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Dam Pracę!

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

str. 7

Jedyna taka noc
w muzeum

„N

oc Muzeów” w środku maja wrosła już w kalendarz imprez na całym świecie. Co roku w akacji bierze udział Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce – instytucja kultury
powiatu grójeckiego. Tak było również w tym roku 19 maja. Tej
jednej nocy wszystkie ekspozycje można było zwiedzać za darmo.
Na gości czekały też inne atrakcje.

Dokończenie na str. 10

AGENCJA TURYSTYCZNA

Organizuje wyjazdy do Parków Rozr ywki,
centrów naukowych
Wycieczki krajowe z ciekawym programem
i atrakcyjnych cenach
Organizacja eventów firmowych
i wyjazdów integracyjnych
Tel. 609 933 434
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Pieśni pielgrzymów Wolanów. Nie było czasu na nudę!
w Opactwie
W
Mazowsze w Koronie.
Muzyczne wieczory w zabytkach architektury
mazowieckiej

T

egoroczny piętnasty już sezon cyklu Mazowsze w Koronie,
organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury i partnerów z Mazowsza, związany jest z obchodami jubileuszu 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Piąty koncert w ramach cyklu odbędzie się 17 czerwca o godz. 17:00 w
kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie. Wystąpi m.in.
zespół Ars Nova, który zagra na historycznych instrumentach,
takich jak pomort, krumhorn czy viola da gamba.

Kto choć raz był pielgrzymem
wie doskonale, jak ważna jest
w wędrówce pieśń na ustach.
Dzięki niej każdy krok, mimo
zmęczenia, wydaje się łatwiejszy. Wiedziano o tym od dawna. Kolejny koncert Mazowsza
w Koronie będzie poświęcony
średniowiecznym i późniejszym
pieśniom pielgrzymów, zdążających do sanktuariów na terenie
całej Europy.
17 czerwca o godz. 17:00 w
kościele pw. Wniebowzięcia
NMP w Opactwie zagrają i zaśpiewają Chór Animato z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana
Pawła II w Łazach pod batutą
Olivii Kaczyńskiej oraz Zespół Instrumentów Dawnych Ars Nova.
Wykonawcy zaproszą słuchaczy

do wspólnej muzycznej wędrówki przez polskie sanktuaria, do
których od dawna udawały się i
udają nadal rzesze pielgrzymów:
Częstochowa, Studzianna, Gidel
czy Wielka Wola. Na szlaku pojawi się też Trzebnica, do której
pielgrzymi przybywali, by oddać
hołd św. Jadwidze, patronce Śląska. Nie zabraknie również pieśni rozbrzmiewających niegdyś
na słynnej Camino – drodze do
Santiago de Compostella. Artyści wykonają także pieśni, które,
obok kazań, znalazły się w księdze El Libre Vermell w klasztorze
Montserrat.
Współorganizatorami koncertu w Opactwie są Powiat Kozienicki i Parafia pw. Wniebowzięcia
NMP w Opactwie

Wolanowskiej Pizzerii
Sorella 1 czerwca odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez lokalnych
przedsiębiorców.

- Przygotowaliśmy na ten wyjątkowy dzień mnóstwo atrakcji,
mówi jedna z organizatorek, Karolina Krawczuk. – Była darmowa
pizza, słodkości i napoje. Dzieci
zabawiały postaci z bajek, dodaje
pani Karolina.
Malowanie twarzy i kręcenie
balonów przyciągnęły tłumy nie
tylko najmłodszych, dla których
został także przygotowany specjalny kącik do rysowania oraz
magiczny stolik z klockami.
- To był super czas dla małych
i dużych. Nie spodziewaliśmy się
aż takiej frekwencji, wydaliśmy
320 kawałków pizzy, informuje
Agnieszka Stanik, współwłaścicielka Pizzerii Sorella.
Nie zabrakło również niespodzianek i prezentów. Całą imprezę uświetnił pięciokilogramowy
tort wykonany przez Cukiernię
Mak Łukasz Kościelniak.
- Cieszymy się, że udało nam
się zorganizować taką imprezę i
przyciągnąć tyle dzieci. Od teraz
zostanie ona wpisana do naszego kalendarza jako obowiązkowa, zatem w przyszłym roku
również was zaskoczymy, dodają
organizatorzy.

EXPO ZDROWIE
– na zdrowie!
Z

Imprezę, rzeczowo,
finansowo i osobiście
wsparli: Pizzeria Sorella, Piekarnie Stefańczyk, Cukiernia Mak
Łukasz
Kościelniak,
Dom Weselny Astoria, Resteuracja Łyżka
i Widelec, AS Serwis
Komputerowy, Vegas
Opony, oraz Karolina
Krawczuk, mieszkanka
Wolanowa.

apraszamy na wystawę Expo Zdrowie która odbędzie się 10 czerwca 2018 roku w Centrum Kulturalno - Artystycznym w Kozienicach.

Czym jest wystawa Expo Zdrowie? Expo Zdrowie to wystawa
mobilna na temat zdrowia. Celem Expo Zdrowie jest zmniejszenie zapadalności na choroby
cywilizacyjne. W programie wystawy planuje się bezpłatne badania, jak: wydolność oddechowa, zawartość tlenku węgla w
płucach, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, pomiar
glukozy we krwi, pomiar tkanki
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tłuszczowej, wyliczenia BMI, relaksacyjny masaż. Opuszczając
wystawę korzystający z programu będzie wiedział, co korzystnie
wpływa na zdrowie. Ponadto będzie zachęcony do wprowadzenia koniecznych zmian w stylu
życia, w tym do rzucenia nałogu
palenia papierosów, aby ustrzec
się chorób i zachować witalność
na długie lata.
Ogł. płatne
Wydawca:
Firma Kordas E. Kordas
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
Biuro redakcji:
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
tel./fax. 48 614 22 52

redakcja@tygodnikoko.pl
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Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucji
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Bitwa pod Zwoleniem - 15.06.1946

W

sobotę 9 czerwca 2018 roku w Zwoleniu obchodzona będzie 72 rocznica bitwy stoczonej przez
partyzantów „Zagończyka” z żołnierzami Armii Czerwonej. W programie między innymi bieg, rajd rowerowy,
rekonstrukcja historyczna i występy artystyczne.
Bitwa pod Zwoleniem, choć
zaliczana jest do największych starć w 1946 po lewej
stronie Wisły to jeszcze do
niedawna była zupełnie nieznana. Pierwszy raz rocznica
tamtego wydarzenia obchodzona była przed rokiem. W
tym roku ponownie głównym
organizatorem jest stowarzyszenie „Zwoleń Biega”, sponsorem – Enea Wytwarzanie,
w przygotowania zaangażował się też Instytut Pamięci
Narodowej,
Ministerstwo
Obrony Narodowej, harcerze, Urząd Miasta w Zwoleniu,
Starostwo Powiatowe, Dom
Kultury, Rycerze Kolumba
oraz parafia pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża Świętego i Zwoleńska Grupa Regionalna. Patronat objęli Marszałek Senatu RP Stanisław
Karczewski, IPN, Burmistrz
Zwolenia Bogusława Jaworska oraz Starosta Zwoleński
Waldemar Urbański.
W sobotę w ramach „Enea
II Bieg i Rajd Rowerowy Niezłomnych Zwoleń 2018” w
godzinach popołudniowych
na różne trasy rajdu wyruszą
trzy grupy rowerowe. Na trasę wyruszą także biegacze.
Start i meta na boisku Orlik.

O godzinie 17 rozpocznie
się dedykowana uczniom
gra miejska. Później wszyscy uczestnicy pojawią się na
parkingu przy kościele pod
wezwaniem
Podwyższenia
Krzyża Świętego. Tam o godzinie 18.30 zaplanowano apel
poległych, a także zapalenie
symbolicznych zniczy przez
rodziny poległych w bitwie
n Fot. z ubiegłorocznej inscenizacji Bitwy pod Zwoleniem
żołnierzy Zagończyka.
15 czerwca 1946 roku doszło do zbrojnego starcia między partyzantami antykomunistyczO historii „Zagończyka” nego Związku Zbrojnej Konspiracji a żołnierzami Armii Czerwonej. Podkomendni Franciszka
opowie w swoim wykładzie
Jaskulskiego „Zagończyka” planowali rozbicie więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Kozieprofesor Marek Wierzbicki z
IPN, a jego słowa ilustrować nicach. Liczące ponad stu partyzantów zgrupowanie zorganizowało w Podgórze koło Zwobędą pokaz grupy rekonstruk- lenia zasadzkę i rekwirowało samochody wojskowe. W czasie tej akcji zostało zabitych co
cji historycznej „Gregora”.
najmniej 16 czerwonoarmistów. Zebrani na kilku ciężarówkach polscy żołnierze udali się
do Zwolenia, gdzie opanowali posterunek Milicji Obywatelskiej. W drogę do Kozienic jako
Później na scenie pojawią pierwsze wyruszyły dwa samochody z oddziałami Tadeusza Bednarskiego „Orła” i Tadeusza
się młodzi wykonawcy pieśŻyckiego „Beliny”. Na wysokości dworu Karczewskich w Strykowicach Górnych rozpoczęła
ni patriotycznych, po czym
nastąpi wręczenie nagród za się wymiana ognia między partyzantami a stacjonującymi na tym terenie kawalerzystami
udział w biegu. Przewiedziano rosyjskimi. Na Zwoleń ruszyła wtedy zaalarmowana strzałami inna grupa żołnierzy sowietakże dla wszystkich polowe ckich, obozująca pod cmentarzem. Oddziały „Orła” oraz „Beliny” zostały zepchnięte w kiejedzenie oraz upominki, a na runku lasu. Podczas pościgu i przeszukiwania okolic Rosjanie zrabowali, a także spalili część
koniec ognisko z pieczeniem zabudowy ulicy Kozienickiej oraz wsie: Kopciucha, Karczówka, Łysocha. W walce poległo
kiełbasek i wspólne śpiewania
kilku partyzantów i prawdopodobnie dziewięciu czerwonoarmistów. Od przypadkowych
przy gitarze.
strzałów zostało zabitych dwóch chłopców, trzeci, uprowadzony przez oddziały sowieckie,
W sobotę na parkanie przy nigdy się nie odnalazł. W dworze Karczewskich Rosjanie zgromadzili zebranych z okolicy
kościele zainstalowana zosta- kilkuset zakładników, najbardziej podejrzanych poddali torturom. 16 czerwca większość zanie plenerowa wystawa „Bić trzymanych wypuszczono do domów, a jednostki Armii Czerwonej wkrótce opuściły miasto.
się do końca”, która przygoPoległych partyzantów pochowano na cmentarzu zwoleńskim, w 1989 roku uczczono ich
tował IPN. Będzie można ją
pamięć płytą nagrobną.
oglądać przez tydzień.

W Kozienicach o polityce obronnej UE

K

ilka dni temu zjechały do Kozienic delegacje miast i gmin partnerskich naszej gminy. Z Włoch przedstawiciele Marano Equo i Lanuvio, z Niemiec reprezentanci Goellheim, a z Ukrainy goście z Miżgirii i Chugueva. Głównym punktem programu ich pobytu była
konferencja poświęcona Unii Europejskiej. Tak! Temat przewodni partnerskiego spotkania brzmiał: „Unia Europejska w dobie nowych
wyzwań, reformy strukturalnej, wspólnej polityki obronnej i kryzysu migracyjnego”.
Co ma piernik do wiatraka?
Czyli, co ma do zrobienia samorząd lokalny w tych sprawach? Na tak postawione pytania odpowiedź brzmi: NIC
lub prawie NIC!
Rolą samorządów lokalnych w państwach europejskich jest organizowanie życia
wspólnoty lokalnej oraz dbanie o interesy mieszkańców.
Ważne, a nawet kluczowe w
świetle zasad UE, jest przy
tym, aby mieszkańcy mogli
decydować
bezpośrednio
o wszystkim, co ich dotyczy.
Oczywiście, różne modele
obowiązują w tym zakresie
w państwach europejskich.
Różny też jest zakres i skala
korzystania przez samorządy
lokalne ze środków pochodzących z budżetu UE. W
różny także sposób wyglądają relacje samorządu lokal-

nego z rządem centralnym
(krajowym).
Te i inne kwestie to znakomite tematy do wymiany poglądów i doświadczeń
na poziomie gmin partnerskich. Ale zdaniem rządzących w Kozienicach lepiej o
tak przyziemnych sprawach
nie dyskutować. Tym bardziej, że trzeba by dotykać
tak niewygodnych kwestii jak udział mieszkańców
w procesie decyzyjnym.
Opowiadać się „za” lub
„przeciw” różnorodnym formom demokracji lokalnej
stosowanych w państwach
europejskich (np.: konsultacje, fundusz mieszkańców, zebrania mieszkańców,
budżet obywatelski). A po
co to robić, kiedy i tak wiadomo, że racja zawsze jest
po stronie lokalnych włoda-

rzy, które wiedzą najlepiej
na co wydawać pieniądze
z gminnej kasy.
Co innego Unia Europejska
i jej… polityka obronna. O
tym lokalni liderzy z Kozienic
mogą dyskutować godzinami. Czego bowiem nie da się
załatwić na poziomie międzynarodowym, to zapewne
uda się „ułatwić” z pozycji
gminy. Logika jest prosta: Jeśli polski rząd ma problemy z
praworządnością w wydaniu
europejskim, solidarną polityką w sprawie emigrantów i
nie idzie mu w negocjacjach
budżetowych w Brukseli, to
może w sukurs będą mogli
przyjść kozieniccy samorządowcy. I kto wie? - może to
całkiem niezła koncepcja.
Tym bardziej, że po wyborach
samorządowych
na jesieni 2018 roku są
rok później wybory do

Parlamentu Europejskiego.
Doświadczenie w sprawach europejskich (choćby
„konferencyjne”)
każdego
kandydata do parlamentu
będzie na wagę złota. I z tej

perspektywy - patrząc na wizytę gości z „partnerskiej” zagranicy - dobór tematu unijnego to przysłowiowy „strzał
w dziesiątkę”.
				
			/ŁB/
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Rock Letnisko znowu
pokazało pazur!
W

minione piątkowe i sobotnie popołudnie na terenie G.O.W. Polanka nie zabrakło dobrej muzyki. W
tych dniach na scenie naszego „Grzybka” zaprezentowało się szereg formacji. Wystąpili BEŁUN, GUZIKOWCE 6 B
M, ALICETEA oraz J. M. S. Usłyszeliśmy również CAUTER
na zewnątrz, SHUTTHE MONKEY, ALIANS oraz BLADE LOKI.
Emocjom nie było końca!
Na IV już edycję imprezy, jak typu inicjatywy, zwłaszcza orco roku przybyło wielu fanów ganizowane przez młodzież.
muzyki rockowej. Organizato- Młodzi ludzie podziękowali
rzy przedsięwzięcia podzięko- również wszystkim za przybywali wszystkim, którzy w jakiś cie i wspaniałą zabawę.
sposób włączyli się w organiMy ze swojej strony gratuzację tej imprezy. Szczególne lujemy pomysłu i oczywiście
słowa uznania padły w kierun- już dziś zapraszamy na kolejne
ku Wójta Roberta Kowalczyka, Rock Letnisko już za rok.
który chętnie wspiera tego
Magdalena Marszałek

VIII GMINNY DZIEŃ DZIECKA JUŻ ZA NAMI!
W
minioną niedzielę 03 czerwca. na terenie
G.O.W. Polanka odbył się VIII Gminny Dzień
Dziecka. Jak co roku święto naszych pociech
rozpoczęły zawody wędkarskie.

Mistrzami w kategorii junior
okazali się: I miejsce Maja Zawodnik, II miejsce Rafał Rojek,
III miejsce Kacper Sobieszek.
Puchary zwycięzców w kategorii
kadet trafiły do: Kacpra Ziemka (I miejsce), Jana Michałowskiego (II miejsce) i Wojciecha
Soleckiego (III miejsce)
Uroczystego wręczenia nagród
w konkursie dokonali Sekretarz
Gminy Garbatka-Letnisko Teresa
Fryszkiewicz oraz Norbert Piechurski. Nagrody w konkursie
zostały ufundowane przez Wójta
Roberta Kowalczyka oraz Koło
Wędkarskie z Garbatki-Letniska.
Kolejnym punktem programu
było widowisko artystyczne pn. „
Teatr w walizce”. Program tworzą
artyści scen teatralnych i animatorzy. W związku z przypadającą
w tym roku 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości w repertuarze dla najmłodszych połączono

historię ze współczesnością.
Nie zabrakło także wielu innych atrakcji takich jak : zabawy,
konkursy, animacje, malowanie
twarzy. Wielkim powodzeniem
cieszyły się dmuchańce oraz plac
zabaw. W tym wyjątkowym dniu
na naszych najmłodszych czekał
słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją były również przejażdżki bryczką zorganizowane
przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie 22 pułku Ułanów Podkarpackich oraz konkursy i zabawy zorganizowane przez OSP
w Garbatce-Letnisko .
VIII Gminny Dzień Dziecka już
za nami, widząc na twarzy naszych dzieci promienne uśmiechy myślimy, że można go uznać
za bardzo udany. Organizatorami
był Wójt oraz Rada Gminy Garbatka-Letnisko.
Agnieszka Dziewicka

Kozienice. Piknik w Ogrodzie

1

czerwca 2018 r. na placu zabaw Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W tym roku wydarzeniu przyświecało hasło: „Zabawa w kolorach tęczy”. Pracownicy placówki wraz z przedstawicielami
Samorządu Wychowanków, Rady Rodziców oraz wolontariuszami przygotowali wiele atrakcji
specjalnie dla dzieci.

Wspólną zabawę rozpoczęto
od taneczno-ruchowych pląsów
integracyjnych przy scenie, które
odbywały się naprzemian z innymi atrakcjami przygotowanymi
w specjalnie wyodrębnionych

strefach placu zabaw. Pierwszą z
nich było poszukiwanie niespodzianek ukrytych w piaskownicy,
która zamieniła się w prawdziwy
teren wykopalisk. Okazało się to
niełatwym zadaniem, ale wy-

trwałym poszukiwaczom udało
się odnaleźć ukryte zabawki.
Kolejną zabawą był „zagadkowy
labirynt”. Dzieci idąc wg wskazówek osoby prowadzącej miały
za zadanie dotrzeć do ukrytego
przedmiotu, będącego jednocześnie nagrodą dla osoby, która go odnalazła. Nie zabrakło
również malowania na dużym
formacie w dwóch odsłonach. W
pierwszej z nich dzieci malowały
farbami na folii strecz wspólne
dzieło pt. „Akwarium”. W drugiej zabawie plastycznej dzieci
malowały kolorowy świat na dużym arkuszu. Okazją do integracji
dzieci i rodziców była zabawa z
elementami charakteryzacji pod
hasłem: ”Jaka matka, taka córka. Jaki ojciec, taki syn”. Podczas
niej dzieci i ich rodzice mieli jak
najbardziej upodobnić swój wygląd za pomocą materiałów i
przyborów plastycznych. Chętni

mogli również zagrać w plenerowe szachy lub warcaby. Można
było wziąć udział w przeciąganiu liny, sprawnościowym torze
przeszkód, strzelaniu z łuku czy
chodzeniu na szczudłach. Koordynatorem gier i zabaw sportowych była pani Anna Sobota, nauczyciel wychowania fizycznego
w „Ogrodzie Jordanowskim”. Za
prawidłowe wykonanie sportowych zadań każde dziecko otrzymywało zmywalny tatuaż.
W organizację pikniku zaangażowali się także przedstawiciele

Komendy Powiatowej Policji w
Kozienicach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Dzięki ich
uprzejmości dzieci mogły poznać
sprzęt gaśniczy i policyjny, miały okazję zasiąść za kierownicą
wozu strażackiego i radiowozu
oraz przymierzyć hełm strażacki
lub czapkę policjanta. Na zakończenie pikniku pełnego wrażeń i
słonecznej pogody strażacy przygotowali orzeźwiającą niespodziankę, jaką był prysznic z węża
strażackiego. (…)
M.C.
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50 lat Elektrowni Kozienice

Laury i wyróżnienia

E

lektrownia dba o edukację współpracując z wyższymi uczelniami, wielką wagę
przywiązuje też do ekologii. O tym wszystkim można przeczytać w IX odcinku historii
Elektrowni Kozienice

Świerże Górne są od wielu lat
ważnym miejscem dyskusji nad
stanem i przyszłością nie tylko
krajowej energetyki. Elektrownia
„Kozienice” należy do, związanego w 1990 r., Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie,
skupiającego największych producentów energii elektrycznej w
kraju. Towarzystwo to organizuje
systematycznie konferencje i sympozja, dotyczące m.in. wdrażania
nowych rozwiązań technologicznych i prawnych, podnoszenia
kwalifikacji kadr, a także wprowadzania w życie nowoczesnej
polityki proekologicznej. Ważną
sferą jego działań jest również
delegowanie swych przedstawicieli do organów, zajmujących się
wdrażaniem w Polsce norm Unii
Europejskiej. Utrzymywane m.in.
w ten sposób przez Elektrownię
„Kozienice” kontakty z reprezentantami środowisk akademickich, nabrały nowego wymiaru
w 2012 r., kiedy to zainicjowano
stałą współpracę przedsiębiorstwa z Politechniką Wrocławską. W jej ramach studentom
tej uczelni umożliwiono odbywanie stałych praktyk zawodowych, natomiast załodze
zakładu – podnoszenie swych
kwalifikacji i pogłębianie wiedzy
teoretycznej. Analogiczne poro-

zumienie, skupiające się na energetyce i ochronie środowiska,
zostało zawarte także z władzami
Politechniki Warszawskiej.
Bezsprzeczny sukces, jaki odniosła Elektrownia „Kozienice”
i Enea Wytwarzanie w zmieniających się od 1990 r. realiach ekonomicznych i prawnych naszego kraju, spowodował uhonorowanie
jej na przestrzeni ostatnich dekad
dziesiątkami nagród i wyróżnień.
Do najbardziej prestiżowych zaliczyć można dwukrotne uwzględnienie przedsiębiorstwa i holdingu w rankingu 500 największych
przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej, prowadzonym
przez dziennik „Rzeczpospolita”
we współpracy z przedstawicielami firm biznesowych.

Zielony Laur
W 2017 roku Enea Wytwarzanie została laureatem prestiżowego konkursu „Zielony Laur”
organizowanego przez Polską
Izbę Gospodarczą Ekorozwój pod
patronatem Prezesa Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska
oraz Przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej. Tytuł, dyplom i
statuetkę przyznano jej za realizację przedsięwzięć ekologicznych.

Sponsoring
W ciągu półwiecza swego istnienia elektrownia wywarła ogromny
wpływ na rozwój i szeroko rozumiane losy nie tylko Kozienic, ale
także wielu sąsiadujących z nimi
miejscowości. Od 1990 r. miastotwórcza rola przedsiębiorstwa
nabrała nieco innego wymiaru,
niż w poprzednich latach. Nowe
realia gospodarcze sprawiły, że
zrezygnowano z dalszej rozbudowy osiedli mieszkaniowych na
potrzeby załogi i szerszego inwestowania w lokalną infrastrukturę
użytkową. Udział elektrowni w życiu Kozienic jest jednak ogromny,
gdyż wnoszone przez nią opłaty
- zwłaszcza podatkowe – stanowią znaczny procent corocznych
wpływów do kasy miejskiej. Wiele
inicjatyw zrealizowanych w Kozie-

n Grupa studentów Akademii Energetyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z wizytą na budowie nowego bloku energetycznego
nicach zostało oparte o subsydia
płynące właśnie z omawianego
przedsiębiorstwa. Należy tutaj
przypomnieć przede wszystkim
budowę pływalni „Delfin” wpartą
przez elektrownię kwotą kilkunastu milionów złotych, budowę nowoczesnej hali sportowej, w powstaniu której elektrownia miała
także ogromny udział, czy też
wzniesienie centrum kulturalno-artystycznego. Od lat w mieście
nie jest realizowane w praktyce
żadne poważniejsze przedsięwzięcie kulturalne, którego zakład nie wsparłby finansowo, lub
też w inny sposób. Szereg z tych
inicjatyw wychodzi poza region,
zdobywając ważną pozycję na

mapie polskiej kultury. Można
wymienić w tym miejscu zwłaszcza Festiwal Piosenki Polskiej im.
Bogusława Klimczuka – pochodzącego z Kozienic dyrygenta i
kompozytora. Cyklicznym elementem życia miasta jest też coroczne Pożegnanie Lata, połączone
z Dniami Energetyka.
Enea Wytwarzanie to także
sponsor działających w Kozienicach klubów - Klubu Sportowego
„Energia”, Klubu Jeździeckiego
„Skarb”, Klubu Tenisa Stołowego
Kozienice i Kozienickiego Klubu
Siatkówki oraz wielu wydarzeń
sportowych i kulturalnych.
Dr Sebastian Piątkowski

Najlepsze siatkarki plażowe grały w Kozienicach

W

miniony weekend najlepsze polskie zawodniczki rywalizowały w eliminacjach do Mistrzostw
Polski w siatkówce plażowej w Kozienicach. Do zawodów zgłosiło się aż dwadzieścia ekip, w sumie rozegrano ponad czterdzieści meczów. Wszystkie spotkania
do końca trzymały w napięciu. Zwyciężył duet Magdalena Saad i Agata Wawrzyńczyk. Sponsorem turnieju
była Enea Wytwarzanie.

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Kozienicach rozegrano już
po raz szósty. Na trzy dni boiska
położone w sercu Puszczy Kozienickiej stały się areną zmagań czołówki polskiej, kobiecej
siatkówki plażowej.
W wielkim finale mistrzynie
pokonały duet Marta Szajer
i Dominika Bałdys. Finałowy
mecz był pokazem umiejętno-

ści siatkarskich, a Saad i Wawrzyńczyk ograły rywalki dopiero
w tie-breaku. Magdalena Saad
po raz drugi została również
wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Finalistki odebrały
z rąk p.o. prezesa Jana Mazurkiewicza puchar Enei Wytwarzanie ufundowany z okazji 50-lecia
Elektrowni Kozienice.
– Gratuluję wszystkim zawod-

niczkom znakomitych umiejętności siatkarskich
i życzę powodzenia w dalszej
części Mistrzostw. Cieszę się,
że po raz kolejny Enea Wytwarzanie mogła wesprzeć tę piękną dyscyplinę sportu – powiedział na zakończenie turnieju
Jan Mazurkiewicz.
Mateusz Pułkowski
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Przedwyborczy lans przed mieszkańcami
C

hoć Państwowa Komisja Wyborcza nie ogłosiła jeszcze terminu wyborów samorządowych,
to w Pionkach już rozpoczęła się kampania. Niby nieoficjalna, ale łatwo dostrzegalna.
Romuald Zawodnik zaprosił mieszkańców na spotkanie podczas którego wyemitował film
świadczący o jego sukcesach.

Dużo mówił na temat planów
na przyszłość i tego, że po swoich poprzednikach zastał miasto
właściwie w ruinie i teraz mozolnie próbuje nadgonić stracony
czas. Zebrali na sali mieszkańcy
chcieli zapytać o sprawy przyziemne, dotyczące codzienności, ale nie mieli okazji usłyszeć
odpowiedzi gdyż burmistrz w
sposób mistrzowski lawirował
w swoich odpowiedziach. Doszło nawet do przepychanek
słownych oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednego z
obecnych radnych – Wojciecha
Maślanka. Kiedy radny chciał
zabrać głos i podszedł do mówiącej akurat radnej Elżbiety
Śmietanki, ta odepchnęła go, a
siedząca nieopodal matka radnej ciągnęła Maślanka za pasek
od spodni.
Spotkanie nie wniosło właściwie niczego nowego czego
mieszkańcy już wcześniej nie
dowiedzieli się z lokalnych mediów. Niestety, jak to na takich
otwartych spotkaniach bywa,
jeden z mieszkańców zapytał Zawodnika dlaczego pomówił go
na swoim profilu na Facebooku
i podał jego nazwisko do organów ścigania jako osobę, która
dwukrotnie rzekomo zniszczyła samochód Zawodnika. Policja umorzyła dochodzenie w
sprawie i najprawdopodobniej
pomówiony mieszkaniec skie-

ruje sprawę na drogę cywilną.
Romuald Zawodnik nie chciał
rozmawiać na ten temat i do
mieszkańca zwrócił się słowami
„proszę się zamknąć”.
Relację z tego spotkania będziecie mogli Państwo przeczytać u naszego partnera
medialnego na stronie www.
ripostapionki.pl w najbliższym
czasie.
Uniewinnieni w sprawie
programu unijnego
Zaraz po objęciu władzy w
mieście Romuald Zawodnik
złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę
gminy miasto Pionki. Winnymi
mieli być wiceburmistrz i lokalny przedsiębiorca. Chodziło o
program unijny dotyczący darmowych komputerów dla jednostek samorządowych oraz
mieszkańców miasta.
W zeszłym tygodniu zapadł
nieprawomocny jeszcze wyrok sądu uniewinniający pozwanych. Na podstawie opinii
biegłych sądowych z dziedziny
informatyki okazało się, że miasto nie straciło na wykonaniu
projektu, ale jeszcze zyskało
ponieważ zastosowane rozwiązanie pozwala na lepszy transfer
danych internetowych.

Romuald Zawodnik
pomawia wciąż ludzi
Burmistrz Pionek dość intensywnie udziela się w internecie.
Na oficjalnym profilu pisze o
różnych tematach, najczęściej
jednak stara się obrazić swoich
oponentów. Już dwukrotnie pomówił jednego z mieszkańców o
rzekome niszczenie samochodu,
radnego Wojciecha Maślanka
nazwał (bez)radnym, a z posiedzeń komisji problemowych
urządził sobie żart rodem z filmów Barei. Tę sprawę skomentował na ostatniej sesji przewodniczący rady Zbigniew Belowski:
„Pan burmistrz był uprzejmy porównać nasze zainteresowanie
tym projektem, podpisując go,
że pan przewodniczący próbuje
się włączyć w tę inicjatywę. Tak,
próbuję się włączyć, natomiast
żart uważam za… niezbyt stosowny. Mnie zastanawia sprawność intelektualna pana burmistrza i manualna w komputerze,
bo szybkość z jaką to się pokazało świadczy o dużej znajomości
filmu z którego zacytował tę scenę, „Poszukiwany, poszukiwana”. Mam nadzieję, że nie jest to
film, który pan burmistrz ogląda
na co dzień, bo miałbym pewne
wątpliwości. Natomiast chcę powiedzieć, że poziom tego żartu
jest mniej więcej taki jak w pewnym, dawno temu wydawanym

czasopiśmie dla pań „Kobieta
i życie”. Prezentowano to pod
szyldem „Satyra w krótkich majteczkach”. Niech pan burmistrz
sobie kupi procę i będzie jasne”.
Radny Wojciech Maślanek
swoją „(bez)radność” skomentował: „Przypomnę burmistrzowi, że aby mnie obrazić i dotknąć, to osoba musi coś sobą
reprezentować, a Romuald Zawodnik do takich osób, w moim
przekonaniu, się nie zalicza. Rozumiem również nastawienie do
mojej skromnej osoby, radnego
który sprawuje funkcję kontrolną nad organem wykonawczym,
radnego który od początku nieudolnej i słabej kadencji burmistrza informuje mieszkańców
o błędnej polityce na kredyt,
niczym nieuzasadnionych podwyżkach, bizantyjskich fanaberiach i bardzo kosztownych dla
miasta nierealnych wizjach bez
pokrycia w budżecie”.
Burmistrza Pionek interesuje bardzo dlaczego na terenie
miasta rozdawany jest Tygodnik Oko, a już najbardziej jest
ciekawy kto dostarcza gazetę
bezpośrednio do mieszkańców.
Twierdzi, że tygodnik stał się
tubą propagandową jego przeciwników. W ten sam sposób
określał swego czasu również
naszego partnera medialnego
Riposta Pionki. Teraz burmistrz
Zawodnik próbuje dociec na jakich zasadach wydawana jest ta
gazeta internetowa. Próbował
takie dane pozyskać wykorzystując organa ścigania, ale nie
uzyskał informacji. W mieście
Pionki wolne media nie mają łatwo, a szczególnie te, które nie
wychwalają sukcesów.
Saunarium
na stadionie
Radni miejscy nie chcą już
przeznaczać pieniędzy na wyposażenie obiektu na stadionie,
a trzeba zrobić saunarium. Na
pomoc przyszła spółka miejska
PWKC, która sfinansuje projekt
zaciągając kredyt. Romuald Zawodnik zapewnia, że w związku
z tym mieszkańcy nie odczują wzrostu cen za wodę, ścieki
oraz ciepło, ale nie precyzuje z
czego kredyt zostanie spłacony

skoro dochodem spółki są opłaty za dostarczane media. Wielu mieszkańców pyta dlaczego
saunarium nie jest skromniejsze skoro nie ma pieniędzy, a
burmistrz beztrosko odpowiada
„saunarium będzie piękne, bo
ja tak chcę”. Skoro ma być pięknie, to okazuje się, że oddany
do użytkowania obiekt na stadionie znów jest przebudowywany i ktoś za to będzie musiał
zapłacić. Niestety nadal nie jest
znany całkowity koszt budowy
obiektu, ale wiadomo, że miasto nie zapłaciło wykonawcy
faktury ponieważ zatrzymało
wypłatę środków w ramach tzw.
kar umownych. Sprawa trafi do
sądu, bo wykonawca właśnie
poinformował miasto, że nie
zgadza się na tak wysokie kary
za nie wykonanie zadania w
terminie. Przesunięcie daty oddania obiektu nie wynikało w
całości z winy wykonawcy, ale
spowodowane było licznymi
robotami dodatkowymi, które
zlecał inwestor, czyli burmistrz
miasta Pionki.
Bomba ekologiczna
wciąż rośnie
W ostatnim czasie mieszkańcy Pionek dowiedzieli się, że z
terenu po byłych zakładach Pronit wywieziono już ok. 1000 ton
nitrocelulozy. Podczas prac w
terenie okazało się, że na głębokości 2,5 m znajdują się jeszcze
większe pokłady niebezpiecznej
nitrocelulozy. Ich ilość szacowana jest na kolejne 1000 ton.
Miasta nie stać na utylizowanie
odpadu z własnych pieniędzy, a
przecież jest to pozostałość po
zakładach państwowych.
Przy odkryciu pierwszych
pokładów Romuald Zawodnik
alarmował, że w razie wybuchu
skutki mogą być porównywalne
do bomby zrzuconej na Hiroszimę. Przy odkryciu „bomby nr 2”
mówił już o trzech Hiroszimach,
ale odkrycie kolejnych 1000 ton
nie mieści się już chyba w żadnych wyobrażeniach. Można
założyć, że takie pokłady w razie
nieszczęścia zmiotłyby nie tylko
cały powiat, ale może nawet
całe województwo.
Erp.
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Agata i Dominika z „ZIELONEGO” wizytowały Brukselę
W

dniach 01 – 05 czerwca 2018 roku odbyła się wycieczka edukacyjna do Belgii zorganizowana przez dr Zbigniewa Kuźmiuka, posła do Parlamentu Europejskiego. Wśród uczestników wycieczki znalazły się dwie laureatki Konkursu Wiedzy o
Unii Europejskiej z Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach: Agata Baran
i Dominka Kwaśnik z kl. III EFP.

PTTK Kozienice.
Sukces młodych krajoznawców
W

czasie Centralnego Zlotu Laureatów XXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" ogłoszono wyniki etapu centralnego. W etapie tym było ocenianych sześć prac z naszych eliminacji powiatowych, które zwyciężyły w
etapie wojewódzkim i reprezentowały województwo mazowieckie.

Główną nagrodę, Grand Prix w
kategorii szkół podstawowych,
zdobyły Zuzanna Świątek i Oliwia Mąkosa z Publicznej Szkoły

Podstawowej w Bogucinie za
pracę "Od Szyszeczki do Szafeczki". Opiekunem pracy była
Mariola Gębska.
Pierwsze miejsce w kategorii
prac indywidualnych w szkołach
ponadgimnazjalnych
zdobyła
Weronika Krakowiak z II Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach za pracę "Gmina
Garbatka-Letnisko – moje miejsce na Ziemi", opiekun: Mirosław
Mazur.
Nagrodę specjalną Redakcji
„Gościńca PTTK” w kategorii
szkół gimnazjalnych otrzymała
Sara Smargol z Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach za
pracę "Konie wśród róż", opiekun: Andrzej Boryczka.
Szczególne wyróżnienie spotkało Mariolę Gębską z PSP w Bogucinie. Za swoje dotychczasowe
osiągnięcia, jako opiekuna prac
nagradzanych w etapie centralnym konkursu, otrzymała Nagrodę im. Heleny Cieślak - współtwórczyni konkursu. Nagrodą
tą wyróżniani są opiekunowie o

szczególnych osiągnięciach i zasługach dla propagowania idei
konkursu.
W czasie Zlotu Laureatów
uczestnicy zwiedzili Przeworsk
i Zarzecze, odbyli wycieczkę kolejką wąskotorową z Przeworska
do Dynowa, odwiedzili w Markowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny
światowej im. Rodziny Ulmów
oraz penetrowali podziemia
rynku w Rzeszowie.
Zlotowi towarzyszył również
konkurs na promocję własnego
regionu, w którym wzięły również udział nasze uczestniczki.
Promowały one Powiat Kozienicki oraz gminy Kozienice i
Garbatka-Letnisko. Wykorzystały
przy tym materiały promocyjne
przekazane przez samorządy.
Zarząd Oddziału PTTK w Kozienicach składa szczególne
podziękowania Starostwu Powiatowemu w Kozienicach za
zapewnienie transportu dla naszych laureatów.
Info.PTTK Kozienice

Podczas wycieczki jej uczestnicy mieli okazję poznać historię
Unii Europejskiej i Parlamentu
Europejskiego oraz zwiedzić jego
siedzibę. W trakcie pobytu w Belgii uczennice z Zielonego wraz z
pozostałymi uczestnikami wyjazdu zwiedzili Brukselę i jej zabytki,
wysłuchali prelekcji dr Zbigniewa
Kuźmiuka, zwiedzili zabytkową
Brugię. Zakwaterowani byli w
hotelu Agenda Louise. Warto dodać, że centrum Brukseli
zwiedzali także nocą i zachwycili się wyjątkowym urokiem
tego miasta.
- Wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli
był dla mnie ogromnym przeżyciem. Była to moja pierwsza zagraniczna wycieczka, tak Domi-

nika podsumowuje swój pobyt
w Belgii.
– Duże wrażenie wywarły na
mnie zabytki stolicy Belgii, a nade
wszystko mile zaskoczył mnie pobyt w siedzibie PE. Udział w wycieczce edukacyjnej pozwolił mi
poznać, jak na co dzień funkcjonują instytucje Unii Europejskiej
- wspomina swój wyjazd Agata.
- Serdecznie gratuluję moim
uczennicom wygrania wycieczki do Brukseli. W imieniu całej
społeczności Zielonego dziękuję dr Zbigniewowi Kuźmiukowi,
fundatorowi wycieczki i organizatorowi Konkursu Wiedzy
o Unii Europejskiej - stwierdził
Jacek Malicki, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
z ZS w Pionkach.
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III Bieg Kościuszkowski Będą nowe

P

onad 200 uczniów szkół z terenu gminy Jedlińsk 24 maja 2018 r. wzięło udział w III Ulicznym
Biegu Kościuszkowskim zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku.
Zawody odbyły się w ramach obchodów dnia patrona szkoły, którym jest Tadeusz Kościuszko.

Trasa biegu została poprowadzona ulicami Jedlińska, a wystartowali w nim uczniowie reprezentujący szkoły z: Bierwiec,
Jedlanki, Jedlińska, Ludwikowa,
Starych Zawad i Wierzchowin.
Każdy uczestnik zawodów
otrzymał pamiątkowy medal, a
laureaci miejsc na podium także
dyplomy. Dekoracji zwycięzców i
uczestników biegu dokonali m.in.
wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz oraz dyrektor ZSP w Jedlińsku Elżbieta Religa.
W kategorii dziewcząt roczników 2008–2010 pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja ZSP w
Jedlińsku przed uczniami ze Starych Zawad i Jedlanki. Również
chłopcy tego samego rocznika
ze szkoły w Jedlińsku zwyciężyli
w swojej kategorii wyprzedzając
reprezentantów PSP w Ludwikowie i PSP w Starych Zawadach.
W starszej kategorii dziewcząt
– z rocznika 2004–2007 – triumfowały dwa zespoły z ZSP w
Jedlińsku zajmując odpowiednio – pierwsze i drugie miejsce.
Na trzecim znalazł się zespół ze
Starych Zawad. W tej samej kategorii wiekowej, ale chłopców
zwyciężyła sztafeta z Jedlińska
przed biegaczami ze Starych
Zawad i Bierwiec. W kategorii
open obyły się dwa biegi indywidualne – dziewcząt i chłopców.
Wśród dziewcząt triumfowała
Agata Ziółek, a kolejne miejsca
zajęły Roksana Hełmińska i Wiktoria Grzywacz. Natomiast bieg
chłopców wygrał Adrian Kobza
przed Adrianem Szczepaniakiem
i Piotrem Śliwowskim.

siłownie plenerowe

20

tys. zł – w takiej wysokości dofinansowanie ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego otrzyma
gmina Jedlińsk na budowę dwóch siłowni zewnętrznych.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018” i
dotyczy dwóch inwestycji pole-

gających na zakupie i montażu
urządzeń siłowni plenerowej
w ramach zagospodarowania
miejsca rekreacji i wypoczynku –
w Gutowie oraz w Jedlance.

Podsumowanie
konkursu filmowego

4

czerwca 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach odbyło się podsumowanie konkursu filmowego pt. „Rzeka która
urzeka”, zorganizowanego przez Związek Gmin Radomka.

Konkurs był skierowany do szkół
z ternu gmin zależących do Związku Gmin Radomka. Zadaniem konkursowym było przygotowanie filmu promującego walory Radomki
i gmin należących do Związku.
Jury konkursu najwyżej oceniło
film przygotowany przez Julię Parszewską – uczennicę PG w Wolanowie. Drugie miejsce zajął Dawid
Drewnowski z PSP w Wierzchowinach, a trzecie – Gabriela Mordka
z PG w Wolanowie. Kolejne miejsca zajęli: Aleksandra Łochnicka
– PG w Wieniawie, Anna Pączek
– PG w Wolanowie, i Jan Tomasik – PG w Wieniawie. Nagrody za
udział w konkursie otrzymali:
Hubert Kwiatek – ZSP w Jedlińsku, Kinga Wielocha – PG w
Zakrzewie, Olga Mieszczakowska
– PG w Zakrzewie oraz Mikołaj Michalczyk – PG w Wieniawie.

W podsumowaniu konkursu
wzięli udział: Kamil Dziewierz –
członek zarządu Związku, wójt
gminy Jedlińsk, Sławomir Białkowski – przewodniczący zarządu Związku, wójt gminy Zakrzew,
Dariusz Wołczyński – przewodniczący zgromadzenia związku,
wójt gminy Przytyk, Tadeusz Tomasik – burmistrz miasta i gminy
Przysucha, Adam Gibała – wójt
gminy Wolanów, Krzysztof Sobczak – wójt gminy Wieniawa
oraz członkowie zgromadzenia
Związku – przedstawiciele gmin:
Krystyna Bielawska (Przysucha),
Teresa Pankowska (Wolanów),
Agnieszka Korzysta (Zakrzew),
Stanisław Życzyński (Wieniawa),
Jacek Soból (Przytyk), Marcin
Drewnowski (Jedlińsk), a także
Dorota Dobosz – dyrektor PSP
w Wierzchowinach.
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SMS o treści TC.OKO.

MOTORYZACJA
• Sprzedam QUAD’a zakupiony
w 2014r , mały przebieg, I właściciel. tel 513-526-453
• Sprzedam samochód Fiat UNO
Fire 1.0, rok prod. 2000, pierwszy właściciel, przebieg 78 tys.
km. Bezwypadkowy. Polisa OC
oraz PT aktualne. Cena 2900zł do
uzgodnienia. Tel.733-949-022

NIERUCHOMOŚCI
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

• Sprzedam mieszkanie 59,15 m2 IV
piętro, 3 pokoje Kozienice os. Energetyki tel. 663-710-334
• Sprzedam 1/2 kamienicy w Kozienicach przy ul. Lubelskiej, z 5 mieszkaniami wolnymi do zamieszkania od
zaraz. Tel. 600 818 620
• Sprzedam mieszkanie 50, 80 m2 w
Kozienicach, mieszkanie na obydwie
strony, obok plac zabaw, oraz okoliczne sklepy. Tel. 500 835 887
• Sprzedam tanio działkę rolną nr 42
o pow. 8478m2 przy ul. Chartowej w
Kozioenicach tel. 606-108-187
• Sprzedam działkę budowlaną
1600m2 w Sewerynowie przy trasie
Kozienice – Brzóza, cena do uzgodnienia. Tel. 696476643
• Sprzedam działkę budowlano- ogrodniczą 444m, Zwoleń
ul.Sikorskiego14 . Media w ulicy. Cena
do uzgodnienia. Tel. 506 021 846
• Sprzedam gospodarstwo rolne z
budynkami w Holendrach Kozienickich. Tel.507 527 424.

Wynajmę lokal o pow.64
m2 przy ul. Radomskiej 33
w Kozienicach, pod biuro,
sklep, gabinet.
Tel 603-645-087

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

Sprzedam duży dom ok, 250 m2 w
Kozienicach przy ul. Brzozowej na
działce 1500 m2, wraz z budynkiem
gospodarczym. Tel. 48 614-66-74
• Sprzedam dwie działki rolno-budowlane po 800 m2 w miejscowości Trzebień k. Magnuszewa.
Tel. 48 614-66-74
• Sprzedam mieszkanie 59,15 m2 IV
piętro, 3 pokoje Kozienice os. Energetyki tel. 663-710-334
• Sprzedam 1/2 kamienicy w Kozienicach przy ul. Lubelskiej, z 5 mieszkaniami wolnymi do zamieszkania
od zaraz. Tel. 600 818 620
• Sprzedam mieszkanie 50, 80 m2 w
Kozienicach, mieszkanie na obydwie
strony, obok plac zabaw, oraz okoliczne sklepy. Tel. 500 835 887
• Sprzedam tanio las Kozienice przy
ul. Chartowej o pow. 5808m2 działka nr 362/1 tel. 606-108-187
• Sprzedam tanio działkę rolną nr
42 o pow. 8478m2 przy ul. Chartowej w Kozienicach tel. 606-108-187
• Sprzedam gospodarstwo rolne
z budynkami w Holendrach Kozienickich. Całkowita powierzchnia
wynosi 8,6ha.Moze być bez pola
uprawnego (ok. 7ha) lub pole do wydzierzawienia. Tel.507 527 424.
• Sprzedam działkę 10.000 m2 do
zabudowy w Janowie cena do uzg.
Tel.512 497 049

RÓŻNE
• Sprzedam ladę barową, wykonana
z dębowych beczek. tel. 513-526-453
• Sprzedam wózek dwukołowy
do transportu ręcznego o wym.
100x80cm, koła od motocykla. Cena
250zł do uzgodnienia. Tel.536294045
lub 486145234
• Sprzedam magnetofony kasetowe
-decki magnetowidy,płyty CD, DVD
kasety magnetofonowe (duże ilości)
i inne elektronika. Stan idealny. Ceny
do uzgodnienia. Tel. kontaktowy 506272-159; Garbatka.-Letnisko.
• Sprzedam unikatową kolekcję
płyt DVD (64 sztuki) nowe+książka,
opisy-”Alfred
Hitchcock
przedstawia”. Cena za komplet 350zl.
Tel.
kontaktowy
506-272-159;
Garbatka-LETNISKO

• Sprzedam książki: medyczne, atlasy
świata, technika, historia, powieści.
Stan bardzo dobry. Ponad 300sztuk.
Ceny różne. Tel. kontaktowy 506-272159; GARBATKA-LETNISKO
• Sprzedam suknię ślubną rozm.42,
tanio, bardzo ładna. Tel.514-431-482
• Sprzedam tanio wersalkę z fotelami. Tel. 514-431-482
• Sprzedam bieżnię wielofunkcyjną.
W zestawie bieżnia, wiosła, rowerek,
kółko obrotowe (twister), ławka. Tel.
733-949-022
• Sprzedam chodzik inwalidzki, balkonik, retor do ćwiczeń. Tel. 733-949022
• SPRZEDAM WERSALKĘ O NOWOCZESNYM WYGLĄDZIE, KOLOR MIETOWO-SIWY. WYMIARY140X200. CENA380ZL. POLICZNA ;
TEL.570404779

PRACA
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT.
C+E W RUCHU KRAJOWYM
TEL. 517 249 095
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

TOWARZYSKIE
• Poznam parę lub małżeństwo do
dłuższej znajomości, jak również w
celu dyskretnych spotkań. Pozdrawiam. Tel.574557399
• POZNAM MŁODĄ DZIEWCZYNĘ Z OKOLIC WARKI /KOZIENIC.
TEL.518440662
• Szukam dyskretnej Nastki.
Tel. 518440662
• Poznam miłą i sympatyczną Panią, w wieku 55 -60 lat, w celu znalezienia statycznego związku. Pani z
okolic Grójca,Magnuszewa,Warki,Ko
zienic i innych okolic. Jestem wolny
bez zobowiązań, prawnie wszystko
uregulowane. tel 514853430
• Kobieta lat 55 pozna wolnego pana do stałego związku
Tel. 721226897
• KAWALER. 49LAT. 3.J.OBCE, DOM.
4KM. OD.KOZIENIC. POZNA.PANIĄ.
UKRAINKĘ Tel. 503627912

Dam Pracę!

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

DRIFT TRUCK- to jedna z atrakcji tegorocznej edycji!!!
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Warka. Jedyna taka noc w muzeum

P

rócz dwóch ekspozycji stałych udostępniono dwie wystawy czasowe: „Ostatni rycerz dawnej Polski” o losach Kazimierza Pułaskiego w czasach konfederacji barskiej (w plenerze) oraz „Szkaplerz i korona” nt. historii i legendy obrazu
Matki Bożej Szkaplerznej oraz kościoła pofranciszkańskiego
(w budynku CEM).
Oprowadzanie zwiedzających
w strojach jak z epoki patrona
muzeum stało się już tradycją.
Pracownicy muzeum w przebraniu szlachetnych dam i jaśniepanów, ponownie cieszyli
oczy gości. Nie zabrakło również
muzyki. W sali koncertowej Centrum Edukacyjno-Muzealnego
wystąpił warecki zespół Bez
cienia ciszy. Nowością podczas
tegorocznej imprezy było „Kino
Muzeum”, w którym wyświetlono dwa filmy – „Twój Vincent”
oraz „Koneser”. Zainteresowanie
tą inicjatywą przerosło oczekiwania organizatorów. Fanów dobrego kina nie zabrakło.
Dużą popularnością cieszyła
się „Panorama niepodległości”,

czyli długa historia Polski rysowana przez zwiedzających. Była
to okazja do wspólnej zabawy,
jak również pozostawienia po
sobie pamiątki w roku 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci chętnie rysowały
korony królewskie, księżniczki,
miecze, szable czy zamki. Dorośli
często zostawiali swój autograf,
ale nie brakowało również pięknych rysunków i sentencji.
Podczas tej wyjątkowej nocy
nasze muzeum odwiedziło prawie 1000 osób. Zespół muzeum dziękuje za spotkanie i
zaprasza ponownie, nie tylko
w Noc Muzeów.
Info.Muzeum, Fot. R. Donica
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Futbolowe „Jastrzębie” z Głowaczowa nie zniżają lotów

W

dniach 2-3 czerwca br. futboliści UKS Jastrząb Głowaczów z rocznika 2009
uczestniczył w silnie obsadzonym Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej
w Szydłowcu. Zajęli w nim 3. Miejsce.
Informacja dla fanów
talentu Rafała Wolskiego,
wychowanka UKS-u, syna
Krzysztofa Wolskiego. Rafał
na początku rundy wiosennej doznał ciężkiej kontuzji,
która wyeliminowała go
z szansy gry na Mundialu.
Obecnie zakończył już rehabilitację i w przyszłym tygodniu rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu
z drużyną Lechii Gdańsk
( związany jest z nią kontraktem do czerwca 2019r.)
Cel to odbudowa formy w
najbliższym sezonie i walka
o powrót do reprezentacji
na mecze w Lidze Narodów,
czego serdecznie Rafałowi,
w imieniu jego licznych kibiców, życzymy!

Początek turnieju był bardzo
udany, zwycięstwa ze Staszowem
(4:1) oraz Soccer Academy II
(6:1) rozbudziły nadzieje. Kolejny
mecz z rumuńskim zespołem z
CLUJ zaczął się źle, rywale zaskoczyli drużynę z Głowaczowa szyb-

kimi wymianami piłki, byli przy
tym bardzo skuteczni, wygrywając ostatecznie 8:0. Trener Wolski dał więc odpocząć podstawowym zawodnikom, by zachować
więcej sił w decydującym czwartym meczu z FFA, który zakończył

się zwycięstwem „Jastrzębi” 1:0.
Tym samym zespół awansował
do finałowych rozgrywek, w których po zwycięstwach z Młodzikiem Radom i Soccer Academy I,
przyszły porażki z CLUJEM i Varsovią. Miejsce na pudle jednak

zdobyli .. Gratulacje dla młodych
piłkarzy, rodziców oraz trenera ,
Krzysztofa Wolskiego. Podziękowania dla władz gminy Głowaczów za wsparcie logistyczne.
UKS zagrał w składzie: Górka,
Czarnecki, Kilianek, Brodowski,

Bolek, Wiśniewski , Kowalski,
Piętosa , Kłos. W finale bramki
zdobywali: Brodowski 5, Bolek 2,
Wiśniewski 1, najlepszym bramkarzem imprezy wybrany został
zawodnik UKS, Gabriel Górka.

LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Kozienic
P
uszcza Kozienicka już czeka! W niedzielę 10 czerwca
kolarski peleton LOTTO Poland Bike Marathon pojedzie na południe Mazowsza i zawita do Kozienic. To będzie ósmy etap tegorocznego cyklu wyścigów amatorów
na rowerach górskich, organizowanego przez Grzegorza
Wajsa. Miasteczko Poland Bike z Biurem Zawodów znajdą się na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

- Puszcza Kozienicka to teren
wymarzony dla amatorów MTB
- mówi organizator LOTTO Poland Bike Marathon Grzegorz
Wajs. - Trasa w Kozienicach jest
zróżnicowana, pełna technicznych odcinków wytyczonych
na pagórkowatym i pofałdowanym terenie. Finisz będzie znajdował się na tartanowej bieżni
stadionu w Kozienicach. Każdy

może wystartować. Bez względu na wiek.
Rywalizacja odbędzie się na
trzech dystansach: MAX (69
km), MINI (32 km) oraz FAN (6
km). Swoje wyścigi Mini Cross
będą mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-6 lat.
BIURO ZAWODÓW
Miasteczko Poland Bike (Ko-

zienice, Stadion Miejski, ul.
Sportowa) - 9 czerwca (sobota) godz. 17.00-19.00 oraz 10
czerwca (niedziela) godz. 8.3011.00 (dystans FAN) i godz.
8.30-12.00 (dystanse MINI i
MAX)
Więcej na www.polandbike.
pl i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon
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szemrany raj

Przeszło trzy godziny burmistrz Tadeusz Mleczko konferował z trzema mecenasami, którzy podjęli się obrony
aresztowanych w zeszłym
tygodniu urzędników jelenickiego ratusza. Dyskusja
koncentrowała się na taktyce, jaką należy przyjąć, aby
w śledztwie w żaden sposób
nie wypłynął wątek nadzoru
sprawowanego nad sprawami, które prowadzili urzędnicy. W końcu to Mleczko
jako kierownik urzędu gminy
ponosił odpowiedzialność za
wszystko, co się w tym urzędzie działo. Teraz jednak chodziło o to, aby prokuratura
skoncentrowała się na przewinach zatrzymanych, i nie
grzebała głębiej. Wszakże na
gruncie prawa karnego każdy urzędnik ponosi odpowiedzialność za to co robi, o czym
jego przełożeni nie muszą
mieć bladego nawet pojęcia.
- Jutro, panie burmistrzu,
będę rozmawiał w areszcie
z Pawłem Szaferskim. Nadmienię mu, aby w śledztwie
niepotrzebnie nie wikłać ratusza i gminy w całą tę nadmuchaną politycznie aferę.
Zapewnię również o poparciu
z pańskiej strony. Myślę, że
to wystarczy – zaproponował
mecenas Kiliński.
- Tak, to dobry pomysł. Tylko z podkreśleniem tego poparcia – odparł Mleczko.
- To się rozumie samo przez
się.
- No, to myślę, że z grubsza
omówiliśmy taktykę postępowania w sprawie. Dziękuję za
cenne rady i czekam na pomyślne wieści od panów mecenasów – oznajmił Mleczko.
Kilka minut po tym,
jak mecenasi opuścili gabinet burmistrza, rozmyślania
Mleczki przerwał dzwonek
jego prywatnej komórki, informujący o przychodzącym
połączeniu. Dzwonił poseł
przewodniej siły Andrzej Koszyk.
- Tak, słucham cię Andrzejku – powiedział ciepło Mleczko, odbierając połączenie.
- Witaj! Słuchaj Tadek, krótko i na temat. Nasz przyjaciel
z Elkosenu ma pewien problem, który możesz pomóc mu
rozwiązać.
- Nie ma sprawy. Tylko powiedz, o co chodzi.
- Ty masz jakieś tam przełożenia na szefa struktur „lepszej zmiany”. Wspominałeś
kiedyś o tym.
- Poniekąd mam. Mogę w
tej sprawie pogadać z prezesem, którego ostatnio u mnie
poznałeś, to podobno jego
rodzina.
- Świetnie! Natomiast problem polega na tym, że naszemu przyjacielowi z Elkosenu
stawia się w pewnym ważnym biznesie wiceprezes.
- Ale jak? Wiceprezes Elkosenu? – zdziwił się Mleczko.
- Tak, stary! Teraz nasta-

powieść szkatułkowa - political fiction

ły takie czasy, że jak prezes
spółki Skarbu Państwa chce
nacisnąć na wiceprezesa, to
musi szukać poparcia albo w
ministerstwie, albo w… strukturach przewodniej siły – zauważył Koszyk.
- Dobra, to co mam robić?
– spytał Mleczko, ciągle nie
mogąc pojąć, jak to możliwe,
że członkowie zarządu z tego
samego partyjnego rozdania nie mogą się dogadać we
własnym gronie.
- Idzie o to, abyś przekazał wiceprezesowi Adamowi
Sternowi, bo o niego tutaj
chodzi, wiadomość, że w interesie siły przewodniej leży
zakup aktywów FDT przez
Elkosen. Tylko tyle, a on już
zrozumie przekaz. Ważne,
żeby Stern usłyszał to od szefa
struktur naszej siły.
- Ok, rozumiem. Da się zrobić, Andrzej. Załatwione – zapewnił Mleczko.
* * *
- Sorry panowie, ale muszę
odebrać, dzwoni prezes – rzucił Adam Stern w kierunku
rozmówców, przerywając toczącą się w jego gabinecie od
dwóch kwadransów dyskusję.
W tej samej chwili wcisnął na
klawiaturze telefonu opcję
„odbierz” i uniósł nieco do
góry swoją służbową komórkę.
- Tak, słucham cię Kaziu, co
się dzieje? – spytał spokojnym
głosem Stern i przekręcił aparat w taki sposób, że siedzący
przy stole słyszeli każde słowo
wydobywające się z telefonu.
- W projekcie Hermes sprawy powinny iść do przodu.
Adam, gadałem z ludźmi od
nas z centrali oraz posłem, i
oni są pewni, że tam wszystko
jest OK! Wszelkie uwagi tylko
opóźnią finalizację transakcji.
Szkoda czasu. Tak więc, Adam
prośba, spójrz na raport z wyceny przychylnym okiem i bez
uwag.
- Kazimierz, właśnie siedzę
z moimi ludźmi od Hermesa
i omawiamy raport z wyceny.
Jeszcze dzisiaj wypracujemy
stanowisko w tej sprawie. To
mogę ci obiecać.
- W takim razie trzymam cię
za słowo. Jutro widzimy się na
zarządzie, a potem mała imprezka, że by to uczcić.
- A gdzie to spotkanie?
- Najpierw sauna w jelenickim centrum odnowy, Tadek
zaprasza. A potem jedziemy
do pałacyku. Będzie też poseł
Andrzej. No, to cześć!
- Do jutra Kazimierzu – odparł Stern i odłożył telefon,
po czym zwrócił się do trzech
podwładnych, którzy za jego
sprawą przysłuchiwali się
rozmowie telefonicznej z prezesem spółki Kazimierzem Fi-
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glerskim.
- Wczoraj o tym samym rozmawiał ze mną prezes Franczewski z centrali. Podobno
mamy pójść w ślady Ergi i wycofać się z realizacji projektu.
Aktywa FDT kupi tylko GPE.
W tej sytuacji nie ma co się
bawić w zgłaszanie uwag do
wyceny, bo kto inny będzie
wykładał kasę. Taki jest przekaz, wynikający z tych dwóch
telefonów – skwitował Stern,
po czym zapytał - A jak wy to
widzicie?
- Decyzje na górze już pewnie zapadły, skoro dzwonił
do pana prezes Franczewski.
Ale niezależnie od tego, czy
wychodzimy z projektu, czy
zostajemy, pozostaje kwestia
odbioru raportu z wyceny
aktywów FDT i zapłata za ten
produkt. Umowy z doradcą
wiodącym i pozostałymi doradcami ciągle nas obowiązują – zauważył Tomek, koordynator projektu Hermes.
- Jasne. I dlatego na tym teraz musimy się skupić – rzekł
Stern, dodając:
- Wróćmy zatem do podsumowania naszego stanowiska
odnośnie wyceny. Jacek proszę kontynuuj.
Jacek Wyhowski, główny
specjalista ds. ryzyk finansowych Elkosenu, skierował
wzrok w stronę telewizora
ustawionego w centralnym
miejscu gabinetu, i koncentrując się na wyświetlanych
na jego ekranie wykresach z
prognozami stawek za energię elektryczną do roku 2035,
zaczął w miejscu, w którym
przerwał swój komentarz, gdy
w pokoju rozległ się dzwonek
służbowej komórki wiceprezesa Adama Sterna.
- Wzrost marży na energię,
jaki założył doradca wiodący,
jest dosyć optymistyczny. Ale
jeśli potwierdzi się w praktyce,
to wpływy ze sprzedaży energii będą większe niż obecnie.
A wtedy można będzie mówić
o wzroście aktywów FDT. Tak
jak sugeruje to doradca. Przy
takim też podejściu prognozy
są do zaakceptowania. Z tym,
że wszystko zależy od realności przyjętych założeń, które
… - Jacek nie zdążył dokończyć zdania, bo wszedł mu w
słowo wiceprezes Stern, mówiąc:
- Które są wzięte z sufitu?!
To chciałeś powiedzieć, Jacek? W tym gronie trzeba jasno to sobie powiedzieć. Panowie, czy zwróciliście uwagę
na źródło danych, z jakich do-

radca korzystał opracowując
prognozę stawek cen energii
elektrycznej?
- W raporcie mówi się o
dwóch: giełdach i źródłach
własnych – odparł Jacek.
- Tylko, że nie mówi się
jaka giełda i na czym doradca opiera własne wyliczenia.
Ponadto w tych prognozach
widzę pewną słabość. Otóż,
wzrost marży ma być efektem
wzrostu kosztów produkcji
jako pochodnej zakupu zielonych świadectw. A w takim wypadku marża i koszty
to wartości 1:1. Na wyższą
marżę niż koszty nie pozwoli
rynek, który to natychmiast
wychwyci i zweryfikuje. To z
kolei oznacza, że realnie nie
wzrośnie wartość aktywów
FDT. Tak jak mówi się o tym w
raporcie z wyceny. Ja widzę to
z tej perspektywy – podkreślił
Adam – ale czekam na kontrargumenty.
- Hm, faktycznie chyba tak
należy to oceniać, jeśli w prognozie wzrostu marży chce
się uwzględniać uwarunkowania rynkowe. A w każdej
analizie finansowej powinny
one stanowić punkt wyjścia
– odniósł się do słów wiceprezesa Tomek, jednocześnie
wyrażając zdziwienie: - To
dlaczego doradca wiodący
pominął ten aspekt? – przecież w biurze maklerskim BPO
nie pracują laicy, tylko górna
półka ekonomistów, jak niesie wieść.
- Tomek, a na ile zafiksowano transakcję zakupu aktywów FDT? Pytam retorycznie,
bo jak siedzimy tu we czterech, to wszyscy wiemy, że na
jakieś 6 mld złotych – spuentował Adam i ciągnął dalej –
czyli jeśli GPE, jako rozgrywający w Hermesie, chce wydać
te pieniądze, to wyliczenia w
raporcie z wyceny muszą do
tej koncepcji przystawać. I
gwarantuję wam, że eksperci
BPO doskonale zdają sobie
z tego sprawę. W końcu za
swoją robotę BPO dostanie
prawie 3 mln złotych, więc
klient musi być zadowolony. A
klient to nie my, ani nie Erga,
której nie ma już w projekcie,
tylko GPE.
Ostatnie słowa wiceprezesa Adama Sterna zrobiły na
jego rozmówcach piorunujące wrażenie, lecz żaden z nich
nie dał po sobie tego poznać.
Zapanowała cisza, mieszająca się chwilami z konsternacją, co do celowości dalszej
dyskusji na temat raportu
z wyceny. Nigdy wcześniej
nikt z członków zespołu, powołanego w spółce Elkosen
do realizacji projektu Hermes, nie mówił w taki sposób. Owszem, w ciągu tych
blisko sześciu miesięcy prac
pojawiały się w rozmowach

pewne wątpliwości odnośnie
jego opłacalności. Szczególnie uderzające były zmiany
w podejściu do wyceny wartości nabywanych akcji FDT,
która oscylowała w granicach
między 250 mln a 4,5 mld
złotych. Proces wyceny nie
był jednak skończony. Teraz
sytuacja uległa zmianie. Dwa
dni temu, 8 maja, ukończony
raport wpłynął do Elkosenu i
pozostałych energetycznych
spółek biorących udział w
projekcie. Nadszedł etap weryfikacji kompletności i jakości raportu. Decydujący moment projektu, bezpośrednio
poprzedzający decyzję biznesową o zakupie akcji FDT. Nie
było już ani miejsca, ani czasu
na niedomówienia i okrągłe
słówka, przyprawione korporacyjną poprawnością. Należało jasno stawiać sprawę,
wszakże chodziło o ekonomiczny sens wydania miliardów złotych na coś, co mogło
nie być warte tych pieniędzy.
Stern, jako kierownik projektu i wiceprezes Elkosenu, nie
zamierzał owijać w bawełnę.
To na nim i jego podwładnych
spoczywała
odpowiedzialność za przygotowanie rzetelnej oceny raportu z wyceny.
Rzetelnej, a więc takiej, która
będzie uwzględniać wszystkie istotne aspekty i czynniki,
mające wpływ na realność
wyceny wartości aktywów
FDT. I Stern zamierzał to zrobić, nie pomijając niczego i
nie oglądając się na konsekwencje. Zdawał sobie sprawę, że los i przyszłość jego
kariery zależała od ludzi, którzy oczekiwali od niego określonego zachowania. W tej
konkretnej sytuacji chodziło
o jego podpis na protokole z
odbioru raportu BPO z wyceny aktywów FDT. Niewiele?
Z tym, że dla Adama Sterna
złożenie tego podpisu byłoby
równoznaczne z odrzuceniem
tego wszystkiego, czym do
tej pory kierował się w życiu
zawodowym. Zanim trafił do
zarządu Elkosenu był analitykiem w Deesolcie, jednej
z wielkiej czwórki kancelarii,
które zdominowały polski rynek doradztwa podatkowego
i prawniczego. I tam nauczył
się prostej rzeczy: w świecie
finansów prawa ekonomii,
jeśli mają służyć interesom
inwestorów, muszą być nadrzędne wobec ich oczekiwań.
Naginanie tej zasady, jak uczy
doświadczenie, zawsze obraca się przeciwko inwestorom,
a co za tym idzie także przeciwko ich doradcom biznesowym. (…)
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