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Święto kończące żniwa, zwane dziś dożynkami, niegdyś zarzynkami, obżynkami,
czy ograbkiem wywodzi się najprawdopodobniej od pogańskiego zwyczaju ściśle
związanego z kultem bogów urodzaju i jest
idealną okazją do dziękczynienia za zebrane plony. Trzeba podkreślić, że żniwa to
czas wytężonej, mozolnej pracy rolników.
Z tego względu dożynki to dla rolników
także ukoronowanie trudu, jaki podejmują
przez cały rok, a zwłaszcza wzmożonego
wysiłku podczas żniw.
Złocisty zboża łan...
Przed laty duże znaczenie miał dzień,
w którym żniwa rozpoczynano, zawsze była
to sobota, uważana za dzień szczęśliwy, gdyż
poświęcony Matce Boskiej. Nigdy natomiast
nie rozpoczynano prac żniwnych w piątek –

wodu dożynkowego był, i do dnia dzisiejszego jest, dożynkowy wieniec. Uwity niegdyś przez kobiety z kłosów zbóż,
kwiatów, jarzębiny, a także owoców był
święcony, a następnie niesiony do sołtysa,
który przywiązywał doń koguta. Ogromną radość wywoływało, gdy ten zaczął
wydziobywać ziarna z kłosów, a ostatecznie jeszcze zapiał. Wróżyło to bowiem
obfite zbiory. Tego radomskiego zwyczaju nie spotkamy dziś jednak na kozienickiej wsi. Podobnie jak przed laty wieniec
wije się z kłosów zbóż, kwiatów, owoców
i ziół. Podobnie jak kiedyś również i dziś
jest symbolem plonów i urodzaju, jednakże trudno znaleźć dodatkowe zwyczaje,
które niegdyś powiązane były z wieńcem
dożynkowym.

dzień Męki Pańskiej. Żniwa inicjował kosiarz
zwany przodownikiem, a wraz z nim postatnica (gdy koszono sierpem) – przewodniczyli oni wszystkim żniwiarzom. W rogu pola
kładziono bochenek chleba, który miał być
symbolem dostatku na przyszłość. Dopiero,
gdy wszystkie zboża zostały zżęte, a plony
zwiezione do obejść, można było wyprawić
dożynki. Zarówno dożynki kończące żniwa
dworskie, jak i chłopskie zawsze niosły ze
sobą niezwykle barwne zwyczaje i tradycje.
Wieniec dożynkowy
Najważniejszym z elementów koro-

Dożynkowy bochen chleba
Chleb w kulturze polskiej zawsze odgrywał ważną rolę. Często witano nim w domach gości, dziś natomiast wita się nim parę
młodą po uroczystości ślubu. Duże znaczenie odgrywa również podczas uroczystości
dożynkowych. Poświęcony podczas Mszy,
niesiony przez starostów dożynkowych
w barwnym korowodzie, następnie rozdzielony między wszystkich uczestników
uroczystości jest obok wieńca głównym
atrybutem święta plonów. Chleb oraz sól są
dokończenie na str. 2

Powiat kozienicki położony jest w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego.
Na powierzchni 90400 ha zamieszkuje
62275 mieszkańców. Do powiatu kozienickiego należy jedna gmina miejsko-wiejska Kozienice oraz sześć gmin wiejskich:
Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Magnuszew oraz
Sieciechów. Tereny użytkowane rolniczo
stanowią 57,48% powierzchni powiatu.
Gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni
65888 ha prowadzi 12086 rolników.
50288 ha stanowią użytki rolne, natomiast grunty orne zajmują powierzchnię
38000 ha. Średnia wielkość gospodarstwa
rolnego w powiecie wynosi 8,61 ha, w tym
użytki rolne stanowią 7,48 ha. Dominującym
kierunkiem produkcji roślinnej jest produkcja zbóż, warzyw, owoców, a w produkcji
zwierzęcej hodowla trzody chlewnej.
Każda z siedmiu gmin powiatu kozienickiego charakteryzuje się nieco inną działalnością produkcyjną. Gminy: Kozienice,
Magnuszew, Sieciechów, Gniewoszów to
głównie produkcja warzyw (ogórek, kapustne) i owoców, głównie truskawki. Gmina
Grabów n/ Pilicą charakteryzuje się produkcją sadowniczą, natomiast gminy Głowaczów i Garbatka – Letnisko cechuje uprawa
zbóż (ponad 80% zasiewów), ziemniaków.
W hodowli bydła mlecznego dominuje
gmina Grabów n/Pilicą. Gmina ta posiada
19 gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła mlecznego w których znajduje się
542 sztuki bydła z czego 384 sztuki to krowy mleczne. W hodowli trzody chlewnej
przoduje gmina Kozienice. Gmina posiada
26 gospodarstw w których obsada macior
wynosi od 8 do 15 sztuk oraz 8 gospodarstw
o rocznej produkcji od 450 do 2500 sztuk.
Na terenie powiatu kozienickiego
swoją siedzibę ma Mazowiecki Oddział
Doradztwa Rolniczego Warszawa Oddział Radom Terenowy Zespół Doradców
Kozienice, w którym rolnicy mogą uzyskać fachowe porady dotyczące produkcji
rolnej oraz pomoc w uzyskaniu środków
unijnych na rozwój gospodarstw.
BeATA goLA – Tzd kozienice
na podstawie opracowań własnych

Informacje
dokończenie ze str. 1
podczas dożynek symbolem drogocennych
darów ziemi, i mają w przyszłości zapewnić
dostatek. Dawniej chleb dożynkowy musiał
być koniecznie wypieczony z mąki ze zbóż
zebranych w danym roku. Często znajdował także swoje miejsce w środku wieńca
dożynkowego, co możemy zaobserwować
również i dziś.
barwny korowód dożynkowy
Prowadzenie korowodu dożynkowego
do dworu przypadało w zaszczycie postatnicy. Jednakże, gdy była już mężatką, zastępowała ją inna panna, przodownik lub
„złodziej”, czyli żniwiarz, który najlepiej
spisywał się podczas żniw. Gdy już korowód dochodził do dworu oblewano postatnicę wodą, by deszcz nie omijał zasianego
zboża, a także śpiewano radośnie:
Otwórz nam, panie, nowy dwór,
niesiemy z pola wszystek zbiór.
Otwórz nam, panie, wierzeje,
już się na polu nie Chwieje.
Po żniwiarzy idących w korowodzie
wychodził zwykle dziedzic z małżonką,
a także plebanem. Odbierał wieniec oraz
chleb i, jak zwyczaj nakazywał, polewał
wódką postatnicę. Po wysłuchaniu wszelkich pieśni dziedzic zapraszał wszystkich
na poczęstunek i wedle zwyczaju zasiadał
między chłopami, którzy jedli, pili i bawili się, czyniąc jednocześnie dziękczynienie za obfite zbiory.
Niewiele jednak do dnia dzisiejszego
przetrwało bogatych obrzędów i zwyczajów
dożynkowych. Najbardziej kojarzącym się
dziś z tradycyjnymi dożynkami elementem
tych obchodów jest wieniec dożynkowy,
chleb oraz korowód dożynkowy, prowadzony
przez starostów, wybieranych spośród najbardziej wyróżniających się rolników z regionu.
Dzisiejsze uroczystości dożynkowe mają
przede wszystkim charakter ludowo-religijny.
Zwykle rozpoczyna je Msza Święta, po której
wszyscy uczestnicy ustawiają się w korowodzie dożynkowym i przechodzą do miejsca,
w którym odbywa się dalsza część święta
plonów. Następuje obrzęd dzielenia chlebem,
podziękowania za ciężką pracę rolników oraz
wręczenie odznak „Zasłużony dla rolnictwa”.
Dzisiejsze święto plonów kończy zwykle
biesiada uczestników dożynek, podobnie jak
przed laty w gospodarstwach dworskich.
Również Powiat Kozienicki od 2003 organizuje uroczyste obchody święta plonów.
Każdego roku dożynki powiatowe odbywają się w innej z siedmiu gmin powiatu. Dożynki Powiatowo-Gminne „Janików 2014”
będą już XI edycją Powiatowego Święta
Plonów. Wspólnie z Gminą Kozienice Powiat organizuje je natomiast po raz drugi.
MonikA wirAszkA

Nasz Powiat * 2

24 sierpnia w Janikowie odbędą się
XI Dożynki Powiatowo – Gminne. Starostami tegorocznego Święta Plonów
będą Renata Wrona ze Staszowa i Tadeusz Marek boryczka z Dąbrówek.

bo jest wineta i tajfun nowa odmiana,
Irga i belaroza to jest taki nowy czerwo-

Renata Wrona
Renata Wrona z mężem Grzegorzem prowadzi gospodarstwo rolne
o powierzchni 12,5 hektara. Najpierw

gospodarstwo prowadzili rodzice męża
później jemu przekazali, a w 1990 roku
wzięliśmy ślub i od tego czasu gospodarujemy razem. Mama męża ma już
88 lat i mieszka z nami. Zaczęliśmy od
6 hektarów gospodarowania to teraz
powiększyliśmy
o drugie 6 hektarów
w tym mamy ok.
3 hektarów dzierżaw – dodaje starościna. Właściciele gospodarstwa na
początku zajmowali się hodowlą
świń, a obecnie
produkcją kapusty, ziemniaków,
a także zbóż jarych
i ozimych. 5,5
hektara zajmuje pszenica ozima, a 1,5
hektara zboże jare, każdego roku plonowanie jest zmieniane.
Kapusty sadzimy najwięcej mamy jesienną ambrozję i zimową masadę oraz
Sokratesa. Ziemniaki to raczej przeważająca liczba jest żółtych odmian,

ny ziemniak. Pomidorów w tunelach są
różne odmiany, m.in. malinowe i drobne
koraliki, gruntowe są też różnych odmian – opowiada starościna.
Wyprodukowane warzywa przeznaczone są dla rodziny na bieżące potrzeby oraz zapasy zimowe. Kapustę
kupują okoliczni rolnicy zajmujący się
jej kiszeniem. Ziemniaki sprzedawane są na giełdzie, a zboża okolicznym
hodowcom świń. Część zbóż wykorzystywana jest na paszę dla hodowanych
w gospodarstwie kur, gęsi, kaczek.
Najwięcej w gospodarstwie pracuje
starościna z mężem, dużo też pomagają
dzieci. Dwie córki bliźniaczki Milena

i Paulina skończyły I stopień studiów
w Lublinie i będą kontynuować naukę na studiach magisterskich. Starszy
syn Karol jest spawaczem i pracuje
w PKS Kozienice, a młodzy syn Mateusz
pracuje w ESSELTE.
dokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl
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Gospodarstwo wyposażone jest
m.in. w dwa ciągniki rolnicze, kombajn zbożowy oraz inne maszyny rolnicze. Do ogrzewania wody na potrzeby
domowe wykorzystywana jest energia
słoneczna.
Pan Grzegorz jest pierwszą kadencję sołtysem wsi Staszów, a od kilku lat
pomaga w organizowaniu Dnia Ogórka
w Piotrkowicach.
Pomimo licznych obowiązków pani
Renata znajduje czas głównie zimą,
na swoje hobby – wyszywanie haftem
krzyżykowym obrazów. Natomiast latem jest to ogród i tunele.
Renata Wrona ze zdziwieniem przyjęła propozycję pełnienia roli starościny tegorocznych dożynek. Po dwudniowym namyśle wyraziła zgodę.
Tadeusz Marek boryczka
Tadeusz Marek Boryczka starosta XI
Dożynek Powiatowo – Gminnych „Janików 2014” mieszka w miejscowości
Dąbrówki i z żoną Grażyną prowadzi od

1996 roku gospodarstwo rolne przekazane przez rodziców żony.
W trakcie gospodarowania dokupili 5 hektarów gruntu i obecnie powierzchnia gospodarstwa to 22 hektary i ok. 5 hektarów dzierżawy. Na
początku uprawiali głównie zboża
i hodowali świnie. Teraz profil gospodarstwa nastawiony jest bardziej na
uprawę warzyw, głównie ziemniaki, kalafiory, brokuły i ogórki.
W strukturze upraw 5 hektarów to
jest ziemniak, zależy od tego jakie są
www.kozienicepowiat.pl

działki, ok. 1.5 hektara to są kalafiory, brokuły, od 0,8 – do 1 hektara jest
ogórek gruntowy. A reszta to są zboża.
A ze zbóż to jest tak, że po ziemniakach
uprawiamy głównie pszenice, czyli jest
5 hektarów ziemniaków to potem 5 hektarów pszenicy. Reszta to mieszanka
zbożowa podporządkowana pod produkcję świń – dodaje starosta dożynek.
Hodowla świń w porównaniu do lat
poprzednich prowadzona jest w mniejszym zakresie, jednorazowo 120-130
świń, tak dwa razy w roku w granicach
240-250 świń wykorzystując na paszę
własne zboże. Obornik wykorzystywany jest do produkcji warzyw. Warzywa
sprzedawane są w skupie w Kozienicach, a świnie do zakładów mięsnych
Dobrosławów i Nowopol w Garbatce
Letnisku.
W gospodarstwie pracuje staro-

sta dożynek z żoną, pomaga teściowa,
a w czasie wakacji dzieci. Najstarszy syn
Adam kończy w tym roku Politechnikę

Warszawską, młodszy Andrzej pracuje,
a córka Anna tegoroczna maturzystka
rozpocznie studia na AWF – kierunek
turystyka i rekreacja.
Gospodarstwo posiada m.in. dwa
ciągniki polskie Ursusy, kombajn do
zbioru ziemniaków, prasę do prasowania słomy, agregat uprawowy, glebogryzarkę, opryskiwacz, dwa pługi,
kultywator i inny sprzęt rolniczy. Jest
jeszcze, kombajn do zbioru ziemniaków,
no i mamy sortownik taki porządny do
sortowania ziemniaków z tzw. stołem
przebierczym czyli jesteśmy w stanie
1,5 tony wyworkować całą rodziną
w godzinę czasu. W wolnych chwilach to usprawniam sobie maszyny, bo
ukończyłem technikum mechaniczne
i jestem taki majsterkowicz amator.
Jak coś trzeba naprawić, czy trzeba
zmodernizować jakąś starą maszynę
to się staram sam to
zrobić – opowiada
właściciel.
Pomimo licznych
obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa
starosta dożynek od
2002 roku jest sołtysem wsi Dąbrówki.
Sołtys Tadeusz
Marek Boryczka zajmuje się organizacją
Dnia Ogórka w Piotrkowicach. Decyzję
o zostaniu starostą dożynek podjął po
dłuższym namyśle.
dAnUTA deLekTA
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W ostatni weekend czerwca do Stadniny Koni w Kozienicach na zawody konne
w skokach przez przeszkody przybyli zawodnicy chcący sprawdzić swoje umiejętności oraz miłośnicy hippiki i sympatycy sportów konnych.
Kozienicka stadnina ma wieloletnie
tradycje w organizowaniu konkursów
w skokach przez przeszkody. W roku
2010 formuła imprezy została zmieniona i obecnie jest to festiwal jeździecki,
a konkursy skoków stały się jedną
z jego części.
Uczestnicy startowali w konkursach
o różnym stopniu trudności, począwszy od
konkursu dla amatorów, kończąc na tych
o najwyższej randze, gdzie wysokość przeszkód sięgała 125 cm. Zmagania oceniali
sędziowie. Kryteria oceny tych zawodów
to błędy na parkurze w postaci zrzutek
i odmowy skoku oraz czas przejazdu.
Pierwszego dnia odbyły się konkursy w skokach przez przeszkody 70 – 90
cm do 125 cm oraz konkurs specjalny
– próba pobicia rekordu Kozienic. Drugiego natomiast odbyły się finał Lady’s
Cup oraz konkurs klasy N o Puchar Starosty Powiatu Kozienickiego i klasy N1

ła bardzo dużo energii, miałam problem
z opanowaniem jej, ale bardzo się starała – mówiła zawodniczka. Zwyciężczyni
tego konkursu jeździ i trenuje od dziecka, ponieważ jej rodzice mają stadninę
w Lublinie z około 40 końmi sportowy-

o Puchar Burmistrza Gminy Kozienice.
Spośród 22 zawodników zapisanych
do konkursu o Puchar Starosty, 8 zakwalifikowało się do rozgrywki, w której rywalizacja rozkładała się ciekawie – wszyscy
walczyli zarówno o dobre przejazdy, jak
i o dobry czas. Konkurs ten wygrała Natalia Stachyra z WKJ Lublin sekcja jeździecka Kapriola Choiny na klaczy Uria. Mia-

mi głównie niemieckiej krwi. Kozienice odwiedza od 10 lat, a przyjazdy tutaj
stały się już tradycją. Drugie miejsce
w konkursie o Puchar Starosty zajął Artur Kufel z WKJ Lublin Sekcja Jeździecka Krupiec na koniu Jastine, trzecie zaś
Natalia Krupa z Klubu Jeździeckiego
Poster Piaseczno na koniu Never los.
Puchary oraz nagrodę zwycięzcom wrę-
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czyli Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki
wicestarosta oraz Aleksander Kiljańczyk
Prezes Stadniny Koni w Kozienicach.
W imprezie zawsze uczestniczy duża liczba zawodników, a ich rywalizacja gromadzi widzów w każdym wieku. Jak mówi
bowiem trener i członek Komisji Orzekającej Halina Kusek, jeździectwo jest nieokreślone wiekowo. Treningi zaczyna się
w wieku już ośmiu lat, a w zawodach zdarza się, że startują zawodnicy i w wieku
powyżej 70 lat.
Na tegoroczny Festiwal Jeździecki
przybyło najwięcej młodzieży – zawodnicy z około 14 klubów jeździeckich
w wieku 18 – 21 lat. Natomiast koni
przyjechało w sumie 70. Naszych zawodników wystartowało siedmiu i wszyscy zaprezentowali się dobrze. Każdy na
swoim poziomie. Zadebiutowały dwie
dziewczynki od nas z klubu: Iza Wójtowicz i Karolina Stępień, które w swoich
klasach przejechały bezbłędnie – dodaje
trener Kusek.
Patronat honorowy nad imprezą objęli Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego i Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice. Organizatorami
V Kozienickiego Festiwalu Jeździeckiego
byli Klub Jeździecki Skarb oraz Stadnina
Koni Kozienice.
Tego dnia ułani z 22. Pułku Ułanów
Podkarpackich z Garbatki – Letnisko zaprezentowali pokaz musztry, sprawności
i szarży kawaleryjskiej.
AgnieszkA gAjdA
www.kozienicepowiat.pl
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6 lipca w Piotrkowicach odbył się XI Kozienicki Dzień Ogórka. Po uroczystej mszy
świętej w kościele parafialnym tegoroczne
święto rozpoczęte zostało minutą ciszy dla
uczczenia pamięci jednego z organizatorów
dotychczasowych Dni Ogórka Dariusza Zagoździńskiego rolnika z Piotrkowic.
Organizatorami tegorocznego święta
ogórka byli Związek Producentów Rolnych, Powiat Kozienicki i Gmina Kozienice,
a wśród uczestników byli także Czesław Czechyra Poseł na Sejm RP, Leszek Przybytniak
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, Dariusz Wiraszka zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Leszek Ruszczyk
wicemarszałek województwa mazowieckiego, Janusz Stąpór starosta powiatu kozienickiego, Włodzimierz Stysiak przewodniczący i radni Rady Powiatu Kozienickiego, Igor
Czerwiński z-ca burmistrza gminy Kozienice
oraz radni Rady Miejskiej w Kozienicach. Organizatorzy oraz oficjalni goście nie szczędzili słów uznania i podziękowań dla rolników.
Podczas oficjalnej części uroczystości odczytany został również list od Marka Sawickiego
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Swoje stoiska zaprezentowali m.in.
Bank Zachodnie WBK, Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecka Izba Rolnicza, Lokalna Grupa

Działania „Puszcza Kozienicka”.
Na część artystyczną złożyły się występy Orkiestry Dętej OSP, Klubu Seniora „Złota Jesień” oraz Zespołu wokalnego „Relaks” z Kozienic, Stowarzyszenia
Seniorów „Kontrast” z Pionek, Zespołu
Śpiewaczego „Półborzanki” z Augustowa.
Swoje umiejętności zaprezentowali także
młodzi uczestnicy warsztatów prowadzonych w Domu Kultury w Kozienicach.
Wystąpił Zespół baletowy „Motylek” oraz
Zespół Break Dance „Kids in Action”. Wiele atrakcji zostało przygotowanych z myślą
o najmłodszych uczestnikach zabawy.
Atrakcją tego dnia był również pokaz sprzętu firmy HONDA przygotowany przez firmę LOPENO maszyny i urządzenia.
Tuż przed występem gwiazdy wieczoru – zespołu SPIKE rozstrzygnięty został
konkurs zorganizowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Nagrody zwycięzcom wręczyli Sławomir Gruza przedstawiciel Banku Zachodniego WBK, Grzegorz Tyniecki przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz
Włodzimierz Kowalski prezes Związku
Producentów Rolnych.
Zwycięzcom konkursów sprawnościowych „Najlepszy kisiarz” i „Najlepszy
zrywacz”, które poprowadził Andrzej Wołos, nagrody wręczyli Leszek Przybytniak

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Włodzimierz Stysiak przewodniczący Rady
Powiatu Kozienickiego oraz Igor Czerwiński wiceburmistrz gminy Kozienice.
Zespół SPIKE porwał uczestników do
tańca, który wszyscy mogli kontynuować
podczas zabawy tanecznej przy muzyce
zespołu CONVERS.
Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: Marek Sawicki – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiktor
Szmulewicz – Prezes Mazowieckiej Izby
Rolniczej, Włodzimierz Stysiak – Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego,
Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego, Mariusz Prawda – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kozienicach, Tomasz
Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice.
Partnerami uroczystości byli: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Mazowiecka Izba Rolnicza,
Kozienicka Gospodarka Komunalna
Sp. z o.o., Ognisko Pracy Pozaszkolnej
„Ogród Jordanowski” w Kozienicach,
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.

Przegląd odbywa się w Kozienicach
od 2006r. Klub Seniora „RELAKS” jest
jego pomysłodawcą. I Przegląd zorganizowany został dzięki środkom własnym
i pomocy finansowej Starostwa Powiatowego oraz licznych Sponsorów.
Od 2007 r. za zgodą Klubu Seniora
„RELAKS” przegląd stał się zadaniem
pożytku publicznego Gminy Kozienice.
W 2007 i 2008 roku organizację przeglądu powierzono Klubowi Seniora „Złota Jesień”. Od 2009 roku przegląd powrócił do pomysłodawców i tak jest do dnia
dzisiejszego.

Przegląd jest realizacją zadania pożytku publicznego Gminy Kozienice pod
nazwą: „Organizacja plenerów, biesiad,
festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych mających szczególne znaczenie dla kultury
Ziemi Kozienickiej”.
Jest to jedna z największych pod
względem liczby wykonawców impreza cykliczna w Kozienicach. Przegląd jest pięknym koncertem, w którym
w 2013 roku wzięło udział 420 wykonawców z pięciu województw: wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.
Wystąpiły chóry, zespoły
wokalne, kabaretowe, śpiewacze, duety oraz soliści.
Wszyscy artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy,
upominki i gorący posiłek.
Zwiedzali także Kozienice. Zadowoleni wracali do
swoich domów i zapowiadali swój udział w następnych przeglądach.
Przegląd z roku na rok
cieszy się coraz większym

zainteresowaniem.
Do Kozienic w ubiegłych latach przyjechali reprezentanci następujących miejscowości: Augustowa, Celestynowa, Chojnowa,
Chynowa, Czarnolasu, Garbatki Letnisko,
Gdyni, Gozdu, Kazanowa, Konina, Kutna,
Kraśnika, Lesznowoli, Lublina, Magnuszewa, Michałowic, Makowa Mazowieckiego,
Nadarzyna, Nieporętu, Pionek, Piaseczna,
Radomia, Raszyna, Sieradza, Sokołowa
Podlaskiego, Stanisławowa Drugiego, Stężycy, Stefanowa, Strzelc, Sycyny, Skarżyska
Kościelnego, Tomaszowa Lubelskiego, Warki, Warszawy, Złotokłosu i Zwolenia.
W roku 2014 pojawią się nowe zespoły,
które już zapowiedziały swój przyjazd.
W 2013 r. gościem przeglądu był
zespół „Złota Jesień” z Kozienic,
a w 2014 r. gościem przeglądu będą dwa
zespoły: Zespół Pieśni i Tańca SORBIN
z Gminy Bliżyn oraz zespół WRZOS
z Włodawy.
Przegląd odbędzie się 28 września
2014 r na scenie Kozienickiego Domu
Kultury w godzinach 11.00 – 19.00
Z A P R A S Z A M Y!
Mirosława Wójcicka

www.kozienicepowiat.pl

Agnieszka Gajda
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W piątek 27 czerwca 2014 roku odbyło
się uroczyste zakończenie roku szkolnego
w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Rok szkolny zakończyło 8 klas licealnych, 11 klas technikum
i 9 klas zasadniczych. Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetnili swoją

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
przebiegało w tym roku w I Liceum im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach w radosnej i pełnej zadowolenia atmosferze, gdyż
był to zarazem dzień ogłoszenia wyników
maturalnych, które wypadły w liceum znakomicie (zdawalność 98%, na 94 przystępujących świadectwo otrzymały 92 osoby,
a więc 2 absolwentów może zdawać poprawkę w sierpniu). Uśmiechnięte twarze maturzystów odbierających świadectwa dojrzałości
wpisywały się w wakacyjny nastrój, który
panował także wśród uczniów klas I i II.
W I LO promocję do kolejnej klasy
otrzymało 197 osób. Promocję z wyróżnieniem otrzymało 31 uczniów, najwyższą
średnią uzyskali: Michał Kuźmiński – 5,78,
który został zgłoszony do Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Anna Wojcieszek
– 5,60, Kinga Chojecka – 5,50. Nagrody za
osiągnięcia i sukcesy odebrało 44 osoby.
Kończący się rok szkolny obfitował
w różne przeżycia, sukcesy i osiągnięcia we wszelkich konkursach: szkolnych,
powiatowych, a także o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Nie sposób ich
wszystkich wymienić na łamach biuletynu, ale przytoczymy kilka z nich:
Małgorzata Witek zdobyła 1 miejsce
w Rejonowym Etapie XXII Ogólnopolskiej
Olimpiady Zdrowego Stylu Życia Polskiego
Czerwonego Krzyża i dyplom za uczestnictwo w etapie okręgowym; Mateusz Bienias
– 1 miejsce w I etapie Ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej
Polsce”, następnie został laureatem Ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”; Justyna Pachocka
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obecnością: wicestarosta Józef Grzegorz
Małaśnicki, proboszcz parafii pw. Św. Rodziny ks. Władysław Sarwa, kierownik
Wydziału Mechanicznego Enea Wytwarzanie SA Krzysztof Więsek i przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Kibil.
Dyrektor szkoły Ryszard Zając
w swoim przemówieniu
podziękował nauczycielom i uczniom za wytrwałą pracę i życzył dobrego
i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.
Najlepsi
uczniowie
otrzymali, oprócz świadectwa z czerwonym paskiem,
nagrody książkowe, dyplomy wzorowego ucznia,
a
ich
rodzice
listy

gratulacyjne.
Najlepszą uczennicą liceum jest Anna
Bocheńska z klasy 1 B (średnia ocen
5,43), a najlepszym uczniem technikum
jest Mateusz Adamiec z klasy II technikum elektrycznego (średnia ocen 5,00).
Podczas apelu opiekunki Samorządu
Uczniowskiego podziękowały uczniom
zaangażowanym w prace samorządu.
Nagrody otrzymali też uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę w finale
centralnym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.
Po uroczystym apelu odbyły się spotkania klas z wychowawcami, gdzie zostały wręczone pozostałe świadectwa.

– wyróżnienie w V Mazowieckim Konkursie
EKO-ŁOW; Łukasz Konder i Adam Śmietanka zajęli 1 i 3 miejsce w eliminacjach
powiatowych w Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”, Kinga Krawczyk i Adam Cieślakowski to utalentowani karatecy, którzy zajmują wysokie miejsca w Turniejach OYAMA
KARATE (w konkurencji KATA I miejsce
w kategorii Junior Starszy) oraz w Otwartych
Mistrzostwach Polski Wschodniej OYAMA
KARATE (I miejsce w konkurencji KUMITE, 2 miejsce w Pucharze Polski OYAMA
KARATE w konkurencji SEMI – KNOCKDOWN). Michał Kuźmiński został laureatem
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego Gifed & Talented, a Marzena Starzyk
– finalistką w VII Ogólnopolskim Konkursie
Polonistycznym „Z ortografią na co dzień”.
W V EDYCJI KONKURSU „Historia Multimedialnie” wysokie pozycje zajęli: kategoria
polityka – Ilona Najda – 2 miejsce, kategoria
społeczeństwo – Anna Kowalska – 1 miejsce,
kategoria kultura – Michał Kuźmiński – 2
miejsce.
Liceum otrzymało także nagrody drużynowe i podziękowania dla szkoły za I i II
miejsce w kategorii szkół średnich w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
PCK; za III miejsce w okręgowym (wojewódzkim) etapie XXII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla grupy
medycznej w składzie: Artur Bębeńca, Żaneta Mycek, Przemysław Luśtyk, Wioletta
Domaszczyńska, Agata Janeczek; Certyfikat
Współpracy w zakresie wspierania rozwoju
uzdolnień językowych młodzieży. Otrzymaliśmy także: Certyfikat Wiarygodna Szkoła

i Certyfikat Liceum Roku 2014.
W szkole odbyło się wiele imprez, które wzbogaciły sferę duchową i pokazały, że
uczniowie mogą dobrze się bawić i uczyć
poprzez aktywne w nich uczestnictwo, doświadczać pozytywnych emocji i radości ze
wspólnej zabawy. Przykładami są: Festyn
Ekologiczny, Wigilie Klasowe, SanLOremo,
konkurs matematyczny, konkurs „Sudoku”,
spotkania i zajęcia z zagranicznymi studentami w języku angielskim, czy prezentacja
filmu nakręconego przez naszych uczniów
pt. „Odbicie” lub spektakl „Bici – biją”.
„Nie wszystkie działania mające miejsce
w szkole zostały wymienione – jest ich dość
dużo, ale każde działanie przyczyniające się
do rozwoju szkoły, wzbogaca atrakcyjność
procesu edukacyjnego. Wszystkim osobom,
które miały pomysł na realizację tych działań
i wprowadziły go w życie bardzo serdecznie
dziękuję.” – mówi Ewa Malec dyr. szkoły.
Podczas uroczystego zakończenia
roku szkolnego Dyrektor szkoły złożyła
podziękowania nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom
i władzom samorządowym za współpracę, zaangażowanie i wszelką pomoc.
„Dziękuję za wkład pracy i zaangażowanie Wolontariuszom. Dziękuję wszystkim za godne reprezentowanie naszej
szkoły, za Wasze duże i małe sukcesy,
które są powodem do dumy nauczycieli
oraz rodziców, ale dla Was stanowią wartość ogromną, gdyż: „ Uczymy się nie dla
szkoły, ale dla życia”, jak pisał Seneka
Młodszy.” – podsumowuje Ewa Malec.

zs nr1 w kozienicach
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Impreza z okazji 5-lecia istnienia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”
odbyła się w sobotę, 21 czerwca na placu
wokół kościoła pw. Świętej Rodziny w Kozienicach oraz w tamtejszym Centrum Myśli św. Jana Pawła II.
Stanowiła ona nie tylko okazję do
uczczenia naszego jubileuszu, ale także
do podsumowania i powspominania naszej dotychczasowej działalności, gdyż
5 lat działania stowarzyszenia przyniosło
naprawdę wymierne efekty.
Pierwsza koncepcja utworzenia lokalnego partnerstwa powstała w łonie Stowarzyszenia „Porozumienie dla Rozwoju” na początku 2007 roku.
Jego członkowie w ramach realizacji
zadań statutowych postanowili podjąć
się nowego wyzwania utworzenia partnerstwa publiczo – społecznego, którego
celem byłby rozwój społeczno – gospodarczy Ziemi Kozienickiej.
28 sierpnia 2008 roku zorganizowano zebranie założycielskie nowo powstającego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, któremu nadano nazwę „Puszcza Kozienicka”.
Deklarację utworzenia podmiotu podpisało
40 osób. Wśród nich były: osoby prowadzące
działalność gospodarczą, rolnicy, przedstawiciele sektora społecznego i publicznego.
Tym samym, proces budowy partnerstwa wkroczył w decydująca fazę. Rozpoczęto szereg starań zmierzających do
wdrażania faktycznych działań – w tym
do uzyskania osobowości prawnej – złożenia wniosku o rejestrację stowarzyszenia
w Krajowym Rejestrze Sądowym i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Jednocześnie wzięliśmy udział w konkursie zorganizowanym przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego na wybór
lokalnej grupy działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013, w którym uzyskaliśmy
187 punktów na 200 możliwych, co dało
nam tym samym pierwsze miejsce.
Następnie 2 czerwca 2009 roku podpisaliśmy z Samorządem Województwa
Mazowieckiego Umowę o warunkach
i sposobie realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju, dzięki której stowarzyszenie
otrzymało 10 mln zł na realizację LSR.
Kolejnym istotnym krokiem było
podpisanie dnia 28 stycznia 2013 roku
umowy z Samorządem Województwa
Mazowieckiego. Powyższe porozumienie
przyznało nam dodatkowe 4 mln złotych
na realizacje LSR.
Dzięki pozyskanym środkom nasze stowarzyszenie mogło dotychczas sprawnie rozwijać swoją działalność, sprowadzającą się do
www.kozienicepowiat.pl

dwóch obszarów: funkcjonowanie grupy –
w której organizujemy festyny, warsztaty, konferencje i szkolenia, jak również opracowujemy materiały informacyjno – promocyjne oraz
dofinansowywania za naszym pośrednictwem
przedsięwzięć mieszkańców z terenu naszego działania, którzy mogą pozyskać środki
w czterech obszarach: Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
Tworzenie i rozwój miokroprzedsiębiorstw
oraz Odnowa i rozwój wsi.
Zaproszenie na uroczystość skierowaliśmy do wszystkich mieszkańców Ziemi
Kozienickiej, ale szczególnie do rodzin
z dziećmi, na które czekało wiele atrakcji.
Każdy z gości mógł znaleźć coś dla siebie.
Na kilka godzin teren wokół kościoła
zamienił się w kolorowy plac zabaw, na
którym znalazły się dmuchane zabawki
oraz stoiska z lokalną twórczością oraz
smakołykami.
Wśród najmłodszych największe poruszenie wzbudzał tor przeszkód, chętnych
go pokonać nie brakowało. Dzieci z wytrwałością wdrapywały się na górę by poskakać na ogromnych piłkach. I choć nie
każdemu udawało się dotrwać do końca
trasy, nikt się nie poddawał.
Śmiałkowie oblegali zaś twierdzę, na
której można było wyszaleć się do woli.
Plac zabaw w stylu średniowiecznym oraz
zjeżdżalnia znajdującą się w najwyższej
wieży zamku wywoływały uśmiechy na
twarzach dzielnych poszukiwaczy przygód.
Elektryczne quady przyciągały małych rajdowców. Pod okiem instruktora
oraz rodziców dzieci mogły potrenować
samodzielną jazdę na tych maszynach lub
stanąć w szranki z kolegami.
Duże zainteresowanie wzbudziło również malowanie twarzy. Każdy choć na
chwilę mógł wcielić się w ulubioną postać
z bajki, czy ukochane zwierzątko. Na dziecięcych twarzach zagościły także wyszukane wzorki, kolorowe motylki oraz kwiatki.
Fani Roberta Kubicy mogli wziąć

udział w wyścigach modeli samochodów
rajdowych z napędem elektrycznym. Kolorowe wyścigówki szusowały po specjalnie przygotowanym torze, wzbudzając przy tym niemałe emocje.
Chętni mogli również wziąć udział
w turnieju bilarda i siatkówki.
Amatorów nauki i techniki przyciągał
pokaz robotów, przygotowany przez firmę Telsako. Było to połączenie zabawy
z nauką o komputerach, programowaniu
i konstruowaniu maszyn. Każdy chętny
mógł chwycić za kontroler i posterować
maszynami przypominającymi zwierzęta,
ludzi czy pojazdy.
Niemałym wydarzeniem dla gości był pokaz samolotu bezzałogowego
typu DRON, który szybując nad głowami dodatkowo rejestrował przebieg całej
imprezy.
Pośród licznych kramów znaleźć
również można było stoisko naszego
stowarzyszenia. Każdy kto podszedł do
naszego stolika, mógł otrzymać gadżety promocyjne, słodkie drugie śniadanie
oraz nasze wydawnictwa. W tym jubileuszowy album „Razem możemy więcej –
5 lat pracy Stowarzyszenia LGD „Puszcza
Kozienicka”, w którym podsumowane
zostały nasze dotychczasowe osiągnięcia.
Wszyscy uczestnicy festynu mogli
także spróbować pysznych soków firmy
Eko Food z Janowa, czy waty cukrowej,
jak również obejrzeć wystawy twórców
lokalnych – Marleny i Andrzeja Zielińskich, Barbary Drachal, Zbigniewa Kurasiewicza, Marii Podsiadły, Eugenii Kuny
oraz Janusza Karasia.
Na gości czekał również gorący poczęstunek – kiełbaski z grilla. Na zakończenie każdy uczestnik festynu został poczęstowany naszym urodzinowym tortem.
ALeksAndrA wieczorek
stowarzyszenie Lokalna grupa
działania „Puszcza kozienicka”
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W dniach 30.06 – 01.07.2014 r. młodzież I Liceum skupiona w Grupie Filmowej „Młode Oskary”, w liczbie 16 osób
pod opieką Beaty Smykiewicz – Różyckiej oraz Małgorzaty Stępień, gościła
w domu E.K Zanussich w Laskach. Dzięki uprzejmości Gospodarzy, licealiści nieodpłatnie zamieszkiwali w klimatycznej,
stylowo umeblowanej, pełnej książek oficynie, której ściany zdobiły obrazy żony
reżysera, malarki, Elżbiety Zanussi.
„Poniedziałkowy wieczór spędziliśmy
na wysłuchaniu oxfordzkiej debaty radiowej na żywo (http://www.rdc.pl/audycja/
debata-oksfordzka-2/), w której jednym
z mówców był Krzysztof Zanussi” – mówi
uczestnik spotkania Artur Bębeńca. Młodzież, po wysłuchaniu audycji, żywo dyskutowała na temat stwierdzeń wygłaszanych przez uczestników debaty. Dalszą
część wieczoru licealiści spędzili na oglądaniu filmu Krzysztofa Zanussiego pod tytułem „Dotknięcie ręki”, kontynuując tym
samym zapoczątkowane w liceum w marcu „Szkolne spotkania z filmem Krzysztofa Zanussiego”. We wtorek, w pięknej,
pełnej kwiatów i rozlicznych pamiątek
oranżerii, miało miejsce spotkanie „Młodych Oskarów” z reżyserem Krzysztofem
Zanussim. Poprzedzone ono było ciepłym
przywitaniem, jakie zgotowała gościom
żona reżysera, Elżbieta Zanussi. W dalszej
części spotkania reżyser, w formie wykładu, zdefiniował pojęcie kultury nie tylko
w aspekcie szeroko rozumianym, ale także
odniósł się do jej przejawów w życiu codziennym. Język filmu, to kolejny temat,
jaki podjął ten światowej sławy reżyser.
Młodzi filmowcy usłyszeli także anegdoty
z życia Gospodarza i jego przyjaciół, które
mogą stanowić kanwę filmu.
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Po wykładzie młodzież zadawała
twórcy „Struktury kryształu” pytania
dotyczące zrealizowanych przez niego
filmów, pytała o dalsze plany zawodowe
i dokonania artystyczne. Po części oficjalnej Krzysztof Zanussi oprowadził swych
gości po najskrytszych zakamarkach
domu, udostępniając między innymi swój
gabinet pełen licznych nagród, statuetek
oraz odznaczeń, które otrzymał przez lata
pracy. Ten niezwykle zasłużony dla filmu
polskiego i światowego reżyser, chętnie
udostępniał albumy rodzinne, Księgi Gości i służył odpowiedzią na każde pytanie
wykazując się ogromną otwartością. Na
koniec uwiecznił kozienicką grupę na
zdjęciu oraz sam pozował do fotografii
z licealistami i ich opiekunkami.
„Wizyta w Laskach to niezwykłe
przeżycie, którego dzięki niezwykłej
życzliwości i otwartości Państwa Zanussich doświadczyli uczniowie z na-

szego liceum. Takich inicjatyw przyczyniających się do rozwoju uczniów
i szkoły oraz wzbogacających atrakcyjność procesu edukacyjnego jest
u nas bardzo wiele. Wszystkie te działania składają się na sukcesy uczniów,
a szczególnie na znakomity wynik matury 2014 w naszej szkole, z którego
jesteśmy dumni” – dodaje Ewa Malec
– dyr. szkoły.
i Lo w kozienicAcH

25 czerwca odbyła się XLIII sesja
Rady Powiatu Kozienickiego. Rozpatrzone zostało sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za
2013 r. oraz sprawozdanie finansowe.
Przedstawiona została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu
w sprawie przedłożonego sprawozdania
z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.
i w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu Kozienickiego.
Podjęte zostały uchwały w sprawie:
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu
za 2013 rok i sprawozdania finansowego,
– absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2013 rok,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2013 rok.
dAnUTA deLekTA
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

10 sierpnia w Magnuszewie oraz Studziankach Pancernych odbyły się uroczystości upamiętniające 70. Rocznicę Bitwy
pod Studziankami i walk o przyczółek warecko-magnuszewski. Obchody rozpoczęła
uroczysta Msza Święta koncelebrowana
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie.
Po Mszy zebrani w uroczystym przemarszu w asyście wojskowej przeszli na cmentarz
parafialny. Wójt Gminy Magnuszew Henryk
Plak powitał gości i przybliżył zebranym historię powstania pomnika. Wicepremier Janusz Piechociński w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na to, jak ważna w życiu człowieka
jest pamięć i tożsamość. Po okolicznościowych przemówieniach odbyło się odsłonięcie
pomnika w kwaterze poległych 1939-1944,

którego dokonali Wicepremier Janusz Piechociński, Zastępca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena
Żelazowska, Starosta Powiatu Kozienickiego
Janusz Stąpór oraz Wójt Gminy Magnuszew
Henryk Plak. Pomnik został poświęcony
przez ks. kapelana mjr. Krzysztofa Smolenia
oraz ks. kan. Szczepana Iskrę. Porucznik Piotr
Syczuk odczytał apel poległych, Kompania
Honorowa 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki oddała salwę honorową, a delegacje złożyły pod pomnikiem
wieńce i wiązanki kwiatów.
Po uroczystościach na cmentarzu parafialnym w Magnuszewie uczestnicy przejechali do Studzianek Pancernych, gdzie odbyły się centralne obchody 70. Rocznicy Bitwy
pod Studziankami. Starosta Powiatu Kozienickiego powitał wszystkich przybyłych
i przypominał, byśmy starali się być godnymi następcami tych, którzy walczyli o wol-
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ność: Pamięć o tych,
którzy wylali krew za
ojczyznę nigdy nie
może być ulotna. Zawsze musi być obecna. W uroczystościach wzięli udział
uczestnik Bitwy pod
Studziankami płk
Wacław Feryniec,
przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej płk Mirosław
Kaliński, kombatanci, przedstawiciele
Wojska Polskiego,
władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji, szkół oraz mieszkańcy powiatu kozienickiego i przybyli goście.
A w swoich wystąpieniach Janusz Piechociński, Bożena Żelazowska, Leszek Ruszczyk
oraz Jan Chryzostom Czachowski oddali
hołd poległym przed 70 laty w Bitwie pod
Studziankami żołnierzom.
Wyrazem szczególnego uznania za upowszechnianie czynów bohaterstwa i ofiarności polskiego żołnierza Szkoła Podstawowa
im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole
otrzymała odznakę Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych. Dekoracji sztandaru dokonał Sekretarz Generalny Związku
płk Stanisław Całka oraz Prezes Zarządu
Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego płk Wiesław Korga.
Medale i odznaczenia Związku Weteranów
i Rezerwistów Wojska Polskiego otrzymali:
wicepremier Janusz Piechociński, Janusz
Stąpór, Lucyna-Domańska-Stankiewicz,
Józef Grzegorz Małaśnicki, Henryk Plak,
Danuta Delekta oraz Piotr Kozłowski.
Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz
Stąpór wyrażając szczególne uznanie dla
bohaterstwa i odwagi podczas walk w Bitwie pod Studziankami przekazał pułkownikowi Wacławowi Feryńcowi medal 200
lat Powiatu Kozienickiego. Okolicznościowymi podziękowaniami uhonorował osoby
i instytucje, które od lat przyczyniają się do
organizowania i uświetniania obchodów
rocznicy Bitwy pod Studziankami.
Po odczytaniu Apelu Pamięci oraz
oddaniu przez Kompanię Honorową
1. Warszawskiej Brygady Pancernej salwy honorowej zebrane delegacje złożyły
wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem-mauzoleum.
Po uroczystościach oficjalnych uczestnicy mieli możliwość obejrzenia pokazu
natarcia sześciu historycznych czołgów

T-34, a także elementów defilady, które
przy tak dużej liczbie widzów ze względów bezpieczeństwa odbyły się na studziankowskich polach, a nie na wąskim
pasie drogowym. Na placu przy Muzeum
odbył się piknik historyczny oraz koncerty zespołów artystycznych.
Wojskową Asystę Honorową podczas
uroczystości tworzyli żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. Dowódcą Kompanii Honorowej był porucznik Maciej Jóźwiuk.
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra
Wojskowa z Radomia pod dowództwem
kpt. Sławomira Ćwieka.
Głównym organizatorem uroczystości
był Powiat Kozienicki oraz 1. Warszawska
Brygada Pancerna, przy udziale gmin Głowaczów i Magnuszew. Powiat zapewnił
wszystko, co było potrzebne do organizacji uroczystości przy pomniku-mauzoleum w Studziankach Pancernych, włączył
się również w organizację uroczystości
w Magnuszewie, jak również pomógł
w organizacji pikniku historycznego
w Studziankach, którego organizatorem
był właściciel Muzeum w Studziankach,
poprzez zorganizowanie sceny, krzesełek,
nagłośnienia, przenośnych toalet, ponadto
pokrył koszty wyżywienia dla uczestników,
grochówki. Sfinansował wydruk folderów,
plakatów, zaproszeń, kart pocztowych,
zaprojektował i pokrył koszty okolicznościowego stempla i datownika oraz wiele
innych. W organizację włączyli się również
Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Stowarzyszenie FIA, Towarzystwo Miłośników Historii Wojskowości „Kalina Krasnaja”, Gmina Kozienice,
Sołectwo Studzianki Pancerne, Fundacja
Obrońców Ojczyzny „Pancerze i Skrzydła”
oraz Nadleśnictwo Dobieszyn.
Uroczystości odbyły się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
MonikA wirAszkA
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1 sierpnia 1944 r. wojska I Frontu
Ukraińskiego Armii Radzieckiej sforsowały Wisłę od Mniszewa do Ryczywołu. Już 3 sierpnia żołnierze 4 Korpusu
Gwardii (101 pułk 35 Dywizji Gwardii) zdobyli Studzianki i podeszli pod
Głowaczów. 6 sierpnia rozpoczął się
marsz polskich jednostek: 1 Brygady
Pancernej im. Bohaterów Westerplatte,
3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta, a następnie 2 Dywizji Piechoty
im. Henryka Dąbrowskiego w kierunku
przyczółka. 9 sierpnia oddziały polskiej
2 i 3 DP zajęły pozycje w północnej
części przyczółka, natomiast 1 Brygada
Pancerna (dowódca płk Jan Mierzycan)
została podporządkowana dowództwu
sowieckiego 4 Korpusu Armii Gwardii
i skierowana do obrony odcinka południowego, gdzie prowadziły natarcie
trzy niemieckie dywizje: 19 Dolnosak-
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sońska Dywizja Pancerna, 1 Dywizja Pancerno-Spadochronowa
„Hermann Göring” oraz 45 Dywizja Grenadierów.
Wchodząc do walki 1 Brygada Pancerna liczyła 2215 żołnierzy, miała 71 czołgów T-34 oraz
15 lekkich T-70 i 6 samochodów
pancernych, 4 działa 45 mm,
8 moździerzy 82 mm, 49 rusznic
ppanc., 42 ręczne karabiny maszynowe, 15 ciężkich karabinów
maszynowych oraz 215 samochodów. 1BP miała w ciągu 32 godzin
przeprawić przez Wisłę pod ostrzałem
dwa pułki czołgów i batalion piechoty
zmotoryzowanej.
Najdramatyczniejszą walkę stoczyła 10 sierpnia 3 kompania 1 pułku czołgów. W starciu obie
strony poniosły duże straty: Niemcy
– pięć czołgów, a Polacy – sześć. Poległo 18 czołgistów w tym:
dowódca kompanii por. R.
Tarajmowicz, dowódca plutonu – ppor. Z. Gajewski
oraz dwóch dowódców czołgów – chor. E. Dackiewicz
i chor. B. Gusławski. Brygada nieustannie w ciągu siedmiu dni toczyła zacięte walki
z piechotą i czołgami niemieckimi ze ściągniętej spod
Wołomina Dywizji PancernoSpadochronowej „Hermann
Göring”. 9 sierpnia pierwsze
polskie czołgi przeprawiły się
na przyczółek, a w tym czasie Niemcy ponownie zajęli
Grabnowolę i podeszli pod
Studzianki. Postępy Niemców
zahamował atak 3 kompanii
czołgów z 1 Brygady Pancernej, a 11 sierpnia Niemcy
zostali ostatecznie wyparci
ze wsi Studzianki po ataku
1 kompanii czołgów podporucznika Świetany. Dzięki
temu został zmniejszony wyłom w pozycjach polsko-radzieckich, który został ostatecznie zamknięty 14 sierpnia
dzięki koncentrycznemu uderzeniu wzdłuż tzw. Grobli.
Walki były zażarte i skrzyżowanie dróg w rejonie Studzianek było zdobywane przez
Polaków 7 razy. Ostatecznie
15 sierpnia bitwa zakończyła się likwidacją sił niemieckich zamkniętych w „kotle”.

17 sierpnia rano 1 Brygada Pancerna
przekazała swoje odcinki oddziałom radzieckiego 4 Korpusu Piechoty Gwardii
i wróciła na prawy brzeg Wisły do dyspozycji dowódcy 1 Armii WP, gen. dyw.
Zygmunta Berlinga. W walkach pod
Studziankami poniosła straty: 253 zabitych i rannych oraz 26 zniszczonych
czołgów, z czego 18 bezpowrotnie. Walki 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów
Westerplatte z doborowymi jednostkami
pancernymi wroga odegrały ważną rolę
w utrzymaniu przyczółka magnuszewskiego, z którego w styczniu 1945 roku
ruszyło uderzenie radzieckich: 61 Armii
i 2 Armii Pancernej Gwardii w ramach
operacji warszawskiej. Bitwa pod Studziankami była największą bitwą pancerną stoczoną przez polskie jednostki
na froncie wschodnim.
Po wojnie wieś odbudowano. Ze
składek m.in. żołnierskich w 1960 roku
powstała szkoła nosząca imię Brygady
Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. W 20 rocznicę bitwy, w 1964 roku,
odsłonięto na skraju wsi pomnik-mauzoleum. Na postumencie umieszczono
tablice upamiętniające jednostki polskie i radzieckie walczące o przyczółek warecko-magnuszewski. Na terenie
pomnika znajdują się również tablice
z nazwiskami żołnierzy polskich i radzieckich, którzy zginęli w walce o Studzianki. Większość Polaków, poległych
w walkach o przyczółek zostało pochowanych na cmentarzu w Magnuszewie,
zaś prochy poległych czerwonoarmistów znajdują się na cmentarzu w Garwolinie. Niezidentyfikowane szczątki
i prochy poległych początkowo złożono na cmentarzu w Studziankach, po
wybudowaniu mauzoleum ekshumowano je i złożono w pieczarze cokołu, na
którym stoi czołg T-34/76 o nr 217. Był
to pierwszy polski czołg, który wjechał
dokończenie na str.11
www.kozienicepowiat.pl
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do Studzianek, podczas walk dowodził
nim ppor. Mateusz Lach. T-34/76 m.43–
czołg średni, konstrukcji radzieckiej
z okresu II wojny światowej uważany
jest za jeden z najlepszych czołgów
swojej ery.
W 2009 roku w 65. Rocznicę Bitwy
pod Studziankami dokonano renowacji postumentu przy pomniku-mauzoleum oraz ustawiono nową tablicę
pamiątkową.
Od 12 sierpnia 1969 roku wieś nosi
nazwę Studzianki Pancerne, a w maju
1978 roku odznaczona została Orderem
Krzyża Grunwaldu II klasy. Wieś posiada herb, nawiązujący symboliką do
bitwy, zaprojektowany przez Szymona
Kobylińskiego.

W szkole w Studziankach Pancernych, będącej od 2012 roku własnością prywatną właściciel udostępnił

2 pomieszczenia, w których znajduje się
muzeum, mieszczące eksponaty, gromadzone od początku działalności szkolnej
izby pamięci. Znajdziemy tam również
kolekcję modeli pojazdów i samolotów
wojskowych. Uroczyste otwarcie Izby
odbyło się 11 sierpnia 2013 roku, podczas obchodów 69. Rocznicy Bitwy pod
Studziankami. Wstęgę przecinał m.in.

wicepremier Janusz Piechociński, który
urodził się w Studziankach.
W 2004 roku podczas obchodów
60. Rocznicy Bitwy pod Studziankami
z inicjatywy rodzin poległych i walczących w bitwie pod Studziankami
oraz potomka Dionizego Czachowskiego, Nadleśniczego Jana Chryzostoma
Czachowskiego,
miłośnika historii,
propagatora postaw patriotycznych na terenie
pomnika-mauzoleum został umieszczony drewniany krzyż o wysokości
8,5 m, wykonany przez
górali i leśników z Nadleśnictwa Dobieszyn. Poświęcenia krzyża dokonał
ówczesny
Ordynariusz
Diecezji Radomskiej ks.
biskup Zygmunt Zimowski. Na krzyżu widnieje
inskrypcja:
Medale, krzyże, ordery
brązowe, srebrne, złote
wspaniale, ale nietrwale
wieńczą żołnierską cnotę,
dlatego jest w zwyczaju
i być nie może inaczej,
że tylko cnoty najwyższe
drewnianym krzyżem się znaczy.

Od 1994 do 2003 roku
organizacją obchodów rocznicowych zajmował się
Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Natomiast od 10 lat, poczynając
od roku 2004 organizacją
uroczystości
upamiętniających rocznice Bitwy pod
Studziankami zajmuje się
Starostwo Powiatowe w Kozienicach.
W 2004 roku przewodniczącym komitetu organizacyjnego został Starosta Powiatu Kozienickiego Roman Wysocki.
Od 2007 roku Janusz Stąpór – obecny
Starosta Kozienicki kontynuuje tradycję
organizacji obchodów rocznic bitwy pod

Studziankami, rok rocznie wzbogacając
program uroczystości współpracując ze
Związkiem Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego i innymi organizacjami kombatanckimi, Wojskiem Polskim,
Gminami Głowaczów i Magnuszew,
przedstawicielami parafii wyznania
rzymskokatolickiego,
polskokatolickiego, grekokatolickiego oraz prawosławnego, Nadleśnictwem Dobieszyn,
organizacjami pozarządowymi
i mieszkańcami wsi Studzianki
Pancerne.
Od 2004 roku obchody rocznicowe rozpoczynają się przy
dokończenie na str.12
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Pomniku Braterstwa Broni w Magnuszewie. W tym roku ta część uroczystości
odbędzie się na cmentarzu parafialnym,
gdzie odsłonięty zostanie odbudowany przez Gminę Magnuszew pomnik
w kwaterze poległych 1939-1944, zniszczony w haniebny sposób w 2009 roku.
Pomnik składa się z kamiennej kolumny
z osadzonym na niej orłem, zlokalizowanej w punkcie centralnym kwatery.
Na postumencie, na którym znajdował
się orzeł ustawiono kamienny krzyż. Na
cokole kolumny umieszczono kamienną
tablicę ze słowami Jana Pawła II oraz
informację o powtórnym odsłonięciu
pomnika:
„Świadomość naszej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro-ojczyznę”.
Pomnik powtórnie wzniesiono w 70-tą
rocznicę walk na przyczółku wareckomagnuszewskim. Uroczyste odsłonięcie
nastąpiło dnia 10.08.2014 roku.
Centralna część uroczystości zaplanowana jest, jak co roku, przy pomnikumauzoleum w Studziankach Pancernych.
W uroczystościach uczestniczą
przedstawiciele organizacji kombatanckich, parlamentu, Wojska Polskiego,
władz samorządowych powiatowych
i gminnych, młodzież szkolna, mieszkańcy powiatu kozienickiego, poczty
sztandarowe, a także żyjący uczestnicy
walk na przyczółku warecko-magnuszewskim w 1944 roku. Podczas uroczystości odmawiana jest modlitwa
ekumeniczna, w okolicznościowych
wystąpieniach podkreślane są zasługi
walczących żołnierzy, ich bohaterstwo
i ofiarność w walkach na frontach
II wojny światowej. Delegacje uczestniczące w obchodach składają wiązanki
kwiatów pod pomnikiem-mauzoleum.
Z okazji 70. Rocznicy Bitwy pod
Studziankami Starostwo Powiatowe
w Kozienicach przygotowało okolicznościową kartę pocztową, datownik
oraz stempel.
Zapraszamy do udziału w uroczystościach i współpracy przy ich organizacji!
Tekst: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach
Kozienice, sierpień 2014
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, iż na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej PFRON Nr 9/2014
dotyczącej wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z dnia 9 czerwca 2014 roku
realizowanego na terenie Powiatu Kozienickiego nastąpiła zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach Modułu I. Termin
przyjmowania wniosków został skrócony i upływa w dniu 30 sierpnia 2014 roku.
Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i obejmują następujące obszary wsparcia:
1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co
najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym Moduł II można składać w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach do dnia 30 września 2014 roku.
Szerszych informacji dotyczących programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15,
26-900 Kozienice na stronie www.pcprkozienice.pl lub pod nr tel. /48/ 382-05-64.
UrszULA kowALik
dyrektor
Powiatowego centrum Pomocy
rodzinie w kozienicach

21 lipca 2014 r. w Sali Konferencyjnej
Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, podczas uroczystych obchodów Święta Policji w Kozienicach, funkcjonariusze
uczcili 95. rocznicę utworzenia Policji
Państwowej.
Uroczystości z udziałem I Zastępcy
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Rafała Korczaka, władz
samorządowych, przedstawicieli służb
mundurowych, kozienickiej prokuratury,
sądu i instytucji rozpoczęły się od złożenia
meldunku przez prowadzącego całą uroczystość Zastępcę Naczelnika Wydziału
Prewencji KPP w Kozienicach kom. Grzegorza Skomrę. Wójtowie gmin Głowaczów,
Grabów nad Pilicą i Magnuszew ufundowali dla policjantów z Komisariatu Policji
w Grabowie nad Pilicą myjkę ciśnieniową.
Natomiast wójtowie gmin Gniewoszów,
Sieciechów i Garbatka Letnisko ufundowali indywidualne nagrody dla sierż. szt. Jacka
Kielicha, sierż. szt. Grzegorza Abramczyka
i st. asp. Jacka Gozdery. Policjantów nagrodził także Burmistrz Gminy Kozienice
Tomasz Śmietanka. Wyróżnieni policjanci
www.kozienicepowiat.pl

asp. szt. Arkadiusz Sadura i asp. Patrycja
Zaborowska otrzymali drobne upominki.
Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz
Stąpór składając na ręce ins. Stanisława
Kondei Komendanta Powiatowego Policji
w Kozienicach list gratulacyjny wyraził
wdzięczność za pracę funkcjonariuszy. Zauważył, że poczucie bezpieczeństwa w powiecie jest wysokie: To świadczy o tym, jak
dobrą pracę wykonujecie, jak się staracie,
jak dbacie o to, żeby był porządek, spokój
– dodał Starosta.

Podczas tegorocznych obchodów
Święta Policji na wyższy stopień służbowy awansowano 49 policjantów, pełniących służbę na terenie miasta Kozienice
i powiatu kozienickiego Akty mianowania wręczali insp. Rafał Korczak I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz insp. Stanisław
Kondeja Komendant Powiatowy Policji
w Kozienicach.
asp. PATrYcjA zABorowskA
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Wydarzenia

30 lipca na terenie powiatu kozienickiego odbył się III etap 57 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Ma-

z 62 początkujących kolarzy. Wyścig ten
w swojej formie nie przypominał dzisiejszych zmagań. Zawodnicy po drodze, oprócz

zowsza Lotto Mazovia Tour. Tegoroczna
edycja wyścigu rozpoczęła się już 28 lipca
w Warszawie, gdzie na Torze Wyścigów
Konnych na Służewcu, odbył się prolog,
którego dystans wynosił 45 km.
Kozienice już po raz 11 gościły zawodników Lotto Mazovia Tour. W tym
roku w wyścigu wzięło udział 18 drużyn, w tym 105 kolarzy. Zawodników
i zgromadzonych miłośników kolarstwa
powitała Małgorzata Bebelska zastępca
burmistrza gminy Kozienice. Lotto Mazovia Tour 2014 składał się, podobnie jak
w ubiegłym roku z sześciu etapów:
1. Nowy Dwór Mazowiecki – jazda drużynowa – 18 km
2. Modlin – Nowy Dwór Mazowiecki
– 106 km
3. Kozienice – Kozienice – 162 km
4. Warszawa – Wesoła – Wysokie Mazowieckie – 216 km
5. Wysokie Mazowieckie – Łomża – 135 km
6. Zbójna – Nowy Dwór Mazowiecki
– 165 km
Kozienicki etap Lotto Mazovia Tour 2014
zawierał trzy lotne premie, czyli wyznaczone na trasie miejsca, gdzie kolarze walczą
o bonifikaty sekundowe Na linii premii lotnej trzej pierwsi zawodnicy otrzymują odpowiednio: 3, 2 lub1 punkt. Druga lotna premia
w Kozienicach była poświęcona Markowi
Łuczyńskiemu, nieżyjącemu dyrektorowi
Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu,
wybitnemu działaczowi sportowemu.
Historia Wyścigu Dookoła Mazowsza
sięga aż 1951 roku. Do pierwszego wyścigu wystartował wówczas peleton złożony

rywalizacji sportowej, mieli za zadanie również np. pomagać przy żniwach. Żywili się
głównie schabowymi i bigosem, podczas
gdy obecnie dieta kolarza skupia się głównie
na makaronach, dużej ilości węglowodanów,
aby mógł szybko spalać, a jednocześnie czerpać siłę z tego pożywienia.
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Zorganizowanie wyścigu na tak wysokim poziomie i na tak dużą skalę, wiąże
się z ogromnym zaangażowaniem i pracą
logistyczną wielu osób. Dobór tras, cała
logistyka związana z przemieszczaniem
się wyścigu to praca, która zajmuje organizatorom cały rok. Obecnie Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazow-

sza stanowi drugi, po Tour de Pologne,
wyścig tej rangi w Polsce. To zawody,
które rodzą gwiazdy światowego peletonu, przykładem może być Peter Sagan,
który wygrywał w Kozienicach, a obecnie
ma już na swoim koncie liczne zwycięstwa w profesjonalnym peletonie.
W klasyfikacji indywidualnej III etapu
Lotto Mazovia Tour 2014 pierwsze miejsce wywalczył Duńczyk Alex Rasmussen
(Riwal Cycling Team). Drugie miejsce
zdobył Eryk Latoń (BDC Marcpol), na
trzecim miejscu uplasował się również
zawodnik drużyny BDC Marcol Mateusz
Komar. W klasyfikacji najaktywniejszego
zawodnika zwyciężył Wojciech Migdał
z Wibatech Fuji Żory, który wygrał również lotną premię poświęconą pamięci
Marka Łuczyńskiego.
Kozienicki etap 57. Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza
Lotto Mazovia Tour 2014 zakończyła uroczysta dekoracja zwycięzców oraz wręczenie pucharów, którego dokonali m. in.
starosta kozienicki Janusz Stąpór, zastępcy
burmistrza gminy Kozienice Małgorzata
Bebelska oraz Igor Czerwiński, zastępca
przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach Edward Pułkowski, dyrektor Wyścigu Lotto Mazovia Tour Marcin Wasiołek
oraz prezes Towarzystwa Miłośników Zie-

mi Kozienickiej Lech Wiśniewski.
Organizatorem 57. Wyścigu Lotto Mazovia Tour było Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team”.
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją
objął wicepremier Janusz Piechociński.
sABinA seMeniUk
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

1. Prawo do pełnej, rzetelnej i prawdziwej informacji
Zapoznaj się z ogólnymi warunkami
przewozu (OWP).
• Konsument ma prawo do otrzymania
przed zawarciem umowy krajowego
przewozu lotniczego ogólnych warunków przewozu oraz wszystkich innych
regulacji dotyczących tej umowy;
• W razie jakichkolwiek wątpliwości, które pojawią się podczas lektury ogólnych
warunków przewozu oraz załączników,
należy zwrócić się do przewoźnika
o ich wyjaśnienie.
2. Prawo do wyciągu z najważniejszych
przepisów
Zapoznaj się z wyciągiem z przepisów.
• Przewoźnik ma obowiązek zapewnić, aby
wyciąg z najważniejszych przepisów regulujących odpowiedzialność z tytułu
przewozu pasażerów i ich bagażu, w tym:
– określenie czasu przewidzianego na
wypłacenie odszkodowania,
– informacja o możliwości dokonania
ubezpieczenia bagażu, zostały udostępnione pasażerom we wszystkich
punktach sprzedaży biletów, łącznie
ze sprzedażą za pośrednictwem telefonu lub Internetu.
Podstawa prawna – art. 6 Rozporządzenia
(WE) nr 2027/97
• Wszystkie informacje, kierowane do pasażerów w zakresie przewozów krajowych muszą być podawane przez przewoźnika w języku polskim.
3. Prawo do informacji o cenie całkowitej
Zapoznaj się z taryfami i opłatami
• Przewoźnik ma obowiązek wskazania konsumentowi ceny ostatecznej, tj.
ceny zawierającej wszystkie wymagane
składniki – obowiązujące taryfy lotnicze
i stawki lotnicze, a także wszystkie należne podatki, dopłaty, opłaty dodatkowe;
• Ogłoszone przez przewoźnika taryfy muszą obejmować wszystkie należne podatki, opłaty obowiązkowe (np. lotniskowe,
paliwowe), dopłaty i opłaty dodatkowe;
• Informacje o opcjonalnych dopłatachi do ceny muszą być przekazywane
w sposób wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny na początku procesu rezerwacji; wyrażenie na nie zgody przez
pasażera musi być dobrowolne – przez
zaznaczenie wybranej opcji (opt-in);
Podstawa prawna – art. 23 Rozporządzenia (WE) nr 1008/2008
• UWAGA: Ceny usług wskazywane
www.kozienicepowiat.pl

przez przewoźników mogą być podawane w walutach obcych. Jeśli zajdzie
potrzeba przeliczania kursów walut
przy danej transakcji, zasady przeliczania tych kursów muszą być przez przewoźnika jasno określone.
4. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku podwyższenia ceny
W przypadku podwyższenia ceny za przewóz przez przewoźnika po zawarciu umowy, masz prawo do odstąpienia od niej.
Podstawa prawna – art. 385 pkt 20 kodeksu cywilnego
5. Prawa w przypadku zakupu biletu
przez Internet
Kupując bilet przez Internet nie możesz odstąpić od umowy.
• Momentem zawarcia umowy przez Internet (czyli w trybie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) jest
moment wystawienia przez przewoźnika biletu lotniczego; samo potwierdzenie rezerwacji nie jest biletem i nie
powoduje zawarcia umowy;
• Przed dokonaniem zakupu biletu przez
Internet warto zapoznać się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, który ma obowiązek sporządzić
i udostępnić przewoźnik;
• UWAGA: w przypadku umów o przewóz
lotniczy konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy (chyba że ma miejsce
sytuacja opisana w pkt 4). Dlatego zakup taki należy dobrze przemyśleć, gdyż
w przypadku rezygnacji z zakupu przewoźnik może zażądać zapłaty odstępnego (np. w formie opłaty za zwrot biletu
lub za zmianę terminu lotu);
• Warto zapoznać się z ogólnymi warunkami przewozu i taryfami przewoźnika
pod kątem możliwości zwrotu biletu
w danej taryfie lub możliwości przesunięcia terminu lotu, czy też możliwości
zmiany imienia i nazwiska, gdy inna
osoba zdecyduje się na przelot.
6. Prawo do opieki
Jeżeli Twój lot został odwołany, opóźniony lub odmówiono wpuszczenia Cię
na pokład, masz prawo do opieki.
W skład opieki wchodzić może:
– wyżywienie i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania np.
bony na obiad w restauracji na lotnisku,
– dwie rozmowy telefoniczne, dalekopisy
lub e-maile,
– zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miej-

scem zakwaterowania;
• UWAGA: Pomoc uzależniona jest od
czasu oczekiwania na lot opóźniony lub
zastępczy, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje pasażerowi
tylko w przypadku konieczności oczekiwania na ten lot przez jedną lub więcej
nocy. Prawo do pomocy nie przysługuje
w przypadku, kiedy opóźnienie wynosi
mniej niż 2 godziny przy długości lotu
poniżej 1 500 kilometrów.
Podstawa prawna – Rozporządzenie (WE)
nr 261/2004
7. Prawo do odszkodowania
Jeżeli Twój lot został odwołany, opóźniony lub odmówiono wpuszczenia Cię na
pokład, masz prawo do odszkodowania.
• W przypadku odwołania lotu albo odmowy wpuszczenia na pokład wbrew woli
pasażera lub opóźnienia lotu, przewoźnik ma obowiązek wypłaty odszkodowania w wysokości od 250 do 600 EUR
w zależności od długości lotu;
• Przewoźnik pomniejszy odszkodowanie,
jeśli zaoferował pasażerom zmianę planu
podróży do miejsca docelowego a czas
przylotu nie przekracza czasu podróży
pierwotnie zarezerwowanego lotu;
• UWAGA: Odszkodowanie nie przysługuje, w przypadku, gdy pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu:
– co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu, lub
– w okresie od dwóch tygodni do siedmiu
dni i zaoferowano im zmianę planu
podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym
czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca
docelowego najwyżej cztery godziny
po planowym czasie przylotu;
– w krótszym niż siedem dni terminie przed
planowym czasem odlotu i zaoferowano
im zmianę planu podróży umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed
planowym czasem odlotu i dotarcie do
ich miejsca docelowego najwyżej dwie
godziny po planowym czasie przylotu.
• Trzeba pamiętać, że przewoźnik nie
będzie musiał wypłacić pasażerom
odszkodowania, jeśli odwoła lot np.
z powodu śnieżycy, mgły, chmury pyłu
wulkanicznego, które uniemożliwiają
bezpieczny lot.
Podstawa prawna – Rozporządzenie (WE)
nr 261/2004
8. Prawo do zwrotu kosztu biletu wraz
Dokończenie na str. 16
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Informacje
Dokończenie ze str. 15

z ewentualnym bezpłatnym powrotem
Jeżeli Twój lot jest odwołany, opóźniony
lub odmówiono wpuszczenia Cię na pokład, masz prawo do zwrotu kosztu biletu
po cenie za jaką został zakupiony ewentualnie razem z bezpłatnym powrotem.
• Jeśli Twój lot został odwołany, opóźnienie lotu wynosi co najmniej 5 godzin
albo nie wpuszczono Cię na pokład samolotu możesz żądać:
– zwrotu w terminie siedmiu dni kosztu
biletu, oraz jeśli jest to uzasadnione
– zapewnienia lotu powrotnego do miejsca, z którego rozpocząłeś podróż;
• UWAGA: W przypadku skorzystania
z lotu alternatywnego nie można ubiegać się o zwrot kosztu biletu.
Podstawa prawna – Rozporządzenie (WE)
nr 261/2004
9. Prawo do zmiany planu podróży
Jeżeli Twój lot jest odwołany lub odmówiono wpuszczenia Cię na pokład,
masz prawo do zmiany planu podróży.
• Możesz żądać lotu w najwcześniejszym
terminie na warunkach podobnych na
jaki miałeś wykupiony bilet, albo
• W późniejszym terminie dogodnym dla
Ciebie, w zależności od wolnych miejsc
w samolocie;
• Pamiętaj, to Ty decydujesz, którą z opcji
wybrać oraz, że możesz lecieć samolotem innego przewoźnika;
• UWAGA: Prawo to nie przysługuje, jeśli pasażer skorzystał z prawa do zwrotu kosztu biletu.
Podstawa prawna – Rozporządzenie (WE)
nr 261/2004
10. Prawa osób niepełnosprawnych
i o ograniczonej możliwości poruszania się.
• Przewoźnik lotniczy nie może odmówić
przyjęcia rezerwacji na lot i zabrania na
pokład z powodu niepełnosprawności lub
ograniczonej zdolności ruchowej pasażera;
• Jeśli przewoźnik odmówi przyjęcia na
pokład, odwoła lot albo lot będzie opóźniony, bez względu na jego długość,
osobom o ograniczonej możliwości poruszania się przysługują bezpłatnie:
a) posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;
b) zakwaterowanie w hotelu w przypadku:
– gdy występuje konieczność pobytu
przez jedną albo więcej nocy, lub
– gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera;
c) transport pomiędzy lotniskiem a miejscem
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zakwaterowania (hotelem lub innym).
Ponadto, wskazanym pasażerom bezpłatnie przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki
faksowe lub e-mailowe. Powyższe prawo
do opieki realizowane jest tak szybko, jak
jest to możliwe.
Podstawa prawna – Rozporządzenie (WE)
nr 1107/2006
Podstawa prawna – Rozporządzeniu (WE)
nr 261/2004
11. Prawo do odszkodowania i zaliczki za
szkody na osobie
W przypadku szkody na osobie masz
prawo do odszkodowania.
Szkoda na osobie powstaje w przypadku
śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia pasażera.
Roszczenia do 100 000 SDR4
• przy żądaniu odszkodowania do wysokości 100 000 SDR przewoźnik nie może
kwestionować swojej odpowiedzialności
za szkody na osobie. Zgodnie z art. 2 lit. i)
Rozporządzenia (WE) 261/2004, za osobę
niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej
sprawności ruchowej uważa się osobę,
której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu
z powodu jakiejkolwiek fizycznej niepełnosprawności (umysłowej lub ruchowej,
stałej lub czasowej), upośledzenia umysłowego, wieku lub każdej innej przyczyny
niepełnosprawności, a której sytuacja wymaga specjalnej uwagi i przystosowania
do potrzeb takiej osoby usług dostępnych
dla wszystkich pasażerów.
Specjalne Prawa Ciągnienia (Special
Drawning Rights) – jednostka monetarna
wprowadzona do Protokołów Montrealskich z 1975 roku, zamiast franka w złocie
(FP); aktualny kurs SDR znajduje się na
oficjalnej stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbp.pl, kurs ten
zmienia się codziennie;
Roszczenia powyżej 100 000 SDR
• w przypadku roszczeń pasażerów powyżej 100 000 SDR przewoźnik odpowiada, chyba że udowodni:
– brak zaniedbania lub winy ze strony
swojej albo osób za niego działających albo
– szkoda taka została spowodowana
wyłącznie niedbalstwem albo innym
niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem osoby trzeciej;
• UWAGA: zarówno w przypadku roszczeń do 100 000 SDR, jak i powyżej

100 000 SDR przewoźnik nie poniesie
odpowiedzialności w takim zakresie, w
jakim udowodni, że do powstania szkody przyczynił się pasażer.
W przypadku szkody na osobie masz
prawo do zaliczki.
System wypłat zaliczkowych
• wprowadzony w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb powstających natychmiast po wypadku lotniczym;
• zaliczka nie może być niższa, niż równowartość 16 000 SDR wyrażona w euro, na
jednego pasażera w przypadku śmierci;
• przewoźnik lotniczy wypłaca zaliczkę niezwłocznie, nie później, niż w ciągu piętnastu dni po ustaleniu osoby uprawnionej
do odszkodowania, w wysokości proporcjonalnej do doznanych trudności;
• wypłata zaliczki nie stanowi uznania odpowiedzialności i może stanowić rekompensatę późniejszych sum wypłaconych
na podstawie odpowiedzialności ponoszonej przez przewoźnika lotniczego;
• nie jest ona zwrotna, z wyjątkiem przypadku, gdy przewoźnik udowodni
przyczynienie się pasażera do powstania szkody lub okaże się, osoba, która
otrzymała tę zaliczkę, jest osobą nieuprawnioną do odszkodowania.
podstawa prawna – Konwencja Montrealska
podstawa prawna – Rozporządzenie (WE)
nr 2027/1997
12. Prawo do odszkodowania za szkody
na bagażu
Za szkody na bagażu (zagubienie,
zniszczenie, uszkodzenie, opóźnienie)
masz prawo do odszkodowania
Roszczenia do 1 000 SDR
• W przypadku szkody wynikającej z opóźnienia, zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu pasażer może żądać od
przewoźnika odszkodowania w wysokości do 1 000 SDR na każdego pasażera bez
względu na wartość bagażu, winę czy brak
winy przewoźnika;
• UWAGA: odpowiedzialność przewoźnika jest wyłączona, jeśli szkoda na bagażu wyniknęła z naturalnych właściwości,
jakości lub wad własnych bagażu;
• W przypadku bagażu niezarejestrowanego (Bagaż podręczy, który konsument zabiera na pokład samolotu),
przewoźnik ponosi odpowiedzialność,
jeśli szkoda powstała z jego winy albo
z winy osób za niego działających.
Dokończenie na str. 17
www.kozienicepowiat.pl
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Roszczenia wyższe
• Jeśli pasażer zadeklaruje wyższą wartość
bagażu i złoży specjalną deklarację interesu (czyli ubezpieczy swój bagaż),
to przewoźnik odpowiada do wysokości
zadeklarowanej przez pasażera;
• UWAGA: przewoźnik może zmniejszyć
wysokość odszkodowania, jeśli udowodni, że wartość bagażu jest niższa,
niż zadeklarowana;
• Jeśli szkoda na bagażu wynikła z winy
umyślnej przewoźnika lub osób za niego działających, pasażer ma prawo do
pełnego odszkodowania;
• Przewoźnik odpowiada za bagaż zarejestrowany (Bagaż oddawany pod opiekę
przewoźnika przy odprawie) od momentu oddania go przewoźnikowi do momentu odebrania przez osobę uprawnioną;
• Zagubienie bagażu przyjmuje się, jeśli
bagaż nie przybył z upływem 21 dni od
dnia, w którym powinien przybyć lub
po przyznaniu tego faktu przez przewoźnika; po tym czasie pasażer może
dochodzić odszkodowania;
• W przypadku opóźnienia w przewozie
bagażu odszkodowanie przysługuje nie
z samego faktu opóźnienia, lecz tylko
w sytuacji powstania szkody;
• UWAGA: w przypadku szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie bagażu
przewoźnik nie poniesie odpowiedzialności, jeśli udowodni, że on sam i osoby za
niego działające podjęły wszelkie środki, jakich można było oczekiwać w celu
uniknięcia szkody, albo że podjęcie tych
środków było niemożliwe.
Pamiętaj o terminach na złożenie reklamacji
Terminy na zgłoszenie szkody (reklamacji) przewoźnikowi
• w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia bagażu – należy zgłosić reklamację
natychmiast po jego wykryciu nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru
bagażu zarejestrowanego;
• w razie opóźnienia reklamację należy
złożyć nie później, niż w ciągu 21 dni
od dnia w którym bagaż został oddany
osobie uprawnionej;
• reklamacje powinny być zgłoszone na
piśmie;
• UWAGA: przekroczenie wyżej wskazanych terminów uniemożliwia dochodzenie odszkodowania;
podstawa prawna – Konwencja Montrealska
podstawa prawna – Rozporządzenie (WE)
www.kozienicepowiat.pl

nr 2027/1997
• wypełnij na lotnisku tzw. PIR (formularz nieprawidłowości bagażowej)
zaraz po odbytym locie w przypadku
stwierdzenia zagubienia lub zniszczenia
bagażu; pozwoli to na wyeliminowanie
wątpliwości, czy szkoda na bagażu
powstała poza okresem sprawowania
opieki przewoźnika nad bagażem.
Kto udziela pomocy prawnej konsumentom?
– Komisja Ochrony Praw Pasażerów
działająca przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. M. Flisa 2, 02-247
Warszawa, tel.: 22 520 74 84, fax.: 22 520
73 47, email: kopp@ulc.gov.pl.
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
– Komisja Ochrony Praw Pasażerów rozpatruje skargi na odmowę wpuszczenia pasażera na pokład samolotu, opóźnienie oraz
na odwołanie lotu. Pamiętać należy, że
Prezes ULC nie rozpatruje skarg związanych z uszkodzeniem bagażu. Skargę
wnosi się po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego u przewoźnika lotniczego, tzn. nie wcześniej niż po upływie 30 dni
od dnia złożenia reklamacji u przewoźnika
(nawet w przypadku braku odpowiedzi na
reklamację), chyba że umowa albo regulamin przewozu określa termin krótszy. Pasażer na złożenie skargi ma 2 lata. Skarga powinna być wniesiona na piśmie oraz
własnoręcznie podpisana przez wszystkich
wnoszących, albo ich pełnomocnika. Skarga wniesiona drogą elektroniczną powinna
być podpisana za pomocą kwalifikowanego
podpisu elektronicznego. Do skargi pasażer
powinien załączyć następujące dokumenty:
• kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika;
• kopię odpowiedzi przewoźnika na reklamację, albo oświadczenie, że nie została ona udzielona w terminie określonym
w umowie, przewozu lub regulaminie
przewozu;
• kopię potwierdzonej rezerwacji na dany
lot;
• oświadczenie składającego skargę
o zgodności kopii przedłożonych dokumentów z oryginałami.
– Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania konsumenta, do zadań którego należy w szczególności zapewnienie
konsumentom bezpłatnego poradnictwa
i informacji prawnej z zakresu ochrony
indywidualnych interesów konsumentów

oraz występowanie do przedsiębiorców
w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów. Dane teleadresowe znajdują się stronie www.uokik.gov.pl.
– Organizacje konsumenckie świadczące konsumentom bezpłatne poradnictwo prawne:
• Federacja Konsumentów, posiadająca oddziały w 27 miastach, szczegóły
i adresy mailowe – pod którymi prowadzone jest poradnictwo prawne – na
stronie internetowej www.federacjakonsumentow.org.pl w zakładce Kontakt; bezpłatna Infolinia konsumencka:
800 007 707 czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach od 09:00 do
17:00 – bezpłatnej pomocy prawnej
udzielają prawnicy Federacji.
• Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, ul. Marcina Kasprzaka 49,
01-234 Warszawa, tel.:22 634 06 68,
fax.: 22 634 06 68, e-mail: sekretariat@skp.pl, szczegóły na stronie internetowej www.konsumenci.org.
– Europejskie Centrum Konsumenckie,
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950
Warszawa, tel.: 22 55 60 118, e-mail:
info@konsument.gov.pl, szczegóły na
stronie internetowej www.konsument.
gov.pl; organizacja ta rozpatruje skargi
o charakterze transgranicznym – polski
konsument nie może zatem poskarżyć się
do ECK na przewoźnika krajowego.
Wykaz najważniejszych aktów prawnych regulujących krajowe przewozy
lotnicze:
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku – Prawo
lotnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.,
Nr 100, poz. 969, z późn. zm.);
Konwencja Montrealska – Konwencja
o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu
lotniczego z dnia 28 maja 1999 roku (Dz.
U. z 2007 r., Nr 37, poz. 235);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie regulaminów przewoźników lotniczych (Dz.U.
z 2003 r., Nr 204, poz.1983 z późn. zm.);
Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11
lutego 2004 roku ustanawiające wspólne
zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na
pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie
Dokończenie na str. 18
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(EWG) nr 295/91 (Dz.U.UE.L.2004.46.1);
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97
z dnia 9 października 1997 roku w sprawie
odpowiedzialności przewoźnika lotniczego
z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu
drogą powietrzną (Dz.U.UE.L.1997.285.1
z późn. zm.);
Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 lipca 2006 roku w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej
sprawności ruchowej podróżujących drogą
lotniczą (Dz.U.UE.L.2006.204.1);
Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Par-

lamentu Europejskiego i Rady z dnia 14
grudnia 2005 roku w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników
lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty
i informowania pasażerów korzystających
z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz
oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/
WE (Dz.U.UE.L.2005.344.15 z późn. zm.);
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1008/2008 z dnia 24
września 2008 roku w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na

terenie Wspólnoty (Dz.U.UE.L.2008.293.3);
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204
z późn. zm.).
Stanisław Gąsior
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kozienicach
Na podstawie materiałów Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Robimy zakupy, korzystamy z różnych
usług, ale czy zawsze bierzemy paragon?
Zdarza się, że nie mamy czasu czekać
na jego wydanie, zapominamy o nim albo
nie chcemy zaśmiecać sobie nim portfela.
Czasami nie mamy śmiałości zwrócić się
do sprzedawcy o jego wydanie. Jednak
w pewnych sytuacjach jego brak jest dla
nas dotkliwy np. gdy dany towar okaże się
wadliwy, a my nie możemy udokumentować zakupu i złożyć reklamacji. Bez paragonu trudno jest skontrolować poprawność naliczenia przez sprzedawcę kwoty
do zapłaty. Okaże się on też pomocny gdy
będziemy chcieli porównać ceny w różnych sklepach. Powinniśmy mieć również
świadomość, że paragon pełni ważną rolę
w obrocie gospodarczym.
Paragon jest dowodem zakupu, umożliwiającym konsumentowi późniejsze dochodzenie roszczeń w przypadku sporu
z przedsiębiorcą. Biorąc paragon:

– ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
– mamy możliwość porównywania cen,
– wspieramy uczciwą konkurencję,
– uzyskujemy pewność, że nie zostaliśmy
oszukani,
– zmniejszamy szarą strefę.
Żądając wydania paragonu przy każdym zakupie towarów lub usług, przyczyniamy się do likwidacji szarej strefy
i wspieramy uczciwą konkurencję. Rzetelne ewidencjonowanie obrotów na kasach fiskalnych jest gwarancją, że podatek
zapłacony w cenie towaru trafi do budżetu
państwa i posłuży do finansowania instytucji i inwestycji, z których korzystamy
wszyscy. Przedsiębiorcy, którzy pomimo
takiego obowiązku, nie ewidencjonują
obrotów na kasach rejestrujących lub nie
ewidencjonują ich w całości zaniżają podatkowe wpływy budżetowe, a to dzięki
dochodom z podatków finansowana jest
działalność szkół czy szpitali. Uchylanie się od zobowiązań
podatkowych powoduje
również powstanie nieuczciwej konkurencji,
która z uwagi np. na niższe ceny towarów czy
usług oferowanych przez
takie podmioty niszczy
legalną działalność gospodarczą.
Przypominamy, że
podatnicy prowadzący
ewidencję obrotu i kwot
podatku należnego przy
zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku

paragonu fiskalnego lub faktury z każdej
sprzedaży oraz wydawać wydrukowany
dokument nabywcy. Wydanie paragonu
fiskalnego jest obowiązkiem sprzedawcy
i powinno odbywać się bez żądania nabywcy.
Pracownicy urzędów skarbowych
sprawdzają rzetelność ewidencjonowania transakcji za pomocą kas fiskalnych
w punktach handlowych i usługowych.
Nieuczciwi przedsiębiorcy mogą zostać
ukarani. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego, karze grzywny podlega ten kto wbrew obowiązkowi
dokonuje sprzedaży z pominięciem kasy
rejestrującej albo nie wydaje dokumentu
z kasy rejestrującej (stwierdzającego dokonanie sprzedaży), nie wystawienia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy
albo odmawia wydania.
Nieewidencjonowanie obrotów na
kasie fiskalnej jest karane mandatami
w wysokości od 168 do 3360 zł. Mandat
karny może zostać nałożony nie tylko na
pracownika obsługującego kasę rejestrującą, ale również na właściciela firmy,
który nienależycie wykonuje obowiązki
nadzoru.
Pamiętajmy! Paragon ma znaczenie
nie tylko dla nas samych i naszych praw
konsumenckich. Żądając jego wydania
wpływamy na likwidację szarej strefy,
a tym samym zwiększamy wpływy budżetowe, które przeznaczane są na cele
publiczne.
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i) opcjonalna dopłata to opłata za świadczenia dodatkowe, np. ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
z podróży.

urząd skarbowy
w kozienicach
www.kozienicepowiat.pl
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach obejmuje swoim
działaniem miasto Kozienice oraz gminy: Kozienice, Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą,
Magnuszew, Sieciechów.
W rejonie naszego działania znajduje się
58 placówek oświatowych, w tym: szkół
ponadgimnazjalnych – 4; gimnazjów – 12;
szkół podstawowych – 28; przedszkoli – 12;
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 1; placówka socjalizacyjna – 1.
Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej
bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz
rodzicom i nauczycielom. Działania pomocowe prowadzone są tak na terenie
placówek oświatowych, jak i w tutejszej
placówce, a także w domach rodzinnych
(w szczególnych przypadkach).
W bieżącym roku szkolnym pracownicy Poradni udzielili pomocy indywidualnej dzieciom i młodzieży w formie:
– diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,
– konsultacji pedagogicznych dla uczniów diagnozowanych w kierunku, specyficznych trudności w uczeniu się,
– terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym,
– terapii indywidualnej dla dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera,
– terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania,
– terapii psychologicznej dla dzieci i mło-

dzieży z innymi zaburzeniami takimi
jak: zaburzenia jedzenia, trudności adolescencyjne, zaburzenia osobowościowe trudności natury emocjonalnej,
trudności adaptacyjne,
– wczesnej interwencji logopedycznej (wady
wymowy, zaburzenia rozwoju mowy),
– kształtowania u dzieci prawidłowej
mowy poprzez korygowanie zaburzeń
w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej,
– stymulowania opóźnionego rozwoju
mowy dzieci,
– prowadzenia ćwiczeń oddechowych,
fonetycznych i usprawniających funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego,
– usprawniania u dzieci z niepłynnością
mówienia, niedosłuchem i dysleksją
technik czytania i pisania,
– usprawniania umiejętności komunikacyjnych i językowych,
– terapii dzieci z niepłynnością mówienia,
wadami słuchu,
– terapii mowy dzieci zdiagnozowanych
neurologicznie,
– profilaktyki mowy u dzieci do 3 r.ż.,
– terapii moczenia nocnego,
– spotkań indywidualnych dla uczniów
w zakresie orientacji edukacyjno – zawodowej,
– indywidualnej konsultacji z dzieckiem
zdolnym,
– zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
– wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka,

– konsultacji, rozmów wspierających,
– terapii EEG BIOFEEDBACK,
– terapii integracji sensorycznej,
– zajęć relaksacyjnych dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi.
Na terenie Poradni prowadzone są także warsztatowe zajęcia grupowe, terapie
rodzin, treningi, interwencje kryzysowe,
mediacje, grupy wsparcia.
Ponadto w naszej placówce organizowane są comiesięczne tematyczne spotkania dla wszystkich rodziców, a także „Dni
Otwartych Porad Logopedycznych”.
Czynny jest, i cieszy się ogromnym
zainteresowaniem, Punkt Konsultacyjny.
W roku szkolnym 2013/2014 zdiagnozowano (do dnia 28 czerwca br.) 1376
uczniów, z grupowej formy pomocy skorzystało 2922 odbiorców (dzieci, rodziców, nauczycieli), odbyło się ponad 1000
spotkań w ramach różnych form terapii.
Szczegółowe informacje dotyczące działalności Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Kozienicach znajdą
Państwo na stronach internetowych:
www.pppkozienice.pl
www.pppbipkozienice.pl
Informacji udzielamy także telefonicznie 486148936 oraz drogą e-mail:
poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl
ewa.jarosz.poradnia@kozienicepowiat.pl

Dni Garbatki to festyn rodzinny, który
przyciąga publiczność w każdym wieku
występami zarówno regionalnych artystów, jak i znanych z estrady postaci,
a także licznymi stoiskami i przede
wszystkim obietnicą dobrej zabawy. Ta
zorganizowana już po raz 32 impreza ma
na celu również integrację społeczności lokalnej oraz promowanie walorów
turystycznych.
Pierwszego dnia odbył się m.in. III
Przegląd Piosenki Żeglarskiej, zaś część
artystyczną drugiego dnia festynu rozpoczął program dla dzieci „Lekcja iluzji”.
Na najmłodszych tego dnia czekały również i inne atrakcje – zjeżdżalnia, strzelnica, samochody, a to zaledwie część bogatej oferty skierowanej do tego najbardziej
wymagającego odbiorcy. „Garbackie
śpiewanie”, czyli występ Chóru Seniora
www.kozienicepowiat.pl

„Wrzos” oraz mini recital Kuby Niedzielskiego zachęciły do zabawy mieszkańców
gminy, a także wczasowiczów ceniących
walory mikroklimatu tej malowniczej
miejscowości.
Atrakcję dla bardzo licznie zgromadzonej tego dnia publiczności stanowił
kabaret Nowaki, którego poczucie humoru oraz sposób patrzenia na świat zostały nagrodzone gromkim śmiechem
i brawami. Również amatorzy piosenki cygańskiej znaleźli tego dnia coś dla
siebie. Występ Don Wasyla, który był
gwiazdą wieczoru oraz poprzedzający go
koncert muzyki cygańskiej wprowadził
obecnych na Polance w nastrój zabawy
tanecznej, która już tradycyjnie zakończyła dwudniową imprezę.
Dni Garbatki to również okazja do
nagrodzenia osób zasłużonych dla gminy

„Szychą Garbacką” – nagrodą wręczoną
już po raz czwarty, przyznawaną przez
Samorząd Garbatki – Letnisko ludziom,
którzy wyróżniają się zaangażowaniem
na rzecz lokalnej społeczności, a swoją
postawą dają przykład do naśladowania. Pierwszą „Szychę” otrzymała Maria
Dziedzicka, drugą statuetkę odebrał Zenon Gnyś, ubiegłorocznym laureatem był
Zenon Kurkowski. Drugiego dnia XXXII
Dni Garbatki „Szycha 2014” wręczona
została Marianowi Krekorze prezesowi
OSP w Garbatce – Letnisku.
Imprezie zorganizowanej na terenie
Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego
„Polanka” przez Wójta oraz Radę Gminy
Garbatka – Letnisko towarzyszyły także
kiermasz książek oraz wystawa fotografii
autorstwa Leszka Rejmera.
Agnieszka Gajda

psycholog Ewa Jarosz
dyrektor Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Kozienicach
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biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
– Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
Nakład: 1500 egz.
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