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Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. 
Wisława Szymborska

Wspomnienia są ogromnym skarbem, 
który pozostawiają nam bliscy, odcho-
dzący na wieczny odpoczynek. Za ich po-
średnictwem możemy wracać do miłych, 
spędzonych razem chwil. Dzięki nim mo-
żemy także w wyjątkowy sposób uczcić 
pamięć o tych, którzy odeszli. Każde 
wspomnienie to także emocje, którymi 
możemy się ze sobą dzielić.

10 października minął rok od śmierci 
Janusza Stąpora – Starosty Kozienickiego 
w latach 2006 – 2015. Tego dnia Starosta 
Andrzej Jung, wraz z delegacją pracowni-
ków Starostwa Powiatowego, złożył kwiaty 
i zapalił znicze na grobie zmarłego. Nato-
miast wieczorem w kościele pw. Święte-
go Krzyża w Kozienicach w jego intencji 
odprawiona została Msza Święta. Po niej 
w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Arty-
stycznego w Kozienicach odbył się Wieczór 
Wspomnień, zorganizowany przez Staro-
stwo Powiatowe w Kozienicach z inicjatywy 
obecnego Starosty Kozienickiego Andrzeja 
Junga. Na spotkaniu obecna była małżonka 
zmarłego Elżbieta Stąpór z rodziną.

Prowadząca wieczór wspomnień Sa-
bina Semeniuk w kilku zdaniach przed-
stawiła postać zmarłego przed rokiem 
Janusza Stąpora. Następnie zaprosiła do 
obejrzenia fi lmu przygotowanego przez 
Wydział Promocji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach.

Jako, że był to wieczór wspomnień – fi lm 
zawierał wypowiedzi osób żegnających Ja-
nusza Stąpora podczas jego ostatniej drogi, 
w którym zmarłego wspominali: ks. Łukasz 
Pyszczek, Jan Grabiec, Jacek Kozłowski, 
Leszek Ruszczyk, Włodzimierz Stysiak, 
Tomasz Śmietanka, ks. Tomasz Pastuszka, 
Zbigniew Roman Deptuła, Lech Wiśniew-

ski, pracownicy Starostwa oraz płk. Wiesław 
Korga. Po fi lmie swoimi wspomnieniami 
mogli podzielić się wszyscy chętni uczest-
nicy wieczornego spotkania. Pierwszy głos 
zabrał Andrzej Jung Starosta Kozienicki, 
który przywołał lata dziewięćdziesiąte, kiedy 
to poznał Janusza Stąpora. Mówił o wspól-
nych spotkaniach i pracy, dobrych radach 
i trafnych pomysłach zmarłego starosty. 

Tego wieczoru wspomnieniom nie było 
końca. W ciepłych słowach mówili o zmar-
łym: Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy 
Kozienice, Włodzimierz Stysiak – Przewod-
niczący Rady Powiatu Kozienickiego, Lech 
Wiśniewski – Prezes Towarzystwa Miłoś-
ników Ziemi Kozienickiej, Mariusz Prawda 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozieni-
cach, ks. kan. Kazimierz Chojnacki, radni, 
rodzice uczniów i nauczyciele. Wspominali 
początki znajomości, wspólną pracę, jego 
bezinteresowność i chęć niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi, cenne rady, umiejęt-

ność słuchania i długie rozmowy o historii.
Elżbieta Stąpór wspomniała, że jej mąż 

od zawsze miał dar przyciągania do siebie 
ludzi. Zaznaczyła, że poznała go już na 
pierwszym roku studiów, i również wtedy 
opowieści o historii studenta I roku słucha-
li nawet starsi koledzy. Wyraziła wdzięcz-
ność wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania wieczoru wspomnień. 

Na zakończenie zebrani mogli obej-
rzeć kolejny fi lm poświęcony Januszowi 
Stąporowi – przygotowany przez zespół 
Kroniki Kozienickiej.

Spotkanie rozpoczął i zakończył wy-
stęp artystyczny przygotowany przez 
Szkołę Muzyczną I stopnia w Kozieni-
cach. Zebrani w sali kameralnej CKA mo-
gli usłyszeć utwory Fryderyka Chopina 
w wykonaniu Jacka Bondaruka Absol-
wenta Akademii Muzycznej w Łodzi.
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Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

9 października w kościele parafi alnym 
pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą 
odbył się Koncert dziewiąty z tegorocznej 
edycji cyklu Mazowsze w Koronie, Muzycz-
ne Wieczory w Zabytkach Architektury Ma-
zowieckiej zatytułowany „Fanfary na chrzest 
polski 966 – 2016 – kompozycje z czasów 
średniowiecznych katedr”. Koncert poświę-
cony był pamięci Janusza Stąpora – Starosty 
Kozienickiego w latach 2006 – 2015. Msza 
Święta w jego intencji, w I rocznicę śmierci, 
koncelebrowana przez Proboszcza Parafi i 
pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą 
ks. Jana Pękacza oraz wikariusza ks. Pawła 
Laskowskiego poprzedziła koncert.

Przed zgromadzoną publicznością wy-
stąpili Katarzyna Bienias – sopranistka, 
Cezary Nowak – recytator, Zespół Wokal-
ny AULOS EUSEMBLE z Białegostoku 
oraz Zespół Instrumentów Dawnych ARS 
NOVA pod kierownictwem artystycznym 
Krzysztofa Owczynika. Słowo o muzyce 
wygłosił Igor Pogorzelski. W programie 
znalazły się takie średniowieczne kompo-
zycje jak: Alleluja oraz Credo Mikołaja 
z Radomia, Victimae paschali laudes 
Anonima Cysterskiego, Preconia etrocli-
ta Piotra z Grudziądza, Legenda o Wal-
gierzu Wdałym wg XIII-wiecznej kroniki 

wielkopostnej w opracowaniu Krzysztofa 
Owczynika. Występ zakończyła mała kan-
tata okolicznościowa Chrzest 966 – 2016 
w opracowaniu Krzysztofa Owczynika, 
powstała na podstawie średniowiecznych 
kronik i melodii tradycyjnych.

Starosta Powiatu Kozienickiego An-
drzej Jung oraz Wójt Gminy Grabów nad 
Pilicą Euzebiusz Strzelczyk wręczyli ar-
tystom kwiaty w podziękowaniu za pełen 
emocji i muzycznych wrażeń występ.

Dzięki współpracy Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach z Mazowieckim In-
stytutem Kultury tegoroczny koncert był już 
dwunastym z cyklu Mazowsze w Koronie 
zorganizowanym na terenie powiatu kozieni-
ckiego. Pierwszy z nich odbył się w 2006 roku 
w kościele parafi alnym pw. Świętego Krzy-
ża w Kozienicach. Artyści gościli również 
w innych zabytkowych świątyniach powiatu 
kozienickiego: pw. NMP Królowej Różańca 
Świętego w Wysokim Kole, pw. Wniebowzię-
cia NMP w Opactwie, pw. Narodzenia NMP 
w Rozniszewie, pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Oleksowie, pw. św. Bartło-
mieja w Brzózie oraz pw. św. Jana Chrzciciela 
w Magnuszewie. Przed publicznością w po-
wiecie kozienickim podczas tych koncertów 
wystąpili: Orkiestra Kameralna Filharmo-

nii Narodowej w Warszawie, Chór Miasta 
Siedlce, Tytus Wojnowicz, Olsztyński Chór 
Kameralny, Orkiestra Sinfonia Viva, Zespół 
Polski pod kierunkiem artystycznym Marii 
Pomianowskiej, Varsovia Brass Quintet, Kon-
stanty Andrzej Kulka, Kwartet Smyczkowy 
Prima Vista, Chór Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie, Teatr Ruchu Balonik, Ma-
ria Pomianowska z Orkiestrą Arcus Poloniae, 
Warszawski Chór Międzyuczelniany, Zespół 
Trebunie-Tutki, Bornus Consort oraz Chór 
Filharmonii Narodowej.

Organizatorami koncertu w Grabowie 
nad Pilicą byli: Mazowiecki Instytut Kul-
tury, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, 
Gmina Grabów nad Pilicą oraz Parafi a pw. 
Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą.
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5 października odbyła się XXII Sesja 
Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. 
Radni podjęli uchwały w sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie po-

wiatu kozienickiego na 2016 rok,
– zmiany do Uchwały Nr XVII/111/2016 

z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie 
określenia zadań i wysokości środ-
ków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Ko-
zienickim na 2016 rok,

– wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Ko-
zienicach na wynajem pomieszczeń 
biurowych w budynku Internatu przy 
ul. Warszawskiej 72 w Kozienicach.

MONIKA WIRASZKA
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30 września 2016 roku z inicjatywy 
Organizacji Związkowych Enea Wytwa-
rzanie sp. z o.o. w Starostwie Powiato-
wym w Kozienicach odbyło się spotka-
nie, podczas którego rozmawiano o ideii 
i możliwości rozbudowy linii kolejowej 
Bąkowiec – Świerże Górne, poprzez prze-
dłużenie jej do Warki oraz zbudowania 
nowego połączenia kolejowego pomię-
dzy stacją Świerże Górne, a trasą Dęblin 
– Warszawa przez wybudowanie nowego 
mostu drogowo – kolejowego na Wiśle. 

W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej 
Jung – Starosta Powiatu Kozienickie-
go, Piotr Szafran – Dyrektor Wydzia-
łu Infrastruktury Urzędu Miejskiego 
w Kozienicach, Jan Michalak – Kierow-
nik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartografi cznej, Krzysz-
tof Zając z Wydziału Promocji i Kultury 
Starostwa, Kazimierz Nędza – Dyrektor 
Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Za-
granicznych sp. z o.o. z Krakowa, a także 
przedstawiciele Organizacji Związko-
wych Enea Wytwarzanie sp. z o.o.: Lidia 
Grześków – NSZZ „Solidarność”, Zenon 
Stolarski – Międzyzakładowy Związek 
Zawodowy Energetyków, Sławomir Luś-

tyk – Związek Zawodowy Pracowników 
Zmianowych. 

Uczestnicy spotkania rozmawiali 
o szerokich korzyściach płynących 
z możliwej inwestycji dla całego regio-
nu, o możliwych trudnościach i zagroże-
niach przy ewentualnej realizacji zadania, 
możliwości zaangażowania lokalnych 
samorzadów, jak również władz woje-
wódzkich i centralnych, a także sektora 
gospodarczego (fi rmy i przedsiębiorstwa 

z Enea Wytwarzanie sp z o.o. na czele) 
i społecznego. 

Starosta Powiatu Kozienickiego An-
drzej Jung optymistycznie patrzy na tę 
inicjatywę, budowa mostu kolejowego 
i drogowego przez Wisłę to było by ot-
warcie na wschód, a dla regionu – nowe 
miejsca pracy. 

LiDia GrZEŚKÓw 
nSZZ „Solidarność” 

Enea Wytwarzanie sp z o.o.

Najstarsze zapiski historyczne doty-
czące szpitala w Kozienicach – przypara-
fi alnego przytułku dla ubogich – wskazu-
ją na jego istnienie w 1649 r. Szpital ten 
funkcjonował do lat 20. XIX w. W cza-
sach I Rzeczypospolitej na terenie obec-
nego powiatu kozienickiego podobne 
szpitaliki działały również w: Brzeźnicy, 
Brzózie, Oleksowie, Regowie/Wysokim 
Kole, Ryczywole, Świerżach. Pod ko-
niec XVIII w. w Kozienicach był doktor, 
felczer i 4 cyrulików. Podczas powsta-
nia kościuszkowskiego i listopadowego 
w kozienickim pałacu działał szpital woj-
skowy – lazaret. 

Pod koniec 1915 r. do Kozienic prze-
niesiono szpital rezerwowy Legionów 
Polskich. Dzięki obecności i pomocy Le-
gionów Polskich doprowadzono również 
do uruchomienia w mieście pierwszego 
szpitala miejskiego. Uroczyste otwarcie 
szpitala nastąpiło 5 listopada 1916 r., na-
dano mu imię Króla Jana III Sobieskiego. 
Szpital mieścił się przy obecnej ul. Sien-
kiewicza, posiadał 4 salki mieszczące 15-
20 łóżek dla chorych. W 1919 r. szpital 
przeszedł pod zarząd Sejmiku Powiato-
wego w Kozienicach, w 1924 r. szpital 
przeniesiono do pocarskich budynków 
przy ul. Lubelskiej, gdzie mieścił się do 

1981 r. Plany budowy nowej siedziby 
lecznicy pojawiły się już przed II wojną 
światową, zaawansowane prace nad tym 
projektem trwały również pod koniec 
lat 50. XX w. 

Przygotowania do budowy nowej 
siedziby rozpoczęto pod koniec 1973 r., 
w lipcu 1974 r. wmurowano kamień wę-
gielny. Ostatecznie budowę siedziby szpi-
tala zakończono i oddano do użytku pod 
koniec 1981 r. W tym miejscu funkcjonu-
je do dziś. 

24 listopada odbędą się uroczyste 
obchody 100. ROCZNICY SZPITALA 
POWIATOWEGO W KOZIENICACH 

i 35-LECIA NOWEJ SIEDZIBY. W pro-
gramie przewidziane są: odsłonięcie tab-
licy okolicznościowej w Szpitalu, Msza 
Święta w intencji pracowników służby 
zdrowia w kościele pw. Świętej Rodziny 
w Kozienicach oraz uroczystości ofi cjal-
ne w sali koncertowo-kinowej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego w Kozieni-
cach. Patronat Honorowy nad uroczy-
stościami sprawować będą: Stanisław 
Karczewski Marszałek Senatu RP, Zdzi-
sław Sipiera Wojewoda Mazowiecki oraz 
Adam Struzik Marszałek Województwa 
Mazowieckiego.

KrZYSZtOF ZaJąC
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Wywiad z dr. hab. n. med. Igalem 
Morem kierującym Oddziałem Urolo-
gicznym Szpitala Powiatowego w Ko-
zienicach. Ukończył studia w Wilnie, 
następnie 3 lata pracował w Polsce, 
17 lat w Izraelu, a od 17 lat zajmuje się 
pacjentami ze schorzeniami urologicz-
nymi ponownie w Polsce.

Panie Profesorze, od sierpnia 
2015 roku kieruje Pan Oddziałem 

Urologicznym Szpitala Powiatowego 
w Kozienicach. Proszę nam opowiedzieć 
o początkach pracy w Kozienicach.
IM: Przystąpiliśmy do realizacji świad-
czeń na Oddziale Urologii w Szpitalu 
Powiatowym w Kozienicach po wygra-
niu konkursu ogłoszonego przez szpital, 
na warunkach określonych w konkursie 
i w umowie zawartej później. W ostatnich 
latach z kilkunastu powodów oddział 
urologiczny nie był w stanie realizować 
pełnego zakresu świadczeń. My od sa-
mego początku postawiliśmy sobie za 
cel, żeby umożliwić na oddziale urologii 
świadczenie pełnego zakresu świadczeń 
urologicznych, od najprostszych zabie-
gów do zabiegów bardzo złożonych. Od 
razu postawiony był ambitny cel, żeby 
pod względem sposobów operacji robić 
to stosując najnowocześniejsze techniki, 
przede wszystkim mało inwazyjnie, lapa-
roskopowe, endoskopowe. W dość krót-
kim czasie udało się to osiągnąć i na dzień 
dzisiejszy śmiało można powiedzieć, że 
oddział urologii w Kozienicach wykonuje 
wszystkie świadczenia w zakresie urolo-
gii, według najlepszych standardów.

A dokładnie jaką pomoc na oddziale 
urologii w naszym szpitalu mogą 

uzyskać pacjenci? Z jakiego zakresu 
urologii?
IM: Dzisiaj możliwości, tak kadrowe, 
jak i sprzętowe pozwalają bez ograniczeń 

świadczyć wszystko i w każdej dziedzinie 
urologii, może tylko poza urologią dzie-
cięcą. Wykonuje się zabiegi z powodu ka-
micy, pełny zakres leczenia zabiegowego 
kamicy moczowej, pełny zakres onkouro-
logii, tzn. nowotworów układu moczowe-
go, prostaty, pęcherza, nerki. Pacjent ze 
schorzeniem urologicznym wymagający 

leczenia zabiegowego, może uzyskać 
w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach 
pomoc w pełnym zakresie, łącznie z po-
zaustrojowym kruszeniem kamieni, co 
też z naszym przyjściem do Kozienic 
zaistniało. Dysponujemy urządzeniem 
do pozaustrojowego kruszenia kamieni 
i stosujemy je już na co dzień.

Kto wchodzi w skład zespołu na od-
dziale urologicznym?

IM: Zespół lekarzy pracujących na od-
dziale urologicznym w Kozienicach to 
lekarze zespołu szpitala Mazovia, który 
tworzyłem, i którym zarządzam od kil-
kunastu lat, kształcimy lekarzy, przygoto-
wujemy, podnosimy ich umiejętności. Na 
dzień dzisiejszy zespół stanowi kilkuna-
stu wykwalifi kowanych lekarzy, których 
uczymy i w kraju, i za granicą. Lekarze 
pracujący w Kozienicach to integralna 
część zespołu.

Jakie znaczenie ma profi laktyka cho-
rób urologicznych u mężczyzn?

IM: Profi laktyka chorób urologicznych, 
a przede wszystkim onkourologicznych 
i uściślając raka prostaty, jest bardzo waż-
nym zagadnieniem. Ogromny problem tej 
choroby nowotworowej polega na tym, 
że po pierwsze jest bardzo rozpowszech-
niona, po drugie jest bezobjawowa na 
kilku etapach rozwoju. Niestety na razie 
nie udaje się nam przekonać mężczyzn 
do regularnych, profi laktycznych wizyt 
u urologa i wykonywania odpowiednich 
badań. To jest problem, który nie pozwala 

poprawić wcześniejszej wykrywalności, 
przede wszystkim nowotworu prostaty. 
Pracujemy nad tym, wyjaśniamy, ale suk-
ces jest bardzo skromny. Mężczyźni pro-
fi laktycznie niestety do lekarza, a przede 
wszystkim do urologa nie chcą chodzić 
i to jest wielki problem, który skutkuje 
później znacznie mniejszymi możliwoś-
ciami i gorszymi wynikami leczenia.

Od jakiego wieku w takim razie 
mężczyźni powinni wykonywać te 

regularne badania?
IM: Wracając do raka prostaty, rozpo-
wszechniony w męskiej części społeczeń-
stwa rak prostaty już wychodzi na drugie 
miejsce statystycznie wśród nowotworów, 
po raku płuc i oczywiście my, i nawet sta-
tystyka pokazuje, że on w cudzysłowie 
„młodnieje”, co oznacza, że coraz młod-
si mężczyźni borykają się z tą chorobą. 
W związku z powyższym zalecenia nasze 
i nasz przekaz jest następujący: Mężczy-
zna od 45 roku życia powinien przyjść 
na wizytę do urologa, wykonać badanie 
PSA i to pozwala rozpocząć obserwację 
w kierunku ewentualnej profi laktyki lub 
raka prostaty. 

Jakie objawy urologiczne już powin-
ny zaniepokoić i skłonić Panów do 

tego żeby odwiedzili urologa?
IM: Jak już mówiłem, niestety rak pro-
staty dość długo przebiega bezobjawo-
wo. Inną sprawą jest natomiast rozrost 
gruczołu krokowego i tutaj objawy oczy-
wiście zaczynają się ujawniać w postaci 
utrudnień przy oddawaniu moczu.

Gdzie mogą zgłaszać się pacjenci, 
gdy zauważą pierwsze objawy?

IM: Sytuacja jest taka, że pacjenci zwra-
cają się do lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, mając, lub tylko podejrzewa-
jąc, że mają objawy związane z układem 
moczowym. Lekarz podstawowej opieki 
powinien skierować pacjenta do urologa. 
Poradnia urologiczna w szpitalu, która też 
jest pod naszą opieką jest dość szybko 
dostępna dla takiego pacjenta, bowiem 
czas oczekiwania na wizytę wynosi około 
jednego miesiąca. Zmniejszyliśmy wie-
lokrotnie czas oczekiwania. Pacjentowi 
wyznaczana jest data i godzina wizyty 
u urologa, który przeprowadza badanie, 
zleca badania analityczne. W momencie 
wystąpienia podejrzenia jakiejś choroby, 
wynikającego z pierwszych badań, kon-
tynuuje badania, zaleca leczenie farma-
kologiczne, w razie potrzeby przyjmuje 
na oddział i tu wykonujemy wszystko, co 
jest potrzebne.

Dokończenie na str. 5
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W momencie, gdy rozpoznana zo-
staje choroba np. rak prostaty, 

jak wygląda leczenie?
IM: Rak prostaty w zależności od stadium 
choroby może być i operowany i leczony 
zachowawczo, podając leki, przeprowa-
dzając odpowiedni rodzaj radioterapii 
– naświetlenie – to już my decydujemy 
i mając możliwość współpracy z nowym 
centrum onkologii w Radomiu możemy 
kontynuować każdy rodzaj onkologiczne-
go leczenia. A nawet nie tylko możemy, 
ale już to robimy.

Problemy urologiczne dotykają jed-
nak nie tylko mężczyzn. Proszę po-

wiedzieć z jakimi problemami najczęś-
ciej borykają się kobiety?
IM: Wymieniając pod względem często-
tliwości występowania u kobiet proble-
mów w układzie moczowym to jest ka-
mica moczowa i wysiłkowe nietrzymanie 
moczu. Jedno i drugie w pełnym zakresie 
leczy się na oddziale, udziela się konsulta-
cji i znowu w każdym przypadku wybiera 
się optymalny sposób leczenia, farma-
kologiczny lub zabiegowy. Na pewno to 
zależy znowu od konkretnego przypadku. 
My ani żadnej kobiety, ani mężczyzny nie 
wysyłamy gdzieś indziej. My jesteśmy  
w stanie wszystko, co niezbędne w warun-
kach szpitalnych pacjentowi wykonać.

A jakie działania profilaktyczne po-
winniśmy podejmować, żeby zapo-

biegać chorobom urologicznym?
IM: Przede wszystkim odbywać regular-
ne wizyty u lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, wykonywać na bieżąco bada-
nia profilaktyczne moczu, krwi i ja myślę, 
że dużą rolę tu odgrywa i ma odgrywać 
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. 
Urolodzy zawsze mówią: trzeba dużo pić. 
I tu jest problem, bo nie pilnujemy tego. 
Jak zwrócimy się do kogoś i zapytamy, 
ile dziennie pijesz, to  albo nam nie od-
powie, albo powie, że pije dużo mniej niż 
potrzeba. Między innymi stąd biorą się 
problemy kamicy moczowej, i stąd pew-
ne choroby zapalne układu moczowego, 
ale nie chcę sprowadzić wszystkiego do 
tego, że wystarczy dużo pić. Pracujemy 
także nad tym, żeby jesienią ruszyły ga-
binety konsultacyjne, zapraszające doce-
lowo mężczyzn na badania profilaktyczne 
raka prostaty. Uzgadniamy to obecnie or-
ganizacyjnie i logistycznie ze starostwem  
i mamy zamiar od jesieni nie tylko na te-
renie szpitala, ale i w ośrodkach zdrowia 
na terenie powiatu takie badania przepro-
wadzać.

Jaki wpływ na problemy urologiczne 
ma nasz tryb życia? Np. palenie pa-

pierosów, picie alkoholu…
IM: U palacza kamica moczowa staty-
stycznie występuje dwa i pół raza częściej. 
To statystyka, a nie przekonanie, czy jakieś 
marketingowe hasła. Alkohol też szkodzi 
zdrowiu, i jak banalnie by nie brzmiało to 
hasło, to oczywiście szkodzi. Mało tego, 
jak już rozmawiamy o urologii to znowu 
statystycznie pierwsze zatrzymanie mo-
czu przy rozroście gruczołu krokowego  
w 24% prowokuje spożyta wcześniej ilość 
alkoholu. To nastąpiłoby może za pół roku, 
z innego powodu, ale znowu my opieramy 
się na statystyce. Rozsądek i zdrowy tryb 
życia – to zasady dotyczące nie tylko pro-
filaktyki chorób urologicznych.

Jakie jest zainteresowanie pacjentów 
leczeniem na oddziale, w ciagu tego 

roku, odkąd nim Pan kieruje?
IM: Bardzo ciężko siebie oceniać, część 
pacjentów ewidentnie do nas zgłasza się 
spoza powiatu, a nawet spoza całego re-
gionu radomskiego. To świadczy o tym, 
że zaufanie do nas rośnie. Jedzie się na 
oddział, idzie się do lekarza, do którego 
ma się zaufanie. To wskazuje na to, że 
kierunek, który wybraliśmy jest prawid-
łowy i to nas cieszy.

Czy jest coś, co wyróżnia urologię 
szpitala w Kozienicach od innych 

szpitali?
IM: Jest kilka rzeczy, które rzadko, gdzie 
się robi. Wspominałem wcześniej o la-
paroskopii. Oczywiście laparoskopia jest 
metodą, która przy dużych zabiegach 
pozwala uniknąć tzw. traumy operacyj-
nej pacjenta. Takie zabiegi jak usunięcie 
pęcherza moczowego i założenie pęche-
rza sztucznego w zaawansowanym raku 
pęcherza moczowego na razie wykonuje 
się jedynie w dwóch miejscach w Polsce: 
w Krakowie i właśnie w Kozienicach. 
My przyjmujemy wszystkich, pełnimy 
ostry dyżur urologiczny, którego nie było  
w Kozienicach przez 30 lat.

KOMENTARZ JAROSŁAWA PAWLI-
KA DYREKTORA SAMODZIELNE-
GO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZA-
KŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W KOZIENICACH.

Jak to się stało, że od jesieni 2015 roku 
w naszym szpitalu pracuje grupa 

specjalistów w zakresie urologii?
JP: Na początku zeszłego roku odeszło od 
nas na emeryturę dwóch lekarzy, w tym 
filar urologii kozienickiej doktor Jacek 

Żurawski i stanęliśmy przed problemem 
właściwie takim, że nie mieliśmy kadry 
w oddziale. Szukaliśmy na różne sposo-
by. Okazało się, że najbardziej owocnym 
sposobem było ogłoszenie przetargu na 
prowadzenie całości obsługi lekarskiej 
w oddziale. Było kilka ofert, z których 
najkorzystniejsza była oferta firmy Jumo, 
której szefem jest dr hab. Igal Mor. Fir-
ma rozpoczęła od sierpnia ubiegłego roku 
obsługę medyczną, zapewniła też pełną 
obsługę dyżurową całonocną. Zaczęli 
zjeżdżać się pacjenci nie tylko z tego tu 
rejonu, ale również z dalszych okolic. 

A jak wygląda finansowanie oddziału? 
Czy NFZ refunduje to w całości?

JP: Kontrakt w urologii jest podzielony 
na dwie części: część standardową i część 
onkologiczną. Część zwykła jest niestety 
limitowana i jest zdecydowanie za mała 
przede wszystkim w stosunku do możli-
wości, do zachowania, utrzymania poten-
cjału. Jest wymagana odpowiednia ilość 
lekarzy, odpowiednia ilość pielęgniarek  
i ten kontrakt jest zbyt niski, żeby tą go-
towość można było sfinansować. On po-
winien być co najmniej o 50-60% wyższy, 
żeby to dobrze funkcjonowało. Na razie 
Fundusz tego jeszcze nie zauważył, ale 
liczymy, że w przyszłości kontrakt będzie 
poszerzony m.in. dzięki temu, że powstały 
mapy potrzeb zdrowotnych, które wskazu-
ją na to, że takie oddziały, które realizują 
dużo zabiegów będą bardziej preferowane 
a te, które nie robią zabiegów będą zamy-
kane, bo tak z tych map potrzeb wynika. 
Zmienił się również troszkę system ochro-
ny zdrowia, mianowicie wprowadzone 
zostały pakiety onkologiczne i właściwie 
oddział urologiczny miał na tyle wysoki 
potencjał, był właściwie jedynym tu u nas 
w szpitalu, który taki pakiet onkologiczny 
był w stanie realizować. Jest to o tyle ko-
rzystne dla szpitala, że brak limitów powo-
duje, że NFZ płaci za każdy pobyt takiego 
pacjenta. Efekty współpracy z doktorem 
Morem są bardzo korzystne, zwiększyła 
się tzw. operacyjność, czyli proporcja po-
między leczeniem zachowawczym, a za-
biegowym i poszerzyła się również gama 
zabiegów, które oferujemy. Dostajemy 
sporo pochwał i sygnałów, że pacjenci są 
zadowoleni.

MONIKA WIRASZKA

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Dokończenie ze str.4
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Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie Beata Ka-
linowska oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski 

informują rolników z terenu powiatu kozienickiego i zapraszają do składania 
wniosków z 

I. Poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”
Nawet 500 tys. zł na rozwój usług rolniczych –

Nabór wniosków trwał będzie od 31 października do 29 listopada 2016 r.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR (dla rolników z powiatu kozienickiego i województwa ma-
zowieckiego jest to Warszawa, ulica Jana Pawła II 70). Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej 
osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. 

Kto może ubiegać się o wsparcie? O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fi zyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność 
gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:

• 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
• 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
• 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.
Ważne, aby ubiegający się o wsparcie posiadał numer identyfi kacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewiden-

cji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz był zdolny do zrealizowania 
operacji i osiągnięcia jej celu. Pomoc może być przyznana jedynie wtedy, gdy podmiot wykonuje działalność gospodarczą w za-
kresie co najmniej jednego z wymienionych wyżej kodów PKD przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie wsparcia. Do tego okresu wlicza się również czas, w którym prowadzenie tej działalności zostało zawieszone. 
Z pomocy wykluczeni są benefi cjenci, którzy otrzymali wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2007 – 2013.

Wysokość wsparcia: Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać jeden benefi cjent w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 
wynosi 500 000 zł. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50 % kosztów kwalifi kowanych, poniesionych na realizację 
inwestycji. 
Pomoc można otrzymać na: 
1) Zakup, także w formie leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do 

produkcji rolnej:
a) – przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, 

mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich 
do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
– ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,

b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,
c) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagające sterowanie pro-

cesem świadczenia usług,
2) wdrożenie systemu zarządzania jakością,
3) pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa 

pkt 1 a) i b), jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na benefi cjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż 
do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,

4) opłaty za patenty i licencje; 
5) koszty ogólne np. przygotowanie biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, 

w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości 
czy projektów technologicznych. 

Kolejność przysługiwania pomocy: Decydować o niej będzie suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów 
wyboru: 

• innowacyjność operacji (2 pkt.),
• operacje wpływające korzystnie na ochronę środowiska i oszczędność zasobów, w tym wody i energii (2 pkt.),
• operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.),
• podmioty, które nie uzyskały pomocy fi nansowej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lo-
kalnych Strategii Rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań (2 pkt.).

Nabór wniosków od 31 października do 29 listopada 2016 r.
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i instrukcjami wypełniania na stronie ARiMR

II. Ponadto producenci rolni, mogą od 17 do 31 października br. składać do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy w związku 
z wystąpieniem w 2016 r. gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.
Więcej informacji na stronie; www.arimr.gov.pl i w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach , 
ul. Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).

ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 7

18 uczennic z włoskiej Citadelli 
gościło 23 września w Starostwie Po-
wiatowym. Młodzież przyjechała do 
Kozienic w ramach programu polsko-
włoskiej wymiany młodzieży pomię-
dzy szkołą w Citadelli, a Zespołem 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach.

Andrzej Jung Starosta Kozieni-
cki opowiedział gościom z zagranicy 
o funkcjonowaniu Starostwa, ale rów-
nież zaprosił do zwiedzenia licznych 
zabytków znajdujących się na terenie 
powiatu kozienickiego. Wyraził rów-
nież nadzieję, że w przyszłości wró-
cą tu ze swoimi rodzinami. Młodzież 
z Włoch podczas pobytu w Polsce za-
planowany miała udział w wielu war-
sztatach, a także zwiedzanie Krakowa, 
Warszawy, a także wizytę w Aus-
chwitz. Rewizyta polskich uczniów 
we Włoszech odbędzie się w marcu 
2017 roku. Jak potwierdza Wicedy-
rektor Zespołu Szkół Paweł Borycz-
ka, program polsko-włoskiej wymia-

ny młodzieży daje wiele możliwości 
i pozwala uczniom na zdobycie cennego 
doświadczenia.

Podczas 8 edycji programu współ-
pracy pomiędzy szkołą w Citadelli, 
a Zespołem Szkół w Kozienicach 
z możliwości poznania innego kraju, 
innej kultury i języka skorzystało pra-

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

wie 400 uczniów.

MONIKA WIRASZKA

W dniach 27 – 30 września w Katanii na 
Sycylii odbyło się Międzynarodowe Spot-
kanie Projektowe Erasmus+ „EuApp16”. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
5 szkół biorących udział w projekcie: 
szkoły Bluecoat z Nottingham (Wielka 
Brytania), BBS Eisenberg (RFN), szkoły 
zawodowej z Brna w Czechach, instituto 
Tecnico Ferraris z Sycylii oraz Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich. Nowy 
projekt stawia bardzo duże wyzwania 
przed wszystkimi uczestnikami projektu, 
ale będzie miał też profesjonalne wspar-
cie ze strony Oddziału RedHat z Brna, 
Uniwersytetu w Wormacji oraz najwięk-
szej fi rmy z branży elektroniki w Europie, 
fi rmy STMicroelectronics. Uczestnicy 
spotkania odbyli niezwykle ciekawe ca-
łodzienne szkolenie z zakresu wykorzy-
stania mikrokontrolerów produkowanych 
przez STM, zwiedzili supernowoczesną 
fabrykę, w której produkowane są mikro-
procesory oraz muzeum fabryki Thom-
son-STM.Wszyscy uczestnicy szkolenia 
otrzymali w prezencie od STM zestaw 
3 mikrokontrolerów produkowanych 
przez STM oraz materiały edukacyjne.

Celem spotkania było również opra-

cowanie planu 
działań w pro-
jekcie, podział 
obowiązku mię-
dzy partnerów, 
sprawy organi-
zacji mobilności 
uczniów oraz 
harmonogramu 
w y p r a c o w a -
nia rezultatów. 
A rezultaty mają 
być bardzo am-
bitne, mają to 
być aplikacje 
na smartfony, 
w tym również 
aplikacje wyko-
rzystywane do sterowania układami me-
chatronicznymi.

Naszą szkołę reprezentował współau-
tor i koordynator projektu wicedyr. Paweł 
Boryczka. Kolejne spotkanie uczestników 
projektu (tym razem również dla uczniów) 
odbędą się: 20 listopada 2016 w RFN, 
w marcu 2017 na Sycylii, we paździer-
niku 2017 w Brnie i na wiosnę 2018 
w Nottingham.

Szkoła z Sycylii jest już kolejnym 
włoskim partnerem w europejskich pro-
jektach realizowanych przez Zespół Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich. Projekt Era-
smus jest fi nansowany ze środków Komi-
sji Europejkiej.

PawEł BOrYCZKa
wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1

im. Legionów Polskich w Kozienicach

Informacje
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że od 1 października 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku 
realizuje projekt pt. „Bliżej samodzielności” skierowany do osób z niepełnosprawnością oraz wychowanków rodzin zastępczych. 
Projekt współfi nansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby z terenu powiatu kozienickiego w tym:
• osoby z niepełnosprawnością w wieku 18 – 60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny do-

kument oraz wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15 – 25 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia 
kwalifi kacji i podjęcia pracy.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
• trening kompetencji społecznych mający na celu rozwój umiejętności komunikowania się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budo-

wania relacji opartej na zaufaniu i odpowiedzialności, rozpoznawania i zmiany postawy życiowej, określenia celów i wartości;
• trening kompetencji osobistych w kierunku poprawy samodzielności, umiejętności budowania własnego systemu wartości, two-

rzenie własnej hierarchii wartości postaw i zachowań, umiejętności podejmowania decyzji, twórczego myślenia, identyfi kacji 
ryzyka, poszukiwania alternatyw;

• warsztaty edukacyjne;
• zespoły ćwiczeń psychoruchowych, w tym zajęcia z zakresu psychointegracji fi zykoterapii i edukacji prozdrowotnej;
• spotkania integracyjne i kulturalne wzmacniające więzi i relacje;
• poradnictwo (m. in. prawne, psychologiczne);
• doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
• kursy zawodowe.

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o złożenie wstępnej ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie 

internetowej www.pcpr-kozienice.bip.pl w zakładce ogłoszenia lub kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie, ul. Kochanowskiego 15 pok. nr 4 tel. 48 382 05 62,65.

URSZULA KOWALIK
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie

w Kozienicach

Informacje
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Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” 
w całym kraju rusza ogólnopolska 
kampania informacyjna Ministerstwa 
Finansów. Akcja ma uświadomić Po-
lakom, z czym wiąże się niewydawanie 
paragonów fi skalnych na stacjach pa-
liwowych i niezabieranie ich ze sobą, 
kiedy je otrzymują. Kampania prowa-
dzona będzie od września do listopada 
2016 roku.

Ministerstwo Finansów analizując 
mechanizmy występujące w szarej stre-
fi e odnotowuje coraz częstsze sygnały 
o nadużyciach występujących na stacjach 
paliw. Jedną z najczęstszych nieprawid-
łowości jest niewydawanie paragonu 
fi skalnego nieuważnemu klientowi lub 
zbieranie nieodebranych przez klienta pa-
ragonów fi skalnych. Proceder ten może 
mieć dalsze konsekwencje polegające 
na wystawianiu tzw. „pustych” faktur 
na podstawie niewydanych lub nieode-
branych paragonów fi skalnych. Uczest-
niczą w nim zarejestrowane i legalnie 
działające podmioty. „Puste” faktury to 
faktury niedokumentujące rzeczywistych 
zdarzeń gospodarczych, mające na celu 
m.in. zawyżenie kosztów w działalności 
gospodarczej oraz zwiększenie podatku 
naliczonego. Dokumenty te następnie są 
przekazywane „umówionym” podmio-
tom prowadzącym działalność gospodar-
czą w celu wygenerowania niemających 
odzwierciedlenia w rzeczywistości kosz-
tów działalności, a także nienależnego 
podatku naliczonego. Takie działania go-
dzą w uczciwych przedsiębiorców, któ-
rym trudniej jest konkurować z oszustami 
osiągającymi nienależne korzyści.
– Chcemy uczulić podatników na naduży-

cia związane z wyłudzaniem podatku 
VAT. Wystarczy, że każdy z nas tanku-
jąc paliwo zabierze ze sobą paragon 
fi skalny, by zapobiec takim sytuacjom. 
Ważne jest dla nas nawiązanie współ-
pracy z branżą paliwową, dla której 
również ta kwestia jest ważna. Dlate-
go partnerami kampanii są między in-
nymi Polska Izba Paliw Płynnych oraz 
Polska Organizacja Przemysłu i Han-
dlu Naftowego – mówi wiceminister 
fi nansów Leszek Skiba.
W ramach kampanii uruchomiona zo-

stanie zakładka na stronie www.mf.gov.pl 
poświęcona kampanii, w której znajdą się 
m.in. materiały informacyjne do pobrania 
np. dla przedsiębiorców. Dzięki współpra-
cy z organizacjami branżowymi: Polską 
Organizacją Przemysłu i Handlu Nafto-
wego oraz Polską Izbą Paliw Płynnych, na 
stacjach benzynowych należących do ich 

członków pojawią się materiały informa-
cyjne w postaci plakatów. Plakaty, a także 
plansze wyświetlane na monitorach będą 
widoczne też w salach obsługi podatnika 
w urzędach i izbach skarbowych w ca-
łej Polsce. Na stronach www publikowa-
ne będą banery kierujące na dedykowaną 
kampanii zakładkę. Uzupełnieniem kam-
panii będzie ogólnopolska akcja realizo-
wana na wielkoformatowych ekranach 
wizyjnych rozmieszczonych w wybra-
nych lokalizacjach na terenie całego kraju. 
Nośniki umieszczone będą w miejscach 
o dużym natężeniu ruchu, szczególnie sa-
mochodowego. Kampania będzie prowa-
dzona przy aktywnym wsparciu rzeczników 
prasowych wszystkich izb skarbowych. Do 
współpracy ministerstwo zaprosiło także 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad oraz Policję. Kampania skierowana 
jest do ogółu konsumentów i podatników, 
ze szczególnym naciskiem na kierowców. 
Ponadto skierowana jest do przedsiębior-
ców i organizacji branżowych działających 
w sektorze paliw płynnych.

Działania informacyjne i edukacyjne 
są prowadzone równolegle do nowelizacji 
ustawy o VAT i akcyzie, stanowiącej tzw. 
pakiet paliwowy. Nowe rozwiązania zde-
cydowanie ograniczą możliwość dokony-
wania oszustw podatkowych w obrocie 
wewnątrzwspólnotowym i przyczynią się 
do zwiększenia legalnej sprzedaży paliw 
oraz bezpieczeństwa ich nabywców. Mi-
nisterstwo apeluje również, by w przypad-
ku, gdy stwierdzimy, że sprzedawca nie 
wydaje paragonów lub zbiera wystawione 
i nieodebrane paragony fi skalne zgłosić te 
nieprawidłowości na numer bezpłatnej 
infolinii: 800 807 007 lub adres e-mail: 
powiadom_podatki@mf.gov.pl, które 
są przeznaczone m. in. do zgłaszania nad-

użyć występujących na stacjach paliw.
Kampania „Weź paragon” jest orga-

nizowana przez Ministerstwo Finansów 
cyklicznie od 2002 roku. Jej celem jest 
uświadomienie Polakom roli paragonu fi -
skalnego i minimalizowanie negatywnych 
efektów nierzetelnego ewidencjonowania 
obrotów na kasach rejestrujących przez 
przedsiębiorców. Duża grupa podatników 
sprzedających towary i świadczących 
usługi ma obowiązek ewidencjonowania 
obrotów na kasach rejestrujących. Część 
przedsiębiorców uchyla się jednak od 
obowiązku ich instalowania. Są również 
i tacy, którzy mimo tego, że posiadają kasę 
rejestrującą nie ewidencjonują wszyst-
kich swoich obrotów, a powinni to robić 
za każdym razem. Tego typu nadużycia 
wpływają na uszczuplenie wpływów 
z tytułu podatku VAT, co ma negatywny 
wpływ na budżet państwa i w efekcie na 
kondycję i rozwój całego społeczeństwa 
będącego odbiorcą usług fi nansowanych 
przez państwo, takich jak edukacja czy 
służba zdrowia. Po drugie zmniejsza to 
konkurencyjność uczciwego sprzedawcy 
lub usługodawcy, który rzetelnie płaci 
podatek VAT. Po trzecie wreszcie takie 
zachowania przyczyniają się do powięk-
szania szarej strefy i w efekcie osłabiają 
polską gospodarkę.

W 2015 roku kampania odbywa-
ła się pod hasłem „Nie daj się oszukać 
– Sprawdź paragon” i dotyczyła bran-
ży gastronomicznej. Rok wcześniej, 
w 2014 roku, w odsłonie pod hasłem „Nie 
bądź jeleń. Weź paragon” Ministerstwo 
Finansów zachęcało podatników do bra-
nia paragonów, nawiązując współpracę 
z rysownikiem Andrzejem Mleczko.

Urząd Skarbowy w Kozienicach
źródło: www.mf.gov.pl

Informacje
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I Liceum Ogólnokształcące im. Ste-
fana Czarnieckiego w Kozienicach to 
jedyna szkoła w powiecie kozienickim, 
która znalazła się w prestiżowym gronie 
150 Szkół Kompetencji Przyszłości. Pod-
stawą tego ogólnopolskiego rankingu są 
wyniki olimpiady „Zwolnieni z Teorii” 
organizowanej pod patronatem Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa 
Rozwoju.

To nowa olimpiada dla uczniów 
szkół średnich. Udział w niej nie 
zwalnia z matury, ale może dać wie-
le satysfakcji. Warunkiem udziału 
w olimpiadzie jest realizacja projek-
tu społecznego skłaniającego ludzi do 
działania i zmieniającego otoczenie na 
lepsze. To gra, w której uczestnikom 
przyznawane są punkty za dobrze wy-
konane zadania. Finaliści otrzymują 
certyfikaty, a wykonawcy najlepszych 
projektów dostają Złote, Srebrne i Brą-
zowe Wilki. Aby wziąć udział w olim-
piadzie, wystarczy zespół projektowy, 
dobry pomysł i dostęp do Internetu.

W tym roku ponad 11 tysięcy ucz-
niów z 1109 szkół ponadgimnazjal-
nych z całej Polski realizowało swoje 
autorskie projekty społeczne. Wśród 
nich znaleźli się uczniowie naszej 
szkoły: Piotr Śmietanka, Franciszek 
Kudła, Przemysław Boryczka, Jakub 
Piotrowski, którzy stworzyli grupę 
„Gra Zespołowa Najbardziej Czado-
wa”. Przez kilka miesięcy realizowali 
projekt, którego celem była promocja 
aktywnego wypoczynku i zamiłowa-
nia do gier zespołowych. To był ich 
pierwszy projekt skierowany do lokal-

nej społeczności, w którym musieli się 
wykazać nie szkolną wiedzą, lecz krea-
tywnością i praktycznymi umiejętnoś-
ciami. Zgodnie z hasłem: „Działaj dla 
innych, ucz się dla siebie” kształcili 
kompetencje przyszłości: zarządzanie 
projektami, marketing, umiejętności 
cyfrowe i tworzenie startupu. Walczyli 
o certyfikaty profesjonalnego zarzą-
dzania projektami.

Tym bardziej cieszy ich sukces – 66 
miejsce w ogólnopolskim rankingu. 
Przedsięwzięcie nie było wcale łatwe 
w realizacji. Tego jeszcze u nas nie 
było. Chłopcy oderwali się od rze-
czywistości komputerów i telefonów 
komórkowych i zorganizowali nad 
jeziorem otwarte zawody w paintball 
dla młodzieży. Wzięło w nich udział 
16 trzyosobowych drużyn rywalizu-

jących ze sobą na zasadzie „każdy 
z każdym” w grupach po 4 zespoły. 
Zwycięzcy wzięli udział w finale. Pro-
fesjonalny sprzęt, świeże powietrze, 
emocje związane z rywalizacją, do-
datkowe atrakcje sprawiły, że wszyscy 
uczestnicy świetnie się bawili, a reali-
zatorzy projektu gromadzili potrzebne 
punkty.

Uczniowie są zadowoleni z osiągnię-
tych celów. Ich pomysłowość, zaangażo-
wanie i to, że poświęcali swój wolny czas 
zostały zauważone i docenione nie tylko 
w środowisku lokalnym. Zdobyte umie-
jętności i doświadczenia z pewnością za-
procentują podczas realizacji kolejnych 
projektów, jak również w przyszłej karie-
rze zawodowej.

GraŻYna aMBrOZiEwiCZ
i LO w Kozienicach

9 października zorganizowane 
zostało Rykowisko, czyli uroczyste 
otrzęsiny klas pierwszych Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Kochanowskiego w Garbatce-Letni-
sku. Święto rozpoczęło się uroczystym 
przemarszem pierwszoklasistów wraz 
z pocztem sztandarowym spod murów 
szkoły do starej wojskowej strzelni-
cy, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie 
rykowiska.

W tegorocznym pasowaniu na ucz-
nia wzięła udział młodzież pragnąca 
wstąpić w szeregi zarówno Technikum 
Drzewnego, jak również Technikum 
Leśnego. W spotkaniu oprócz pierw-
szoklasistów i ich najbliższych uczest-

niczyli także m.in. przedstawiciele 
Nadleśnictw Zwoleń i Kozienice oraz 
Instytutu Badawczego Leśnictwa 
w Sękocinie Starym. 

Oryginalny sposób przeprowadzania 
otrzęsin ma już swoją tradycję w ZSP 
w Garbatce Letnisku, bowiem Rykowisko 
organizowane jest już od 2004 roku, kie-
dy to powstało Technikum Leśne. 

Po złożeniu meldunku gotowości 
pierwszoklasistów do rykowiska, prze-
wodniczący uroczystości duch lasu 
Sylwan wraz ze swoją świtą naznaczył 
pierwszaków. Aby mogli stać się peł-
noprawnymi członkami braci szkolnej, 
musieli pokonać specjalny tor prze-
szkód przygotowany przez ich star-

szych kolegów. Mimo, iż pokonanie go 
wymagało od uczestników wiele wy-
siłku i determinacji, to jednak zgodnie 
stwierdzili, iż Rykowisko to wspaniała 
tradycja.

Spośród wszystkich pierwszoklasi-
stów, którzy brawurowo pokonali tor 
przeszkód wybrano jednego najbardziej 
umorusanego i wyróżniono drobnym 
upominkiem. Ciekawym pomysłem był 
także konkurs na jak najszybsze wypicie 
mleka bez pomocy rąk.

Po pokonaniu toru przeszkód nadszedł 
długo wyczekiwany moment przyjęcia, 
„Kotów”, których od tego roku postano-

Dokończenie na str. 11

Wydarzenia
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Komenda Powiatowa Policji w Kozie-
nicach prowadzi działania „Bezpiecznie 
po zmroku”. Przypominamy, że każdy 
pieszy, który porusza się po drodze od 
zmierzchu do świtu poza obszarem zabu-
dowanym, musi mieć odblask umieszczo-
ny w sposób widoczny dla kierujących. 

W przepisach przewidziano wyjątek: 
pieszy może poruszać się po zmierzchu 
poza obszarem zabudowanym bez ele-
mentów odblaskowych, jeżeli znajduje 
się na drodze przeznaczonej wyłącznie 
dla pieszych lub na chodniku. Nowy 
przepis nie ma zastosowania w strefi e 
zamieszkania – tam pieszy korzysta z ca-
łej szerokości drogi i ma pierwszeństwo 
przed pojazdem.

Piesi i rowerzyści to niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też 
grupa najbardziej narażona na tragiczne 
konsekwencje wypadków drogowych. 
W uniknięciu zagrożeń może pomóc 
im używanie elementów odblaskowych 
i świateł po zmroku, ale najważniejsza 
jest zawsze rozwaga.

Do największej liczby wypadków 
z udziałem pieszych dochodzi zazwyczaj 
w miesiącach jesiennych. Nieoświetlone 
drogi, brak wyznaczonych miejsc do bez-
piecznego poruszania się pieszych po dro-
dze (zwłaszcza poza obszarami zabudowa-
nymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania 
z dróg przez samych pieszych sprawia, że 
dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. 

Zdarza się, że piesi często sami wymuszają 
pierwszeństwo przed jadącymi pojazdami. 
Często też nie zdają sobie sprawy, że są mało 
widoczni na drodze. Warto przypomnieć, że 
po zmroku osoba ubrana w ciemny strój 
jest widziana przez kierującego pojazdem 
z odległości około 40 metrów. Natomiast 
osoba piesza, mająca na sobie elementy 
odblaskowe, staje się widoczna nawet z od-
ległości 150 metrów. Te dodatkowe metry 
pozwalają kierowcy podjąć szybką reakcję 
i bezpiecznie ominąć pieszego.

Wielu pieszych stosuje się do nowych 
przepisów, niestety zdarzają się osoby, któ-
re w dalszym ciągu narażają swoje życie. 
Kozieniccy policjanci w okresie jesien-
no – zimowym będą zwracać szczególną 
uwagę na niechronionych uczestników ru-
chu drogowego tj. pieszych i rowerzystów 
poruszających się po zmroku. Zgodnie 

z nowymi przepisami od 31 sierpnia 2014 r. 
każdy pieszy, który porusza się po zmierz-
chu po drodze poza obszarem zabudowa-
nym, musi mieć odblask umieszczony 
w sposób widoczny dla kierujących.

Podstawowym celem tych działań, jest 
promowanie używania przez pieszych 
i rowerzystów „odblasków”, wszędzie tam, 
gdzie może to pomóc uniknąć wypadków. 
Pamiętajmy, jeśli jesteśmy widoczni na 
drodze, stajemy się bezpieczniejsi. 

Działania „Bezpieczni po zmroku” 
będą prowadzone długoterminowo w ra-
mach programu Poprawy Bezpieczeństwa 
Pieszych w Ruchu Drogowym, jako część 
kampanii prewencyjno – edukacyjnej „B 
& N”, czyli B – jak bezpieczny, N – jak 
niechroniony.

mł. asp. iLOna tarCZYŃSKa 

wiono nazywać „Wilczkami”, do grona 
uczniów ZSP w Garbatce-Letnisku. Pa-
sowania pierwszaków specjalnym dłutem 
i porożem dokonali Krzysztof Giedyk 
i Bogusław Szumilas.

W trakcie Rykowiska miał miejsce 
również uroczysty akt nadania kolejnych 
belek uczniom klas mundurowych oraz 
wręczenie dyplomów za najlepsze wyniki 
w konkursie strzeleckim.

Tradycyjnie już na zakończenie uro-
czystości wszyscy zgromadzeni mogli 
posilić się kiełbaskami z grilla. W tym 
roku rodzice przygotowali także dodatko-
we rarytasy w postaci smakowitych ciast 
i ciasteczek. Młodzież mogła także spraw-
dzić swoje umiejętności biorąc udział 
w specjalnie przygotowanych na tę oko-
liczność konkurencjach.

SABINA SEMENIUK

Dokończenie ze str. 10
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Skutki zajęcia rachunku bankowe-
go konsumenta-dłużnika

Wniosek wierzyciela wraz z załą-
czonym tytułem egzekucyjnym, wska-
zujący sposób egzekucji adresowa-
ny do komornika, stanowi podstawę 
wszczęcia przez komornika egzekucji 
z rachunku bankowego, a zawiadomie-
nie komornika (skierowane do banku) 
o zajęciu wierzytelności do kwoty 
równej dochodzonej wierzytelności 
wraz z kosztami egzekucyjnymi wzy-
wa bank, aby nie dokonywał wypłat  
z rachunku bez jego zgody do wyso-
kości zajętej wierzytelności oraz by 
przekazał mu zajętą kwotę albo zawia-
domił go, w terminie 7 dni o niemożli-
wości spełnienia tego żądania.

Ponieważ Zawiadomienie jest jedno-
cześnie zawiadomieniem o wszczęciu 
egzekucji, to od dnia doręczenia zawia-
domienia biegnie dla dłużnika 7-dniowy 
termin do złożenia zażalenia na postano-
wienie o nadaniu klauzuli wykonalności. 
Zażalenie jest obroną dłużnika.

Skutek zajęcia dla banku dłużnika:
• jest to zakaz wypłat, które nie mogą być 

dokonywane bez zgody organu egze-
kucyjnego do wysokości zajętej wie-
rzytelności,

• środki te podlegają przekazaniu na po-
krycie należności dłużnika,

• uprawnienia posiadacza rachunku ban-
kowego podlegają w tym zakresie 
ograniczeniom,
Zajęcie obejmuje również kwoty, 

których nie było na rachunku banko-
wym w chwili jego zajęcia, a zostały 
wpłacone na ten rachunek po dokona-
niu zajęcia, np. pensja, emerytura czy 
renta lub inne świadczenia. Czyli po 
dokonanym skutecznie zajęciu rachun-
ku bankowego obowiązkiem banku 
jest przekazywanie wszystkich środ-
ków, jakie wpływają na ten rachunek 
na rzecz organu egzekucyjnego, tj. ko-
mornika bez względu na to, czy wpły-
wy te zmniejszają debet, czyli dług 
posiadacza rachunku wobec banku, 
tj. bank nie może zaspokajać swoich 
wierzytelności w pierwszej kolejności, 
czyli wpływy na rachunek nie zmniej-
szą naszego zadłużenia wobec banku z 
tytułu debetu na koncie.

Skutkiem zajęcia wierzytelności jest 
bezskuteczność rozporządzeń środkami 
pieniężnymi zgromadzonymi na rachun-
ku w chwili zajęcia, jak i wpłaconymi na 
rachunek po jego zajęciu, jeżeli rozpo-

rządzenia te dokonane zostały po zajęciu 
– problem regulowania poleceń przelewu 
(zleceń stałych) z zajętego rachunku.

Przywilej egzekucyjny dłużnika po-
siadacza rachunków oszczędnościowych: 
• środki pieniężne znajdujące się na 

rachunkach oszczędnościowych, 
rachunkach oszczędnościowo-roz-
liczeniowych, rachunkach termi-
nowych lokat oszczędnościowych 
jednej osoby, niezależnie od liczby 
zawartych umów są wolne od zajęcia 
na podstawie sądowego lub admini-
stracyjnego tytułu wykonawczego,  
w każdym miesiącu kalendarzo-
wym, w którym obowiązuje zaję-
cie, do wysokości 75% minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na podstawie ustawy  
z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, przysługu-
jącego pracownikowi zatrudnionemu 
w pełnym wymiarze czasu pracy,

• zwolnienie obowiązuje w każdym mie-
siącu kalendarzowym, w którym obo-
wiązuje zajęcie rachunku,

• limit jest odnawialny.
Regulacja ta stanowi rodzaj gwarancji 

minimum egzystencjalnego dla dłużnika, 
ale przywilej ten jest wyłączony przez art. 
1033 § 2. Kodeksu Postępowania Cywil-
nego, który stanowi, że wierzytelności  
z rachunku bankowego podlegają egzeku-
cji na zaspokojenie alimentów w pełnej 
wysokości.

Ustawodawca mając na uwadze za-
bezpieczenie przed egzekucją świadczeń 
wyłączonych spod egzekucji wprowa-
dził nowelizację ustawy Prawo banko-
we nowy rodzaj rachunku bankowego tj. 
rachunek rodzinny. Przedmiotowy ra-
chunek ma być prowadzony wyłącznie 
dla osób fizycznych, którym przyznano 
niepodlegające egzekucji świadczenia, 
dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o któ-
rych mowa w art. 833 § 6 i 7 Kodeksu 
Postępowania Cywilnego (m.in. tzw. 
świadczenia 500 plus, świadczenia ro-
dzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, 
porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki 
dla opiekunów, świadczenia z pomocy 
społecznej, świadczenia integracyjne) 
– z wyjątkiem świadczeń alimentacyj-
nych, oraz ma być przeznaczony wy-
łącznie do gromadzenia tych środków. 
Wpłaty na rachunek rodzinny będą mo-
gły bowiem obejmować jedynie środki 
pieniężne pochodzące z ww. świadczeń, 
dodatków, zasiłków oraz innych kwot. 

Rachunek rodzinny umożliwi zatem 
oddzielenie środków niepodlegających 
egzekucji od środków jej podlegają-
cych. Dzięki temu, w razie wszczęcia 
egzekucji sądowej czy administracyj-
nej przeciwko posiadaczowi rachunku 
rodzinnego, środki pieniężne zgroma-
dzone przez niego na przedmiotowym 
rachunku, jako wyraźnie wyodrębnione 
spośród oszczędności znajdujących się 
na zwykłych rachunkach bankowych, 
nie zostaną zajęte w ramach egzekucji 
z wierzytelności z rachunku bankowe-
go. Oznacza to, że posiadacz rachunku 
rodzinnego będzie mógł swobodnie 
dysponować przechowywanymi na 
nim środkami, nawet w sytuacji gdy 
prowadzone będzie przeciwko niemu 
postępowanie egzekucyjne. Wpłaty na 
rachunek rodzinny będą bowiem przyj-
mowane wyłącznie z rachunków ban-
kowych tych jednostek. Ich numery 
będą ustalane w oparciu o wydane przez 
przedmiotowe jednostki zaświadczenia, 
które zostaną następnie dołączone do 
umowy. Dlatego, przed podpisaniem 
umowy rachunku rodzinnego nie-
zbędne będzie uzyskanie od właściwej 
jednostki odpowiedniego zaświadcze-
nia. Ponadto, posiadaczem rachunku 
rodzinnego będzie mogła być tylko 
jedna osoba fizyczna.

Dodatkowo, zgodnie z nowymi 
przepisami, otwarcie i prowadzenie ra-
chunku rodzinnego oraz wypłaty z tego 
rachunku w banku, w którym rachunek 
będzie prowadzony, będą wolne od ja-
kichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie 
będzie także uprawniony, aby pobierać 
opłaty czy prowizje za wydanie instru-
mentu płatniczego do rachunku ro-
dzinnego, jego miesięczne utrzymanie 
oraz wypłaty z wykorzystaniem tego 
instrumentu przy użyciu bankoma-
tów banku, w którym rachunek będzie  
prowadzony.

Ustawa nie wprowadza obowiązku 
zawarcia umowy rachunku rodzinnego, 
niemniej jednak w interesie klienta 
banku powinno leżeć założenie takiego 
rachunku, z uwagi na pewność zabez-
pieczenia środków. Na rachunek ro-
dzinny będą bowiem wpływały wyłącz-
nie wpłaty z rachunków wskazanych  
w umowie. Natomiast w przypadku doj-
ścia kolejnego świadczenia przez osobę, 
która pobiera świadczenie z programu 
„Rodzina 500+”, prawdopodobnie ko-

Dokończenie na str. 13
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Orientacja przestrzenna (kierunkowa) to 
umiejętność określania lewej i prawej strony 
w schemacie własnego ciała oraz w przestrze-
ni. To również zdolność określania stosunków 
między przedmiotami oraz orientowania się 
w schemacie ciała u osoby znajdującej się na-
przeciwko. Orientacja przestrzenna związana 
jest z procesami takimi jak: percepcja wzro-
kowa, słuchowa, czuciowa czy uwaga. Pra-
widłowa orientacja jest efektem współpracy 
kilku kanałów zmysłowych, przede wszyst-
kim: wzrokowego, słuchowego, dotykowego, 
kinestetycznego.

Orientacja w przestrzeni jest warunkiem 
dobrego funkcjonowania dziecka w otacza-
jącej rzeczywistości i stanowi bardzo waż-
ny element w edukacji, a więc powinna być 
kształcona na długo przed rozpoczęciem syste-
matycznej nauki w szkole. Problemy ze sche-
matem ciała i orientacją przestrzenną mogą 
wynikać z dysleksji rozwojowej, szczególnie  
z jednego z jej typów – tzw. dysleksji wzroko-
wej (zaburzenie rozwoju funkcji wzrokowych 
i wzrokowo-przestrzennych), są również osią 
zaburzeń określanych jako dyspraksja (prob-
lem z planowaniem i wykonaniem złożonych 
zadań ruchowych). Uczniowie z tego typu 
zaburzeniami będą mieli trudności w szeroko 
rozumianej orientacji przestrzennej.

Najczęstszymi objawami wskazującymi 
na zaburzenia w schemacie ciała i orientacji 
przestrzennej są np.: brak zdecydowania we 
wskazywaniu poszczególnych części ciała; 
mylenie kierunków góra – dół, do siebie – od 
siebie, z tyłu – z przodu; mylenie stron prawa 
– lewa; trudności w wykonywaniu poleceń 
zawierających przyimki określające stosunki 
przestrzenne (np. nad, pod, obok, w, za, przed, 
od, do); nieprawidłowe planowanie układów 
przestrzennych i na płaszczyźnie; niechęć 
do zabaw konstrukcyjnych; problemy z za-
pamiętaniem miejsca; błędy w rozumieniu 
pojęć określających stosunki czasowe i pojęć 
dotyczących stopnia pokrewieństwa pomię-
dzy członkami rodziny wielopokoleniowej. 

Ponadto dzieci, u których orientacja 
kierunkowa jest nieukształtowana lub 
nieutrwalona mogą napotkać trudności:
– w pisaniu – elementy pisma lustrzanego; 

mylenie liter i ich kształtów, które różnią 
się ukierunkowaniem, np. b – p – g – d, u 
– n, m – w, s – z, mylenie liter z liczbami, 
np. 3 – E, S – 5; zamiana kolejności liter  
w wyrazach, wyrazów w zdaniu i cyfr  
w liczbach wielocyfrowych; opuszczanie 
końcówek w wyrazach, a nawet całych 
wyrazów; pomyłki w zapisie liczb i wy-
razów w słupkach i tabelkach; niewłaści-
we rozplanowanie znaków graficznych 
w zeszycie; mylenie kierunku zapisu; zły 
wybór linijek w zeszycie; niewłaściwe roz-
mieszczenie zapisu na stronach zeszytu; 

– w czytaniu – mylenie znaków graficznych; 
przestawianie kolejności liter, sylab 
– zniekształcając brzmienie wyrazów; 
gubienie się w tekście, przeskakiwanie, 
opuszczanie linijek tekstu lub całych 
jego partii; mylenie kierunku czytania; 

– w rysowaniu – zmiany kierunku (np.: ryso-
wanie szlaczków od strony prawej do le-
wej, rysowanie linii pionowych z dołu do 
góry, a kolistych ruchem zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara); nieprawidłowe 
odwzorowywanie kształtów geometrycz-
nych; zakłócenia proporcji elementów; 
niewłaściwe rozplanowanie w przestrzeni 
(rysunki chaotyczne i bezładne); rysunki 
postaci ludzkiej uproszczone;

– w wypowiadaniu się – kłopoty z okre-
śleniem miejsca przedmiotów na ilu-
stracji i ich wzajemnych relacji;

– w innych przedmiotach szkolnych – sła-
ba orientacja na mapie; mylenie pojęć 
przestrzennych i geometrycznych; po-
myłki przy zmianie kierunku i miejsca 
w rzędzie oraz w szeregu; problemy ze 
zrozumieniem pojęć z zakresu grama-
tyki i ortografii.
Powyższe problemy mogą wpływać na 

tempo uczenia się języka polskiego, języ-

ka obcego, matematyki, geografii, fizyki 
oraz obniżać sprawność fizyczną. Mogą 
powodować niezrozumienie czytanego 
tekstu, a przez to niemożność nauczenia 
się czy zapamiętania zawartych w nim 
treści, zeszyty mają wygląd nieporządny  
i często błędnie jest to interpretowane 
jako niedbalstwo z winy dziecka.

Aby dziecko mogło uniknąć wyżej wy-
mienionych trudności należy już od 3 roku 
życia, przygotowywać go do rozumienia 
stosunków przestrzennych oraz określania 
kierunków w schemacie ciała i w przestrze-
ni. Ćwiczenia powinny stanowić dla dzie-
cka zabawę i służyć jednocześnie kształto-
waniu prawidłowych relacji pomiędzy nim 
a osobami dorosłymi i rówieśnikami.

U trzylatków należy kształtować świa-
domość schematu własnego ciała poprzez 
zachęcanie do współtworzenia schematu 
postaci człowieka za pomocą różnorodnych 
technik plastycznych, uświadamiać relacje 
pomiędzy własną osobą a otoczeniem. 

U czterolatków należy kształtować świa-
domość schematu własnego ciała, ale i dru-
giej osoby, zachęcać do tworzenia rysunku 
postaci – wskazywać na detale, części ciała, 
wdrażać do rozumienia i stosowania pojęć 
związanych z miejscem dziecka w przestrze-
ni i położeniem przedmiotów wokół niego.

Pięciolatków należy dodatkowo wdra-
żać do ujmowania właściwych proporcji 
na rysunku oraz zachęcać do wykonywa-
nia prostych poleceń związanych z poru-
szaniem się w przestrzeni.

U sześciolatków należy głownie kształ-
tować orientację w przestrzeni oraz wdra-
żać do pełnego rozumienia poleceń zwią-
zanych z poruszaniem się w określonych 
kierunkach. Sześciolatki powinny określić 
miejsce drugiego człowieka w przestrze-
ni oraz miejsca przedmiotów względem 
własnej osoby i innych obiektów.

ANNA ZYNEK
Psycholog

nieczne będzie podpisanie stosownego 
aneksu, uwzględniającego dodatkowy 
numer rachunku.

Opłaty przy rachunku rodzinnym:
• 0 zł za otwarcie rachunku rodzinnego
• 0 zł za prowadzenie rachunku
• 0 zł za wypłaty pieniędzy w oddziale

• 0 zł za wydanie karty do konta rodzin-
nego

• 0 zł za bankomaty banku, w którym po-
siadamy rachunek

Opracowanie: StaniSław GąSiOr
Powiatowy rzecznik Konsumentów 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
przyjmuje konsumentów w Starostwie 
Powiatowym przy ul. Kochanowskiego 
28, w pokoju nr 15 w dniach:
poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
wtorek, czwartek: godz. 9.00 – 15.30 
e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl
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9 października w gminie Garbatka-
Letnisko odbyły się uroczyste obchody 
upamiętniające Bitwę pod Anielinem-
Laskami. Uroczystości rozpoczęły się 
pod Mauzoleum Legionistów w Żyt-
kowicach polową mszą świętą w in-
tencji poległych, którą odprawili pro-
boszcz parafii pw. św. Maksymiliana 
Kolbe w Bogucinie ks. Bogdan Piwko 
oraz wikariusz parafii pw. Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny w Gar-
batce-Letnisko ks. Łukasz Bociek. 
W Eucharystii wzięły udział lokalne 
władze samorządowe, parlamentarzy-
ści, poczty sztandarowe, przedstawi-
ciele organizacji i instytucji, uczniowie 
oraz społeczność lokalna. Rangę na-
bożeństwa podkreślała orkiestra woj-
skowa oraz udział żołnierzy kompanii 
honorowej. Licznie przybyłych gości 
przywitał Wójt Robert Kowalczyk, 
następnie miał miejsce uroczysty 
Apel Poległych oraz złożenie kwiatów 
pod pomnikiem przez poszczególne 
delegacje.

Dalsza część uroczystości mia-
ła miejsce na polach w miejscowości 
Brzustów, tam mogliśmy zobaczyć 
widowisko historyczne zaprezentowa-
ne przez ponad 100 rekonstruktorów. 
W bardzo realistyczny sposób przed-
stawili oni bitwę, która miała miej-
sce w dniach 22 – 26 października 
1914 roku. Warto pamiętać, że bitwa ta 
była największym polem walki Legio-
nów Polskich na terenie gminy Garbat-
ka-Letnisko, można ją nazwać Bitwą 
trzech Marszałków Polski: Józefa Pił-
sudskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego 
oraz Michała Roli-Żymierskiego.

Podczas uroczystości zgromadzeni 
widzowie, na zainstalowanych tele-
bimach, mogli obejrzeć dwie insceni-
zacje filmowe upamiętniające walki 
z okresu I Wojny Światowej oraz po-
słuchać pieśni żołnierskich. Wszystko 
to wprowadziło przybyłych w specy-
ficzny, sentymentalny nastrój tamtych 
dni i lat. Uroczyste obchody zakończy-
ło wspólne ognisko.

KinGa KOwaLCZYK

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Z okazji Dnia Seniora Wójt Gminy 
Garbatka-Letnisko i Stowarzyszenie „Ak-
tywni 50 plus” 7 października w budynku 
świetlicy gminnej zorganizowali spot-
kanie, w którym uczestniczyli seniorzy 
– mieszkańcy gminy, Wicestarosta Po-
wiatu Kozienickiego Krzysztof Stalmach, 
przedstawiciele władz gminnych, Prze-
wodniczący Rady Gminy Garbatka-Letni-
sko Włodzimierz Mazur oraz członkowie 
Stowarzyszenia „Aktywni 50 plus”.

Przedstawicielki Stowarzyszenia Teresa 
Bęczkowska i Teresa Wołos zaproponowały 
obecnym na Gminnym Dniu Seniora nową 
metodę leczenia – ŚMIECHOTERAPIĘ. 
Wskazały, na zapiski w starej literaturze, 
że kto się śmieje ten żyje dłużej. Spotkanie 
uświetnił występ „Kabaretu z różą” z Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Starachowi-
cach, który swoim programem dostarczył 
dużo pozytywnych wzruszeń. Humor, 
dowcip, energia aktorów – seniorów stała 
się zapewne inspiracją dla wszystkich, jak 
przeżyć radośnie złotą jesień życia.

Podczas dalszej części wieczoru nie obyło 
się bez pełnych humoru anegdot, humoresek, 
i wreszcie zabawy w rytmie lat siedemdzie-
siątych, kosztowania smakołyków przygo-

towanych przez członków stowarzyszenia 
„Aktywni 50 plus”. Wszystkie panie, a także 
panowie uczestniczący w ŚMIECHOTERA-
PII otrzymali starannie przygotowaną receptę 
na długie i radosne życie z takimi oto ważny-
mi zaleceniami do zastosowania na” cito”:
1. O każdej dnia i roku porze zawsze

uśmiechaj się, seniorze.
2. Każdego ranka, gdy tylko wstaniesz –

wpierw gimnastyka, potem śniadanie.
3. Fatygi na to nigdy nie żałuj i na dzień 

dobry
żonkę ucałuj.

4. Jeśli ci własne zdróweczko w cenie, to

już od dzisiaj porzuć palenie.
5. Nawet i lekarz z doświadczeń radzi

przejażdżka na rowerze ci nie zawadzi.
6. Posłuchaj starszych kolegów nauki:

patrz na kobiety jak na dzieła sztuki.
7. Pogoń i wyścig pozostaw chartom.

Zdrowiem za pośpiech płacić nie warto.
8. Pozostaw innych problemów szereg i na

codzienny wyrusz spacerek.
9. Jeżeli w diecie przesadzisz odrobinkę –

połknij natychmiast witaminkę.
10. Powtarzaj zawsze „spoko, człowieku”,

A sędziwego dożyjesz wieku.
tErESa BĘCZKOwSKa

13 października 2016 r. święto-
waliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 
O godzinie 10.00 odbyła się uroczysta 
akademia, w której uczestniczyli ucz-
niowie klas I – IV. Dzieci dla swoich 
nauczycieli recytowały wiersze, śpie-
wały piosenki, wręczały kwiaty i laur-
ki z podziękowaniami za trud włożony 
w wychowanie i nauczanie. Ważnym 
momentem akademii była uroczystość 
pasowania na ucznia.

Pierwszoklasiści w obecności swo-
ich rodziców złożyli ślubowanie i zostali 
włączeni w poczet uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Garbatce – Let-
nisku. Aktu pasowania dokonała dyrektor 
Agnieszka Babańca, dotykając symbo-
licznie wielkim ołówkiem ramienia ucz-
nia, pogratulowała uczniom klas pierw-
szych i ich rodzicom.

O godzinie 11.30 rozpoczęła się 
uroczystość, w której uczestniczyli 
uczniowie klas starszych szkoły pod-
stawowej i uczniowie gimnazjum. 
Obchody Dnia Edukacji Narodowej 
uświetnili swoją obecnością Wójt 
Gminy Garbatka – Letnisko Robert 
Kowalczyk, ksiądz kanonik Augustyn 
Rymarczyk, emerytowani nauczyciele 
oraz przedstawiciele Rady Rodziców. 
W tym szczególnym dniu Wójt Gminy 

Robert Kowalczyk za pracę dydaktycz-
ną i wychowawczą nagrodził dyrektor 
Agnieszkę Babańcę, wicedyrektor 
Ewelinę Piecyk – Kowalską oraz na-
uczycieli: Mariolę Nowakowską i To-
masza Krekorę. Następnie nagrody 
Dyrektora Szkoły wręczyła  dyrektor 
Agnieszka Babańca. Po zakończeniu 
części oficjalnej rozpoczęła się część 
artystyczna. Uczniowie zorganizowali 

Galę Róż Garbatki – Letnisko. Prze-
brani za sławne osoby wręczali peda-
gogom róże w różnych kategoriach. 
Galę uprzyjemniał występ chóru szkol-
nego prowadzonego przez Dariusza 
Rodakowskiego.

Swoimi wystąpieniami uczniowie pięk-
nie wpisali się w obchody święta polskiej 
oświaty – Dnia Edukacji Narodowej.

anEta łaZUK
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W poniedziałek 3 października 
2016 roku Pani Stefania Kulik obcho-
dziła setne urodziny! Z tej okazji ro-
dzina Pani Stefanii przygotowała przy-
jęcie, w którym uczestniczyła liczna 
rodzina Jubilatki oraz zaproszeni go-
ście, w tym Wójt Gminy Głowaczów 
Józef Grzegorz Małaśnicki, Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Stanisława 
Okrój, Kierownik Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Ko-
zienicach Mirosława Romanowska, 
a także pracownik KRUS Kozienice 
Anna Ałdaś.

Wójt wręczył Jubilatce list gratula-
cyjny oraz złożył życzenia. Następnie 

goście przekazali Pani Stefanii kwiaty 
oraz upominki. Był także specjalnie na 
tą okazję przygotowany tort. Następnie 
przy akompaniamencie syna Pani Ste-
fanii – Czesława wszyscy zebrani od-
śpiewali 200 lat!

Spotkanie upłynęło w miłej, rodzin-
nej atmosferze i było okazją do pozna-
nia życiorysu Jubilatki. Pani Stefania 
Kulik mieszka w Gminie Głowaczów 
od urodzenia, jest wdową od 2000 
roku, urodziła piątkę dzieci, ma sied-
mioro wnucząt, dwanaścioro prawnu-
cząt i dwie praprawnuczki. Otoczona 
jest troskliwą opieką swojej rodziny.

MiCHaLina wOLSKa

13 października 2016 roku w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących w Brzózie 
odbyła się akademia z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. Wspólną uroczystość 
ZSO i PP  uświetnili swoją obecnością 
Józef Grzegorz Małaśnicki –Wójt Gminy 
Głowaczów i Hubert Czubaj – Przewod-
niczący Rady Gminy Głowaczów. 

Dyrektor ZSO w Brzózie w swo-
im wystąpieniu stwierdził że, Dzień 
Edukacji Narodowej to nasze wspól-
ne święto, wszak edukacja to nie tyl-
ko nauka, to dostrzeganie potrzeb in-
nych i wychodzenie im naprzeciw, to 
kształtowanie postaw szlachetnych, to 
kształcenie w kierunku rozwoju naj-
lepszych ludzkich wartości. To świę-
to zarówno Wója i pracowników UG 
w Głowaczowie zajmujących się oświa-
tą, to święto radnych Rady Gminy bo 
bez ich wsparcia, a przede wszystkim 
zrozumienia, niemożliwy byłby roz-
wój naszej szkoły, to święto rodziców, 
którzy są pierwszymi nauczycielami 
swojego dziecka. DEN to taki dzień 
w którym przypominają sobie wszyscy 

że, szkoła jest częścią naszego życia 
codziennego. Wśród wielu autorytetów 
większość legła w gruzy w ostatnich 
latach. Nie ma autorytetów w świecie 
zdominowanym przez telewizję, media, 
internet. Dlatego wszyscy musimy pod-
jąć trud odbudowywania autorytetów, 
autorytetu szkoły, nauczyciela u tych 
najmłodszych i starszych, musimy sami 
stać się wzorami zachowań i postaw. 
Wszak Papież Jan Paweł II, którego 
nie sposób dzisiaj nie wspomnieć bo 
to największy z naszych nauczycieli 
powiedział „miarą wartości człowieka 
jest to, co jest on w stanie dać innym.

Uczniowie, pod kierunkiem Mar-
leny Korcz i Agnieszki Zubrzyckiej, 
przygotowali krótkie przedstawienie. 
Oprawę muzyczną przygotował Kon-
rad Kacprzyk wraz z chórem szkolnym. 
Podczas uroczystości swoje zdolności 
artystyczne zaprezentowały również 
przedszkolaki pod kierunkiem Hali-
ny Porczyńskiej. Pracownicy, emeryci 

i zaproszeni goście otrzymali laurki 
z życzeniami i podziękowaniami za 
całoroczną pracę z dziećmi i mło-
dzieżą. Dyrektor ZSO w Brzózie Da-
riusz Pronobis i Dyrektor Przedszkola 
w Brzózie Teresa Bitner złożyli życze-
nia swoim pracownikom oraz wręczyli 
nagrody. 

Na zakończenie uroczystości życzenia 
złożyli Wójt Gminy Głowaczów – Józef 
Grzegorz Małaśnicki, wręczając nagrody 
dyrektorom ZSO i PP w Brzózie, Prze-
wodniczący Rady Gminy Głowaczów 
– Hubert Czubaj, który przekazał na ręce 
dyrektora nietypowy prezent – własny 
wypiek, Prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Kozienicach – Dorota Ku-
rzawa oraz – przedstawicielki Rady Ro-
dziców przy ZSO w Brzózie, które wrę-
czyły drzewko sosny na ręce dyrektora 
szkoły.

DARIUSZ PRONOBIS
Dyrektor ZSO w Brzózie
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„Wolności oddać nie umiem” – pod 
takim hasłem 10 października 2016 r. 
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Głowaczowie odbył się nietypowy 
koncert, w którym uczestniczyli ucznio-
wie klas szóstych szkół podstawowych 
i klas I – III gimnazjum.

Wystąpił Gabriel Fleszar – wokalista 
o charyzmatycznym głosie, autor tekstów, 
znakomity gitarzysta. Spotkanie oprócz cha-
rakteru czysto muzycznego, poruszało prob-
lemy związane z profi laktyką uzależnień. 
Recital był przeplatany opowieściami z życia 
piosenkarza oraz jego znajomych uzależnio-
nych od narkotyków, alkoholu, dopalaczy.

Na początek artysta zaśpiewał swój naj-
większy przebój „Kroplą deszczu”. Potem 
wykonał utwory nie tylko z własnego reper-
tuaru, ale także z repertuaru innych artystów, 
kończąc piosenką Chłopcy z palcu broni 
„Kocham wolność”. Przekonywał młodzież 
do życia wolnego od nałogów. Podzielił się 
opowieściami o ludziach uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych, których spot-

„Czysta Radomka” – pod takim ha-
słem 21 września odbył się nietypowy 
spływ kajakowy rzeką Radomką. Organi-
zatorami tego przedsięwzięcia byli: Prze-
wodniczący Rady Gminy Głowaczów 
– Hubert Czubaj, Firma Biver, zajmująca 
się wypożyczaniem kajaków oraz wycho-
wawcy i uczniowie klas trzecich gimna-
zjum ZSO w Brzózie.

Akcja rozpoczęła się w Brzózie przy 
moście drogowym na ul. Wareckiej. Na 
wodzie znalazło się trzynaście kajaków 
dwuosobowych, trasa liczyła 16 kilome-
trów i zakończyła się w Ryczywole.

Uczestnicy podczas spływu nie tyl-
ko podziwiali walory przyrodnicze, ale 
przede wszystkim sprzątali koryto rzeki 
i jej brzegi. Każdy uczestnik wyposażony 
został w worki na śmiecie i jednorazo-
we rękawice ochronne. Młodzież bardzo 
sprawnie przebyła całą trasę, wyławiając 
pozostawione przez turystów śmiecie – 
plastikowe i szklane butelki, reklamówki, 
pojemniki oraz aluminiowe puszki.

Wszyscy przy tym świetnie się bawili, 
choć warunki bywały różne. Nie obyło się 
bez chlapania dość zimną wodą i wzajem-
nej pomocy.

Dopełnieniem spływu było wspólne 
ognisko. Pieczone kiełbaski zrekom-
pensowały trudy kajakowej wyprawy 
i przemoczone ubrania. Na zakończenie 
imprezy jej uczestnicy otrzymali dyplo-

kał na swojej drodze. Poruszające historie 
Mai, czy „Zagana” pokazywały, jak tragicz-
ne mogą być konsekwencje uwikłania się 
w uzależnienie od narkotyków, alkoholu, 
leków. Przestrzegał młodzież przed podej-
mowaniem niewłaściwych decyzji, zachę-
cał do nieulegania namowom innych oraz 
do życia zgodnego z własnymi dewizami 

my z podziękowaniami za udział w akcji 
„Czysta Radomka”.

Wrażenia, jakie zrobiła na młodzieży 
ta wycieczka pozostaną w pamięci przez 
długi czas. Spływ sprawił, że uczniowie 
zadeklarowali, iż wrócą tutaj wiosną.

DONATA wOLSKa-FrąCZYK
ZSO w Brzózie

i wartościami.
Sądząc po reakcjach uczniów taka 

forma profi laktyki sprostała ich oczeki-
waniom. Koncert został sfi nansowany ze 
środków gminnego programu profi laktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych oraz przeciwdziałania narkomanii.

JUStYna BOJarSKa – SiĘBOr

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich przyjaciół oraz sympatyków
Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie na uroczystą Mszę Świętą,

która odbędzie się 29 października 2016 roku o godzinie 14.00
w kościele parafi alnym pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie.

Msza zostanie odprawiona w intencji strażaków, którzy w tym roku
świętują 120-lecie powstania OSP w Głowaczowie.

Podczas Mszy poświęcony zostanie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
dla OSP w Głowaczowie – wartość ok. 850.000 zł.
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10 października 2016 r. w Biblio-
tece Publicznej Gminy Gniewoszów 
odbył się wieczór poetycko – wspo-
mnieniowy o życiu i twórczości poetki 
Marii Konopnickiej. Choć za oknem 
był szary, pochmurny dzień to w bi-
bliotece przy ciepłym świetle świec, 
pięknie zabrzmiała poetyckość wierszy 
Marii. Panie w stylowych  kapeluszach 
i eleganckich strojach, by choć trochę 
poczuć się, jak na początku XX wieku, 
z przejęciem, wzruszeniem i liryzmem 
zaprezentowały kilkanaście wierszy.

W rolę Marii wcieliła się uczennica 
Publicznego Gimnazjum w Gniewo-
szowie – Katarzyna Olejarz. Piękne 
wiersze poetki przedstawili członko-
wie Klubu Seniora „Zawsze Aktyw-
ni”: Helena Baran, Ewa Maurer, Anna 
Fotyga, Danuta Błażyńska, Krystyna 
Szewczyk, Ryszard Szewczyk, Ryszar-
da Tyburcy, Wojciech Szczepaniak oraz 
Stanisława Bachanek, a także uczenni-
ce gimnazjum: Aleksandra Gołda, Ju-
lia Ząbek oraz Andżelika Banaś, któ-
re zostały przygotowane przez Edytę 
Dajek.

Na zakończenie wszyscy wspólnie za-
śpiewali pieśń patriotyczną pod tytułem 
„Rota”. Przy słodkim poczęstunku długo 
wspominano wiersze Marii zapamiętane 
ze szkolnych lat.

DanUta BłaŻYŃSKa

W środę 5 października uczestnicy wy-
cieczki mimo nieciekawej aury udali się 
do Kozłówki. Na początku obejrzeli eks-
ponaty zgromadzone w powozowni, na-
stępnie zwiedzili wystawę „Socrealizmu”, 
wspominając z nostalgią tamte lata.

Kolejnym punktem programu było 
zwiedzanie pałacu, którego wyposaże-
nie w 80% zachowało się z czasów, gdy 
mieszkali w nim ostatni hrabiowie. Zwie-
dzający podziwiali wspaniałe wnętrza, 
piękne sztukaterie, oryginalne obrazy. 
Przeglądali się w kryształowych lustrach 
i z zainteresowaniem oglądali przedmioty 
codziennego użytku. Z ciekawością słu-
chali historii pałacu i rodu Zamoyskich. 
Zachwytom nie było końca, pozostał tyl-
ko lekki niedosyt, że zwiedzanie nie trwa-
ło dłużej.

Niestety nie udało się skorzystać 
z relaksu na terenie pięknie utrzymane-
go parku z powodu ciągle padającego 

deszczu, ale mimo wszystko uczestni-
cy wycieczki wrócili do Gniewoszowa 

ze śpiewem na ustach.
DanUta BłaŻYŃSKa

GMINA GNIEWOSZÓW
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11 września na terenie gminy Gra-
bów nad Pilicą z inicjatywy dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
76 Pułku Piechoty w Augustowie Sła-
womira Madeja, Proboszcza parafii 
pod wezwaniem Matki Boskiej Często-
chowskiej w Bożem Księdza Kanonika 
Czesława Brudka oraz Nadleśnictwa 
Dobieszyn odbyły się uroczystości 
związane z upamiętnieniem 77 rocznicy 
walk 76 Lidzkiego Pułku Piechoty im. 
Ludwika Narbutta z Grodna z Niem-
cami w czasie kampanii wrześniowej 
12 września 1939 roku. Obchody rocz-
nicy rozpoczęły się uroczystą mszą 
świętą w intencji niedawno zmarłe-
go Kazimierza Stępnia – kronikarza 
76 Lidzkiego Pułku Piechoty z Grodna, 
projektanta sztandaru Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Augustowie oraz jej 
wielkiego przyjaciela.

Kazimierz Stępień urodził się 
14 kwietnia 1923 roku w Grodnie 
z ojca Konstantego i matki Kamili 
z domu Żelechowskiej. Dzieciń-
stwo spędził w Grodnie. Tam zasta-
ła go wojna i okupacja sowiecka. 
W 1940 roku jako siedemnastoletni 
chłopiec nielegalnie, nie bez przykrych 
przygód wraz z matką przekroczył gra-
nicę pod Małkinią, rozdzielającą zie-
mie polskie okupowane przez sowietów 
i Niemców i zamieszkał we wsi Łęki 
Królewskie koło Piotrkowa Trybunal-
skiego. W 1943 i 1944 roku przebywał 
w przymusowym obozie pracy w Kalet-
niku koło Koluszek, należącym do nie-
mieckiej organizacji Baudienst, gdzie 
wraz z innymi junakami zajmował się 
budową nasypu kolejowego. Po roz-
biciu obozu 23 lipca 1944 roku przez 
partyzantów z oddziału AK porucznik 
Sama powrócił do miejsca zamieszka-
nia. Od sierpnia 1944 roku jako żoł-
nierz AK ps Dziwak należał do plutonu 
odbioru zrzutów, który współpracował 
z oddziałem Burza w akcjach przyjmo-
wania zrzutów zaopatrzenia dla Armii 
Krajowej. W szczególności uczest-
niczył w znanym podwójnym zrzucie 
w dniu 16 października 1944 roku, kie-
dy to oprócz zaopatrzenia zrzucono 
w sumie 12 skoczków „cicho-
ciemnych”. Po wojnie w grudniu 
1948 roku wstąpił w związek małżeński 
ze Stanisławą Nalbach. Podjął pracę 
w Fabryce Samochodów Osobowych 
na Żeraniu. Zamieszkiwał początkowo 
w Wesołej koło Warszawy, a następnie 
w Warszawie. W 1956 roku zatrudnił 

się w Zakładach Mechanicznych Ursus 
jako specjalista od inwestycji. Jedno-
cześnie studiował mechanikę na Poli-
technice Warszawskiej, gdzie uzyskał 
tytuł inżyniera. Ostatnią część życia 
zawodowego przepracował w war-
szawskiej firmie Promasz. Po przejściu 
na emeryturę z własnej inicjatywy pod-
jął się funkcji kronikarza 76 Pułku Pie-
choty z Grodna. Poświęcał wiele cza-
su na gromadzenie informacji na ten 
temat. W tym celu nawiązał kontakty 
z osobami zamieszkującymi na tere-
nach przez które przechodził 76 Pułk 
Piechoty we wrześniu 1939 roku: 
Milejów, Longinówka, Boże, Augu-
stów. Przyjaźnił się także z oficerami 
76 Pułku Piechoty: pułkownikiem Ja-
nem Sadowskim i majorem Tadeuszem 
Kołątajem. Był autorem i współauto-
rem różnych projektów; między innymi 
modernizacji pomnika żołnierzy pole-
głych w 1939 roku w Milejowie, krzy-
ża Golgota Wschodu w Bożem, kopii 
sztandaru 76 Pułku Piechoty. Sztan-
daru Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Augustowie. Był członkiem Związ-
ku Kombatantów RP i BWP. Działał 
aktywnie w Stowarzyszeniu Grodnian 
im. Elizy Orzeszkowej piastując funk-
cję wiceprezesa. Pisał wiersze. Niektó-
re były publikowane. Był autorem słów 
pieśni Kresowianka, do której muzy-
kę napisał Wiktor Adamowicz. Zmarł 
15 sierpnia 2016 roku. (na podstawie 
opracowania Cezarego Stępnia)

Na zakończenie mszy świętej głos 
zabrała Weronika Sebastianowicz 
– major Wojska Polskiego, żołnierz 
AK pseudonim ,,Różyczka”, pre-
zes Stowarzyszenia AK na Białorusi. 
W krótkim przemówieniu przedstawiła 
swój życiorys oraz sytuację Stowarzy-
szenia byłych Żołnierzy Armii Kra-
jowej na Białorusi. Jan Chryzostom 
Czachowski, emerytowany Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Dobieszyn w kilku 
słowach przybliżył zebranym wydarze-
nia tamtych dni, bitwy z 12 września 
1939 roku: 76 Pułk Piechoty z Grodna – 
patron PSP w Augustowie, został utwo-
rzony w 1918 roku. Jego pierwotna na-
zwa to Lidzki Pułk Strzelców. Dowódcą 
pułku od czerwca 1922 roku był kapi-
tan Wilhelm Zagórski. Po zakończeniu 
I wojny światowej pułk prowadził 
działalność nie tylko żołnierską. Zaj-
mował się również zwalczaniem anal-
fabetyzmu, szerzeniem wiedzy rolni-
czej, organizacją teatrów żołnierskich, 

kształtowaniem postaw obywatelskich. 
W 1932 roku pułk przyjął imię Ludwika 
Narbutta – wodza powstania stycznio-
wego na Litwie w 1863 roku, nawią-
zując w ten sposób do tradycji walk 
narodowych i powstańczych. Nadszedł 
rok 1939. W skład 76 Pułku Piecho-
ty wchodziły 4 bataliony należące do 
Grodzieńskiej 29 Dywizji Piechoty. 
Trzeci batalion 12 września 1939 roku 
stoczył bitwę w lasach koło Augusto-
wa i Matyldzina. Poległo 64 żołnierzy, 
a 200 zostało rannych. Wielu żołnierzy 
z rozbitego Pułku brało udział w wal-
kach we Francji, Tobruku i Monte Cas-
sino. Po walecznym 76 Pułku Piechoty 
zostały nie tylko wspomnienia, Pułk 
bezsprzecznie zapisał swoją obecność 
w historii Polski, a kontynuację wal-
ki z wrogiem przejął 76 Pułk Armii 
Krajowej.

W drugiej części uroczystości ucz-
niowie, zaproszeni goście, nauczyciele, 
przedstawiciele rodziców, przy obecno-
ści pocztów sztandarowych z zaprzy-
jaźnionych szkół i instytucji: PSP im. 
Dionizego Czachowskiego w Stromcu, 
PSP im. Ks. Kazimierza Kniedziałkow-
skiego w Dobieszynie, PSP im. Armii 
Krajowej w Bożem, PG im. Władysława 
Andersa w Grabowie nad Pilicą, Nad-
leśnictwa Dobieszyn oraz OSP Augu-
stów, przy mogile w lesie pod Matyldzi-

Dokończenie na str. 21

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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nem oddali hołd poległym żołnierzom 
z 76 PP. Uroczysty apel poprowadziła 
Anna Woźniak nauczycielka języka pol-
skiego z tutejszej szkoły. Modlitwy za 
poległych żołnierzy odmówiła wspól-
nie z zebranymi Agnieszka Sołtykie-
wicz katechetka szkoły w Augustowie. 
W części artystycznej, przy mogile, 
uczniowie pod kierunkiem nauczycie-
la muzyki Zbigniewa Białkowskiego 
śpiewali, przy akompaniamencie gitary 
i harmonijki ustnej, piosenki żołnier-
skie. Następnie uroczystość złożenia 
kwiatów i zapalenia zniczy przenio-
sła się pod mogiłę poległych żołnierzy 
76 PP w lasach Bud Augustowskich.

Uroczystości zakończył poczęstunek 
przygotowany przez rodziców uczniów. 
Gościem honorowym była pani Stanisła-
wa Stępień, żona niedawno zmarłego Ka-
zimierza Stępnia kronikarza 76 Lidzkiego 
Pułku Piechoty z Grodna oraz ich dzieci. 
To dla nas ogromny zaszczyt, że mogli-
śmy gościć rodzinę przyjaciela szkoły.

Była to niewątpliwie również dobra 

Jedenasty października był w Pub-
licznej Szkole Podstawowej im. Żoł-
nierzy Polskich spod Monte Cassino 
w Grabowie nad Pilicą dniem szczegól-
nym – szczególnym zwłaszcza dla sie-
demnaściorga uczniów klasy pierwszej, 
którzy właśnie tego dnia przeżyli uroczy-
stość Ślubowania i Pasowania Pierwszo-
klasistów. Uczniowie do tej uroczystości 
przygotowywali się od kilku tygodni 
ucząc się wierszy, piosenek, dzielnie zno-
sząc trudy prób, a nad wszystkim czuwa-
ła wychowawczyni Teresa Lis.

Tego dnia już od rana w szkole pano-
wała świąteczna atmosfera. Uczniowie 
klasy pierwszej ubrani w stroje galowe, 
udekorowana sala gimnastyczna, przy-
gotowane przez rodziców smakołyki – 
a wszystko po to, by Ślubowanie wy-
padło jak najbardziej uroczyście. Uro-
czystość zaszczycili swoją obecnością 
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Euze-
biusz Strzelczyk, Ksiądz Proboszcz Jan 
Pękacz, Dyrektor Edyta Lusarczyk, 
Wicedyrektor Agnieszka Durajczyk, 
rodzice, nauczyciele, uczniowie klas 0 
– 3. Po krótkim występie, w niezwykle 
podniosłej atmosferze, w obecności ze-
branych, przed pocztem sztandarowym 
pierwszacy ślubowali być dobrym Pola-
kiem, godnie reprezentować swoją szko-

łę, swym zachowaniem i nauką sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom. Zgodnie 
z tradycją szkoły delegacja uczniów klasy 
pierwszej złożyła wiązankę kwiatów i za-
paliła znicze przed tablicą upamiętniającą 
Patrona naszej szkoły.

Na pamiątkę tego ważnego wydarze-
nia każde dziecko otrzymało okolicznoś-
ciowy dyplom. O świeżo „upieczonych” 
żakach pamiętali także starsi koledzy 
i koleżanki z klasy drugiej, którzy przy-
gotowali drobne upominki. Dzieci otrzy-
mały również prezenty ufundowane przez 

wójta i księdza proboszcza – za wszystkie 
bardzo serdecznie dziękujemy!

Ten dzień był bardzo miły i pełen nie-
zapomnianych wrażeń. Życzę wszyst-
kim pierwszoklasistom, by każdy dzień 
w naszej szkole dostarczał im wspania-
łych przygód z nauką oraz radosnych 
chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek 
i pracowników szkoły, a szerokie, piękne 
uśmiechy zawsze gościły na ich twarzach.

TERESA LIS
wychowawczyni klasy 1

Dokończenie ze str. 20

lekcja historii dla uczniów i licznie zebra-
nych w miejscu ostatniej bitwy żołnierzy 
z 76 Pułku Piechoty, a dla przedstawicieli 
rodzin żołnierzy chwila wzruszeń i refl ek-
sji osobistych.

Chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim współorganizatorom uro-
czystości. Dziękuję za przygotowanie 

oprawy artystyczno-wokalnej, pomoc 
w uporządkowaniu terenu wokół mogił, 
przygotowanie poczęstunku dla przyby-
łych gości. Ofi arowana bezinteresowna 
pomoc udowodniła, że mieszkańcy Au-
gustowa i okolicznych wiosek pamiętają 
i szanują poświęcenie żołnierzy 76 PP.

SławOMir MaDEJ
Dyrektor PSP w Augustowie
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Koncerty, spektakle teatralne, se-
anse kinowe, edukacja muzyczna, 
warsztaty dla dzieci i młodzieży, Uni-
wersytet Trzeciego Wieku dla senio-
rów. Od roku CKA tętni życiem kul-
turalnym.

– Trudno uwierzyć, że ten rok tak szyb-
ko minął. Budynek budził i nadal bu-
dzi ogromne zainteresowanie wśród 
mieszkańców i odwiedzających nas 
gości – mówi zarządzająca obiektem 
Elwira Kozłowska, dyrektor Kozie-
nickiego Domu Kultury.

7 października minął rok od uro-
czystego otwarcia  tego nowoczesnego 
obiektu w Kozienicach. Przypomnij-
my, że to właśnie tu swą siedzibę mają: 
Kozienicki Dom Kultury wraz z kinem 
i telewizją lokalną „Kronika Kozieni-
cka”, multimedialna Filia Biblioteki 
„Mediateka” oraz Szkoła Muzyczna. 

– Jest to architektoniczna perełka. Bu-
dynek bardzo nowoczesny, nie tylko 
z zewnątrz, ale także w środku. Za-
stosowano tu najnowsze rozwiązania 
techniczne, multimedialne, ekolo-
giczne – mówi dyrektor Kozłowska. 
– Jest to miejsce edukacji artystycz-
nej, organizacji wielu imprez kultu-
ralnych, edukacyjnych, koncertów, 
pokazów filmowych i teatralnych 
oraz funkcjonowania licznych kół 
zainteresowania – dodaje dyrektor.

W ciągu pierwszego roku oprócz 
cyklicznych zajęć prowadzonych przez 
wszystkie zlokalizowane w obiekcie 
placówki, odbyło się wiele innych 
ważnych wydarzeń, m.in. Uroczysta 

Sesja z okazji 25-lecia Samorządu Lo-
kalnego, konferencja samorządowców 
ziemi radomskiej. Na scenach sal, za-
równo kameralnej, jak i koncertowo-
kinowej, gościli znakomici artyści, 
m.in.: Krzysztof Kowalewski, Marta 
Lipińska, Joanna Żołkowska, Magdale-
na Zawadzka, Krystyna Tkacz. Oprócz 
spektakli teatralnych,  wystawiana była 
też opera „Cyrulik Sewilski”, zróżni-
cowane koncerty, m.in. w wykonaniu 
Grupy Mozarta, czy kozieniczanki-ak-
torki Karoliny Piechoty. Nie zabrakło 
też spotkań z ciekawymi ludźmi jak np. 
Szymon Hołownia, Dorota Stalińska 
czy Ilona Felicjańska.

Cały czas rośnie też zainteresowa-
nie ofertą zajęć przygotowywaną przez 
działające w Centrum placówki. I to za-
równo jeśli chodzi o młodzież, jak i se-

CKA MA JUŻ ROK!

niorów. Dobrze prosperuje kino, seanse 
cieszą się dużym zainteresowaniem ze 
strony widzów. Coraz więcej osób od-
wiedza także uruchomioną na parterze 
kawiarnię.

– Zarządzając domem kultury w Ko-
zienicach od niemal dziesięciu lat 
stwierdzić muszę, że otwarcie CKA 
dało możliwości, których mogą nam 
pozazdrościć nie tylko miasta porów-
nywalnej wielkości. Kozieniczanie 
otrzymali obiekt, który pełni nie tyl-
ko funkcję kultury, ale także sprzyja 
integracji i aktywizacji lokalnej spo-
łeczności miasta Kozienice oraz całe-
go subregionu radomskiego – mówi 
dyrektor Kozłowska. 

– Cieszę się, że kozieniczanie doceniają 
to co w sprawie kultury odbywa się 
w naszym mieście. Uczestniczą 
w licznych zajęciach i wydarzeniach 
oraz coraz częściej inicjują cenne sa-
modzielne przedsięwzięcia. Kultura 
duchowa jest doceniana i dostrzega-
na, a magnez CKA przyciąga miesz-
kańców, pobudza ich kreatywność 
i zachęca do wspólnego działania 
– zauważa E. Kozłowska.

Ofi cjalne obchody pierwszych uro-
dzin Centrum połączonych z pierwszy-
mi urodzinami kina odbyły się w CKA 
w niedzielę, 23 października. Na od-
wiedzających w tym dniu CKA czekały 
różnego rodzaju atrakcje, w tym pyszny 
tort. Każdy otrzymał także pamiątkowy 
upominek. 

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

GMINA KOZIENICE
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„20 LAT PARTNERSTWA GMINY KOZIENICE 
ORAZ GMINY ZWIĄZKOWEJ GÖLLHEIM”

OBCHODY OKOLICZNOŚCIOWE W WEITERSWEILER, 
VG GÖLLHEIM

W dniach 1 – 4 października br. de-
legacja Gminy Kozienice udała się, na 
zaproszenie burmistrza Gminy Związ-
kowej Göllheim Pana Steffena Antwei-
ler, na uroczystości z okazji obchodów 
20-tej rocznicy podpisania partnerskiej 
współpracy pomiędzy Gminą Kozieni-
ce oraz VG Göllheim. W spotkaniu tym 
uczestniczyli burmistrzowie zaprzy-
jaźnionych miast z Alzacji i Włoch, 
czteroosobowa delegacja z Ukrainy 
ze starostą zaprzyjaźnionego regionu 
Miżgiria i merem miasta, jak również 
wielu znamienitych gości reprezentu-
jących instytucje, gminy związkowe 
i szkoły.

Pierwszego dnia wizyty, po przyjeź-
dzie, odbyła się wspólna integracyjna 
kolacja gospodarzy z samorządowcami 
z Polski, Włoch i Ukrainy, natomiast drugi 
dzień poświęcony był zwiedzaniu regionu 
oraz miasta uzdrowiskowego Bad Dürk-
heim. Wieczorem miał miejsce wyjazd do 
Einselthum, zwiedzanie posiadłości win-
nej i próba wina. 

Dnia 3 października 2016 r. w Wei-
tersweiler, miejscowości w której 20 lat 
temu podpisano umowę o partnerskiej 
współpracy pomiędzy Gminą Kozieni-
ce i VG Göellheim odbyły się ofi cjalne 
uroczystości podczas której głos zabrali: 
burmistrz VG Göellheim – Pan Steffen 
Antweiler, burmistrz Gminy Kozieni-
ce – Pan Tomasz Śmietanka, starosta 
powiatu Donnersberg – Pan Winfried 
Werner, starosta powiatu kozienickiego 
– Pan Andrzej Jung, burmistrzowie za-
przyjaźnionych gmin z Niemiec, Włoch 
i Alzacji. Wszystkie przemówienia ce-
chowała troska o integrację europejską 
i zachowanie pokoju. Wyrażano w nich 
jednocześnie wolę dalszego zacieśniania 
współpracy. 

W ostatnim dniu wizyty goście 
z Polski i Ukrainy zapoznali się z funk-
cjonowaniem straży pożarnych w VG 
Göellheim. W godzinach przedpołudnio-
wych nastąpił wyjazd, goście z Ukrainy 
udali się do domu, natomiast delegacja 
Gminy Kozienice do Frankfurtu nad 
Menem, gdzie wspólnie z gospodarzami 
zwiedzili miasto. Po wspólnym obiedzie 
nastąpił transfer kozienickiej delegacji 
na lotnisko i w godzinach wieczornych 
odlot do Warszawy.

Wizyta w VG Göellheim miała waż-

ne znaczenie dla partnerskich kontak-
tów pomiędzy naszymi samorządami. 
Potwierdzono wolę dalszej współpracy, 
w tym także współpracy szkół. Wizyta 

była ważnym elementem integracji naro-
dów Europy.

wydział Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
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„Złote Gody” – to niezwykłe wydarze-
nie nie tylko dla Jubilatów, ale również 
dla ich rodzin i przyjaciół oraz całej spo-
łeczności gminy. To 50 lat nieprzerwane-
go, harmonijnego pożycia małżeńskiego. 
Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo 
to takie, które przetrwa wszystkie życio-
we zawieruchy, by po latach zyskać wza-
jemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.
Życie dwojga ludzi na przestrzeni 50 lat 
zapewne nie składa się tylko z dobrych, 
jasnych i szczęśliwych chwil. Prawdo-
podobnie wielokrotnie doświadcza się 
momentów zwątpienia, czy zniechęce-
nia. Jednak wzajemna miłość, szacunek, 
wierność dokonanemu wyborowi i posza-
nowanie dla wspólnie złożonej obietnicy 
– pozwalają te wszystkie przeciwności 
przezwyciężyć.

50 wspólnie przeżytych lat to wspa-
niały przykład do naśladowania dla 
dzieci, wnuków i wszystkich młodych 
małżeństw. Wieloletnie małżeństwo, 
wzajemne poszanowanie i przywiązanie 
świadczy o tym, że rodzina jest najważ-
niejszą wartością w życiu człowieka. To 

właśnie dlatego Jubileusz Złotych Godów 
cieszy się tak wielkim poważaniem i sza-
cunkiem społecznym.

23 września 2016 r. jedenaście par 
małżeńskich z terenu naszej gminy świę-
towało Złote Gody, czyli jubileusz pięć-
dziesięciolecia pożycia małżeńskiego. 
Z tej okazji w sali wystawowej Gminnej 
Biblioteki Publicznej – Centrum Kultu-
ry w Magnuszewie odbyło się uroczyste 
spotkanie dostojnych Jubilatów z wła-
dzami gminy Wójtem Markiem Drapałą 
i Przewodniczącym Rady Gminy Zbi-
gniewem Rybarczykiem. Wśród za-
proszonych gości byli również pro-
boszczowie parafi i w Magnuszewie 
i Mniszewie.

Uroczystego aktu dekoracji par mał-
żeńskich medalami nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
dokonał Wójt Marek Drapała. Jubila-
tom wręczono odznaczenia, pamiątkowe 
dyplomy oraz kwiaty. Ofi cjalna cześć 
uroczystości zakończyła się wspól-
nym grupowym zdjęciem oraz trady-
cyjną lampką szampana i kawałkiem 

nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie” 
A. Bekannte

weselnego tortu.
W tym wyjątkowym dniu Jubilatom 

towarzyszyli również najbliżsi. Dodatko-
wo klimat tej uroczystości umilił swym 
śpiewem zespół „Melodia”.

Jubileusz 50-lecia pożycia z małżeń-
skiego obchodziły następujące pary:
1. Marianna i Stanisław Boguccy
2. Leokadia i Kazimierz Kaszewiakowie
3. Stanisława i Mieczysław Kęsikowie
4. Halina i Zbigniew Kowalczykowie
5. Zofi a i Jan Kowalczykowie
6. Alina i Stanisław Krześniakowie
7. Leokadia i Jan Narojczykowie
8. Marianna i Stefan Siekowie
9. Janina i Tadeusz Sobotowie
10. Krystyna i Jan Szarkowie
11. Barbara i Wiktor Wolscy

Z okazji Jubileuszu 50-lecia poży-
cia małżeńskiego, życzymy Państwu, by 
Wasza miłość trwała jeszcze przez wiele 
szczęśliwych i pogodnych lat.

ELŻBiEta nOwCZYK
Zastępca Kierownika USC

GMINA MAGNUSZEW



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 2�

W czwartek 22 września w Skanse-
nie Bojowym I Armii Wojska Polskiego 
w Mniszewie, mogliśmy obserwować, 
jak ekipa fi lmowa Telewizji Polskiej rea-
lizowała zdjęcia do trailera serialu histo-
rycznego o Żołnierzach Wyklętych.

Jak nam powiedział producent seria-
lu Adam Sokołowski To zapowiedź du-
żej produkcji, która pełną parą ruszy na 
wiosnę 2017 roku. Zagrają w niej m.in. 
antoni Pawlicki, Michalina Olszańska 
i Marcin Czarnik. Serial będzie opo-
wiadał losy fi kcyjnego oddziału, który 
pozostał na Kresach Wschodnich („za 
kordonem”) i w obronie Polaków toczył 
walki z NKWD, następnie przedarł się na 
terytorium PRL, gdzie decyzją dowód-
cy został zdemobilizowany. Denuncjacje 
i aresztowania zmuszą jednak żołnierzy 
do ponownego przejścia do konspiracji 
i walki przeciw UB i KBW. Oddział prze-
chodzi na tzw. Ziemie Odzyskane – skąd 
bohaterowie przedostają się na Zachód, 
by dalej walczyć z komunizmem. Trai-
ler jest koprodukcją TVP i Narodowego 
Centrum Kultury.

Trailer miał premierę na antenach 
TVP1, TVP2, TVP Historia i TVP Info 
w dniach 30 września – 1 października, 
w czasie Festiwalu Filmowego NNW 

– Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci.
Zdjęcia na terenie naszej gminy trwa-

ły jeden dzień od wczesnych godzin ran-
nych, aż po późny wieczór. Realizowane 
były na terenie Skansenu, jak też na leś-
nych mokradłach. Obserwując trud wielo-
osobowej ekipy fi lmowej m.in. reżysera, 
scenarzysty, operatora, charakteryzatora 
i zaplecze, jakim musieli dysponować, 

29 września 2016 roku w sali koncer-
towo-kinowej Centrum Kulturalno-Ar-
tystycznego w Kozienicach odbył się XI 
Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiad-
nej Kozienice 2016. Udział w nim wzięły 
również seniorki pozostające pod opieką 
Gminnej Biblioteki Publicznej – Cen-
trum Kultury w Magnuszewie z zespołu 
wokalnego „Melodia”. Panie zaśpiewały 
dwa utwory: „Wieź mnie koniku” oraz 
„Zagraj mi muzyczko”. Zwłaszcza drugi 
utwór spotkał się z żywym zainteresowa-
niem publiczności licznie zgromadzonej 
w sali koncertowej CKA.

Już po raz jedenasty, zespoły z ca-
łej Polski, miały możliwość spotkać 
się i zaprezentować własne wykonania 
piosenek biesiadnych. Jest to okazja 
nie tylko do wspólnego śpiewania, ale 
również do nawiązania nowych znajo-
mości i kontaktów. W czasie zeszło-
rocznej edycji poznaliśmy i nawiąza-
liśmy współpracę z zespołem „Praskie 
Małmazyje” z Warszawy, która zaowo-
cowała najpierw gościnnymi wystę-
pami „Praskich Małmazyji” w czasie 
tegorocznego Dnia Kobiet organizowa-

nego w naszej gminie, następnie zespół 
„Melodia” został przez nie zaproszo-
ny do wzięcia udziału w VII Pikniku 
Seniora na Pradze. W lipcu zaś Panie 
z Pragi odwiedziły nas raz jeszcze, aby 
uświetnić swoją obecnością II Piknik 
Militarny w Skansenie Bojowym I Ar-
mii Wojska Polskiego w Mniszewie.

Mamy nadzieję, że kolejna edy-

cja Biesiadowania przyciągnie jeszcze 
więcej zespołów i widzów oraz, że na-
sze Panie z zespołu „Melodia” z równą 
werwą i entuzjazmem, co w tym roku, 
wystąpią na przyszłorocznym Ogólno-
polskim Przeglądzie Piosenki Biesiad-
nej w Kozienicach.

EDYTA STALUSZKA

mieliśmy okazję się przekonać, jak wiele 
pracy trzeba włożyć, aby uzyskać efekt, 
którym widzowie zachwycają się na 
ekranie.

Efekty pracy fi lmowców możemy po-
dziwiać oglądając zwiastun fi lmu „Wy-
klęci”, emitowany jako zapowiedź przy-
szłorocznego serialu w TVP.

ELŻBiEta waCHniK
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Obchody święta żołnierzy 28 Pułku 
Artylerii Lekkiej odbyły się 20 wrześ-
nia w Zajezierzu – miejscowości, gdzie 
pułk stacjonował do II wojny świato-
wej. Pierwsza część uroczystości miała 
miejsce przy Pomniku – „Krzyżu”. Tu, 
13 sierpnia 1920 roku Marszałek Pol-
ski Józef Piłsudski wraz z liczną grupą 
oficerów przebywał na krótkim postoju 
przed „Cudem nad Wisłą”, bitwą, którą 
historycy ocenili jako jedną z dwudzie-
stu bitew, które odmieniły losy Europy 
i Świata. Na pamiątkę tamtych wyda-
rzeń, lokalna społeczność ufundowała 
Pomnik – „Krzyż”, który odsłonięto 
16 września 1990 roku w 70. rocznicę 
Bitwy Warszawskiej.

Na plac uroczystej zbiórki przy-
była kompania honorowa z pocztem 
sztandarowym z 1 Batalionu Drogo-
wo-Mostowego z Dęblina, delegacje 
władz samorządowych, organizacji 
kombatanckich, rodziny żołnierzy 
28 Pułku Artylerii Lekkiej, a także 
młodzież szkolna oraz mieszkańcy 
gminy Sieciechów. 

Po złożeniu kwiatów pod pomni-
kiem, uczestnicy uroczystości przeszli 
ulicą 28 PAL na plac kościelny, gdzie 
przy pomniku żołnierzy 28 Pułku Ar-
tylerii Lekkiej odbyła się manifestacja 
patriotyczna. Po przemówieniu Wójta 
Gminy Sieciechów Mariana Zbigniewa 
Czerskiego, odczytano apel poległych, 
a następnie kompania oddała salwę 
honorową. Oddając hołd poległym, 
przedstawiciele organizacji komba-
tanckich, władz samorządowych, jak 
również młodzież ze szkół oraz rodzi-
ny żołnierzy 28 PAL-u złożyli kwiaty 
i wiązanki przy pomniku upamiętnia-
jącym chwałę polskiego żołnierza. 

Po zakończeniu uroczystości na 
placu kościelnym, w świątyni, z udzia-
łem kompanii honorowej odprawiona 
została uroczysta Msza Święta, którą 
celebrował i homilię wygłosił ks. bi-
skup Adam Odzimek. Bezpośrednio po 
zakończeniu Mszy, dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Zajezierzu przedsta-
wiły montaż słowno-muzyczny, pa-
rokrotnie nagradzany brawami przez 
słuchaczy.

Organizatorami przedsięwzięcia 
byli: Wójt Gminy Sieciechów oraz 
Proboszcz Parafii Zajezierze.

ELŻBiEta KaLBarCZYK

GMINA SIECIECHÓW
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13 września w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy Sieciechów odbyła się 
narada sołecka. Gościnnie w naradzie 
uczestniczyła Irena Bielawska Prezes 
LGD Puszcza Kozienicka, która omó-
wiła procedury związane z naborami 
wniosków o dotacje z LGD. Przeka-
zała informacje dotyczące naborów 
dla przedsiębiorców, gdzie środki na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej 
oraz utrzymanie miejsca pracy to po-
łowa całej puli środków, jakie LGD 
otrzymało na nowy okres programowa-
nia. Poinformowała również o nowej 
lokalizacji LGD przy ulicy Kopernika 
w Kozienicach i zachęcała do odwie-
dzenia biura i zapoznania się z planem 
naborów.

Na prośbę sołtysów zaproszono Ra-
fała Grabowskiego – młodszego aspi-
ranta Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kozienicach, 
który jest również ratownikiem me-
dycznym. Pomaganie ludziom jest jego 
pasją. Ratownik bardzo szczegółowo 
omówił podstawowe zasady udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, które poparł licznymi przykładami 
z życia. Pokazał na fantomie jak pra-
widłowo wykonać resuscytację, oraz 
przeprowadził proste ćwiczenia, jak 
postępować w przypadku zadławienia 
i krwotoku tętniczego, czy ukąszenia 

przez jadowitego węża.
Trzecim ważnym tematem był fun-

dusz sołecki. Anna Baryłka przekaza-
ła informacje dotyczące wykorzysta-
nia funduszu sołeckiego w 2016 roku 
przez poszczególne sołectwa, oraz wy-

Do szkoły w Zajezierzu często zapra-
szamy różne ciekawe osoby. 14 września 
odwiedził nas gość wyjątkowy. Siostra 
Ewa Milanowska należy do Zgromadze-
nia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. 
Wspólnota prowadzi ewangelizację mię-
dzy innymi na misjach w Czadzie. 

Siostra Ewa spotkała się z uczniami 
klas młodszych, a później ze starszymi 
klasami i opowiedziała o życiu w afry-
kańskiej wiosce. Podczas prezentacji 
multimedialnej uczniowie mogli zoba-
czyć, jak bardzo odmienne i trudne jest 
dzieciństwo ich rówieśników w Afry-
ce. Dzieciom niełatwo jest wyobrazić 
sobie świat tak bardzo inny od naszej 
rzeczywistości.

Na zakończenie spotkania siostra Ewa 
Milanowska zostawiła słuchaczom drob-
ne pamiątki oraz prosiła, żeby dzieci po-
magały misjonarzom poprzez modlitwę 
i ofi arę. To była bardzo ciekawa wizyta.

DanUta SZEwC

mieniła, w których sołectwach środki 
jeszcze nie zostały wykorzystane. Na-
stępnie poinformowała o środkach na 
rok 2017.

MirOSława PaCHOCKa
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