konkursie i to z
takim wynikiem. Dzięki wsparciu
Fundacji Enea – wygranej kwocie
10000 zł. będziemy mogli zrealizować zamierzenia naszego projektu
i efektywniej pracować z naszymi uczniami nad rozwijaniem ich
sportowych talentów. Sport dla
naszych uczniów jest doskonałą
forma terapii i rehabilitacji.
Koordynator Projektu
Izabella Wesołowska

turbozespół wykonany został w Japonii. Napędzana parą z kotła turbina obraca się z prędkością 3 tys.
obrotów na minutę, czyli 50 razy
w ciągu sekundy! Dzięki temu w
generatorze wytwarzany jest prąd.
•Turbozespół w ciągu roku może
wyprodukować 6 TWh energii. To
tyle, by przez cały rok ładować do
pełna pół miliona średniej wielko-

ści samochodów elektrycznych.
•Nad Elektrownią Kozienice
góruje wybudowana na potrzeby
B11 chłodnia kominowa o wysokości 185 metrów. Jej średnica u
podstaw wynosi 141,5 metra. Gigantyczna konstrukcja opiera się
na 44 słupach podporowych. Przy
sprzyjających warunkach chłodnię
kominową widać z Warszawy.

W dniu 10 stycznia 2018r. ogromne wzruszenie i wielka radość towarzyszyła Krzysiowi
Paduchowi w chwili, kiedy dowiedział się o zwycięstwie w Enea Akademia Talentów.
Codziennie z ciekawością zaglądał na strony akcji i śledził
na swoim profilu konkursowym
dodawane głosy internautów.
Ich ogromna ilość każdego
dnia świadczyła o dużym zaangażowaniu w akcję wielu
ludzi, którzy systematycznie
głosowali w konkursie.
Krzyś startował w kategorii
sztuka jako uczeń szkoły podstawowej dołączając do grona
najlepszych wybranych przez
jury konkursu.
Rywalizacja przy głosowaniu
była bardzo zacięta i do ostatniej
chwili trzymała nas wszystkich w
napięciu, a uzyskany wynik końcowy - 4107 oddanych głosów
internautów na Krzysia, był imponujący.
Krzysztof otrzyma od Enei
stypendium w wysokości 3 ty-

siące złotych. Otrzymane pieniądze zamierza przeznaczyć
na zakup nowego akordeonu.
Ten, o którym marzy kosztuje
ok. 40 tysięcy złotych . Otrzymane stypendium będzie więc
dobrym początkiem.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mocno
trzymali za Krzysia kciuki i zaangażowali się w głosowanie internetowe przyczyniając się do tak
wysokiego wyniku.
Krzyś Paduch z rodzicami

Blok B11 w liczbach i opisach

19

grudnia 2017 roku został oddany do eksploatacji blok energetyczny grupy Enea 1075
MW w Elektrowni Kozienice. Relację z tego wydarzenia, w którym uczestniczył premier
Mateusz Morawiecki przedstawiliśmy w grudniowym wydaniu naszego pisma. Dziś garść ciekawostek związanych z budową i pracą bloku B11.

• Tę skomplikowaną i nowoczesną instalację budowano przez ponad 5 lat. W szczytowym momencie na placu budowy pracowało
jednocześnie 3,2 tys. osób. Cały
projekt złożony był z 30 tys. szczegółowych zadań. Ich precyzyjne
wykonanie sprawiło, że dziś cała
skomplikowana instalacja produkuje prąd.
• Budynek kotłowni w szczytowym punkcie ma 106 metrów
wysokości. Stworzenie jego fundamentu wiązało się z największym
ciągłym betonowaniem na budo-

wie bloku. Trwało ono nieprzerwanie 24 h przez 5 dni. Wylano 22 tys.
m3 betonu, to pojemność około 8
basenów olimpijskich.
• We wnętrzu kotłowni znajduje się kocioł. Jego wykonanie
wymagało 70 tys. precyzyjnych
spawów, waży 4,5 tys. ton. Kocioł
jest zawieszony w powietrzu na
czterech stalowych słupach, gdyż
wraz z rozgrzaniem i napełnieniem
go cała konstrukcja wydłuża się o
około metr.
• Temperatura spalania w kotle
wynosi około 1400 stopni Celsju-

sza. Kocioł w ciągu godziny produkuje 3 tys. ton pary. Cały blok
działa na nadkrytyczne parametry
pary, co oznacza, że para w instalacji osiąga maksymalnie ponad
620 stopni Celsjusza i ciśnienie
250 barów. Takie ciśnienie panuje
w oceanie na głębokości około 2,5
tys. metrów.
•W maszynowni znajduje się
jeden z najnowocześniejszych na
świecie turbozespołów wytwarzających prąd. Turbina i generator
mają razem 53 m długości. Ich
łączna masa to 2,5 tys. ton. Cały
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Ekspresowa sesja

T

ylko kilka minut trwała w środę 24 stycznia br. 54 Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Pionki. Co skrupulatniejsi twierdzą, że było to 400 sekund. Z porządku obrad wycofane zostały uchwały dotyczące cmentarza, MZUK-u i oświetlenia. Tak więc wtorkowe obrady Komisji
budżetu i nagłośnienie (gł. sprawy cmentarza) przez lokalne media (w tym naszą redakcję
na stronie: www.tygodnikoko.pl i na FB) spowodowało, że wiceburmistrz Sarnecka-Buczek
przekazała decyzję burmistrza Zawodnika o zdjęciu z porządku obrad wspomnianych uchwał.
Co więc wydarzyło się we wtorek podczas posiedzenia Komisji
budżetowej? . Przedmiotem obrad było kilka uchwał budżetowych. Nie obyło się bez sporów
i kontrowersji, a to głównie za
sprawą przeznaczenia kwoty 2
milionów złotych na I etap budowy cmentarza komunalnego.
Poniżej drukujemy list naszego
czytelnika z Pionek, niewątpliwie zorientowanego w sprawie.
Otrzymaliśmy go przed posiedzeniem komisji i można go skonfrontować z racjami i faktami
przedstawionymi podczas posiedzenia komisji.

Cmentarz jakiego
jeszcze nie było

Ma być komunalny, z toaletami, kancelarią z prawdziwego
zdarzenia i kaplicą. Taką aż do
nieba. Miasto zakupiło już od
lasów państwowych 1 ha (doce-

lowo ma być 3 ha), karczowanie
tego terenu jest na ukończeniu.
Radnym przedstawiono projekt,
który zakłada 3 etapy. W tym
roku ma być zrealizowany pierwszy etap. którego koszty to ok.
2 miliony złotych. Na tę sumę
składają się prace niwelacyjne,
ogrodzenie terenu oraz doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Te prace mają pozwolić na dokonywanie pierwszych
pochówków jeszcze w tym roku.
Uciekając się do czarnego humoru, to warto jednak poczekać,
bo projekt w dalszych etapach
przewiduje, na świeckim, komunalnym cmentarzu - budowę kaplicy za, bagatela, blisko 4,5 mln.
złotych netto. W przedstawionym kosztorysie widnieją prace
budowlane i instalacyjne. Nie
przewidziano tam nawet złotówki na prace wykończeniowe czy
wyposażenie. Czyżby te pozycje

miała sfinansować parafia, tylko
która? Czy cała ta inwestycja była
konsultowana ze stroną kościelną? Widoczna wśród niektórych
radnych determinacja związana z utworzeniem cmentarza
komunalnego prysła jak bańka
mydlana przy temacie kaplicy.
Jedna z radnych zaoponowała,
że przecież na razie wystarczy
tylko zrealizować I etap a później
" się zobaczy". Z błędu wyprowadził ją przewodniczący Belowski
wskazując, że jeśli akceptuje się
projekt, to trzeba go realizować
w całości. Wskazał też na kolejną
gigantomanię w wykonaniu burmistrza Zawodnika, który kolejny
raz nie konsultował swoich koncepcji z radnymi i zaskakuje ich
teraz ogromem kosztów. - Skoro
pochówki maja być w tym roku
to gdzie jest droga, która jest w
projekcie ale nie jest przewidziana w I etapie , pytał retorycznie

radny Maślanek ale nie uzyskał
odpowiedzi.
Sądząc po reakcji radnych to
dopiero na tej komisji zobaczyli
wizualizację cmentarza, kancelarii i samej kaplicy. Przewidywane
koszty , prawie 9,5 miliona netto
( czyli bez podatku VAT) muszą
robić wrażenie. Komunalnego
cmentarza jeszcze nie ma ale już
„na mieście” ludzie szepczą, kto
będzie administratorem cmentarza i czyj kuzyn będzie mu fachowo doradzał.
Dużo mniejsze kontrowersje
wywołała sprawa 300 tys. jako
wkład pieniężny do MZUK-u, w

W Pionkach nie wolno umierać ?!
W Pionkach znajdują się dwa cmentarze parafialne. Cmentarz Stary na którym
dość sporadycznie odbywają się pochówki z uwagi na jego usytuowanie oraz
Nowy Cmentarz położony przy wjeździe
do miasta od strony Kozienic. Cmentarz
ten powstał jeszcze w okresie międzywojennym i na powierzchni niemal 5 ha
trwały głownie pochówki. W 2006 roku
cmentarz ten został powiększony o 1 ha,
z czego część wydzielono na parking samochodowy. Okazało się że ta dodatkowa powierzchnia wystarczyła na około
10 lat gdzie zabudowano około 800 grobowców. W 2013 podjęte zostały staranie
poprzednich władz samorządowych w
celu powiększenia cmentarza parafialnego o następny hektar z terenów leśnych. Wszystko wskazywało na to, że po
załatwieniu dość złożonych formalności
z uwagi na tereny leśne już w 2015 roku
istniała szansa rozpoczęcia pochowków
na nowej części cmentarza. Dawało to też
zabezpieczenie możliwości pochówków
na minimum 15 lat. Biorąc pod uwagę że
uzyskując zwolnienie od opłat dla cmentarza parafialnego jak to miało miejsce
w 2006 roku, to koszty byłyby bardzo

niskie i nieodczuwalne dla mieszkańców
czy gminy.
Wybory samorządowe w 2014 roku i
zmiana władz spowodowały także zmianę podejścia do sprawy powiększenia
cmentarza grzebalnego. Nowe władze z
burmistrzem na czele postanowiły na tym
jednym hektarze wybudować cmentarz
komunalny podległy samorządowi. Wg
wypowiedzi pana burmistrza ma to być
cmentarz z kaplicą, katakumbami na urny,
sanitariatami, budynkiem administracyjnym itp. Wizje niczym dla metropolii czy
dużego miasta wojewódzkiego. Takie też
wymogi stawiane są obecnie ale przy budowie nowych cmentarzy, a nie dotyczą
istniejących cmentarzy powiększanych.
Poszarzenie dotychczasowego cmentarza
parafialnego w sumie 6-cio hektarowego
nie wymagałoby takich budowli, a jedynie wykarczowanie lasu i przestawienie
ogrodzenia. Koszty przekształcenia, odlesienia i inne opłaty to około 1 mln. zł. w
części rozłożone na dziesięć lat.
Po wykonaniu wstępnej koncepcji budowy cmentarza komunalnego w 2015
roku za kwotę 18 450 zł dopiero w 2016
roku opracowany został przez samorząd

praktyce na pokrycie wymagalnych zobowiązań komunalnej
spółki (ma powstać po 1 lutego
br.) ustalonych na 25.01 2018r.
W tej sprawie szczególnie aktywny był radny Myśliwiec, który przekonywał, że to są sprawy
na sesję zwyczajną a nie działanie hop siup. Większość radnych
była też zdziwiona informacją, że
burmistrza Zawodnika nie będzie
nie tylko na komisji ale również
na sesji. Sprawy uchwał referowała w jego imieniu wiceburmistrz Jolanta Sarnecka-Buczek
Edmund Kordas
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projekt nowego cmentarza wg wizji obecnego burmistrza za kwotę 152.000 zł.
Wartość kosztorysowa tej rozbudowy to
kwota grubo przekraczająca 9 milionów
złotych. Jak na możliwości miasta zaciągającego już obecnie nowe kredyty to
kwota astronomiczna.
Należy tu także zaznaczyć, że ten wydzielony kawałek lasu pod cmentarz
komunalny oddzielony jest od terenów
miejskich obecnym cmentarzem parafialnym, natomiast z pozostałych dwóch
stron lasem – Parkiem Krajobrazowym.
Dojazd do tego cmentarza (wg wizji obecnego burmistrza) będzie możliwy po wybudowaniu nowej drogi dojazdowej od
ulicy Leśnej. To wymagałoby po pierwsze zgody Lasów Państwowych na co na
dzień dzisiejszy jest odmowa na następną
wycinkę lasu w sąsiedztwie Rezerwatu
Przyrody na powierzchni ponad jednego
hektara. Plan przestrzenny także nie zakłada takiego przeznaczenia terenu. O ile
byłaby nawet taka zgoda, to następny 1
milion zł na odlesienie terenu oraz minimum 3 miliony zł. na utwardzenie drogi i
wykonanie inwestycji towarzyszących jak
np. parkingi i inne obiekty. Projekt takiej
drogi także został już wykonany za kwotę
73 899 zł. Są to jednak wizje na minimum
kilka, a może kilkanaście lat zakładając,
że w mieście nic innego by nie wykonywano i nie byłoby innych pilniejszych
potrzeb. Tak więc na dzień dzisiejszy, to
na same koncepcje i projekty związane z
tym cmentarzem wydano kwotę ponad
244 300 zł. I co dalej ?
Reasumując. Wykonanie tego mini-cmentarza komunalnego pociągnąć
może za sobą koszty w sumie około
14 milionowe. Zakładając, że znaczna
część z nowej powierzchni jedno-hektarowej zajmą towarzyszące budowle
to faktycznie można tam będzie umieścić około 500 nowych grobowców. Stąd
prosty rachunek, że utworzone miejsce
pod jeden grobowiec kosztowało będzie
prawie 30 000 zł. Pytanie, kto ma pokryć tak olbrzymie koszty, mieszkańcy?
Przecież nikogo nie będzie na to stać.

Do tej pory na cmentarzu parafialnym
opłata za miejsce pod nowobudowany
grobowiec wynosi 500 zł od jednej osoby tam chowanej. Czyli dla grobowca
na cztery trumny jest to kwota 2 000 zł.
Z tego pokrywane są w znacznej części
opłaty związane z wywózką śmieci opłacane przez parafię. Patrząc także przez
analogię do pochówków lat ubiegłych, to
powierzchnia tego „nowego cmentarza
komunalnego” może wystarczyć jedynie
na pięć lat. Zachodzi też pytanie zasadnicze, a mianowicie po co budować nową
kaplicę gdzie może zmieść się kilkadziesiąt osób podczas obrządku pogrzebowego gdy w Pionkach mamy trzy kościoły,
a mieszkańców wcale nie przybywa, a
wręcz jest tendencja spadkowa.
Wg stanu na dzień dzisiejszy, to sytuacja jest „grobowa”. Na Nowym Cmentarzu nie ma już praktycznie miejsc na
budowę nowych grobowców. Decyzją
administratora czyli parafii zaczęto zabudowywać już główną alejkę ale to
daje kilka miejsc do zabudowy. Z kolei na
„placu budowy” tzw. cmentarza komunalnego wg wizji obecnego burmistrza
wycięto dopiero drzewa. W tegorocznym
budżecie miasta na zapisano nawet fikcyjnie kwoty która zabezpieczałaby w
tym roku zrealizowanie opracowanego
za 152 000 zł projektu nie mówiąc już
o dojazdach i całej infrastrukturze. Na
najbliższą sesję, radni otrzymali projekt
uchwały o przeznaczeniu 2 mln zł na
wybudowanie kanalizacji, ogrodzenia i
murka oporowego na tym nowym placu.
Pieniądze oczywiście trzeba będzie pokryć z następnego kredytu jakie miasto
zmuszone będzie zaciągnąć. Skąd jednak
pozyskać następne miliony ? Jak zatem
rozwiązana zostanie sprawa pochówków w tym roku w Pionkach ? Może pan
burmistrz wyda dekret o zakazie umierania przynajmniej do czasu jesiennych
wyborów samorządowych?!.
Zbulwersowany, jeszcze żyjący,
mieszkaniec Pionek
(dane do wiadomości redakcji)
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Wymiana pieców – nowy nabór Będzie gaz

G

mina Jedlińsk ponownie podejmuje działania w celu
uzyskania dotacji na przeprowadzenie modernizacji
kotłowni węglowych na gazowe lub opalane biomasą.
Z końcem 2017 r. zakończyła się realizacja projektu, w
którym w 43. gospodarstwach
domowych w gminie Jedlińsk
wymienione zostały stare, zatruwające środowisko piece
węglowe na nowoczesne piece
gazowe lub opalane biomasą.
Duże zainteresowanie programem skłoniło władze gminy
o wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie o przyznanie dotacji
na ten cel również w tym roku.
– Zainteresowanie wymianą pieców było w ubiegłym
roku bardzo duże – informuje

Kamil Dziewierz – wójt gminy. – Dlatego jak najszybciej
chcemy rozpocząć zbieranie od
mieszkańców deklaracji udziału w tym projekcie, żeby móc
sprawnie przeprowadzić proces aplikowania o środki dotacji z Funduszu – wyjaśnia wójt.
– Wysokość dofinansowania
dla mieszkańców jest wysoka
i wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż
5 tys. zł na jeden piec – kończy
włodarz gminy.
Deklaracje udziału w projekcie
przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Jedlińsku do końca stycznia
2018 r. Dodatkowe informacje

P
dotyczące programu można
uzyskać na stronie internetowej
www.jedlinsk.pl lub dzwoniąc
pod nr tel. 48 32 13 098.

Czy powstanie szkoła branżowa?

W

ładze gminy Jedlińsk planują założyć w Jedlińsku szkołę branżową I stopnia. Rozmowy
w tej sprawie prowadzone są ze starostą radomskim, a już teraz zbierane są deklaracje
pracodawców, którzy chcieliby kształcić w swoich zakładach pracy uczniów branżówki.
Zajęcie teoretyczne uczniowie odbywaliby w szkole. Baza
dydaktyczna jest – po zlikwidowanym gimnazjum w Jedlińsku.
Natomiast praktyczna nauka zawodu odbywałaby się w firmach
na terenie gminy. I z tym również
nie byłoby większego problemu,
bo właściciele firm działających
w gminie chętnie zgłaszają swój
udział w projekcie.
Przedsiębiorcy, którzy również

olska Spółka Gazownictwa planuje rozbudowę gazociągu
w gminie Jedlińsk. Tym razem przyłączyć się do sieci
gazowej będą mogli mieszkańcy miejscowości położonych
w południowej części gminy: Kamińska, Klwat i Piastowa.
– Od dawna zabiegamy aby
PSG rozbudowała sieć gazową
w naszej gminie – informuje
wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz. – Obecnie PSG jest na etapie zbierania od naszych mieszkańców deklaracji przyłączenia
do sieci gazowej oraz wniosków
o określenie warunków przyłącza – tłumaczy wójt.

Druki
wniosków
można
pobrać w Urzędzie Gminy
w Jedlińsku oraz ze strony internetowej Gminy Jedlińsk
www.jedlinsk.pl.
Wypełnione dokumenty można składać
w Urzędzie Gminy w Jedlińsku do dnia 16 lutego 2018 r.,
a Urząd przekaże je do zakładu
gazowniczego.

chcieliby przyjmować uczniów
na praktyczną naukę zawodu,
mogą złoży w Urzędzie Gminu
w Jedlińsku stosowną deklaracji (druk deklaracji dostępny na
stronie www.jedlinsk.pl).
Deklaracje pracodawców będą
podstawą do powtórnego wystąpienia do Starosty Radomskiego
o wyrażenie zgody na założenie przez Gminę Jedlińsk szkoły
branżowej I stopnia.

Inwestycje w gminie Jedlińsk

Z

akończyła się realizacja inwestycji „Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka”,
a w Ludwikowie przy szkole, postępuje budowa sali gimnastycznej.

Inwestycja w Klwatce Szlacheckiej polegała na utworzeniu
miejsca turystyczno-rekreacyjnego oraz miejsca spotkań mieszkańców. W ramach tego projek-

n Altana w Klwatce Szlacheckiej.

tu wybudowana została altana,
a której znajduje się grill oraz
ławostoły biesiadne z siedziskami. Przy altanie powstała siłownia plenerowa z urządzeniami

zewnętrznymi do ćwiczeń.
Koszt realizacji zadania wyniósł
150 tys. zł, z czego 89.163 zł to
dofinansowanie, które Gmina
Jedlińsk uzyskała z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020.
W Ludwikowie natomiast, przy
Publicznej Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II, trwa budowa
nowej sali gimnastycznej wraz
z zapleczem szatniowym. Niedawno została zamontowana
konstrukcja i pokrycie dachu,
a obecnie trwa ocieplanie
ścian obiektu. Inwestycja, której koszt sięga 3,5 mln zł ma
zostać ukończona do końca
tegorocznych wakacji.

n Budowa sali ginastycznej Ludwików.
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SMS o treści TC.OKO.

MOTORYZACJA
• Sprzedam audi B4 ,1.9 TDI ,
90kM Avant! Hak! Klimatyzacja,
komplet kół letnich Kozienice
tel.515-821-081
• Opony zimowe z Finlandii.
Różne rozmiary i producenci.
Atrakcyjne ceny juz od 200 zl./
kpl. Stan bardzo dobry. Garbatka
Letnisko. Tel.: 795034795.
• Sprzedam przyczepę kempingową COMPASS OMEGA w b. dobrym stanie t. 791-878-473
• Kupię ciągnik MF255/URSUS
3512 zarejestrowany, w oryginale, od rolnika. Nie jestem handlarzem. Tel.516070940

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę garaż lub małą
halę na samochód (Yontimer)
samochód będzie używany
kilka razy w roku. Warunek,
teren zabudowany np. prywatna posesja lub teren strzeżony, Kozienice lub okolice
do 40 km. Wiadomość pod
nr.tel. 727 650 937
• Tanio sprzedam mały pawilonik (kiosk) na działalność gosp.
może być do przeniesienia Tel.
602 522 171
• Sprzedam tanio działkę w Przydworzycach gm. Magnuszew
0,96 ha - 7zl/m , cena do negocjacji . Tel. 504-793-328
• Sprzedam gospodarstwo rolne
z budynkami położone w Holendrach Kozienickich. Całkowita
powierzchnia wynosi 8,6 ha w
tym cześć do sprzedaży a część
do dzierzawy.Tel.782265964
• Sprzedam mieszkanie własnościowe 50,80m2 w Kozienicach ul.
Hamernicka. mieszkanie na obydwie strony, obok bloku plac zabaw. tel 500-835-887
• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, III piętro os. Energetyki Kozienice cena do uzgodnienia. Tel.
516-904-560
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• Sprzedam działkę budowlaną
w Kozienicach t. 516-904-560
• Sprzedam dom III kondygnacyjny + budynek gosp. 18x6m na
działce 1500m2 w Kozienicach ul.
Brzozowat. 791-878-473
• Sprzedam w Garbatce Letnisko 2.22 ha ziemi, w tym 2 działki budowlane wraz z domem
tel. 48507248525
• Sprzedam dom 80m2 oraz
działke1000m2 w miejscowości Garbatka-Długa cena do uzg.
tel 782-218-276
• Sprzedam 2 działki budowlane
po 1300 m2 obok siebie przy drodze asfaltowej 2 km od Kozienic
tel. 512751991
• Sprzedam działkę budowlana
1350m2. Łuczynów 10. Druga
działka z pozwoleniem na budowę. Droga dojazdowa 8 m. Cena
do uzgodnienia. Tel. 509113924
• Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 2,60ha z budynkami położona w atrakcyjnej
miejscowości cena wywoławcza
155tyś zł tel. 500-787-904
• Sprzedam gospodarstwo rolne
z budynkami położone w Holendrach Kozienickich. Całkowita
powierzchnia wynosi 8,6 ha w
tym część do sprzedaży a część
do dzierżawy. Tel.782265964

RÓŻNE
• Sprzedam silnik elektryczny
10kW, butle gazowe (tlen, acetylen) wraz z wężami i kompletem palników (nowe)Brak wózka do butli, cena przystępna.
Tel. 883305665
• Sprzedam telewizor LG LCD
32’’ + dekoder, sprzęt mało używany cena 400 zł. Kozienice
tel. 692-925-866
• Sprzedam koła zimowe do opla
corsy 13/165/80 cena 120zł /szt.
tel. 500-787-904
• Sprzedam telewizor LG LCD
32’’ + dekoder, sprzęt mało używany cena 400 zł. Kozienice
tel. 692-925-866

• Sprzedam koła zimowe do
opla corsy 13/165/80 cena 120zł/
szt. tel. 500-787-904
• KUPIE ciągnik MF255/URSUS

3512 zarejestrowany, w oryginale, w
stanie bardzo dobrym, bezpośrednio od rolnika. Nie jestem handlarzem. Tel.: 516-070-940
• SPRZEDAM ciągnik rolniczy C-300
cena 110 00 do negocjacji
Tel.:510-937-430
• Sprzedam Świerki tanio ładnie 4
km od Kozienic Łuczynów Nowy 153
wolskim Tel.: 503-627-912
• Sprzedam pilnie nowa wersalka o
wym. 135x200.Kolor szary o nowoczesnym wyglądzie. Posiada pojemnik na pościel .Cena 580ZL POLICZNA Tel.: 570-404-779
• Poszukuje opiekunki do chorej
na SM – możliwość zamieszkania.
Tel.: 609-654-352
• Sprzedam bieżnie wielofunkcyjną. W zestawie: bieżnia, wiosła,
rowerek, kółko obrotowe (twister),
ławka. Tel.: 733-949-022

USŁUGI REHABILITACYJNE
mgr Beata Wiaderny

kinezyterapia

elektroterapia

ultradźwięk

masaż

Rehabilitacja kobiet po mastektomii
(drenaż limfatyczny)

DOJAZD DO PACJENTA

607 876 499

TOWARZYSKIE
• Dzień Dobry.. ; ) Może poznam tu
Miłą i Sympatyczną Panią do fajnej i
milej znajomości. Ja po 40-stce, wysoki, zadbany, przystojny.. Pozdrawiam Panie ;-).. 669286750
• KAWALER 47LAT. FINANSOWO
NIEZALEŻNY POZNA PANĄ BEZ NALOGÓW DO 40LAT. TYLKO STALY
ZWIAZEK TEL. 537118066
• Rozwiedziony 48 lat pozna panią od 45 do 48 bez nałogów, ktora
zmieni miejsce zamieszkania. Mieszkam na wsi i pracuję. Szukam stałego
związku. Tel.:514163156
• Poznam kobietę lub małżeństwo
w celu miłych, dyskretnych spotkań.
Możliwy stały układ. Radom, Pionki,
Zwoleń, Skaryszew i okolice. Pozdrawiam. Tel. 574 557 399
• Mężczyzna 50 lat finansowo niezależny pozna panią bez nałogów. Cel
do uzgodnienia. Tel. 48535635331
• Kawaler 43 lata, 182 cm, bez nałogów, z wyższym wykształceniem
pozna panią o podobnych cechach
i bez zobowiązań. Cel stały związek.
Tel. 668757905.
• Mężczyzna 50 lat finansowo niezależny pozna panią bez nałogów. Cel
do uzgodnienia. Tel. 48535635331

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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WARKA/PIONKI

Wyjątkowe tanga
M

uzeum im. Kazimierza Pułaskiego serdecznie zaprasza na pierwszy
w sezonie 2018 koncert z cyklu „Wieczór z Kulturą”.

W przedostatnią sobotę karnawału tematem przewodnim będzie tango!
Na muzealnej scenie wystąpi SawarS
Tango Orquesta w składzie:
Anna Wandtke - skrzypce
Grzegorz Bożewicz- bandoneon
Piotr Malicki - gitara
Hadrian Filip Tabęcki - fortepian
Sebastian Wypych - kontrabas/kierownictwo artystyczne
W programie wieczoru usłyszymy najpiękniejsze tanga okresu międzywojennego Warsa, Szpilmana i Petersburskiego: La
Cumparsita, To Ostatnia Niedziela, Tango
Milonga, Maria de Buenos Aires, Odrobina
szczęścia w miłości, Umówiłem się z Nią na
dziewiątą i wiele innych.
„Wieczór z Kulturą” to propozycja Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce do
spędzenia wieczoru w wyjątkowej atmosferze. To możliwość poznania artystów

scen teatralnych i operowych, muzyków,
kompozytorów, aktorów, poetów, cenionych ludzi kultury. To również spotkania
przy lampce wina i okazja do rozmów o
sztuce, muzyce czy teatrze.
Do zobaczenia w sobotni wieczór 3 lutego godz. 18.00!
• Ilość miejsc ograniczona. Miejsca dostępne zgodnie z kolejnością rezerwacji.
• Bilety na koncert w cenie 70 zł od osoby można nabyć przez Internet pod adresem: rezerwacja@muzeumpulaski.pl
lub w kasie muzeum. W cenę biletu wliczono wino i przekąski.
• Obowiązują stroje wieczorowe.
PARNERZY: Angelika Jarosław Nowociel –
Warszawska Wytwórnia Wódek KONESER
w Grzegorzewicach.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.
Witosa w Jasieńcu
Info.muzeum

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

Nowy głos w dyskusji
P

ierwszy tom wydawnictwa pokonferencyjnego Polacy w Ameryce ujrzał światło dzienne pod koniec ubiegłego roku. Książka zawiera 20 artykułów wraz z tłumaczeniami. Są one zapisem bogatej historii stosunków
polsko-amerykańskich.
Konferencja
Polacy w Ameryce odbyła się
27-28 czerwca
ubiegłego roku.
Pół roku później
wyniki
badań
n a u k o w c ó w,
przedstawicieli
instytucji kultury
oraz badaczy-pasjonatów zostały
opublikowane.
Wśród tekstów
dominują prace
o
charakterze
historycznym.
Przybliżają one
zarówno szeroko
rozpoznawalne postacie (Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko), jak również osoby, które nie
są powszechnie znane (m.in. ks.
Wacław Kruszka, Gustaw Bychowski, Frank Piasecki).
Książka jest efektem współpracy Muzeum im. Kazimierza
Pułaskiego oraz Stowarzyszenia

W.A.R.K.A.
W skład komitetu redakcyjnego
weszli: Maciej Kordas,
Karol Kucharski oraz
Iwona Stefaniak. Tłumaczenia
w y ko n a ł a
Joanna Łukasiak-Hołysz, przy
ko n s u l t a cji
Petera Obsta.
Wydanie
publikacji było możliwe dzięki
dofinansowaniu Senatu RP.
Obecnie trwają prace nad drugim tomem książki. Będzie miał
on odmienny charakter – znajdą się w nim artykuły z zakresu
historii sztuki.
Info muzeum

DRAMAT NA CZTERECH ŁAPACH
uma to 9 letnia suczka, która przeżyła prawdziwy draY
mat. Obecność człowieka wywołuje u niej prawdziwe przerażenie. Przebywa pod opieką lekarzy w Pion-

kach, a wolontariusze z Pionkowskiego Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami ruszyli z akcją poszukiwania odpowiedzialnego domu z człowiekiem, który cierpliwie pokaże,
że ludzie potrafią nie tylko krzywdzić.

Koncert zespołu "Pod Strzechą"

Wioletta Maślanek z PTOnZ
napisała wzruszający apel:
"Po raz pierwszy nie wiem jak
opisać tragedię porzuconej suni.
Ilekroć pomyślę o dramacie jaki
przeżyła zalewam się łzami, a
jak zobaczę ją w ciasnej lecznicowej klatce, która dla niej jest
bezpiecznym azylem i szczytem
szczęścia serce pęka mi z bólu.
Dałam jej na imię Yuma, chociaż
lekarz sugerował, że babcia Krysia lepiej będzie brzmiało.
YUMA to ok. 9 letnia psina, której tragedię widać w smutnych
oczach i spuszczonej z rezygnacją
głowie. Całą swoją postawą daje
znać jak bardzo boi się człowieka. Sparaliżowana strachem kuli
się przed każdym dotykiem. Nie
ucieka tylko zastyga i czeka z pokorą na cios. Jeszcze nie dowierza, że nie każda ręka bije i nie
każda noga kopie.
YUMA została zgłoszona jako"
bezdomny agresywny kundel
atakujący wszystko co żyje". W
rzeczywistości do lecznicy trafiła
przerażona do granic wytrzymałości, wyeksploatowana, rodząca
co cieczkę, zagłodzona i zaniedbana sunia ze startymi lub wybitymi zębami.

Pionki,CAL - 24 lutego, godz.18.00
Więcej szczegółów w kolejnym wydaniu OKA,
na naszej stronie internetowej i FB

Po badaniu okazało się, że te
zęby są najmniejszym problemem. Obustronna przepuklina
pachwinowa oraz przepuklina
kroczowa utrudniały chodzenie,
a przy obu ostatnich sutkach dało
się wyczuć około centymetrowe
guzy. Podczas zabiegu steryliza-

cji została wykonana obustronna hemomastektomia-usunięcie
obu ostatnich sutków z zapasem
oraz zrobione wszystkie trzy
ogromne przepukliny. JUMA w
klinice PulsVet w Pionkach pod
czułą opieką lekarzy i personelu
pomocniczego szybko doszła do
siebie. Nawet zaufała i wychodzi
z nimi na bardzo krótkie spacery
ale wciąż przeraża ją otaczający
świat i obcy ludzie. Rokowania są
bardzo dobre jeśli chodzi o stan
fizyczny ale jej psychika to ruina.
W związku z tym szukamy dla
Yumy domu, który da suni czas
by ponownie zaufała człowiekowi, który pokaże, że dotyk człowieka nie musi boleć, który sklei
jej roztrzaskane serduszko a rozbije pancerz strachu i niepewności. Sunia przebywa w Pionkach
ale w razie potrzeby pomożemy
w transporcie. Tel: 606 854 980”
Pionkowskie Przytulisko
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„Wszędobylski” cukier, czyli cała prawda o występowaniu
cukru w produktach żywnościowych
M

ożna powiedzieć, że cukier „bawi się z nami w chowanego” i świetnie mu to wychodzi.
Dlaczego tak jest? Cukier głównie kojarzy nam się ze słodyczami, lodami, słodzonymi napojami oraz przede wszystkim jako cukier w cukierniczce. Oczywiście mamy rację to typowe
produkty związane z cukrem. Jednak niech nas to nie zmyli. Jak się okazuje cukier świetnie
się „kamufluje” i występuje w produktach, w których najmniej się go spodziewamy. I tak znaleźć go możemy m.in. w ketchupie, sosie bolońskim czy mleku sojowym. Wszystko za sprawą ”ukrywania się” cukru pod różnymi nazwami, a jest ich około 40. To dużo prawda? Syrop
glukozowo-fruktozowy, słód jęczmienny, melasa* to tylko niektóre nazwy „cukru dodanego”.
W znanym „czarnym napoju
gazowanym” w jednym litrze
jest aż 54 gramów cukru. To
dużo zwracając uwagę na to, że
Światowa Organizacja Zdrowia
zaleca, aby spożycie cukru stanowiło tylko 5% dziennego spożycia
kalorii lub do około 25 gramów
każdego dnia. Taka ilość cukru
w napoju to ponad dwukrotnie
więcej niż rekomendowana ilość
jaka powinna być dostarczana
w ciągu całego dnia.
„Dobrze, cukier występuje w
różnej postaci w produktach, ale

czy to ma jakiś wpływ na nasz organizm?”– można zapytać. Aby
odpowiedzieć na to pytanie należy zacząć od tego - czym w ogóle
jest cukier oraz na czym polega
różnica między glukozą, a fruktozą? A więc od początku. Glukoza
i fruktoza to dwa cukry proste,
które mają ten sam chemiczny skład, ale różnią się budową
chemiczną, co przekłada się na
ich oddziaływanie na organizm.
Glukoza to najlepsze źródło energii, wykorzystywana przez nasze
komórki oraz łatwo metabolizo-

wana przez narządy. Z kolei fruktoza metabolizowana jest przez
wątrobę. Poprzez dostarczanie
zbyt dużej ilości fruktozy narząd
ten może zostać przeciążony prowadząc do przetwarzania nadmiaru cukru w postać tłuszczu,
który odkłada się w organizmie.
Świeże owoce również zawierają
fruktozę, jednak jest to naturalny
cukier. Dodatkowo zawarty w
nich błonnik powoduje, że fruktoza jest wolniej wchłaniania, co
daje wątrobie czas na wykonanie
zadań bez ryzyka przeciążenia.
Dlaczego więc cukier jest tak
często wykorzystywany w procesie wytwarzania produktów?
Po pierwsze cukier to doskonały konserwant, który nie psuje
się i nie ulatnia, w ten sposób
pozwala na długie przechowywanie produktów oraz ich transportowanie. Jest to również tani
środek konserwujący, dlatego
chętnie wybierany przez producentów. Dodatkowo cukier nadaje produktom cech pożądanych
przez konsumentów. Sprawia,
że cukierki są ciągnące, ciastka
chrupiące, a skórka chlebowa
ma piękny, brązowy kolor. Cukier
„chowa się” więc wszędzie. Z
pewnością łatwiej wskazać pro-

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
Środa: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

NATURHOUSE KOZIENICE
n mgr Karolina Zapora, dietetyk
dukty, w których cukier dodany
na pewno nie występuje – świeże warzywa i owoce, mięso, jaja
oraz ryby. Oczywiście nie chodzi,
aby całkowicie go wykluczyć, ale
czytając etykiety produktów oraz
wprowadzając drobne zmiany
w jadłospisie można z łatwością zmniejszyć jego spożycie i
utrzymywać je na prawidłowym
poziomie. Chociażby wybieranie
wody zamiast słodzonych napoi
już prowadzić do jego mniejszej
konsumpcji.
Nie pozwólmy. aby cukier w
grze „w chowanego” wygrał. Starajmy się zwracać uwagę jakie
produkty wybieramy, bo tam,
gdzie nie ma cukru dodanego to
my jesteśmy na wygranej pozycji.
*Nazwy pod którymi „ukrywa
się” cukier w produktach:
acesulfam K, agawa, aspartam, cukier inwertowany, cukier

dietetyk Emilia Kościelniak
ul. Warszawska 51/1
26-900 Kozienice
Tel. 505 401 915
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10:00 - 18:00
Wtorek, Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 17:00
Piątek: 8:00 - 15:00
kukurydziany, dekstroza, dekstryna, ekstrakt słodu jęczmiennego,
fruktoza, fruktoza krystaliczna,
karmel, koncentrat soku owocowego, ksyloza, maltodekstryna,
maltoza, mannitol, melasa, sacharoza, sacharyna, słód kukurydziany, sok z trzciny cukrowej,
sorbitol, sukraloza, sukroza, syropy - klonowy, kukurydziany,
ryżowy, słodowy, z agawy, sorgo, z brązowego ryżu oraz syrop
z trzciny cukrowej.
mgr Karolina Zapora, dietetyk

Rozpoczynamy pomoc Polakom w podeszłym wieku na Ukrainie !
W dniach 07-09.01.2018 członkowie Radomskiego Środowiska
KUKIZ’15 oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich oddział w
Radomiu, odbyli podróż po Małopolsce Wschodniej (Ukraina), celem rozeznania się w potrzebach
Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Wytypowane
zostały miejscowości gdzie niezbędna jest pomoc Polakom, do
których nie docierają działania z

Polski. Są to: miejscowość Dobromil, Sąsiadowice oraz Członkowie
Towarzystwa Opieki nad Polskimi
Grobami na Cmentarzu Łyczakowskim.
- Szanowni Państwo, potrzebna
jest pomoc dla Polaków w podeszłym wieku we Lwowie i okolicach. Potrzebujemy pampersów,
leków przeciwbólowych, konserw, makaronu, latarek itp. rzeczy – mówi poseł Robert Mordak.
Zbiórka darów dla Polaków na

Znam dzieje Polski i Ziemi Kozienickiej

S

tulecie odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie to
znakomita okazja do spojrzenia wstecz, swoistej powtórki z
historii. Zarówno tej historii przez duże „H” opisującej ważne
wydarzenia, które doprowadziły do powrotu Polski na mapę
polityczną świata po 123 latach niewoli, jak i tej historii lokalnych wydarzeń i bohaterów, bez których nie byłoby wolnej ojczyzny. Z tego też powodu Redakcja Tygodnika „OKO” ogłasza
konkurs pt. „Znam dzieje Polski i Ziemi Kozienickiej”. To konkurs dla każdego, nie tylko pasjonatów historii. Uczestnikom
konkursu proponujemy trzy formy udziału.

Pierwsza: Udzielenie odpowiedzi na pytania z historii Polski, które zostaną umieszczone w pierwszym, marcowym numerze „OKA”
i przesłanie wypełnionego formularza do redakcji.
Druga: Przygotowanie pracy pisemnej lub opowiadania dotyczących lokalnych zdarzeń związanych
z rozbiorami i obroną niepodległości, prób jej odzyskania podejmowanych na terenie powiatu
kozienickiego i ziemi radomskiej,
wkładu w odzyskanie niepodległości przez osobę lub osoby związane z ziemią kozienicką, losu forma-

cji wojskowych stacjonujących lub
walczących na ziemi kozienickiej w
sprawie odzyskania przez Polskę
niepodległości, a także współczesnego znaczenia tamtych czasów
i działań podejmowanych dla ich
upamiętnienia na terenie ziemi
kozienickiej.
Trzecia: Przesłania do redakcji
prac fotograficznych ilustrujących
miejsca na terenie ziemi kozienickiej ważne dla historii Polski i odzyskania niepodległości.
W każdej z form przewidujemy
nagrody. Szczegóły w kolejnym
wydaniu OKA.

Ukrainie właśnie rusza. Osoby,
które chcą pomóc, mogą kontaktować się z biurem poselskim Roberta Mordaka, adres
strony:www.robertmordak.pl
Telefon: 603 071 303 lub z naszą
redakcją.

Kolejny sukces Hamera

U

dana wyprawa kozienickich strzelców na mistrzostwa we Wrocławiu

W drugim dniu mistrzostw
znakomicie zaprezentował się
Krzysztof KOZŁOWSKI z Hamera Kozienice. Kozieniczanin nie

zdobył co prawda medalu ale
miejsce w czołowej ósemce to
duży sukces. Utalentowanym
strzelcem Hamera już zainteresowały się niektóre kluby wojskowe. Niewykluczone więc,
że już niedługo pójdzie w ślady
swojego utytułowanego kole-

gi Szymona Wielgomasa, który
zmienił barwy klubowe. Nadzieja we władzach Kozienic,
że docenią odpowiednio strzelectwo sportowe, które od 30
lat promuje miasto i jest jego
znakomitą wizytówką w kraju i
za granicą.
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