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NA MARGINESIE

Zielone Pionki, Kozienice – wspomnień czar?!

Zaczęło się w Pionkach, już niedługo tak ma być również w Kozienicach. Rzecz dotyczy wycinki,
wręcz pogromu drzew, często wiekowych ale wciąż żywych. Jednak pod pozorem rewitalizacji
(to takie modne słowo teraz) wycinane są w pień (dosłownie!) dziesiątki drzew.
O sytuacji w Pionkach piszemy na stronie 7,
w Kozienicach na wyrok czekają kilkudziesięcioletnie sosny, rosnące pomiędzy pływalnią a ul.
Warszawską. Zamiast nich ma powstać parking,
pewnie obok stanie najdłuższa i najdroższa ławka, prowadząca do pomnika Niepodległości za
prawie bańkę (czyli prawie milion złotych) i cała
promenada za bagatela tak około 13 milionów!
Wódz Kozienic ze swoimi pretorianami idzie na
całość. By usprawiedliwić zakup działek przy
Warszawskiej teraz najważniejszym argumentem
stał się Pomnik. Przecież tak naprawdę, to zanim
Komitet społeczny budowy Pomnika o tym wiedział, to przeczuł to skupujący działki pan Paweł.
On już to przewidział i dlatego kupował, żeby po
jego śmierci rodzina mogła je sprzedać gminie
Kozienice. Właśnie w tym celu! Tylko dlaczego,

kiedy blisko rok temu burmistrz Kozienic rozpoczął pertraktacje w sprawie zakupu o tym nie pamiętał? A może nie wiedział? Teraz pewnie przyjdzie ochrzanić komitet społeczny, że dopiero na
jesieni 2017 nieśmiało zaproponował, że może
przy Warszawskiej pomniczek, taki skromny.
Nie będzie skromnego, kto bogatemu zabroni! To nieważne, że jeszcze w styczniu na sesji
znamienity mieszkaniec Mozolic i burmistrz tego
miasta przyznał, że konkurs na pomnik został
UNIEWAŻNIONY bo jeden projekt był za słaby a
drugo po prostu za drogi ( za ok. 900 tys. złotych).
Po miesiącu ten sam projekt , za te same pieniądze, już jest tani?!
A las przy basenie jeszcze szumi.
Edmund Kordas

Mamy 6 biletów na koncert wyjątkowej artystki dla wyjątkowych czytelniczek. Dlaczego to Ty
powinnaś otrzymać zaproszenie? Napisz a może zrobi to Twój mężczyzna? Czekamy na maile pod
adresem: redakcja@tygodnikoko.pl
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Decyzja burmistrza Kozienic uchylona!
W

raca sprawa budowy masztu telefonicznego w Świerżach Górnych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu w lutym 2018 roku uchyliło decyzję burmistrza Kozienic odmawiającą uchylenia decyzji w sprawie lokalizacji tej inwestycji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dlaczego? Ponieważ w aktach sprawy nie było informacji, czy i w jaki sposób obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej zostało podane do publicznej wiadomości. Teraz burmistrz ma dwa miesiące na ustalenie przyczyn, z powodu których mieszkańcy nie brali udziału w kluczowym
dla ich interesu postępowaniu.
Do trzech razy sztuka
Wszystko zaczęło się w lipcu
2016 roku. Wtedy to burmistrz
gminy Kozienice Tomasz Śmietanka wszczął na wniosek inwestora postępowanie w sprawie
lokalizacji budowy masztu telefonii komórkowej. Nie prowadził konsultacji z mieszkańcami
w tej sprawie, choć mógł i powinien to zrobić zgodnie ze statutem sołectwa Świerże Górne.
O postępowaniu i wydanej 29
września 2016 roku decyzji lokalizacyjnej mieszkańcy dowiedzieli pod koniec marca 2017
roku, kiedy starosta kozienicki
poinformował ich a o wszczęciu
postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę
masztu telefonicznego.
W kwietniu 2017 roku mieszkańcy skierowali do burmistrza
Kozienic wniosek o wznowienie
postępowania lokalizacyjnego,
w którym nie brali udziału nie z
własnej winy. Burmistrz odmówił wznowienia, mimo, że publicznie na sesji Rady Miejskiej w

Kozienicach zapewniał, iż zorganizuje rozprawę administracyjną z mieszkańcami, na której
będą mieli okazję przedstawić
swoje racje. SKO w Radomiu, w
wyniku rozpatrzenia zażalenia
na odmowę burmistrza, nakazało wznowić postępowanie.
Zostało ono wszczęte w sierpniu 2017 roku, a 28 września
2017 roku burmistrz Kozienic
wydał decyzję odmawiającą
zmiany lokalizacji budowy stacji
bazowej telefonii komórkowej
w Świerżach Górnych. Decyzję tę mieszkańcy zaskarżyli. W
dniu 12 lutego 2018 roku SKO w
Radomiu decyzję kozienickiego
burmistrza uchyliło i przekazało
sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Powody decyzji SKO
W ocenie SKO w Radomiu kluczowa sprawa, to to, czy mieszkańcy Świerży Górnych zostali
prawidłowo poinformowani o
wszczęciu postępowania lokalizacyjnego i wydanej w jego toku

decyzji. Tylko bowiem wtedy
mogli korzystać z przysługujących ich praw, w tym zgłaszać
zastrzeżenia i uwagi. Dla mieszkańców istotny jest wpływ planowanej inwestycji na ich zdrowie i życie. Wszakże ich domy,
znajdują się pod głównymi
wiązkami promieniowania anten zlokalizowanej po sąsiedzku
projektowanej stacji telefonii
komórkowej.
SKO w Radomiu ustaliło, że „w
aktach sprawy nie było informacji, czy i w jaki sposób obwieszczenie o wydanej decyzji (lokalizacyjnej z dnia 29 września 2016
roku – przyp. autora) zostało
podane do publicznej wiadomości”. Sołtys Świerży Górnych
Janina Golik zapewniała, że
wszystkie obwieszczenia były
wywieszane na tablicy ogłoszeń
i słupach energetycznych. Na takim stanowisku stanął również
burmistrz Kozienic. Tymczasem,
w uzasadnieniu orzeczenia SKO
w Radomiu można przeczytać:
„poczynione ustalenia w tym

przedmiocie (pisma adresowane do Burmistrza i P. Janiny
Golik i udzielone odpowiedzi z
28.12.2017 r. i 18.01.2018 r.) nie
pozwalają na ocenę, czy istotnie sposób informowania o postepowaniu w przedmiotowej
sprawie pozwalał na powzięcie
o nim wiadomości przez strony
postępowania”.
Mieszkańcy mają głos
Mieszkańcy mówili wprost, że
„nie było żadnych obwieszczeń
informacyjnych o toczącym się
postepowaniu i wydanej decyzji”. I dodawali, że dlatego nie
zgłaszali do inwestycji zastrzeżeń w trakcie postępowania lokalizacyjnego w 2016 roku, ponieważ o nim nie wiedzieli. Ich
zdaniem „pani sołtys znalazła
działkę, na której została zaplanowana inwestycja, i nikomu o
tym nie mówiła”.
W składanych odwołaniach
mieszkańcy podnosili, że w
Świerżach Górnych nie jest
zwyczajowo przyjęte wieszanie

ogłoszeń na słupach energetycznych, a na tablicy ogłoszeń w sołectwie obwieszczenia nie były
wywieszane. W swej odpowiedzi do SKO w Radomiu sołtys J.
Golik wyjaśniła, że „statut sołectwa nie określa w jakim okresie
czasu ma widnieć rozplakatowane zawiadomienie zwyczajowo
przyjęte na tablicach ogłoszeń
w sołectwie”. Jednak zdaniem
Kolegium taka odpowiedź „nie
pozwala jednoznacznie ocenić,
czy obwieszczenie było umieszczone na tablicy ogłoszeń w sołectwie i ewentualnie przez jaki
okres było tam umieszczone”.
W tym też zakresie konieczne
jest przeprowadzenie ponownego postępowania przez burmistrza Kozienic, w toku którego
mają zostać poczynione szczegółowe ustalenia, czy mieszkańcy byli zgodnie z prawem
informowali o postępowaniu i
czy nie brali w nim udziału nie
z własnej winy.
Martin Bożek

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 22.03.2018r. godz.1000.
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Kto bogatemu zabroni?!

J

eszcze rok temu miała być najdłuższa ławka na świecie, teraz będzie pomnik i …? O kosztach
urządzenia terenu w centrum Kozienic i okolicznościach jego nabycia OKO rozmawia
z radnym Rady Miejskiej w Kozienicach Martinem Bożkiem.

Edmund Kordas, Tygodnik
OKO: Ile planuje wydać gmina
Kozienice na zagospodarowanie
terenu między ulicami Legionów,
Warszawską i Sportową? Jakie
decyzje w tym zakresie podjęto
na ostatniej sesji rady gminy?
Martin Bożek - Burmistrz Tomasz Śmietanka przeforsował
na sesji w dniu 28 lutego zmiany
w budżecie gminy na rok 2018 i
w wieloletniej prognozie finansowej. Zaproponował wprowadzenie nowego zadania pn. zagospodarowanie terenu między
ulicami Legionów i Sportową.
Ogółem planuje na jego realizację wydać w ciągu trzech lat 9
milionów złotych. W bieżącym
roku ma być to kwota 2,2 miliona złotych.
Dodajmy dla jasności sprawy,
że chodzi o budżet i wieloletnią
prognozę finansową, które kozienicka rada uchwaliła 29 stycznia 2018 r. I wtedy tych środków
tam nie było, czy tak?
- Dokładnie. Dla mnie jest
oczywiste, że burmistrz nie ujął
tych środków wtedy, ponieważ
mógł się liczyć z przegraną w
głosowaniu. Dyskusja nad budżetem z jaką mieliśmy do czynienia
na sesji w dniu 29 stycznia jasno
o tym świadczy. Burmistrz odrzucił wnioski Komisji Finansów
i Budżetu, i nie zgodził się na
modernizację ulicy 11 Listopada
za 1,1 miliona złotych oraz budowę ścieżki rowerowej za kwotę
300 tys. złotych. Burmistrz nie
znalazł wolnych środków na te
inwestycje. Miesiąc później okazało się, że takie środki są, tylko
burmistrz ma inny pomysł na
ich wydanie. Gdyby radni o tych
środkach wiedzieli w styczniu
2018 r., to kto wie jakby wyglądało głosowanie nad budżetem
gminy na rok 2018.
Czyli priorytetem burmistrza
Kozienic w 2018 r. jest częściowe zagospodarowanie terenu
w centrum miasta za 2,2 miliona złotych? Czy tak należy
to odbierać?
- Ja tak to traktuję. Więcej nawet. W mojej ocenie burmistrz
Śmietanka robił wszystko, aby
do końca 2017 r. nabyć ten teren
od spadkobierczyń Pawła Pierz-

chały, i żeby w tym roku przystąpić do jego urządzania. W
moim przekonaniu burmistrz nie
działał w tej sprawie w interesie
gminy. To, że teren w centrum
Kozienic wymaga rewitalizacji,
to jedna sprawa. Ale inną rzeczą
jest to, jaka jest rzeczywista wartość rynkowa tego terenu, a co za
tym idzie ile gmina powinna za
niego zapłacić. Warto zaznaczyć,
że w pierwszym z operatów sporządzonych na zlecenie burmistrza wartość ta został ustalona
na poziomie 3,8 miliona złotych.
To był kwiecień 2017 r. Co takiego się stało, że pół roku później
w trzecim z operatów wartość
rynkowa terenu skoczyła do góry
o prawie milion złotych?
Ostatecznie gmina zakupiła teren o pow. 0,7 hektara za
kwotę 4.450.000 złotych. A teraz w ciągu trzech lat, decyzją
burmistrza i większości radnych,
planuje się wydać 9 milionów
złotych na jego zagospodarowanie. Co razem daje kwotę
13.450.000 złotych? To dużo
Pańskim zdaniem?
- Oczywiście, że jest to bardzo
duża kwota. Na tę chwilę te rachunki trzeba jednak traktować
ostrożnie. Ostatecznie, bo może
być to kwota wyższa nawet o 3
miliony złotych. W kosztorysie
inwestorskim, o którym wspominał wiceburmistrz Igor Czerwiński na sesji w dniu 28 lutego,
pojawia się bowiem kwota 11
milionów złotych jakie potencjalnie mogą być wydane na urządzenie terenu między ulicami
Legionów i Sportową. Kosztorys,
starym zwyczajem, nie został
udostępniony radnym, choć prosili o to przed sesją na posiedzeniach komisji branżowych. Zasłonięto się poufnością zawartych
w nich danych, chociaż kosztorys
inwestorski jest informacją publiczną podlegająca udostepnieniu każdemu, kto o to wystąpi.
Tym bardziej, powinien zostać
udostępniony radnym mającym
decydować o wprowadzeniu do
budżetu gminy nowego zadania
i przeznaczaniu na jego finansowanie od 9 do 11 milionów
złotych.
Może chodziło o to, ażeby za-

wczasu nie dowiedzieli się o szacowanych kosztach potencjalnie
zainteresowani wykonawcy?
- Burmistrz i jego zastępca
próbują tak to tłumaczyć, lecz to
zupełnie chybiony argument. Do
jawnego budżetu wprowadzono
kwotę 9 milionów złotych jako
planowany koszt urządzenia centrum miasta, a na sesji wiceburmistrz przyznał, że w kosztorysie widnieje kwota 11 milionów
złotych. Radni powinni wiedzieć
na co burmistrz chce wydać te
pieniądze. Wiceburmistrz enigmatycznie mówił o uzbrojeniu
terenu i … budowie Pomnika
Niepodległości. Z tym, że jeszcze
w marcu 2017 r. radni zdecydowali o zupełnie innej lokalizacji
pomnika, a wniosek o jej zmianę
na teren w centrum miasta pojawił się dopiero 27 grudnia 2017 r.
Nade wszystko, gmina to nie prywatna spółka, a wydawanie publicznych pieniędzy musi łączy się
z transparentnością i jawnością.
Tylko, że w naszej gminie zbyt
często ignoruje się te zasady.
Co Pan ma na myśli? Jakiś
przykład?
- Proszę bardzo. Kiedy na sesji w
marcu 2017 r. radni pytali o operat szacunkowy nieruchomości
gruntowych przed wyrażeniem
zgody na ich zakup, to burmistrz
Śmietanka mówił, że nie może go
ujawnić przed negocjacjami ze
sprzedającymi. Mówił to publicznie na sesji w dniu 30 marca 2017
r., gdy tymczasem pierwszy operat został sporządzony dopiero w
kwietniu 2017 r. To po pierwsze, a
po drugie, to przed negocjacjami
w dniu 10 lipca 2017 r. burmistrz
zapoznał spadkobierczynie Pawła
Pierzchały z operatem szacunkowym ustalającym wartość rynkową oferowanych przez nie nieruchomości. Co istotne, burmistrz
Śmietanka - przystępując do tych
negocjacji - zaproponował cenę
nabycia tych nieruchomości w
wysokości 4.181.000 złotych,
tj. o 380.000 złotych wyższą niż
wartość rynkowa ustalona w tym
operacie szacunkowym.
Czy było to właściwe i zgodne
z prawem postępowanie ze strony burmistrza Kozienic?
- W moim przekonaniu absolut-

n Edmund Kordas.

n Martin Bożek.

nie nie. To nikt inny, jak burmistrz
Śmietanka twierdził, że podejmując decyzje rodzące dla gminy
skutki finansowe musi trzymać
się wartości nieruchomości ustalonej w operacie szacunkowym.
Kiedy przyszło zastosować tę zasadę przy kupowaniu działek od
spadkobierczyń Pawła Pierzchały,
to okazał się… hojnym wujkiem.
Ale nie tylko ta kwestia budzi
wątpliwości w całej tej sprawie i
powinna zostać wyjaśnionia do
końca.

kwestia rozmów, jakie burmistrz
Śmietanka prowadził z Pawłem
Pierzchałą. Czy i na co umówili
się obaj panowie? Jak to się stało,
że Paweł Pierzchała, na co dzień
zajmujący się sprzedażą warzyw
i owoców, postanowił skupować
nieruchomości w centrum miasta? Czy, a jeśli tak, to od kiedy
wiedział, że gmina będzie zainteresowana nabyciem nieruchomości położonych między ulicami
Legionów i Sportową? Bez poznania odpowiedzi na te pytania
sprawa zakupu nieruchomości
od spadkobierczyń Pawła Pierzchały będzie się kładła cieniem
na działalności kozienickiego samorządu.

Co zatem wymaga jeszcze
wyjaśnienia, żeby i opinia publiczna, i mieszkańcy – mieli poczucie, że przy nabywaniu nieruchomości w centrum Kozienic
wszystko było w porządku?
- Kluczowa sprawa, która powinna zostać wyjaśniona, to

Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję.

Świat bez kobiet byłby
jak ogród bez kwiatów
(Pierre de Brantome)

Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń zadowolenia z siebie,
dużo szczęścia, uśmiechu i szacunku,
na który zasługujecie!
życzą :

Edmund Kordas,
Martin Bożek
Piotr Kozłowski
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Powstają pierwsze lokale socjalne w Bąkowcu
R

uszyły prace związane
z adaptacją pomieszczeń
pierwszego piętra w byłej
Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowcu. W ramach
inwestycji powstaną 4 lokale
socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 204,33 m². To
już kolejny etap zadania na tej
nieruchomości, zmierzającego do poprawy warunków bytowych mieszkańców gminy
Garbatki-Letniska. Na ten cel
przeznaczona zostanie kwota ponad 400 tyś zł, z czego
blisko 140 tyś zł dołoży Bank
Gospodarstwa Krajowego ze
środków Funduszu Dopłat.
W ramach robót budowlanych
powstaną 4 odrębne pomieszczenia z podstawowym wyposażeniem kuchennym i sanitarnym.
Odnowiona zostanie również klatka schodowa. Jeszcze w tym roku
zakończą się trwające od zeszłego
roku prace polegające na grun-

townej modernizacji budynku.
Dotychczas przebudowie poddany
został parter budynku, wskutek
czego powstały pomieszczenia
świetlicy na potrzeby mieszkańców sołectwa Bąkowiec oraz garaż
dla Ochotniczej Straży Pożarnej z
zapleczem socjalnym. Na parterze

znajduje się również Filia Biblioteki
Gminnej. Dodatkowo gruntowną przemianę przejdzie również
teren wokół budynku. Powstanie
nowy chodnik, miejsca postojowe,
w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz nowe ogrodzenie.
Będą to pierwsze lokale socjalne

znajdujące się w zasobach mieszkaniowych gminy. Konieczność ich
posiadania jest jednym z podstawowych zadań każdej gminy polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalowych osób
zamieszkujących na jej terenie.
Często samorządy nie mają jed-

nak pieniędzy na budowę nowych
mieszkań, dlatego też możliwość
pozyskania dodatkowych środków
z zewnętrznych źródeł jest jedyną
szansą na realizację fundamentalnych celów bytowych lokalnej społeczności.
Olga Jasek -Siwecka

VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Garbatka- Letnisko!
dniu 24 lutego 2018 r. w sali gimnastycznej Publicznej
W
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w GarbatceLetnisko rozegrany został VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Garbatka- Letnisko. W zawodach wystartowało 58 mieszkańców gminy Garbatka- Letnisko. Komisja
sędziowska pracowała w składzie: Waldemar Langa, Andrzej
Suwała i Tomasz Krekora.
Wszystkich przybyłych zawodników powitała dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w
Garbatce- Letnisko Agnieszka
Babańca. Uroczystego otwarcia
turnieju dokonała sekretarz gminy Teresa Fryszkiewicz. Zawody
stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Turniej sfinansowany został
ze środków komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym.

W czasie ceremonii podsumowania zawodów puchary i dyplomy
wręczali: Przewodniczący Rady
Gminy Garbatka- Letnisko Włodzimierz Mazur, sekretarz Teresa
Fryszkiewicz, przewodniczący komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych Waldemar Banaś
oraz dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Królowej Jadwigi Agnieszka Babańca.
A. Suwała
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50 lat Elektrowni Kozienice (odc. III)

Wielkie plany
W

związku z planowaną budową Elektrowni za niezbędne uznawano zabezpieczenie – w perspektywie najbliższych lat – mieszkań dla 8 tys. osób, co
miała zapewnić szybka budowa bloków mieszkaniowych oraz hotelu na 350 miejsc. Ponieważ centrala telefoniczna w Kozienicach dysponowała
w omawianym okresie zaledwie 480 numerami, postulowano czterokrotne zwiększenie ich liczby. Te informacje znajdziemy w publikowanej dzisiaj III części
historii Elektrowni Kozienice, której budowa rozpoczęła się 50 lat temu.

Czy stała załoga Elektrowni
Kozienice (szacowana na około
1,5 tys. pracowników) powinna
mieszkać przede wszystkim w
Kozienicach i być dowożona do
Świerży Górnych rozbudowanymi liniami komunikacyjnymi czy
też należy wybrać inny wariant,
a mianowicie – tak, jak niegdyś
w Nowej Hucie pod Krakowem
– stworzyć w Świerżach Górnych duże osiedle mieszkaniowe, które z biegiem czasu
przekształci się w samodzielne
miasto i być może za kilkadziesiąt lat nawet wchłonie dotychczasową stolicę powiatu ?
Spory dotyczące tego zagadnienia były bardzo silne, a decyzje władz ulegały kilkakrotnie
zmianom. Chociaż zwyciężył pogląd mówiący, iż w tzw. osiedle
podstawowe powinno powstać
w Kozienicach, a tzw. osiedle
awaryjne w Świerżach Górnych,
w 1967 r. ogłoszono, że Kozienice będą miejscem budowy
obu tych osiedli. Wywołało to
liczne protesty obywateli, gdyż
oznaczało, że Świerże pozostaną nadal zwyczajną wsią, ze
zlokalizowaną w jej sąsiedztwie
elektrownią. Jak pisano w jednym z listów skierowanych do
władz: „Przy całej tej sprawie
należy wziąć pod uwagę jeszcze

jeden, bardzo ważny aspekt,
a mianowicie – jeżeli elektrownia zacznie się budować, to
na teren budowy, a więc i do
Świerży przybywać będą ludzie
nauki, przyjeżdżać będą wysokie osobistości państwowe,
znajdą się też zapewne i zagraniczni goście, różni reporterzy i
co oni pomyślą, jakie wywiozą
wrażenie, kiedy obok wspaniałej, wielkiej budowli zobaczą
zwykłe maleńkie chatki i szopy
kryte słomą. Jedno z drugim nie
może się pogodzić. I z tego też
względu bardzo słuszną jest lokalizacja osiedla awaryjnego w
Świerżach. Będzie ono bowiem
zarodkiem rozwoju i aktywizacji
Świerży oraz ich przebudowy, z
czego tutejsze społeczeństwo
dokładnie zdaje sobie sprawę,
do tego dąży oraz o to prosi”.
Władze centralne poparły te
postulaty, w związku z czym powrócono do koncepcji rozwoju
obu wspomnianych miejscowości.

Budowy dla budowlańców
Na etapie projektowania najważniejszym zadaniem stało się
zapewnienie zaplecza budowniczym elektrowni i jej załodze. W
1966 r. władzom powiatu zada-

no pozornie proste pytanie: jakich inwestycje należy wdrożyć
w Kozienicach, by mogło tutaj
zamieszkać i żyć
w normalnych warunkach kilka tysięcy
przybyszów z całej Polski, pracujących na budowie, a później w działającej już elektrowni? Odpowiedzią na nie zajął
się Powiatowy Zespół do spraw
Terenowej Koordynacji Inwestycji w Kozienicach, kierowany przez Piotra Urbanka.
W
składzie tego gremium zasiedli
m.in. kierownicy lokalnych oddziałów banków oraz specjaliści
z zakresu drogownictwa i urbanistyki. W rok później zespół
przesłał do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Kielcach listę inwestycji, które
powinny zostać wykonane jak
najszybciej. Obejmowały one
przede wszystkim rozbudowę
kozienickiego wodociągu, kana-

lizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i kanalizacją
burzową, a także kotłowni centralnego ogrzewania. Za równie
ważne uznawano przeprowadzenie kompleksowych remontów ulic i chodników wraz z
oświetleniem, a także przyspieszenie budowy dróg, pozwalających na sprawne połączenie
Kozienic z Mniszewem i Warką.

Telefony i mieszkania
Za niezbędne uznawano zabezpieczenie – w perspektywie
najbliższych lat – mieszkań dla
8 tys. osób, co miała zapewnić
szybka budowa bloków mieszkaniowych oraz hotelu na 350
miejsc. Ponieważ centrala telefoniczna w Kozienicach dysponowała w omawianym okresie
zaledwie 480 numerami, postulowano czterokrotne zwiększenie ich liczby. Dla zaspokojenia
potrzeb przybyszów i członków
ich rodzin wnioskowano o wybudowanie przedszkola, dwóch
szkół podstawowych, internatu dla uczniów szkól średnich,
domu kultury z salą widowiskową na 700 miejsc, dwóch
ośrodków sportów wodnych
wraz z otwartym basenem i
krytą pływalnią, zakończenie

budowy szpitala powiatowego
i innych placówek opieki medycznej, wreszcie rozbudowę
sieci sklepów, jadłodajni i restauracji. Sprawny transport na
terenie miasta miała zapewnić,
stworzona od podstaw, miejska
komunikacja samochodowa.
Ogólny koszt realizacji wymienionych inwestycji został
oszacowany na astronomiczną
wręcz sumę 530 mln zł. Co ciekawe, wszystkie propozycje zostały zaakceptowane przez władze centralne. Ustalono, że 220
mln zainwestują w Kozienicach
Zakłady Energetyczne Okręgu Wschodniego, a pozostałe
środki władze wojewódzkie w
Kielcach, banki, przedsiębiorstwa i spółdzielnie. Zawarte porozumienia stały się podstawą
do wydania 1 kwietnia 1968 r.
przez Komisję Panowania Rady
Ministrów decyzji zatwierdzającej realizację budowy Elektrowni „Kozienice” w Świerżach
Górnych.
Dr Sebastian Piątkowski
Fot.Kozienice – monografia
miasta i regionu 1945-1990/
Sebastian Piątkowski;
Kozienice 2012

Kozienickie kluby sportowe z energią od Enei
E

nea Wytwarzanie kolejny rok z rzędu będzie wspierać
kluby sportowe z Kozienic. W trakcie poniedziałkowej
konferencji poinformowano o kontynuacji współpracy
z Klubem Sportowym „Energia” Kozienice, Klubem Jeździeckim
„SKARB” Kozienice oraz Klubem Tenisa Stołowego Kozienice.
Firma została także sponsorem Kozienickiego Klubu Siatkówki.
Udana współpraca z kozienickimi klubami zaowocowała
przedłużeniem umów o kolejny
rok. Enea Wytwarzanie daje pozytywną energię nie tylko drużynom seniorów. Wspiera również
rozwój i szkolenie kozienickiej
młodzieży.
- Wspieranie lokalnych klubów
sportowych, szczególnie na obszarze działalności spółek naszej
Grupy, jest istotnym elementem
zaangażowania
społecznego
Enei. Enea Wytwarzanie aktywnie wspomaga lokalny sport,
angażując się w najlepsze projekty sponsoringowe w regionie.
Wierzymy, że energia od Enei
pozwoli naszym klubom odnosić
sportowe sukcesy, a kibicom zagwarantuje wiele pozytywnych
emocji – powiedział Krzysztof
Figat, prezes Enei Wytwarzanie.
Enea kładzie duży nacisk na
wsparcie dyscyplin sportowych
zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i amatorskim.
– Dzięki wieloletniej współpracy z Eneą, Klub Sportowy „Energia” Kozienice może się rozwijać
oraz realizować nowe cele i wy-

zwania. Konsekwentnie dbamy
o promocję aktywności fizycznej
i szkolenie młodzieży, dlatego w
ramach projektu Enea Akademia Sportu zorganizujemy w Kozienicach dziecięcy turniej Enea
Mini Mundial. Wspólnie z Eneą
poszukamy w regionie najmłodszych talentów piłkarskich – powiedział Jerzy Matusik, prezes
Klubu Sportowego „Energia”
Kozienice.
Dzięki współpracy z Eneą
Wytwarzanie, Klub Jeździecki
„SKARB” Kozienice ma szansę
odzyskać swą dawną pozycję,
kiedy to stadnina koni była wizytówką miasta, goszcząc przez
lata na zawodach jeździeckich
najlepszych zawodników w Polsce.
– Od końca kwietnia na parkurze kozienickiej stadniny czeka
na kibiców jeździectwa cykl kilkunastu zawodów Enea Jumping
Show, który zakończymy w październiku wielkim finałem. Doceniamy to, że Enea jest z nami
i wspólnie tworzymy tę piękną i
widowiskową dyscyplinę sportu
– powiedział Aleksander Kiljań-

czyk, prezes Klubu Jeździeckiego „SKARB” Kozienice.
W tym roku Enea Wytwarzanie
rozpoczęła również współpracę z drugoligowym Kozienickim
Klubem Siatkówki. Jej celem
jest wspieranie męskiej drużyny seniorów w rozgrywkach ligowych. Klub zajmuje się także
promocją siatkówki wśród dzieci
i młodzieży.
– Dzięki wsparciu od Enei
mamy większy spokój organizacyjny. Wychodząc na boisko,
możemy skupić się wyłącznie na
własnej grze, nie martwiąc się o
pozostałe sprawy. Jest to pierw-

szy rok naszej współpracy po
kilkuletniej przerwie, ale mamy
nadzieję, że Enea zostanie z
nami na dłużej. Wierzymy, że
długofalowe, wspólne działania
zaowocują coraz wyższym poziomem sportowym i w efekcie
pozwolą powalczyć o awans na
zaplecze siatkarskiej PlusLigi –
powiedział Krzysztof Jeziorowski, członek zarządu i środkowy
drużyny Kozienickiego Klubu
Siatkówki.
Enea Wytwarzanie kontynuuje też współpracę z Klubem Tenisa Stołowego Kozienice. Klub
wspólnie z Eneą Wytwarzanie

zorganizuje w sobotę, 3 marca
drugą edycję Mistrzostw Grupy
Enea w Tenisie Stołowym.
Wsparcie dla lokalnych klubów to nie jedyny obszar związany ze sportem, w którym
działa Enea Wytwarzanie. Firma
jest również sponsorem sportowych imprez w Kozienicach,
takich jak: Grand Prix Polski w
Pływaniu, Mistrzostw Polski Kobiet w Siatkówce Plażowej oraz
jednych z największych w Polsce
zawodów skateboardowych –
Hunt Your Goat Kozienice Contest, których piąta edycja odbędzie się w maju.
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Artur Moroz mistrzem Grupy Enea w tenisie stołowym
K
ilkudziesięciu obecnych oraz emerytowanych Pracowników wzięło udział w drugiej edycji
Mistrzostw Grupy Enea w tenisie stołowym w Kozienicach. Bezapelacyjnym zwycięzcą turnieju został Artur Moroz z Enei Wytwarzanie, który zajął pierwsze miejsce zarówno w swojej
kategorii wiekowej, jak i w kategorii open. Mistrzostwa rozegrano w hali sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

Poza silną reprezentacją gospodarzy z Elektrowni Kozienice
w mistrzostwach wystartowali
również Pracownicy Grupy z Poznania, Połańca, Inowrocławia, a
nawet z Międzyzdrojów.
Emocji nie brakowało, w sumie rozegrano ponad sto spotkań, a zawodnicy zmierzyli się
w czterech kategoriach. W kategorii kobiet pierwsze miejsce
zajęła Anna Kamela z Enei Wytwarzanie, drugie Paulina Tęcza
(również Enea Wytwarzanie), a
trzecie Elżbieta Dolot z Enei Centrum. Wśród mężczyzn
do 40 roku życia najlepszy okazał się Piotr Kołdyka z Poznania.
Na drugim stopniu podium stanął Łukasz Skrzęta z Połańca, a
trzeci był Michał Mikołajczyk,
również reprezentujący Poznań.
W kategorii mężczyzn powyżej
40 roku życia zwyciężył Artur
Moroz z Radomia. Na drugiej

pozycji uplasował się Bohdan Jędrzejewski z Inowrocławia. Trzeci
był Andrzej Skowron z Połańca.
W najbardziej prestiżowej kategorii open finałowy pojedynek
stoczyli reprezentujący Klub Tenisa Stołowego Kozienice Artur
Moroz i Jarosław Kozłowski. Z
bardzo zaciętej potyczki zwycięsko wyszedł ten pierwszy. Najniższy stopień podium przypadł w
udziale Piotrowi Kołdyce.
– To bardzo przyjemne uczucie
być mistrzem Grupy Enea w tenisie stołowym. Cieszę się, że mam
jeszcze na tyle dużo siły i chęci,
żeby wygrywać z zawodnikami
dużo młodszymi ode mnie – powiedział po zwycięskim meczu
finałowym Artur Moroz.
Wszyscy uczestnicy turnieju
odebrali pamiątkowe dyplomy, a
najlepsi otrzymali nagrody, medale oraz okazałe puchary. Był
również konkurs z wiedzy o Elek-

trowni Kozienice, a także pokaz
tańca breakdance w wykonaniu
dzieci z grupy Kids In Action działającej w Kozienickim Domu Kultury pod okiem trenera Michała
Wójcika, na co dzień Pracownika
Enei Wytwarzanie.
– Dziękuję wszystkim uczestnikom turnieju i gratuluję zwycięzcom. Cieszę się, że mistrzostwa
wzbudzają coraz większe zainteresowanie i stały się już tradycją
Grupy. Do zobaczenia w Kozienicach za rok – powiedział na
zakończenie turnieju Jan Mazurkiewicz, wiceprezes Enei Wytwarzanie ds. korporacyjnych.
Mistrzostwa
Grupy
Enea
w tenisie stołowym były częścią
obchodów 50-lecia Elektrowni
Kozienice. Współorganizatorem
turnieju był Klub Tenisa Stołowego Kozienice.
Mateusz Pułkowski

Pieszy rajd „Ku Niepodległej przez
Puszczę Kozienicką – I Rata – zima”
W

sobotę 24 lutego grupa 70 turystów wzięła udział w imprezie pn. „Ku Niepodległej przez
Puszczę Kozienicką - I Rata – zima” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo TurystyczoKrajoznawcze Oddział w Kozienicach (PTTK) oraz Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych (KSRH).
Wśród uczestników byli m.in.
Pracownicy, emeryci Enei Wytwarzanie, Enei Centrum oraz
uczniowie zrzeszeni w SKKT przy
Publicznych Szkołach Podstawowych w Wólce Tyrzyńskiej,
Słowikach i Zajezierzu wraz
z opiekunami, uczniowie z PSP
Nr 4 w Kozienicach, członkowie
Kozienickiego
Stowarzyszenia
Rekonstrukcji
Historycznych,
grupa turystów z Poniatowej,
przedstawiciele Lubelskiego Klubu Turystyki Kolarskiej „Welocyped” oraz turyści indywidualni z
Kozienic i okolic.
Pierwszym punktem programu była prelekcja przy kościele pw. św. Jakuba w Świerżach
Górnych, gdzie przy tablicy upamiętniającej bitwę powstańców
styczniowych z dnia 25 marca
1863 r. Krzysztof Zając - rzecznik
prasowy Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych przekazał informacje
odnośnie przebiegu zwycięskiej
bitwy pod Świerżami. Następnie
wszyscy przeszli na cmentarz z

I wojny światowej w Świerżach
Górnych i zapoznali się z przebiegiem walk, które miały miejsce
ponad 100 lat temu. Kolejnymi
punktami na trasie był rezerwat
przyrody „Guść”, a następnie po
przejściu od startu około 9 km
cmentarz ewangelicko-augsbur-

ski w Chinowie, skąd uczestnicy przejechali na parking leśny
w Maciejowicach, gdzie leśnicy
z Nadleśnictwa Kozienice już rozpalili ognisko i można było upiec
kiełbaski i ogrzać się.
W odległości około 150 m od
parkingu znajdował się kolejny
cmentarz z mogiłą poległych w
I wojnie światowej. Na zakończenie odbył się test turystyczno-krajoznawczo-historyczny,
a najlepsi otrzymali nagrody.
Przez cały czas była słoneczna,
przepiękna pogoda, a świeży
śnieg zrobił nastrój zimowy.
Powyższa impreza wpisuje się
w hasło programowe PTTK na
rok 2018, które brzmi: „Na Szlakach Niepodległości”, obchody
100 rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości oraz 50-lecia powstania Elektrowni Kozienice. Kolejne imprezy z cyklu
„Ku Niepodległej przez Puszczę
Kozienicką” odbędą się wiosną,
latem i jesienią. Zapraszamy do
udziału w kolejnych edycjach powyższego wydarzenia.
Maciej Zając

Enea Wytwarzanie sponsorem
Grand Prix Polski w pływaniu
w Kozienicach

W

miniony weekend najlepsi polscy pływacy rywalizowali w Grand Prix Polski w Kozienicach, którego byliśmy sponsorem. Na starcie stanęło prawie 200 zawodników.
Wszystkie wyścigi były pełne emocji, a faworyci nie zawiedli.
Wśród mężczyzn najlepszy był wielokrotny mistrz Polski Filip
Zaborowski. W kategorii kobiet zwyciężyła dwukrotna wicemistrzyni Europy Alicja Tchórz.

Podczas dwóch dni zawodów
w sumie rozegrano ponad 30
konkurencji na kilku dystansach:
od 50 do 800 metrów. Kozienice
reprezentowała piątka zawodników z klubu UKS Aquator: Filip
Chrapek, Monika Cieślińska, Kacper Czerwiński i Maciej Wójcicki.
Niespodzianką zawodów było
dopiero czwarte miejsce wielokrotnego mistrza świata i Europy
Radosława Kawęckiego. Nagrodę sponsora przyznaną z okazji
50-lecia Elektrowni Kozienice za
najbardziej wartościowy wynik
mistrzostw odebrała Dominika

Sztandera z klubu MKS Juvenia
Wrocław. Puchar sponsora wręczył Piotr Kutkowski, rzecznik
prasowy Enei Wytwarzanie.
– Gratuluję wszystkim zawodnikom, którzy uzyskali wartościowe wyniki oraz poprawili swoje
rekordy życiowe – powiedział
Paweł Słomiński, wiceprezes
Polskiego Związku Pływackiego i
były trener pływackiej kadry narodowej.
Grand Prix Polski w pływaniu w
Kozienicach odbyło się już po raz
szesnasty.
Mateusz Pułkowski
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Zielone Pionki … bez drzew „Modelowo” w szkołach
P
B
ionki kojarzące się z zielonym miasteczkiem, po woli
stają się… puste. Z terenu miasta znikają stare, zdrowe
drzewa. Niektóre z nich wpisały się w historię miasta, inne
były od zawsze. Zniknęły w PARKU przy Alejach Lipowych,
znikają na Ogródku Jordanowskim, a nas Stawem Górnym
nie ma ich już od jesieni.

Park przy Alejach Lipowych
bez starych lip? Brzmi dziwnie,
ale prawdziwie. Ogródek Jordanowski bez drzew oburzył mieszkańców. W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na
ten temat. Radni pytają: gdzie są
drzewa? A wiceburmistrz Jolanta Sarnecka-Buczek odpowiada:
- muszę to po prostu sprawdzić,
bo nie wiem. Mija tydzień, a wiceburmistrz nadal nie wie czy
miasto posiada zgodę starostwa
na wycinkę, tak samo jak nie wie
dlaczego postawiono drzewa powycinać. Przewodniczący Rady
Miasta twierdzi, że barbarzyńska
wycinka związana jest z projek-

tem Zielone Pionki na który miasto nie ma jeszcze podpisanej
umowy.
Zbigniewowi
Belowskiemu
koncepcja Zielonych Pionek nie
przypadła do gustu. Szczególnie nie podoba mu się pomysł
dwóch placów zabaw dla dzieci w bliskim sąsiedztwie torów
kolejowych, na których ginie
ktoś każdego roku. – Obym był
fałszywym prorokiem, ale ciary
mi przechodzą przez plecy jak
sobie wyobrażam, że po jednej i po drugiej stronie torów
znajdują się atrakcje dla dzieci.
Żaden rozum nie jest w stanie
tego ogarnąć.

100 tys. na remont urzędu,

czyli nowy gabinet burmistrza Pionek

W

budżecie na rok 2018 radni przeznaczyli 100 tys. zł
na remont urzędowych łazienek, które reprezentatywne nie są i choć czyste, to jednak tracą już starością.
Burmistrz apelował o pilną potrzebę remontu, bo przecież wstyd przed odwiedzającymi urząd gośćmi zza miedzy.
Radni przyznali rację i kasę.

Nikt jednak nie pomyślał wtedy, że wpisując do uchwały remont UM zaskoczeni zostaną
kolejnym już w tej kadencji remontem gabinetu głowy miasta.
Radny Maślanek znany czytelnikom jako ten, który nie boi się
zadawać trudnych pytań, pyta
więc burmistrza o zakres prac:
– Chciałbym poznać zakres, źródło finansowania w budżecie i
kwotę na jaką miasto podpisało

umowę z wykonawcą. I powinien
otrzymać jasną i rzeczową odpowiedź. Ale Romuald Zawodnik
nigdy takich przecież nie udziela.
Z wyraźnym zdenerwowaniem,
podniesionym głosem odpowiada, że nie ma żadnych samowolnych prac zleconych przez niego
w budynku urzędu, a na temat
prac zleconych odpowiedzi
udzieli na piśmie ponieważ musi
zebrać dane.

urmistrz Pionek chwali się modelowo przeprowadzoną reformą oświaty. Wszak prowadził
szerokie, a nawet burzliwe konsultacje z mieszkańcami i nauczycielami na temat siatki
szkół. Zaproponowane rozwiązania na samym początku skutkowały zamknięciem dwóch
placówek. Broniący najstarszej szkoły w Pionkach, zostali nazwani awanturnikami, a pisząc list
do wojewody o interwencję – zdaniem burmistrza, złożyli na niego donos.
Modelowe konsultacje doprowadziły do zamieszania. Radni w
marcu 2017 r. podjęli uchwałę z
błędami prawnymi i organizacyjnymi. Do szkół podstawowych
przyłączyli wygaszające gimnazja, których budynki weszły w
skład podstawówek. I tak PSP1
posiada budynek przy ul. 15
Stycznia i drugi przy ul. Słowackiego. PSP5 budynki: ul. Targowa i ul. Leśna. Zgodnie z podjętą
uchwałą dzieci mają uczyć się w
ramach jednej szkoły w budynkach A i B. Niby nic dziwnego,
przecież za wypracowanie jednozmianowości miasto otrzyma
wyższą subwencję oświatową.
Ale zawsze jest jakieś „ale”. I tak
oto zgodnie z zapisem uchwały
uczniowie PSP nr 1 mają do dyspozycji dwa budynki, ale tylko do
31 sierpnia 2019 r. Po tym czasie
klasy I-VIII mają uczyć się przy ul.
15 Stycznia, a nowo wyremontowany budynek przy Słowackiego
(unijne dofinansowanie) miałby stać pusty. Rodzice z PSP nr
1 wielokrotnie zwracali uwagę
na błędy w zapisach. Dopiero
po medialnej nagonce niektórzy radni otworzyli szeroko oczy.

Niestety nie wszyscy. Wieloletni
dyrektor PSP nr 5 oraz jego partyjny kolega (wiceprzewodniczący RM) nie widzą problemu.
Zgodnie uważają, że rodzice racji
nie mają i tylko niepotrzebnie
wprowadzają zamieszanie i niepokój. Zawodnik wyjaśnia, że
faktycznie błąd popełniono, że
trzeba jak najszybciej zmienić
zapisy i w zasadzie to dziękuje za
zwrócenie uwagi na „przeoczenia”, ale radni PSL wciąż twierdzą, że wszystko z uchwałą jest

w porządku, bo przecież liczą się
intencje, a zapis uchwały można
poprawić w lutym 2019 r. Niestety w tym czasie wszyscy rodzice
uczniów PSP nr 1 skutecznie powinni zostać już poinformowani
o tym, do której szkoły (budynek
A czy B) będzie uczęszczało od
września ich dziecko. Radny Myśliwiec na oświacie znać się nie
musi – pracował jako policjant,
ale radny Banaś nauczyciel i były
dyrektor mógłby wykazać się
większą empatią.

Miały być pochówki od czerwca
termin przesunięty w nieznane

T

emat budowy cmentarza
komunalnego znany jest
dobrze czytelnikom. W styczniu radni miejscy przeznaczyli
2 mln zł na rozpoczęcie budowy cmentarza komunalnego
w Pionkach. Nie obeszło się
bez gorącej dyskusji i omawiania przedstawionej w
ostatniej chwili koncepcji zagospodarowania terenu.

– Okazało się, że tak naprawdę,
dopóki nie nabędziemy własności do tego gruntu, nie możemy
wykonywać żadnych prac inwestycyjnych – wyjaśnia Jolanta
Sarnecka-Buczek. – Nie rozpoczęliśmy szukania wykonawców, ponieważ nie dysponując prawem
do gruntu nie możemy tego zrobić. Pozwolenia na budowę, że
tak powiem, mamy już wszystkie

w komplecie i czekamy tylko na
zgodę (przyp. red. od Lasów Państwowych). Na dodatek miasto
wystąpiło jeszcze z wnioskiem o
obniżenie ceny wyłączenia gruntów pod cmentarz. Zamiast 500
tys. zł, chcą zapłacić połowę. Lasy
Państwowe wniosek rozpatrzą,
ale czy pozytywnie? I kiedy?

Kaplica wielowyznaniowa, budynek administracji cmentarza,
toalety, sklepy, krypty, aleja dla
wybranych itp. wywołały liczne
dyskusje w internecie i na ulicach
miasta. Zawodnik przekonywał,
że już w lutym mieszkańcy poznają cenę za wykup miejsca na
pochówek, a od czerwca będzie
można grzebać zmarłych na nowym cmentarzu.
W Pionkach nie może być zwyczajnie, normalnie i po ludzku.
Mamy marzec i okazuje się, że
nie można sprzedać ani jednego
miejsca pod piwnicę grzebalną,
bo… teren nowego cmentarza
nie został jeszcze przez miasto
wykupiony.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w
Kozienicach, Nadleśnictwo Kozienice oraz Gmina Kozienice
zapraszają do udziału w XXXVI rajdzie pieszym:
„Wiosna w Puszczy Kozienickiej”, który odbędzie się 21
marca (środa).
Szczegóły uzyskać można u Komandora Rajdu: Macieja
Zająca tel. 668 451 785.
Trasa tegorocznej wędrówki: rezerwat przyrody „Załamanek” –
Kozienicki Park Krajobrazowy – Bartny Kąt – rezerwat przyrody
„Ponty” – rezerwat przyrody „Ponty Dęby” – czerwony szlak –
Przejazd. Zapisy przyjmowane są do 16 marca.
Więcej szczegółów na stronie kozienickiego Oddziału PTTK oraz
na naszej stronie: www.tygodnikoko.pl
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GMINA JEDLIŃSK

Jubileusze Małżeńskie

2

marca 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlińsku
odbyła się uroczystość z okazji nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nadał odznaczenia 7. parom
z terenu gminy Jedlińsk, których
związki małżeńskie trwają 50 lat
lub dłużej.
Medale otrzymali:
• Juliannna i Józef Małek - 61 lat;
• Teresa i Marian Krzemińscy - 57
lat • Marianna i Franciszek Kalbarczykowie - 55 lat; • Jadwiga i
Józef Witkowscy - 55 lat; • Aleksandra i Józef Kowalczyk - 54 lat;
• Kazimiera i Stanisław Puk - 51
lat;• Zofia i Władysław Jurczak 51 lat
Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w kościele parafialnym w Jedlińsku odprawioną
w intencji Jubilatów przez księdza
proboszcza Grzegorza Wójcika.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia
parom
małżeńskim,
składając gratulacje i życzenia,
wręczyli: Kamil Dziewierz – wójt
gminy Jedlińsk oraz Paweł Sagan – pracownik Biura Wojewody
z radomskiej delegatury.
W uroczystości wzięli udział
także: Marcin Drewnowski przewodniczący rady gminy, radny gminy Jedlińsk Marek Janiec,
Teodozja Bień - radna powiatu ra-

domskiego, sekretarz gminy Andrzej Pawluczyk, skarbnik gminy
Ilona Starzyńska, Ewa Koper – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
oraz Bronisława Mularska - kierownik referatu Społeczno-Administracyjnego w Urzędzie Gminy
w Jedlińsku.
Po części oficjalnej odbyło się
spotkanie, w trakcie którego dzieci i młodzież uczęszczająca na
zajęcia artystyczne w Gminnym
Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku przedstawiła program okolicznościowy.
Przez całe spotkanie jubilatom
przygrywał Sławomir Wasilewski z Płaskowa oraz Stanisław
Kujawiak ze Starych Żdżar wraz
z zespołem ludowym „Biesiada
Bierwiecka” z Bierwiec.

Narodowy Dzień Pamięci„Żołnierzy Wyklętych”

1

marca 2018 r. w Jedlińsku
odbyły się gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”.

Obchody rozpoczęły się od
mszy w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele parafialnym w
Jedlińsku przez ks. kan. Grzegorza Wójcika, ks. prał. Henryka
Ćwieka i ks. Filipa Gumińskiego.
W trakcie mszy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Ludwikowie zaprezentowali program słowno-muzyczny
pt. „W Obronie Niepodległej”.
Akademia była poświęcona Janowi Gregorczykowi ps. "Jastrząb" –
pochodzącemu z Nart żołnierzowi
organizacji
antykomunistycznej "Wolność i Niezawisłość",
który zginął w 1948 r.
Po mszy uczestnicy obchodów

złożyli wieńce i zapalili znicze pod
pomnikiem ku czci pomordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej. Po oddaniu hołdu poległym,
zebrani przemaszerowali na Rynek pod pomnik ku czci żołnierzy
AK poległych i pomordowanych w
latach 1939–1956, gdzie złożono
wieńce. Kwiaty pod pomnikiem
składały: delegacja władz gminy
Jedlińsk w składzie: wójt gminy
Kamil Dziewierz, przewodniczący
rady Marcin Drewnowski, radny
Marek Janiec oraz sekretarz Andrzej Pawluczyk; reprezentacje
szkół z terenu gminy; przedstawiciele Koła PiS Jedlińsk: Ewa Bartula, Teodozja Bień (radna powiatu
radomskiego) i Bogdan Religa;
siostry Jana Gregorczyka wraz
z Iwoną Filozof - sołtysem Gutowa oraz mieszkańcy gminy.
Po zakończeniu uroczystości

wójt gminy Kamil Dziewierz wręczył nagrody laureatom konkursu
na motyw plakatu informującego
o obchodach Narodowego Dnia
Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
Pierwsze miejsce zajął Tomasz
Gierasiński z Bierwiec (uczeń PSP
w Wierzchowinach).
W uroczystościach wzięły
udział także poczty sztandarowe ze szkół i ochotniczych
straży pożarnych.

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

TYGODNIK

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

5(366) 8 marca 2018

SMS o treści TC.OKO.

MOTORYZACJA
• Sprzedam felgi z oponami
4szt. 13” 165/80 pasują do VW,
proszę dzwonić po godz. 15.00.
Tel 609-597-944
• Kupię ciągnik Massey Ferguson
255/URSUS
3512.
Tel. 516 070 940

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę lokal w Kozienicach przy ul. Radomskiej
33 pod usługi, biuro, sklep.
pow. 63 m2 media w budynku
cena czynszu do uzgodnienia.
Tel 603-645-087
• Sprzedam działkę budowlaną
1350 m2 Łuczynów 10. Druga
działka z pozwoleniem na budowę. Droga dojazdowa 8m. Cena
do uzgodnienia. TEL. 509113924.
• Sprzedam ziemię rolną 1.5 ha.
Długa Garbatka.Tel.515619043
• Sprzedam funkcjonalny dom
o pow. 140m położony w Kozienicach przy ul Polnej. Działka
650m,zagospodarowana,ogrod
zona,wszystkie media. 500 tyś.
Tel. 607 165717 wieczorem
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 59 m2, osiedle energetyki.
Tel. 606588705
• Sprzedam dom piętrowy do remontu. Os. Borki w Kozienicach.
W rozliczeniu może być mieszkanie w bloku . Tel. 48574218089
• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 46, 6m2, IV piętro,
Kozienice ul. Hamernicka 6.
Tel. 791-440-000
• Sprzedam dom o pow. 140m
położony w Kozienicach przy ul
Polnej. Działka 650m, zagospodarowana, ogrodzona, garaż,
pomieszczenie gospodarcze 500
tyś. Tel. 607 165 717 wieczorem
• Sprzedam dom 250m2 na działce 504m2 w Kozienicach przy ul.
W. Polskiego. Do zamieszkania
od zaraz bez nakładów finansowych. Cena do uzgodnienia.
Tel. 666-13-99-22

OGŁOSZENIA DROBNE
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• Sprzedam garaż murowany w Kozienicach przy ul. Żeromskiego. Cena 20 tys. zł.
Tel.537 428 462
• Sprzedam działkę budowlaną
821m2 przy ul. Sienkiewicza w
Kozienicach. Tel 603-054-067
• Sprzedam duży garaż murowany 25m2, notarialnie, Kozienice przy ul. Głowaczowskiej
tel. 603-161-128
• Sprzedam działki o wymiarach
25x90 oraz 50x90m media w
drodze. Działki w miejscowości
Maciejowice 8 km od Kozienic
cena do uzg. Tel: 660-58-77-75
• Sprzedam mieszkanie własnościowe 50,80m2 w Kozienicach
ul. Hamernicka. mieszkanie na
obydwie strony, obok bloku plac
zabaw. tel . 500-835-887
• Sprzedam mieszkanie 47,8 IV
Piętro, osiedle energetyki pierwszy blok przy ul. Warszawskiej
cena do uzg. t. 605-948-144
• Sprzedam działkę budowlaną, wszystkie media, wysoko położoną 2500m. 3 km Od
Kozienic, cena do uzgodnienia
tel. 883-240-755
• Sprzedam umeblowane mieszkanie, 46,2 m2, 2 pokoje IV piętro
w Kozienicach przy ul. Hamernickiej, cena do uzgodnienia tel.
600-063-553 lub 608-430-771
• Sprzedam mieszkanie 59,15
m2 IV piętro, 3 pokoje Kozienice
os. Energetyki tel. 663-710-334

RÓŻNE
• Sprzedam meble kolor czarny,
złote zdobienia, 4 segmenty-szafa
wys.2.10, szer.4 metry. Cena 300
zł. Tel.512009217
• Sprzedam stary kufer wymiary
dł. 84cm szer. 52cm wys. 56cm, widać ślady czasu na nim. Cena130zł
Kozienice. Tel. 511222849
• Sprzedam wersalkę nowa 250zł.
Tel. 694437404
• Sprzedam gitarę el. typu hollow-body, GRETSCH 5422 Electromatic w bdb. stanie. Cena 2700
zł.Kozienice. Tel. 513 088 070

• Sprzedam wzmacniacz do gitary
basowej Gallien Krueger MB112-II
moc 200W, mało używany. Cena
1300 zł. Kozienice.
Tel. 513 088 070
• SPRZEDAM CIAGNIK ROLNICZY
C-33O CENA 9500 ZL.DO NEGOCJACJ Tel. 48510937430
• Sprzątanie mieszkań i domów.
Profesjonalnie. Na terenie Kozienic. Tel: 48881467612
• Stary kufer wymiary dl 84cm
szer 52cm wys 56cm widać ślady
czasu na nim cena 130 zł Kozienice
Tel : 511222849
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

PRACA
• Hotel Borowina zatrudni kucharza na stale oraz na weekendy.
Zainteresowanych
prosimy o kontakt pod numerem
telefonu 500-703-666 lub mailowo
recepcja@hotelborowina.pl

TOWARZYSKIE
• Poznam kobietę w celu dłuższej
znajomości. Stan cywilny kobiet
bez znaczenia. Pionki, Skaryszew,
Zwoleń, Radom lub okolice. Pozdrawiam. Tel. 574557399
• Poznam kobietę mężatkę, panienkę do spotkań towarzyskich
Kozienice, Grójec, Zwoleń, Pionki.
Tel 667724075
• Kawaler 43 lata, 182 cm, bez nałogów, z wyższym wyksztalceniem
pozna panią o podobnych cechach
i bez zobowiązań. Cel stały związek.
Tel. 668757905.
• SZUKAM KOHANECZKI DO LAT 35
MUJ KONTAKT 500 713 095
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Ruszą inwestycje jakich Warka

od lat nie widziała, szkoda że na kredyt!
T

akich inwestycji w Warce nie było od lat! Niewątpliwie w listopadzie 2018 roku obudzimy
się w innej Warce. 10 mln zł, taka kwota trafi na inwestycje w 2018 roku w Warce. Jednym
słowem nie można zarzucić gminie, że nie ściąga do miasta funduszy zewnętrznych. Problem
w tym, że te zewnętrzne środki to kredyt!!! Tym samym Warka zakończy rok z blisko 20 mln
zadłużeniem! Mam jedynie nadzieję, że kredyt nie będzie we frankach.
Moją uwagę zwrócił mail od
jednego z mieszkańców Warki, aby przyjrzeć się inwestycji
związanej z rozbudową ul. Krótkiej oraz częściowej rozbudowie
ul. Fabrycznej w Warce. "Mieszkaniec" (prosił nas o zachowanie anonimowości) przytacza
informacje z Ratusza, jakie płynęły względem tych inwestycji.
Miasto zapewniało jej wykonanie, jednocześnie ogłaszając, że
zostanie ona pokryta ze środków zewnętrznych. Tu niespodzianka, miasto na wspomnianą inwestycję zaciąga kredyt.
W krótkim opisie przedmiotu
zamówienia czytamy:
Przedmiotem zamówienia jest
zaciągnięcie długoterminowego
kredytu do kwoty 1 145 000,00
zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa ul. Krótkiej oraz części
ul. Fabrycznej w Warce" na okres
od 1.08.2017 r. do 31.12.2027 r.
Kredyt pobrany zostanie w terminie do 31.12.2017 r. Spłata
dokonana zostanie do końca
każdego kwartału zaczynając od
roku 2018.
Ten mail spowodował, że
postanowiliśmy się przyjrzeć
budżetowi gminy na rok 2018.
Badania doprowadziły do wyni-

ków:
Dochody gminy na 2018 rok
wynoszą 73.823.371 zł, Wydatki gminy stanowią 79.778.575
zł, deficyt wynosi 5.995.204 zł
Zaplanowane
"przychody"
z tytułu kredytów i obligacji
9.257.513 zł - celowo został zastosowany cudzysłów, gdyż ciężko nazwać dochodem zaciąganie kredytów.
Tym samym na koniec roku
będziemy mieli do spłacenia, razem z kredytami zaciągniętymi
w latach poprzednich prawie 20
mln zł! To rekordowe zadłużenie
Gminy Warka!
Pierwsza myśl jak przyszła mi
do głowy, to fakt, że osoby w
gminie nie do końca rozumieją
co to znaczy pozyskiwać środki
zewnętrzne w celu finansowania inwestycji w regionie. Albo
ja nie rozumiem. Jednak według
mnie, pozyskiwanie środków zewnętrznych to oparcie się przy
finansowaniu tych inwestycji
o środki unijne oraz inne dofinansowania z programów krajowych. Co do środków unijnych,
to jak wiemy w Warce ich nie
ma (pomijam zrobienie kawałka
ścieżki wzdłuż Pilicy, zwłaszcza
że ta w połowie tylko jest ułożona kostką brukową, a dalej jest

I Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk

24

lutego 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlińsku odbył się I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Jedlińsk. Uczestników turnieju zaszczycił swoją obecnością Mirosław Kowalski, w 2004 roku wicemistrz paraolimpiady
w Atenach w tenisie stołowym, mieszkaniec Jastrzębi.
Zawody zostały rozegrane
w 8 kategoriach: klasy 1–3 –
dziewczęta i chłopcy, klasy 4–6
– dziewczęta i chłopcy, klasy 7 i
gimnazjalne – dziewczęta i chłopcy oraz kategoria open kobiet
i mężczyzn. W turnieju wzięło
udział 150 uczestników z całego
kraju m.in. z klubów sportowych

z Kozienic, Kowali, Radomia, Sandomierza, Stromca, Szydłowca,
województwa
dolnośląskiego
i podkarpackiego. Uczestnikiem
zawodów był także mieszkający
obecnie w Szwecji wychowanek Broni Radom Kamil Samulak, który zwyciężył w kategorii
open mężczyzn.

wysypane kruszywo). Niestety
nasze lokalne władze nie widzą sensu, aby z nich korzystać,
albo po prostu nie wiedzą jak.
Bo niby jak inaczej tłumaczyć
brak dotacji o czym pisaliśmy na
WarkabezCenzury.pl
Wtedy też pisaliśmy, że nie
poddamy się i będziemy szukać
dotacji z których miasto korzysta. Więc z upartością maniaka
wysyłam do miasta prośbę o
udzielenie "Informacji Publicznej". Do tej pory Burmistrz Warki odmawia mi udzielenia tych
informacji. Tym samym prawdopodobnie nieświadomie łamie
prawo. I to nie tylko Konstytucję,
ale i ustawę o dostępie do Informacji Publicznej, która daje nam
(obywatelom) w ten sposób
możliwość kontrolowania poczynań władzy. Ja z tego prawa
zamierzam korzystać.
Wracając do naszego kredytu, tzn, przepraszam, do "inwestycji finansowanych z pozyskanych źródeł zewnętrznych". O
to również będę pytał gminę w
osobnym liście o dostępie do
informacji publicznej. Analizując budżet na 2018 rok, jedna z
inwestycji przykuła moją uwagę.
Jest nią Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. Zaplanowano

Mamy nowego partnera medialnego. Jest
nim strona: Warka bez cenzury. Poniżej
pierwszy tekst autorstwa Łukasza Sobieraja, który z pozycji mieszkańca a nie fachowca od budżetów gminnych zadaje pytania.
Ponieważ nie otrzymuje na nie odpowiedzi, będziemy go w tym wspierać. Liczymy
także na Państwa pomoc w sprawach nurtujących mieszkańców Warki i okolic.
przeznaczenie kwoty 0,5 mln zł
na termoizolację tego budynku.
Obiekt obecnie straszy, zamiast
być wizytówką miasta.
Zgadzam się z tym, że ta inwestycja jest konieczna. Zgadzam
się z tym, że słuszne jest jej
przeprowadzenie, gdyż wpłynie
to nie tylko na estetykę przestrzeni publicznej, ale również
na zmniejszenie kosztów utrzymania budynku. Tu z nikim nie
będę polemizował, gdyż jest to
fakt bezsprzeczny.
Będę jednak wyrażał swoje niezadowolenie ze sposobu
finansowania tego projektu.
KREDYT, to NIE dotacje unijne,
to NIE dotacje strukturalne, TO
ZADŁUŻENIE NAS WSZYSTKICH.
Boli to tym bardziej, że w Kozienicach oddano do użytku Centrum
Kulturalno-Artystyczne,

które zostało sfinansowane ze
środków unijnych. Gmina Kozienice pozyskała w ten sposób
ponad 20 mln zł!
Wiadomo idą wybory. Już w listopadzie będziemy przy urnach
podejmować decyzję, czy przedłużamy mandat obecnej ekipie, czy idziemy w "nowe". 10
mln kredytu w roku wyborczym
ma niewątpliwie przekonać
wszystkich, że obecna władza
to dobry wybór. Skoro 0,5 mln
idzie na "halę", to ciekawe na co
przeznaczą pozostałe 9,5 mln?
Tych inwestycji zamierzam niebawem szukać. O tych inwestycjach będę Państwu opowiadać.
A kredyt? No cóż, jak się nie
uda przy wyborach, to martwić
się będzie "nowa" ekipa.
Ł.S
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Tydzień Kobiet w Naturhouse
Z

okazji Dnia Kobiet, Centrum Dietetyczne Naturhouse w Kozienicach przygotowało liczne
atrakcje. W tych dniach na wszystkie Panie czekają atrakcyjne upominki, konkursy oraz degustacja produktów dietetycznych. Można również skorzystać z darmowych porad dietetyka
oraz dokonać pomiaru składu ciała, analizy tkanki tłuszczowej oraz wody metabolicznej.
Zacznij od
bezpłatnej konsultacji!
Odchudzanie w Naturhouse
to kompleksowa, dwuetapowa
kuracja. W jej skład wchodzą
regularne wizyty u dietetyka,
indywidualnie dobrany plan żywieniowy oraz naturalna, roślinna suplementacja wspierająca
odchudzanie, dopasowana przez
dietetyka na podstawie badań,
wywiadu i szczegółowych pomiarów. Najpierw określamy

przyczynę nadwagi, a następnie
walczymy z nią opierając się na
naszym doświadczeniu i wiedzy.
Istotnym elementem - po etapie
redukcji - jest stabilizacja wagi,
dzięki której nasi klienci utrzymujący nowe, zdrowe nawyki
żywieniowe nie doświadczają
efektu jo-jo. Wszystkich którzy
chcieliby skorzystać z naszych
porad zapraszamy na darmowe
konsultacje dietetyczne, na których dietetyk dokona szczegółowej analizy składy ciała, zawarto-

ści tkanki tłuszczowej oraz wody
metabolicznej, udzieli cennych
wskazówek dietetycznych oraz
materiałów edukacyjnych.
Warto wiedzieć, że w Naturhouse nie ograniczamy się
jedynie do tematu odchudzania,
lecz stawiamy na naukę zdrowych nawyków żywieniowych.
Dobieramy plany żywieniowe
odpowiadające na indywidualne
potrzeby organizmu, m.in diety
na przytycie, diety wspomagają-

ce redukcję tkanki tłuszczowej u
osób ćwiczących, oczyszczające
organizm, wspomagające redukcję obwodów dolnych partii
ciała i wiele innych! Zapraszamy
do naszego punktu na bezpłatną
konsultację z dietetykiem, podczas której nasz specjalista pozna
i oceni dotychczasowy sposób
żywienia, zaproponuje najlepszą
kurację i odpowie na wszystkie
pytania związane z odchudzaniem i dietami.
Wszystkim Paniom z okazji ich
święta, składamy najserdeczniejsze życzenia!
Siły i odwagi w dążeniu do
celu, niegasnącej motywacji,
pogody ducha oraz radości nawet z najmniejszych sukcesów!
Życzą dietetycy: Emilia Kościelniak oraz Karolina Zapora.

Windoor Cup ‘2018.
Srebrne Jastrzębie z Głowaczowa
K
olejne drużyny UKS „Jastrzębie” prowadzone przez trenerów Piotra Bolka i Krzysztofa
Wolskiego przyzwyczajają już od lat, że mozolna praca przynosi efekty. Tym razem rocznik
2009 potwierdził swoją klasę. W silnie obsadzonym turnieju Windoor Cup’2018 zespół prowadzony przez Krzysztofa Wolskiego wywalczył drugie miejsce.

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
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

Poznajemy
Ojcowiznę
K

Zanim młodzi piłkarze z Głowaczowa dotarli do finału wygrali, z kompletem zwycięstw,
pierwszą rundę turnieju w Warce, w którym uczestniczyły 23.
zespoły. W półfinale w Błędowie
po pechowo przegranym pierwszym meczu z Beniaminkiem
Radom (0:1), pozostałe pojedynki wygrywają i awansują do
finału. Ten odbył się 3 marca br.
na obiektach Młodzika Radom i
wzięło w nim udział 6 zespołów:
Młodzik Radom, Beniaminek
Radom, Broń Radom, Radomiak
Radom, Energia Kozienice i UKS
Jastrząb Głowaczów.
- Wielu obserwatorów po
wynikach , jakie osiągaliśmy w
turniejach halowych , upatrywało w naszej drużynie jednego
z faworytów tego finału, rela-

cjonuje Krzysztof Wolski, trener
zespołu. - Zaczęło się jednak od
minimalnej przegranej z gospodarzami turnieju Młodzikiem
Radom 0-1 po jedynym błędzie
naszej obrony w tym turnieju.
W drugim spotkaniu z Radomiakiem zaczęliśmy się powoli
rozkręcać. Wygraliśmy 1:0. W
kolejnym spotkaniu z sąsiadem
zza miedzy, Energią Kozienice
wygrywamy spokojnie 2-0 po
bramkach Mateusza i Kacpra .
Tracimy jednak Kacpra , który
poważnie poobijał kolano i zakończył swój udział w turnieju.
Kolejnym przeciwnikiem był dobrze tego dnia prezentujący się
zespół Beniaminka - wygrany z
półfinału. Jednak nasza przewaga w tym meczu nawet przez
chwilę nie podlegała dyskusji

onkurs organizowany jest od początku lat 90-tych XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej
Zarządu Głównego PTTK oraz redakcję „Poznaj swój kraj”.
Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do
poznawania Ziemi Ojczystej

Finał eliminacji powiatowych
odbył się 28 lutego br. w CKA w
Kozienicach. Na eliminacje wpłynęło łącznie 55 prac z 12 szkół.
Osiemnaście prac przeszło do
finału wojewódzkiego, który odbędzie się 24 marca br. w Sero-

cku. – Rośnie poziom prezentowanych prac, konkurs spotyka się
też z zainteresowaniem młodzieży co nas bardzo cieszy, komentuje Mirosław Mazur, członek
Jury i wiceprezes zarządu oddziału PTTK w Kozienicach.

i po bramkach Stasia i Marcela, wygrywamy 2-0 . Ostatnie
spotkanie z Bronią Radom miało
zdecydować o naszym wyniku w
turnieju. Chłopcy wyszli bardzo
skoncentrowani i zmotywowani by postawić „kropkę nad i”.
Mecz po bramkach Filipa , Mateusza i Marcela zakończyliśmy
sukcesem 3-0 i potwierdziliśmy
nasze aspiracje do grona najlep-

szych w tym roczniku . Mamy
srebro w WINDOOR CUP’2018
i potwierdziliśmy swe umiejętności piłkarskie a Mateusz Brodowski został Królem Strzelców
rocznika 2009, podkreśla Krzysztof Wolski.
Chłopcy zagrali w składzie:
Górka, Kilianek, Kłos, Czarnecki,
Wiśniewski, Bolek, Frączyk, Kuciński, Podymniak i Brodowski.
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W powrotną drogę z Lublina
Tymkowski i Belter wyruszyli
dobrze po godzinie szesnastej.
O tej porze dnia zimową porą
zapadał już zmierzch. Siłą rzeczy wymuszało to zwiększoną
uwagę na drodze, choć ciemna
nawierzchnia jezdni, kontrastująca z leżącym wokół białym
śniegiem, sprzyjała koncentracji.
Jechali wolno, pokonując kolejne kilometry z przeciętną prędkością 60-70 km/h. Większość
trasy prowadziła przez tereny
zabudowane, co jeszcze bardziej
spowalniało podróż. W niczym
nie przeszkadzało to Tymkowskiemu i Belterowi. Celowo wybrali tę trasę, postanawiając nie
korzystać z drogi ekspresowej
S12. Chcieli mieć więcej czasu na
przegadanie tego, czego dowiedzieli się na spotkaniu w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie.
Wprawdzie trwało ono krótko,
lecz Tymkowski i Belter nie byli
wcale tym zdziwieni. Na tym etapie śledztwa rzadko się zdarza,
aby poza ogólnymi komunikatami podawano jakieś szczegółowe
ustalenia. Tym niemniej, Tymkowski i Belter byli zgodni, że
spotkanie było owocne.
- Nie spodziewałem się tego po
prokuratorze Fałkowskim – zagaił
Tymkowski, siedzący na miejscu
dla pasażera.
- Tego, że w ogóle coś powie
oprócz banałów? Czy, że aż tyle
się od niego dowiemy?
- Jedno i drugie!
- Facet lubi se pogadać… – zauważył Belter.
- Ty go wcześniej znałeś? –
wtrącił pytająco Tymkowski.
- Nie, skądże. Słyszałem tylko
o nim.
- On jest z zaciągu „dobrej
zmiany”?
- Dokładnie tego nie wiem, ale
awansował na stołek naczelnika
już po zmianach. Podobno jest
z tych nielicznych prokuratorów,
którym chce się jeszcze naprawić
świat na lepsze. To akurat sprawdziłem – odparł Belter i uśmiechnął się do współpasażera.
- Hm. A zauważyłeś jak był
zainteresowany tym, co mówiłeś o związkach jelenickiego
samorządu z niektórymi wątkami śledztwa prowadzonego
przez jego wydział?

szemrany raj
powieść szkatułkowa - political fiction

- Jestem przekonany, że tylko
dlatego zgodził się na rozmowę z
nami – oznajmił Belter i ciągnął
dalej. – Nie wszystko ze spraw
operacyjnych trafia do prokuratury. Po prostu tak się już dzieje.
Więc jak mu w rozmowie telefoniczne zasygnalizowałem, czego się dowiedzieliśmy i o czym
chcemy z nim gadać, to od razu
zgodził się na rozmowę.
- Jasne. Ale dlaczego tego
nie wiedział, skoro podstawą
wszczęcia śledztwa był materiał
operacyjny policji? – zainteresował się Tymkowski.
- Bo nie cały materiał trafia do
prokuratury – powtórzył Belter.
- Ponieważ nie ma waloru dowodu procesowego, to o to chodzi? – dopytywał Tymkowski.
- To też, ale są też inne powody.
- Jakie?
- Brak koordynacji w terenie,
bałagan w kwitach lub zwykła
głupota, a czasami…hm… w grę
wchodzi świadome działanie.
- A w tym wypadku? – spytał
Tymkowski, rzucając na ułamek
sekundy wymowne spojrzenie
w stronę Beltera, a w następnej
chwili wypalił: - Myślisz to, co
ja?! Belter pokiwał głową, nie
odrywając wzroku od drogi, po
czym powiedział ze spokojem w
głosie. – W tej sprawie przemawia do mnie to, co obaj usłyszeliśmy od Konrada podczas spotkania w kinie w Radomsku.
- Też mi to przyszło do głowy!
„Różowe okulary” i „parkowanie
sprawy”. Tak to jakoś szło?
- Tak. Przynajmniej to jest w
miarę jasne. Czapka komendy wojewódzkiej daje parasol
ochronny Sobczykowi i nie cały
urobek ze spraw operacyjnych,
w których przewija się on i jego
koledzy, przekazywany jest prokuraturze.
- Ok, to jest akurat jasne. Ale
co nie jest jasne dla ciebie, Mar-
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Prokurator
cin?
- To, dlaczego Fałkowski nie
miał pojęcia o śledztwie w sprawie machinacji Pyćki z działkami
w Jelenicach?
- Bo zostało umorzone?
- Nie, to nie to.
- To dlaczego?
- Dlatego, że prokuratorzy w
Radomsku też siedzą w kieszeni
Sobczyka i spółki. Przynajmniej
niektórzy, ale wystarczy, że są na
odpowiednich stołkach – odrzekł
Belter i dodał:
- Normalnie jest tak, że wszystkie wątki mające jakiś wspólny
mianownik są badane w ramach
jednego śledztwa. W sprawach
korupcyjnych zazwyczaj takie
śledztwa prowadzi jeden z wydziałów zamiejscowych Prokuratury Krajowej. W sprawach z
Radomska i okolic ten schemat
nie działa. I chciałbym wiedzieć
dlaczego?
- Jak się tego dowiemy? Jakieś
pomysły?
- Mam jeden trop, ale nie
wiem jak go zweryfikować?
- A w czym rzecz?
- W pewnej towarzyskiej znajomości prokuratora z Jelenic, szefa prokuratury w Radomsku i …
- w tym momencie Belter zrobił
pauzę, zawieszając głos na ułamek sekundy. – Nie zgadnie za
nic w świecie - dodał w myślach
i dokończył. – Prokuratora Krajowego.
- No, nie wierzę! Ale zaraz …
kurwa… jakie to może mieć przełożenie na sprawy, którymi się
zajmujemy? – zdziwił się Tymkowski.
- Okazuje się, że może. A po
rozmowie z Fałkowskim mam
prawie pewność w tej materii –

skwitował Belter i widać było jak
na jego twarzy rysuje się grymas
złości i poirytowania.
- A dokładniej?
- A dokładniej to jest tak, że w
radomszczańskim okręgu niewygodne dla pewnych osób sprawy
można umarzać jeszcze przed
wszczęciem śledztwa, a sprawy
korupcyjne przekazywać do rejonu i po trzech miesiącach zamykać, wyrzucając je do kosza.
W razie, gdyby ktoś się poskarżył
wyżej, to w krajówce jest dobry
znajomy, który pomoże rozwiązać problem.
- Szlag by to trafił! W tym kraju
nie może być normalnie… - Tymkowski nie zdążył dokończyć, bo
przerwał mu Belter. – Normalnie,
czyli jak?
- Ano tak, że ludzie, którzy zostają stróżami prawa, wierzą w to
prawo i parę innych ważnych rzeczy takich, jak: sprawiedliwość,
uczciwość, prawda!
- Widać nie może – odparł Belter. – Ważniejsza jest kasa i wakacje z rodziną na Mauritiusie lub
innych kolorowych miejscach.
Najlepiej dwa razy do roku. No
ewentualnie jeszcze zimą narty
w Alpach lub Kanadzie… Z resztą,
co będę język strzępił, przecież
doskonale o tym wiesz.
- I trzeba skądś na to brać. No
tak, szara rzeczywistość – przytaknął z politowaniem w głosie
Tymkowski, po czym dodał stanowczo: - Ale czy to ich usprawiedliwia. Tych wszystkich prokuratorów, sędziów, urzędników,
polityków i wszelkiej maści salonowych hipokrytów?!
- Moja babcia w takich sytuacjach, czyli wtedy jak gadaliśmy
o tzw. życiowych mądrościach i
wartościach, mówiła: - Pamiętaj
synku, każdy chce tylko jednego.
Mianowicie, wygodnego życia.
A te wszystkie wzniosłe idee, o
których uczyłeś się w szkole i czytałeś w książkach, w dorosłym

życiu po prostu się nie sprawdzają…
– Twoja babcia stąpała mocno
po ziemi – zauważył Tymkowski.
- Tak, mocno.
- Czyli, co?
- Na razie, nic. Tymczasem
relatywizm górą. A więc trzeba
ostro brać się do roboty – spuentował Belter i pomyślał, że to
dobry moment, aby wtajemniczyć Tymkowskiego w plan, jaki
przyszedł mu do głowy podczas
ich ostatniego spotkania.
Reszta drogi Tymkowskiemu
i Belterowi zeszła na ustalaniu
jego szczegółów. Nie mieli pewności, czy plan wypali, ale postanowili, że spróbują. Ich atut
to zaskoczenie. Facet, którego
namierzył Belter jako właściciela
firmy budowlanej, która przystąpiła do przetargu ogłoszonego
tydzień temu przez jelenicki ratusz, nie miał przecież pojęcia w
jakiej grze bierze udział. Wizyta
dziennikarzy, którzy uświadomią
mu, że karty w tej grze są znaczone i oni o tym wiedzą, powinna
rozwiązać mu usta. W końcu nic
nie ma do stracenia. Może tylko
zyskać nie narażając się na zarzut
udziału w zmowie przetargowej.
Oczywiście istniało ryzyko, że
wyśle Tymkowskiego i Beltera
do wszystkich diabłów, zapierając się wszystkiego. Ale wiele
przemawiało też za tym, że górę
weźmie zdrowy rozsądek. Obawa
o utratę nienagannej reputacji,
jaką cieszył się do tej pory. Przecież przez dwanaście lat robienia
w biznesie budowlanym, ani nazwa jego firmy, ani jego nazwisko,
nie było kojarzone z ustawianiem
przetargów czy korupcją. Po co
mu teraz ten garb. Tym bardziej,
że w przetargu miał odegrać wyłącznie rolę „królika”. I to za co?
Za te pary groszy, które obiecano
mu jako podwykonawcy. Ryzyko nie współmierne wysokie do
ewentualnych korzyści!
Ten prosty mechanizm psychologiczny mógł zadziałać. I na to
właśnie liczyli Tymkowski z Belterem.
Luther Faun
Cdn.
Ten
i
poprzednie rozdziały na stronie:
www.tygodnikoko.pl, w zakładce POWIEŚĆ!!!

STÓŁ WIEJSKI: informacje/zamówienia tel. 733 224 434
mail: zamowienia@czapla.radom.pl

