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Święta Bożego NarodzeNia
Święta Bożego Narodzenia to święta 

upamiętniające narodziny Chrystusa. Jed-
nak początek tradycji bożonarodzeniowych  
można odnaleźć już w epoce kamienia, gdy 
czczono przesilenie zimowe, a u Słowian  
w obrzędach Święta Godowego. Natomiast 
w czasach Cesarstwa Rzymskiego w dniach 
od 17 do 24 grudnia obchodzono Saturna-
lia – święto ku czci Saturna, bawiono się 
i obdarowano prezentami. W Persji, dzień 
25 grudnia był dniem kultu Mirty, szlachet-
nego bóstwa słońca, które narodziło się  
w grocie.

W tradycji chrześcijańskiej Święta 
Bożego Narodzenia od IV w. obcho-
dzone są jako święta liturgiczne w dniu  
25 grudnia. Poprzedza je czterotygodnio-
wy Adwent zakończony Wigilią.

W okresie średniowiecza święta obcho-
dzono hucznie i wesoło, z czasem jednak 
zaczęła towarzyszyć im nutka zadumy i re-
fleksji. W XVII w. zaczęła kształtować się 
tradycja jaką znamy do dzisiaj. Czyli spotka-
nia z rodziną przy wspólnym stole, zwłasz-
cza wigilijnym, z białym obrusem, sian-
kiem, opłatkiem, składaniem sobie życzeń, 
z obdarowywaniem się prezentami, choinką, 
jemiołą, szopką bożonarodzeniową, wspól-
nym śpiewaniem kolęd, kolędnikami. 

W Polsce szczególnym dniem jest 
Wigilia, zwana w niektórych regionach 
Gwiazdką lub Godami. Jest to czas zgody, 
przebaczenia i miłości. 

Wigilia z łacińskiego – czuwanie, straż, 
wywodzi się z pierwszych wieków chrześ-
cijaństwa i nawiązuje do Ostatniej Wiecze-
rzy. Tradycją jest zachowanie postu jakoś-
ciowego, bezmięsnego, niekiedy ścisłego. 
Najważniejszą chwilą jest uroczysta kolacja 
nazywana wigilią, bądź wilią, wiliją, postni-
kiem, kutią. Zasiada się do niej wraz z poja-
wieniem się pierwszej gwiazdki na niebie, 
na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, prowa-
dzącej Trzech Króli do stajenki.

W polskiej tradycji wieczerzę rozpo-
czyna wspólna modlitwa i czytanie frag-
mentu biblii o narodzinach Jezusa.

Punktem kulminacyjnym jest moment 
łamania, dzielenia się opłatkiem i składanie 
sobie życzeń. Rozpoczyna osoba najstarsza  
i najgodniejsza, najczęściej głowa rodziny, 
łamiąc się po kolei ze wszystkimi według 
starszeństwa i godności. Według obyczaju, 
ktoś kto przełamał się opłatkiem, miał za-
pewnić sobie dostatek przez następny rok  
i mieć wystarczającą ilość chleba, by móc się 
dzielić z innymi. W wigilijny wieczór opła-
tek dostają również zwierzęta i dla nich przy-

gotowuje się opłatki barwione. 
Liczba gości podczas wieczerzy powin-

na być parzysta, a jedno miejsce przy stole 
pozostawać wolne dla nieobecnych, bliskich 
dusz zmarłych, Dzieciątka lub niespodzie-
wanego przybysza. 

Stół powinien być nakryty białym obru-
sem, a pod nim ma znajdować się sianko, 
symbolika ta ma nawiązywać do narodzin 
Jezusa i przypominać o dzieciątku  ułożo-
nym na sianku w żłobie. Powinna się na nim 
znajdować nieparzysta ilość potraw. Kiedyś 
u magnatów było to trzynaście, u szlachty – 
jedenaście, u mieszczan – dziewięć, a siedem 
u chłopstwa. Potrawy powinny być postne, 
dary wód, pól, lasów i ogrodów. Składają 
się na nie przede wszystkim ryby, symbol 
chrztu, zmartwychwstania i nieśmiertelności 
oraz grzyby, mak, miód, orzechy, warzywa 
i owoce.

Kolację wigilijną kończy wspólne śpie-
wanie kolęd i wyjście na Pasterkę, która jest 
uroczystą mszą odprawianą o północy.

Następne dni świąteczne, to 25 grud-
nia Boże Narodzenie oraz 26 grudnia, 
drugi dzień świąt, w Polsce obchodzony 
na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego 
Męczennika za wiarę chrześcijańską.

Edyta Marczak
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MazowieCKi FUNdUSz 
PoręCzeŃ KredYtowYCH

Mazowiecki Fundusz Poręczeń 
Kredytowych Sp. z o. o. powstał  
w 2003 roku w ramach programu two-
rzenia ogólnopolskiego systemu fun-
duszy poręczeniowych i pożyczko-
wych, będącego połączeniem inicjatyw 
i działań samorządów regionalnych  
i instytucji rządowych w celu wspiera-
nia rozwoju mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw działających na terenie 
Polski.

Udziałowcami MFPK są: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowie-
ckiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Mazowiecka 
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 
Związek Pracodawców Warszawy i Ma-
zowsza, 11 miast, 8 gmin i 7 powiatów 
województwa mazowieckiego, w tym 
powiat kozienicki.

MFPK Sp. z o. o. jest spółką sa-
morządową działającą non profit i naj-
większym regionalnym funduszem po-
ręczeniowym, który zapewnia wsparcie 
przedsiębiorcom z terenu Mazowsza. 
Statutowym zadaniem funduszu jest po-
moc przedsiębiorcom z segmentu MSP 
w zakresie zwiększania dostępności 
do zewnętrznych źródeł finansowania 
poprzez udzielanie poręczeń prawa cy-
wilnego, zabezpieczających spłatę kre-
dytów i pożyczek bankowych. Dzięki 
prowadzonej działalności poręczenio-
wej, MFPK pośrednio realizuje również 
zadania publiczne w zakresie przeciw-
działania bezrobociu oraz aktywizacji 
rynku pracy na terenie Mazowsza.

Poręczenie jest jedną z najdogodniej-
szych, najprostszych, nisko kosztowych 
form zabezpieczenia transakcji kredyto-
wej. Zasady udzielania poręczeń opie-
rają się o ścisłą kooperację Funduszu  
z Bankami współpracującymi w zakre-
sie szybkiej obsługi beneficjenta. Taki-
mi bankami – partnerami są:

PKO BP SA 
Bank Pekao SA 
Mazowiecki Bank Regionalny SA  
ING Bank Śląski SA 
Bank BPH SA 
Polski Bank Spółdzielczy w Ciecha-
nowie 
Bank DnB NORD Polska SA
MultiBank SA
Warszawski Bank Spółdzielczy  
w Warszawie 
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rol-

nictwa w Wołominie  
Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szep-
ietowie (Oddział w Warszawie) 
FM Bank SA
Mazowiecki Regionalny Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z o.o. 
Getin Noble Bank SA
Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Przedsiębiorca zainteresowany po-
ręczeniem składa wniosek o udziele-
nie poręczenia w Banku Finansującym 
wraz z wnioskiem o udzielenie kredy-
tu/pożyczki. Po podjęciu przez Bank 
pozytywnej decyzji dotyczącej kredy-
towania, MSP przekazuje w/w wnio-
sek wraz ze stosowną dokumentacją 
uzupełniającą do Funduszu. Fundusz 
dokonuje oceny wniosku zgodnie ze 
stosowaną metodologią oceny ryzyka 
poręczeniowego i na bazie tej oceny 
podejmuje decyzję dotyczącą udziele-
nia poręczenia.

Pozytywna decyzja Funduszu 
jest podstawą do podpisania umowy  
o udzielenie poręczenia, która jest 
warunkiem uruchomienia kredytu 
przez Bank. Zabezpieczeniem umo-
wy o udzielenie poręczenia ze strony 
przedsiębiorcy jest wystawienie na 
rzecz Funduszu weksla In blanco wraz 
z deklaracją wekslową. Za udzielo-
ne poręczenie przedsiębiorca uiszcza 
opłatę zgodną z aktualną tabelą opłat 
i prowizji stosowaną przez Fundusz. 
Maksymalna wartość jednostkowego 
poręczenia Funduszu nie może prze-
kroczyć 70% wartości zobowiązania 
kredytowego.

Max. wartość kwotowa poręczenia:
– 1.000.000 złotych w przypadku jednost-

kowego poręczenia do kredytów obro-
towych,

– 2.000.000 złotych w przypadku jednost-
kowego poręczenia do kredytów inwe-
stycyjnych,

– 2.000.000 złotych w przypadku cza-
sowego zabezpieczenia transakcji 
kredytowej, do momentu ustanowie-
nia zabezpieczenia kredytu/pożyczki 
w postaci hipoteki na nieruchomości 
(tzw. poręczenie pomostowe)
Mazowiecki Fundusz Poręczeń 

Kredytowych ułatwił do tej pory pro-
wadzenie biznesu prawie 3000 przed-
siębiorstw prowadzących działalność 
gospodarczą lub ją rozpoczynających. 
W ciągu ostatnich 5 lat MFPK udzie-
lił 9 poręczeń dla przedsiębiorców 

z powiatu kozienickiego o łącznej 
wartości 4,3 mln PLN. Były to głów-
nie poręczenia do kredytów, któ-
re miały sfinansować różnego typu 
przedsięwzięcia inwestycyjne zwią-
zane z rozwojem firmy. Niektóre  
z przedsiębiorstw, które skorzystały 
ze wsparcia MFPK dzięki realizowa-
nym inwestycjom stały się jednymi  
z kluczowych pracodawców powiatu.

Korzyści dla przedsiębiorców z te-
renu powiatu kozienickiego wynikają-
ce z członkostwa powiatu w MFPK – 
efekt wymierny (finansowy) to brak 
opłaty za rozpatrzenie wniosku, która 
jest pobierana w przypadku przedsię-
biorców działających w miastach, po-
wiatach, które nie znajdują się w gro-
nie udziałowców MFPK.

Drugi wymiar to możliwości ja-
kie daje przedsiębiorcy współpraca  
z MFPK:
– finansowanie działalności gospodar-

czej środkami zewnętrznymi (kre-
dyty, pożyczki) z poręczeniem fun-
duszu – szczególnie w przypadkach 
braku stosownych zabezpieczeń lub 
w przypadku przedsiębiorców rozpo-
czynających działalność gospodarczą 
(Ci nie posiadają historii współpracy 
z Bankiem, na czym cierpi ich wiary-
godność jako kredytobiorców),

– rozwój firm, zwiększenie konkuren-
cyjności, wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań finansowanych ze środ-
ków UE – Fundusz współpracuje  
z instytucją, która dla beneficjentów 
MFPK bezpłatnie świadczy doradz-
two w zakresie projektów unijnych, 
przygotowania biznes planów, wnio-
sków o dotacje itp.

– beneficjenci MFPK poprzez współ-
pracę z nim mają łatwiejszy dostęp 
do informacji gospodarczych, infor-
macji nt. możliwości rozwoju firm 
w związku z bieżącą współpracą 
MFPK z licznymi instytucjami oto-
czenia biznesu, branżowymi stowa-
rzyszeniami przedsiębiorców itp. 

Wszelkie informacje na temat dzia-
łalności Mazowieckiego Funduszu Po-
ręczeń Kredytowych można znaleźć na 
stronie internetowej www.mfpk.com.pl 
lub klikając w ikonkę mfpk znajdują-
cą się na stronie internetowej powiatu 
www.kozienicepowiat.pl 

Lucyna Domańska-stankiewicz

Informacje 
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ZMIANA GODZIN PRACY STAROSTWA 
POWIATOWEGO W KOZIENICACH

STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH
UL. KOCHANOWSKIEGO 28

26–900 KOZIENICE

Od 1 grudnia 2011 roku nastąpiła zmiana godzin pracy Starostwa:

poniedziałek 7.30 – 17.30
wtorek, środa, czwartek  7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 13.30

Obsługa interesantów załatwiających sprawy z zakresu  
prawa jazdy:

poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek, środa, czwartek 8.00 – 14.30

piątek 8.00 – 13.00

Obsługa interesantów załatwiających sprawy z zakresu  
rejestracji pojazdów:

poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek, środa, czwartek 8.00 – 14.30

piątek 8.00 – 13.00

Kasa czynna:
poniedziałek 8.00 – 16.30

wtorek, środa, czwartek 8.00 – 14.30
piątek 8.00 – 12.30

przerwa 10.30 – 10.50

Starosta Janusz Stąpór przyjmuje interesantów w sprawach skarg  
i wniosków w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 12.00

tel. (sekretariat): (48) 611-73-00 
fax: (48) 611-73 -06
pokój nr 34

XIII SESJA RADY POWIATU 
KOZIENICKIEGO

26 października 2011 roku od-
była się XIII Sesja Rady Powiatu  
Kozienickiego IV Kadencji. 

Radni zapoznali się z informacją  
o przebiegu wykonania budżetu po-
wiatu, planach finansowych SP ZZOZ 
w Kozienicach, kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej za 
I półrocze 2011 r. oraz opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą 
w/w zagadnień.

Wysłuchali także informacji o sta-
nie realizacji zadań oświatowych  
w powiecie kozienickim w roku szkol-
nym 2010/2011 oraz sprawozdania  
z weryfikacji oświadczeń majątkowych 
radnych, pracowników starostwa i kie-
rowników jednostek organizacyjnych 
za 2010 rok. 

Podjęte zostały uchwały w następu-
jących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie po-

wiatu na 2011 rok;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu kozienickiego na lata 
2011 – 2037;

– przyjęcia programu współpracy Powia-
tu Kozienickiego z organizacjami po-
zarządowymi na 2012 rok;

– wyrażenia zgody na wynajem po-
wierzchni użytkowej pod bankomat 
w budynku Starostwa przy ul. Jana 
Kochanowskiego 28 w Kozienicach;

– wyrażenia zgody na wynajem po-
mieszczenia piwnicznego w budynku 
Starostwa przy ul. Jana Kochanow-
skiego 28 w Kozienicach;

– uznania za bezzasadną skargi Wspól-
noty Mieszkaniowej budynku nr 7 na 
Osiedlu w Świerżach Górnych dot. 
budowy garaży przed blokiem nr 7. 

danuta dElEkta

XIV SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO
29 listopada odbyła się XIV Sesja 

Rady Powiatu Kozienickiego IV Ka-
dencji. Podczas obrad podjęte zostały 
uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenie zmian w budżecie po-

wiatu na 2011 rok;
– zmiany do uchwały Nr V/46/2011  

z dnia 23 lutego 2011 roku w spra-
wie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych z zakresu rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych do 
realizacji w powiecie kozienickim 
na 2011 rok;

– zmiany uchwały Nr II/23/2010 Rady 
Powiatu Kozienickiego z dnia 13 
grudnia 2010 roku w sprawie ustale-
nia składów osobowych Stałych Ko-
misji Rady Powiatu Kozienickiego.
Rada rozpatrzyła wniosek mieszkań-

ców powiatu w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych i podjęła uchwa-

łę odmawiającą zgody na przeprowadze-
nie konsultacji w 2011 roku, w zakresie 
określonym we wniosku złożonym przez 
radnego Martina Bożka w dniu 25 lipca 
2011 r. Wniosek ten obejmował następu-
jące zagadnienia: 
– likwidację Oddziału Rehabilitacji jako 

jednostki organizacyjnej SP ZZOZ  
w Kozienicach,

– przekształcenie SP ZZOZ w Kozieni-
cach w spółkę kapitałową.

danuta dElEkta

Informacje 
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SYtUaCJa w KozieNiCKiM SzPitaLU
rozMowa z JaNUSzeM StĄPoreM StaroStĄ PowiatU KozieNiCKiego

Zbliża się koniec roku, jaka jest 
sytuacja szpitala, czy udało się 

zmniejszyć zadłużenie? 
Sytuacja szpitala się poprawia. 

Strata za rok 2011 będzie zerowa albo 
bardzo niewielka. Można więc powie-
dzieć, że ten punkt programu napraw-
czego może z lekkim opóźnieniem, 
ale zostanie zrealizowany. Oczywiście 
poprzedził to bardzo bolesny proces 
dochodzenia do takiego momentu, bo 
oprócz cięcia kosztów w wydatkach, 
wdrażania różnego rodzaju programów 
oszczędnościowych, pilnowania każ-
dej złotówki przez dyrekcję szpitala, 
także niestety musiały zostać zredu-
kowane koszty płac. A te redukuje się  
w sposób zawsze jednakowy, tzn. redu-
kując załogę. Szpital został dotknięty 
zwolnieniami, ale w tej chwili już żad-
nych zwolnień nie planuje się, chociaż 
plan naprawczy zakładał większą ilość. 
Szpital jest instytucją stale funkcjonu-
jącą, więc należy obserwować to co się 
dzieje i robić te rzeczy, które są niezbęd-
ne, żeby uzyskać pozytywny wynik.  
W każdym razie można powiedzieć, 
że w tej chwili mamy już takie zie-
lone światełko – tzn., że szpital idzie  
w dobrą stronę, kontrakt się zwiększa, 
usługi się zwiększają. Należy pamię-
tać, że są jak gdyby dwie drogi do wy-
prowadzenia szpitala na prostą. Jedna 
droga to zmniejszanie kosztów, a druga 
to zwiększanie usług, które są dobrze 
kontraktowane. Żeby takie usługi móc 
zaoferować naszym pacjentom, trzeba 
mieć dobrze wyposażony szpital w od-
powiednie urządzenia i sprzęt. Trzeba 
zwiększać, a nie jak niektórzy propo-
nowali zmniejszać ofertę czy reduko-
wać oddziały. Oczywiście są oddziały, 
które są mniej dochodowe, ale są też 
takie, które są bardziej dochodowe. 
Tak jest prawie w każdym szpitalu. 

Jakie znaczenie dla funkcjonowania 
szpitala ma zakup tomografu? Ja-

kie inne inwestycje zostały wykonane  
w ostatnim czasie?

Zakup tomografu jest jednym  
z elementów zwiększenia oferty usług 
świadczonych dla pacjentów. Po ad-
aptacji pomieszczeń, uzyskaniu nie-
zbędnych certyfikatów i pozwoleń 
oraz szkoleniu personelu będzie mo-
gła rozpocząć działalność Pracownia 
Tomografii Komputerowej. Dlacze-
go ten tomograf jest taki ważny? Po 
pierwsze nasi pacjenci nie będą mu-
sieli jeździć na badania do Radomia 

czy Warszawy. A wziąwszy pod uwa-
gę obciążenie tomografów w Radomiu 
niewykluczone, że i pacjenci stam-
tąd będą chcieli skorzystać z badania  
w kozienickim szpitalu. Poza tym to-
mograf pozwoli na uruchomienie od-
działu neurologii, którego nasz szpi-
tal nie ma. Kilkudziesięciu pacjentów 
miesięcznie ze schorzeniami neurolo-
gicznymi jest hospitalizowanych lub 
badanych w szpitalach radomskich, 
więc jak powstanie oddział w Ko-
zienicach nie będą musieli korzystać  
z usługi innych szpitali, a po drugie bę-
dzie to źródło dodatkowego przychodu 
dla szpitala, bo są to usługi korzystnie 
kontraktowane. Zakupiony został tak-
że drugi nowy aparat rentgenowski, bo 
ten najstarszy już się nie nadawał do 
dalszego użytkowania.

Cały czas trwają prace moderniza-
cyjne w niektórych budynkach szpitala, 
wykonywane są remonty, termomoder-
nizacja części obiektów. 

A jakie plany są na rok 2012?

Kontynuowane będą prace re-
montowe i termomodernizacyjne. Na 
ich wykonanie powiat w budżecie na  
2012 rok zaplanował 1 000 000 zło-
tych, a gmina Kozienice w swoim bu-
dżecie 600 000 złotych. Ponadto plano-
wana jest przebudowa łącznika między 
głównymi budynkami. Oczywiście 
musimy mieć świadomość, że projek-
ty budżetów dopiero zostały złożone,  
a ich uchwalenie nastąpi najprawdopo-
dobniej pod koniec grudnia. Dopiero 
wtedy będzie wiadomo, jakie kwoty 
będą do wykorzystania. Zaplanowa-
liśmy w następnym roku korzystanie 
ze środków pozyskanych ze źródeł ze-
wnętrznych. 

W Echu Kozienickim z 10 listo-
pada bieżącego roku ukazał się 

tekst pod tytułem „Rehabilitacja idzie  
w prywatne ręce”. Proszę powiedzieć, 
na jakich zasadach działał będzie od-
dział rehabilitacji.

Rada Powiatu Kozienickiego pod-
jęła uchwałę, która dała możliwość 
wydzierżawienia dwóch pięter w od-
dzielnym budynku dawnego szpitala 
zakaźnego, gdzie obecnie na I i II pię-
trze jest Oddział Zakaźny, na parterze 
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, a III 
piętro jest niewykorzystywane. Moż-
na tam wyłączyć dwa piętra, które  
i tak wymagają dosyć poważnych na-
kładów i remontów i przeznaczyć je 
na działalność oddziału rehabilitacji. 

Uchwała pozwala na wydzierżawie-
nie tychże dwóch pięter na 9 lat. Zo-
stał ogłoszony i rozstrzygnięty prze-
targ. Firma, która wydzierżawiła te 
dwa piętra, musi je wyremontować  
i wyposażyć. Duża część wyposażenia 
będzie, nowa zakupiona przez firmę, 
ale zostanie także wykorzystane wy-
posażenie, które nadaje się jeszcze do 
użytku z oddziału funkcjonującego. Na 
pewno będzie to oddział zdecydowa-
nie lepiej wyposażony, bo jeżeli firma 
chce świadczyć usługę rozszerzoną, 
musi mieć bardzo dobre wyposaże-
nie. Aktualnie podpisywane są umowy  
i uzgadniane są warunki funkcjonowa-
nia oddziału. Chcę podkreślić, że nic 
się nie zmieni, jeżeli chodzi o zasady  
rehabilitacji tej, która jest finansowa-
na przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Czyli będzie tak samo jak teraz, pacjent 
który korzystałby w ramach NFZ z re-
habilitacji, dalej będzie korzystał. Co 
się zmieni? Ten oddział się powiększy, 
poszerzy, firma która będzie go prowa-
dziła będzie mogła świadczyć jeszcze 
działalność komercyjną, czyli odpłat-
nie wykonywać usługi rehabilitacyj-
ne. Ale jeszcze raz powtórzę, że to co 
do tej pory było gwarantowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, dalej bę-
dzie dostępne. Ale wszyscy wiemy, że 
korzystanie z usług rehabilitacyjnych  
w ramach kontraktu często możliwe 
jest dopiero po długim oczekiwaniu. 
Pacjenci niecierpliwi, a dysponują-
cy środkami finansowymi będą mogli 
skorzystać z usługi szybkiej i odpłat-
nej. To nie znaczy, że jedna będzie 
lepsza, a druga gorsza. Te usługi będą 
identyczne. 

Jak zostanie wykorzystane miejsce 
po przeniesieniu oddziału rehabi-

litacji?
Po przeniesieniu oddziału rehabi-

litacji, na jego miejscu będzie zlokali-
zowany oddział neurologiczny. W na-
szym szpitalu nie jest potrzebny duży 
oddział, więc to miejsce będzie wystar-
czające. Poza tym trzeba pamiętać, że 
oddział neurologiczny nie może być  
w budynku innym niż w tym, w którym 
jest umiejscowiony tomograf kompute-
rowy, chodzi o to, żeby chorych z tego 
typu powikłaniami nie przewozić mię-
dzy budynkami. 

Jak będzie działał szpital w przy-
szłości?
W tej chwili raczej możemy już tyl-

Dokończenie na str. 8

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * �

SPOTKANIE  
Z NAUCZYCIElAmI  

i pracownikami oświaty
Dzień Edukacji Narodowej to państwo-

we święto oświaty i szkolnictwa wyższego, 
upamiętniające rocznicę powstania Komisji 
Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjaty-
wy króla Stanisława Augusta Poniatowskie-
go, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego  
z dnia 14 października 1773 r. Święto potocz-
nie nazywane Dniem Nauczyciela jest  okazją 
do przypomnienia tych wszystkich, którzy 
pełnili i pełnią niezwykle ważną rolę w ży-
ciu młodych ludzi – rozbudzają w nich pasje, 
pomagają poznawać świat, inspirują i moty-
wują do podejmowania wyzwań, odkrywają 
talenty, wskazują właściwą drogę. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział Kozienice 
zorganizował 25 października w Kozienicach 
spotkanie emerytowanych i czynnych na-
uczycieli oraz pracowników oświaty z terenu 
powiatu kozienickiego. Po uczczeniu minutą 
ciszy tych, którzy odeszli Prezes ZNP Od-
działu Kozienice Dorota Kurzawa, Wicepre-
zes Jolanta Kwaszyńska oraz Przewodnicząca 
Sekcji Emerytów i Rencistów Elżbieta Pur-
chała wręczyły dyplomy nauczycielom prze-
chodzącym na emeryturę oraz nauczycielom 
osiągającym sukcesy sportowe i reprezentują-
cym ZNP w środowisku lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym.

Wśród emerytów znaleźli się: Elżbie-
ta Sadowska, Bogdan Mazur i Krystyna 
Stępień z PG nr 1 w Kozienicach, Elżbieta 
Oksiutycz z PSP w Miejskiej Dąbrowie, 
Andrzej Pochylski z ZSP w Zajezierzu, Bar-
bara Drąg i Urszula Świerczewska z ZSiPO  
w Magnuszewie, Anna Tomaszewska z PP  
nr 3 w Kozienicach, Bożenna Guzek z PSP  
w Brzeźnicy, Marianna Rektus i Marianna 
Biegalska z PSP nr 1 w Kozienicach, Ka-
zimierz Wójcik i Elżbieta Ślisińska z ZSS  
w Garbatce-Letnisku, Anna Kobiałka  
z PSP w Janikowie, Zbigniew Stępień z I LO  
w Kozienicach oraz Anna Wiączek z PSP  
w Brzeźnicy. Za osiągnięcia sportowe dy-
plomy i podziękowania otrzymali Radosław 
Gola z PSP nr 1 w Kozienicach oraz Anna 
Rybarczyk z PG w Świerżach Górnych.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Po-
wiatu Kozienickiego Janusz Stąpór, Wice-
burmistrz Gminy Kozienice Małgorzata Be-
belska, Poseł na Sejm RP Czesław Czechyra  
i Dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji  
i Sportu Urzędu Miejskiego Robert Boryczka. 
Zaproszeni goście życzyli wszystkim nauczy-
cielom  i pracownikom oświaty sukcesów 
zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy 
zawodowej, a emerytom radości płynącej  
z nowego etapu życia, w który wkraczają, 
żeby był to okres dający satysfakcję i pozwa-
lający rozwijać własne zainteresowania oraz 
realizować pasje życiowe. 

Kalendarz 2012 zabytKi Powiatu KozienicKiego
Starostwo Powiatowe w Kozienicach 

wydało indywidualny kalendarz planszo-
wy na 2012 rok promujący zabytki powiatu 
kozienickiego. Autorami rysunków znaj-
dujących się na 7 planszach kalendarza są 
pracownicy Wydziału Promocji i Kultury. 
Na poszczególnych stronach przedstawio-
ne są zabytki z 7 gmin powiatu:
okładka – Park wokół zespołu pałacowe-

go w Trzebieniu, gmina Magnuszew,
styczeń-luty – Budynek dawnej strażnicy 

granicznej, obecnie siedziba Urzędu 
Gminy w Grabowie nad Pilicą i rzeźba 
Marii Jakubiny Komornickiej,

marzec-kwiecień – Kościół par. pw. św. Bar-
tłomieja w Brzózie, gmina Głowaczów,

maj-czerwiec – Sanktuarium NMP Kró-
lowej Różańca Świętego w Wysokim 
Kole, gmina Gniewoszów,

lipiec-sierpień – Lewa oficyna zespołu 
pałacowego w Kozienicach, obecnie 
siedziba Muzeum Regionalnego,

wrzesień-październik – Willa letniskowa 
w Garbatce-Letnisku,

listopad-grudzień – Zespół klasztorny 
benedyktynów w Opactwie, gmina  
Sieciechów.
W tym wydaniu Biuletynu Informa-

cyjnego „Nasz Powiat” prezentujemy 
kartkę z kalendarza na najbliższe dwa 

miesiące, a co drugi miesiąc w 2012 r. 
będziemy prezentować kolejne kartki. 

Kalendarz będzie przekazany m.in. 
do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego, Starostw Po-
wiatowych, Urzędów Gmin, Jednostek 
Organizacyjnych Powiatu Kozienickiego 
oraz na loterię fantową podczas Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Lucyna Domańska-stankiewicz

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ  
w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE ZAKŁADÓw 

OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH
W kozienickim szpitalu za-

kończyły się już prace związane 
z uruchomieniem długo ocze-
kiwanej pracowni Tomogra-
fii Komputerowej. Po pracach 
budowlanych i adaptacyjnych, 
związanych z fizycznym posta-
wieniem nowego aparatu,  przy-
szedł żmudny czas uzyskiwania 
pozwoleń i certyfikacji. Równo-
legle trwały szkolenia personelu 
w zakresie obsługi tomografu, 
prowadzone przez inżynierów 
aplikacyjnych oraz pracowników serwisu 
z firmy General Electric. Szpital pomyślnie 
przeszedł wszystkie etapy uzyskiwania po-
zwoleń na działalność pracowni Tomogra-
fii Komputerowej. Spełnia ona wszystkie 
wymogi, jakie narzuca dla tego typu placó-
wek Prawo Atomowe, na którym opierają 
się szczegółowe rozporządzenia. Jest to  
o tyle ważne, że pozwala dyrekcji szpitala 
ubiegać się o kontrakt z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia na wykonywanie badań 
TK dla pacjentów ambulatoryjnych, kiero-
wanych np. z przychodni specjalistycznych. 
Oczekiwanie na porozumienie z NFZ nie 
ogranicza jednak możliwości wykonywania 

badań dla pacjentów szpitalnych. Pierwsze 
badania, po zakończeniu okresu testowania, 
przeprowadzono na przełomie listopada 
i grudnia. Badania prowadzą pracownicy 
Pracowni Radiologii przy merytorycznym 
wsparciu, jakiego w najbliższych miesią-
cach udzielą specjaliści z Pracowni TK  
z renomowanych placówek – warszawskiej 
i radomskiej. Wszystko wskazuje więc na 
to, że emocje związane z uruchomieniem 
Pracowni Tomografii Komputerowej po-
woli opadają. Na ich miejsce pojawiają się 
wyzwania związane z organizacją bieżącej, 
codziennej pracy placówki.

marek kuźmiński

Wydarzenia/Informacje
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Uroczystość wręczenia orderów  
i odznaczeń państwowych oraz nagród 
Ministra Edukacji Narodowej i Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 
17 października 2011 roku w „Resursie 
Obywatelskiej” w Radomiu. Wśród od-
znaczonych znalazły się dwie nauczy-
cielki z I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Czarnieckiego w Kozieni-
cach – Grażyna Ambroziewicz oraz  
Beata Makaruk. Jako jedyne w powie-

cie kozienickim polonistki pracujące  
w szkole ponadgimnazjalnej otrzymały 
medale z rąk mazowieckiego kuratora 
oświaty – Karola Semika oraz wice-
wojewody mazowieckiego – Dariusza 
Piątka.

Medal za Długoletnią Służbę to 
polskie odznaczenie cywilne z okresu  
II Rzeczypospolitej, nadawane za pracę  
w służbie państwowej, przywrócone do 
systemu odznaczeń państwowych w Pol-
sce w 2007 roku. Zgodnie z Ustawą z dnia 
14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o or-
derach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 123, 
poz. 848) odznaczenie: Medal za Długo-
letnią Służbę stanowić będzie nagrodę za 
wzorowe, sumienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z pracy zawodo-
wej w służbie Państwa. Medale dzieli się 
na trzy stopnie: I stopień – Medal Złoty 
za Długoletnią Służbę, II stopień – Medal 
Srebrny za Długoletnią Służbę, III stopień 
– Medal Brązowy za Długoletnią Służbę. 
W systemie starszeństwa polskich odzna-
czeń zajmuje on miejsce za Medalem za 
Ofiarność i Odwagę, a przed Medalem za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Wniosek o nadanie Medalu za Długo-
letnią Służbę przedstawia się nie wcześ-
niej niż: po 30 latach pracy zawodowej 
dla osoby proponowanej do odznaczenia 
na I stopień, po 20 latach pracy zawodo-
wej dla osoby proponowanej do odzna-
czenia na II stopień, po 10 latach pracy 
zawodowej dla osoby proponowanej do 
odznaczenia na III stopień.

Odznaką jest okrągły medal o średni-
cy 35 mm, w pierwszym stopniu złocony  
i oksydowany, w drugim stopniu srebrzony 

i oksydowany,  
a w trzecim stop-
niu patynowa-
ny na brązowo.  
W środku znaj-
duje się wypu-
kły wizerunek 
orła państwo-
wego w koro-
nie otoczony 
stylizowanymi 
kłosami zboża.  
W części środ-
kowej i dol-
nej, na obrzeżu 
znajduje się 
napis ZA DŁU-
G O L E T N I Ą 

SŁUŻBĘ. Rewers medalu składa się  
z wypukłej liczby rzymskiej XXX  
w pierwszym stopniu, XX w drugim stop-
niu oraz X w trzecim stopniu. Poniżej 
umiejscowiona jest gałązka wawrzynu. 
Odznaczenie zawieszone jest na wstędze 
szerokości 35 mm z białym 10 mm pasem 
pośrodku. Kolory baretki są identyczne ze 
wstęgą medalu. 

Uhonorowane nauczycielki mają 
wieloletnie doświadczenie w pracy 
dydaktycznej na różnych etapach edu-
kacyjnych. Sukcesom metodycznym, 
o jakich świadczą bardzo dobre wyni-
ki w nauce uczniów: wysokie noty na 
maturze, osiągnięcia w olimpiadach  
i konkursach przedmiotowych, towarzy-
szą sukcesy wychowawcze. Te ostatnie 
dostarczają wielu wzruszeń i radości. 
– „Praca z młodzieżą daje satysfakcję. 

Wspólne rozwiązywanie proble-
mów tworzy silną więź z uczniami. 
Szczególnych wzruszeń dostarczają 
mi życzenia z okazji Dnia Nauczy-
ciela, które otrzymuję od byłych 
wychowanków. Największym osiąg-
nięciem jest świadomość, że dzięki 

mojej pracy pomogłam wielu ucz-
niom przejść przez szkolną drogę” 
– mówi Beata Makaruk.

– „Osiągnięcia bardzo zdolnych ucz-
niów dają dużą satysfakcję, ale naj-
bardziej cieszą postępy tych, którym 
nauka sprawia kłopoty. Patrzę jak 
dojrzewają, jak się zmieniają, stają 
się odpowiedzialni, dorośli, osiągają 
sukcesy na studiach, potem w pracy, 
zakładają rodziny, są szczęśliwi. To 
największa satysfakcja” – dodaje 
Grażyna Ambroziewicz.
Rozwój technologii informacyj-

nej oraz dostępność Internetu stwarza 
współczesnej szkole nowe możliwości. 
Dzięki synergii wynikającej z połącze-
nia elektronicznych ćwiczeń, podręcz-
ników multimedialnych oraz interak-
tywnych tablic zmienia się jakość pracy 
z nastolatkiem. Entuzjaści e-learningu 
chcą ograniczyć rolę nauczyciela – po-
winien udziela wskazówek, krótkich 
porad i sprawować kontrolę nad postę-
pami ucznia w nauce. Czy jest to właś-
ciwy kierunek przemian?

Nie da się „zatrzymać myśli w bie-
gu”, nie można też w XXI wieku uczyć 
metodami, które w dobie powszechnej 
komputeryzacji wydają się archaiczne. 
Warto jednak pamiętać, że ani platfor-
ma edukacyjna, ani innowacyjna forma 
nauki online nigdy nie zastąpi bezpo-
średniego kontaktu z nauczycielem. 
– „Podstawą edukacji, szczególnie edu-

kacji polonistycznej jest dialog. Od 
niego wszystko się zaczyna. Roz-
mowy o literaturze bywają niezwy-
kle osobiste. Uczniowie odnajdują  
w lekturach siebie, własne proble-
my, sposoby ich rozwiązania. We 
współczesnym świecie nie można 
wszystkiego przeczytać ani wszyst-
kiego poznać; konieczna jest umie-
jętność dokonywania selekcji. Asy-
metryczne partnerstwo, rodzące się 
w wyniku nieustannego dialogu  
z uczniem, wymaga od nauczyciela 
bycia elastycznym. Taka postawa 
ułatwia uświadamianie współczes-
nej młodzieży, że zdobywanie wie-
dzy jest przyjemnością, a nie karą” 
– mówi Grażyna Ambroziewicz.

Medale za długoletnią Służbę dla nauczycielek i liceuM  
ogólnokSztałcącego iM. Stefana czarnieckiego w kozienicach

spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata...
 i wznosić się wyżej... zawsze wyżej... 

Ludwik Pasteur

Wydarzenia
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KOZIENICKIE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada w Kozienicach odbyły się 

obchody 93. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. W tym roku w Ko-
zienicach, przebieg Narodowego Święta 
Niepodległości miał ciekawy i różnorod-
ny wymiar. Tradycyjnie uroczystości roz-
poczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny  
w kościele pw. św. Krzyża koncelebrowaną 
przez proboszcza tej parafii ks. kan. Kazi-
mierza Chojnackiego i proboszcza para-
fii p.w. Św. Rodziny ks. kan. Władysława 
Sarwę. Po mszy wszyscy zgromadzeni, 
w tym 22 poczty sztandarowe, delegacje 
władz samorządowych z powiatu kozieni-
ckiego, organizacji kombatanckich, inwa-
lidów wojennych i weteranów, szkół, orga-
nizacji związkowych i społecznych, partii 
oraz zakładów pracy prowadzeni przez Or-
kiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kozienicach pod batutą kapelmistrza 
Zygmunta Juśkiewicza i 22 Pułk Ułanów 
Podkarpackich przemaszerowali na cmen-
tarz. Gdzie przy kwaterach żołnierskich  
(w tym Legionów Polskich, poległych m.in 
w bitwie pod Anielinem-Laskami) okolicz-
nościowe przemówienia wygłosili poseł na 
Sejm RP Czesław Czechyra oraz Starosta 
Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór. Pod-
kreślali oni, że nasi przodkowie poświęcali 
najpiękniejsze chwile swojego życia, swoje 
zdrowie i życie w celu wywalczenia wolno-
ści i niepodległości, jednocześnie zwrócili 

uwagę, że wartości o które walczyli musimy 
dziś pielęgnować, gdyż nie są nam dane raz 
na zawsze. Następnie uczniowie z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnie-
ckiego w Kozienicach, przygotowani przez 
nauczycielkę języka polskiego Grażynę 
Ambroziewicz, zaprezentowali poezję pa-
triotyczną. Odczytany został uroczysty apel 

pamięci, na który odpowiadała młodzież  
z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich  
w Kozienicach. Po apelu 38 delegacji 
złożyło wieńce i wiązanki kwiatów przy 
kwaterach żołnierskich. Na zakończenie 
Orkiestra Dęta OSP odegrała wiązankę 
utworów patriotycznych. Stwierdzić trzeba, 
że frekwencja dopisała, na co zapewne swój 
wpływ miała dobra, słoneczna pogoda. 

Popołudniowe uroczystości kon-
tynuowano w Muzeum Regionalnym  
w Kozienicach, gdzie przygotowano cie-
kawe wydarzenia dla pasjonatów histo-

rii i oręża polskiego oraz sympatyków 
polskiej muzyki patriotycznej. Dzięki 
działaniom w ramach projektu „Każ-
dy dzień jest podróżą przez historię”  
11 listopada podczas uroczystości odbyło 
się rozstrzygnięcie konkursu na komiks 
historyczny „Ziemia Kozienicka w XX 
wieku”. Zaprezentowano najlepsze pra-
ce konkursowe oraz wydanie książkowe 

najlepszego komiksu autorstwa Dawi-
da Ryczkowskiego pt. „Krew Puszczy 
1939-1945”. Każdy kto przyszedł na 
rozstrzygnięcie konkursu i dalszą część 
uroczystości bezpłatnie otrzymał egzem-
plarz 28-stronicowego komiksu opowia-
dającego w bardzo przystępnej dla dzieci  
i młodzieży formie o okupacyjnych dzie-
jach Kozienic. Komiks zostanie przeka-
zany szkołom z powiatu kozienickiego, 
instytucjom kultury, bibliotekom. 

W dalszej części uroczystości za-
proszeni przez Kozienickie Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznych  
i Towarzystwo Miłośników Ziemi Ko-
zienickiej historycy zaprezentowali pre-
lekcje: płk dr Andrzej Rypulak wygłosił 
wykład pt. „Wielka Wojna pod Kozieni-
cami”, natomiast dr Sebastian Piątkow-
ski opowiadał na temat: „Kozieniczanie 
w latach wojny światowej i walk o gra-
nice Rzeczypospolitej (1914-1920)”. 

Po prelekcjach, utalentowani ucznio-
wie ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ko-
zienicach dali piękny koncert pieśni pol-
skich. Licznie zgromadzone audytorium 
wysłuchało utworów muzycznych oraz 
chóru szkolnego. Pomieszczenia muzeum 
rozbrzmiewały muzyką i śpiewem ze spe-
cjalnie przygotowanego na 11 listopada 
repertuaru. 

Wieczorem, na terenie zespołu pała-
cowo-parkowego w Kozienicach, Ko-
zienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych przygotowało widowisko 
historyczne pt. „Droga do Niepodległo-
ści”. Przedstawiono w nim najważniej-
sze wydarzenia z historii Kozienic z lat 
1914-1918. Inscenizację oparto na archi-
walnych i pamiętnikarskich przekazach 
bezpośrednich uczestników wydarzeń. 

Dokończenie na str. 8
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68. rocznica PacyFiKacJi 
JaniKowa

3 listopada 1943 r. 16 mieszkańców Jani-
kowa zostało zamordowanych przez Niem-
ców podczas egzekucji, której celem było 
zastraszenie lokalnej społeczności. W 68. 
rocznicę tych wydarzeń – 6 listopada odbyły 
się uroczystości patriotyczno-religijne upa-
miętniające janikowian poległych podczas 
pacyfikacji oraz całej II wojny światowej. 
Uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele 
pw. Św. Maksymiliana Kolbe, którą celebro-
wał ksiądz proboszcz Jerzy Dąbrowski. Pod-
czas mszy ksiądz proboszcz poruszył temat 
niedostatku służby dla państwa i Ojczyzny 
w dzisiejszych czasach, wspomniał o silnej 
potrzebie identyfikacji każdego człowieka 
z „Małą Ojczyzną” i jej dziejami. Po mszy 
zgromadzeni goście złożyli kwiaty przy koś-
ciele, gdzie położona jest tablica memoratyw-
na ku czci mieszkańców Janikowa i oficera 
włoskiego Franco Manciniego ps. „Franek”. 

Następnie uczestnicy wydarzenia na cze-
le z Orkiestrą Dętą OSP pod batutą Zygmun-
ta Juśkiewicza przeszli pod pomnik, który 
upamiętnia miejsce tragicznych wydarzeń 
sprzed 68 lat. W miejscu tym, zgromadzo-
ne poczty sztandarowe organizacji komba-
tanckich, liczne delegacje: generała Jerzego 
Matusika, Czesława Czechyry posła na Sejm 
RP, władz samorządowych Powiatu i Gmi-
ny Kozienice, stowarzyszeń kombatanckich  
i społecznych kultywujących pamięć o histo-
rii z Radomia, Garbatki-Letnisko, Kozienic, 
Publicznej Szkoły Podstawowej z Janikowa, 
rodzin zamordowanych oraz mieszkańcy Ja-
nikowa i Gminy Kozienice złożyli hołd ofia-
rom hitlerowskiego reżimu. 

Podczas uroczystości, po modlitwie za 
tragicznie zmarłych, głos zabrali Jan Paw-
lik – Prezes SPK o/Kozienice, Janusz Stą-
pór – Starosta Powiatu Kozienickiego, list 
od posła Czesława Czechyry odczytał jego 
przedstawiciel Zygmunt Mućko, natomiast  
Edward Małachowski, który jest członkiem 
trzech organizacji kombatanckich, w tym 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej w Radomiu, przekazał na ręce dyrek-
tor PSP w Janikowie Bernadety Zielonej, 
przesłanie dla młodzieży szkolnej w posta-
ci testamentu żołnierzy Armii Krajowej. 
Następnie wszyscy wysłuchali wiersza pt. 
„Armia Krajowa” w wykonaniu Andrzeja 
Zwolskiego, po czym delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów przy pomniku. Po oficjalnych 
uroczystościach kombatanci spotkali się na 
wspólnym posiłku.

Organizatorami uroczystości 68. rocznicy 
pacyfikacji Janikowa byli: Stowarzyszenie 
Polskich Kombatantów w Kraju Federacja 
Światowa Oddział Kozienice, Kozienickie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nych, Gmina Kozienice, Starostwo Powiato-

we w Kozienicach. Obchody zrealizowano  
w ramach projektu „Każdy dzień jest podró-
żą przez historię” sfinansowanego przez Pro-
gram Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich i Gminę Kozienice.  

krzysztoF zaJĄc 

Co ciekawe, jednym z naocznych świad-
ków pierwszych dni Niepodległości  
w Kozienicach był Stefan Wesołowski 
– najmłodszy podoficer Wojska Polskie-
go w historii, który w wieku 9 lat wstąpił 
do Legionów Polskich, po czym szybko 
został kapralem WP. Swoje wspomnie-
nia zawarł w książce pt. „Od Gazoliny 
do Ganandoca”. Zaprezentowano rów-
nież wiele innych wątków, m.in. epizod 
stacjonowania batalionów zapasowych 
Legionów Polskich w ramach Komendy 
Grupy Legionów Polskich Pułkownika 
Zielińskiego, a także spontaniczną radość 
i pierwsze dni odzyskania niepodległo-
ści w Kozienicach. Podczas uroczystości  
i widowiska członkowie Kozienickiego 
SRH po raz pierwszy zaprezentowali się 
w mundurach legionowych nowej sekcji 
tematycznej: Grupy Legionów Polskich 
Pułkownika Zielińskiego. Po widowisku 
tradycyjnie każdy chętny mógł skoszto-
wać żołnierskiej grochówki.

W widowisku udział wzięli: Stowa-
rzyszenie Kawaleryjskie im. 22 Pułku 
Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Let-
nisko, Radomska Grupa Rekonstrukcji 
Historycznych w roli żołnierzy carskich, 
Grupa Teatralna „Stojący Ludzie” dzia-
łająca przy Kozienickim Domu Kultury, 
wolontariusze z Klubu Młodzieżowego 
Wolontariatu „Skrzydła” oraz 21 Ko-
zienicki Szczep Harcerskich Drużyn 
Wodnych „Przystań”w roli ludności cy-
wilnej. 

Organizatorami tegorocznego Święta 
Niepodległości w Kozienicach byli: Sta-
rostwo Powiatowe w Kozienicach oraz 
poseł na Sejm RP Czesław Czechyra, 
Gmina Kozienice, Kozienickie Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznych. Part-
nerzy: Parafia pw. św. Krzyża, Muzeum 
Regionalne, Szkoła Muzyczna I stopnia,  
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czar-
nieckiego, Zespół Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach.

Całość prac związanych z organiza-
cją uroczystości wykonali pracownicy 
Wydziału Promocji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach. 

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy za-
angażowali się w obchody 93. rocznicy 
odzyskania niepodległości.

krzysztoF zaJĄc
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ko myśleć pozytywnie o przyszłości 
szpitala, chyba że coś się stanie jeżeli 
chodzi o politykę państwa w tym za-
kresie. Nasz szpital funkcjonuje w ra-
mach zakładu publicznego, większość 
środków finansowych umożliwiają-
cych działalność pochodzi z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Rada i Za-
rząd Powiatu uznały, że taka formuła 
jest najlepsza dla mieszkańców. Trzeba 
tylko przeprowadzić program napraw-
czy, podejmując czasami bardzo trud-
ne i bolesne decyzje, żeby doprowa-
dzić  do stanu bardzo dobrego, ale do 
tego nie jest konieczna zmiana formu-
ły funkcjonowania. Tenże szpital może 
świetnie funkcjonować jako publiczny, 
wcale nie musi być przekształcony  
w spółkę prawa handlowego, czy  
w podmiot, gdzie będą dopuszczone 
jeszcze inne komercyjne podmioty  
z rynku. 

Chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować tym, którzy nam pomaga-
ją, aby szpital funkcjonował w coraz 
to lepszej formule i był coraz lepiej 
wyposażony. Pomagają nam głównie 
samorządy gmin, a przede wszystkim 
Gmina Kozienice, gdzie Burmistrz  
i Rada zawsze przychylnie do tego pod-
chodzi i przekazuje duże kwoty na ten 
cel. W ramach możliwości pomagają 
nam także inne gminy naszego powia-
tu oraz kozienickie przedsiębiorstwa  
i firmy. Głównym zakładem, który stara 
się pomóc finansowo jest Elektrownia 
„Kozienice” SA. I to są już znaczne 
środki, chociażby w tym roku do zaku-
pu tomografu komputerowego. Dzię-
kuję także tym, którzy nie zostawia-
ją nas sam na sam z tym problemem,  
i zdają sobie sprawę, że jest problem 
nie tylko naszego powiatu, ale ogólno-
polski i po prostu nam pomagają, że-
byśmy się uporali z tymi wszystkimi 
sprawami dotyczącymi szpitala.

ze starostą Januszem stąporem 
rozmawiała Danuta Delekta

KOZIENICKIE OBCHODY  
NARODOWEGO ŚWIĘTA 

 NIEPODLEGŁOŚCI

SYtUaCJa  
w KozieNiCKiM  

SzPitaLU
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Towarzystwo Miłośników Ziemi Ko-
zienickiej po raz kolejny zorganizowało 
kwestę na rzecz ratowania zabytkowych 
pomników na kozienickim cmentarzu 
parafialnym. W dniach 30 października 
i 1 listopada w Dzień Wszystkich Świę-
tych, wszyscy przybywający na gro-
by swoich bliski mogli wspomóc fi-
nansowo renowację, chylących się ku 
upadkowi, wyjątkowych monumentów 
sztuki sepulkralnej. Zbiórka, zorganizo-
wana na podobieństwo kwesty prowa-
dzonej na cmentarzu powązkowskim,  
z roku na rok cieszy się w mieście co-
raz większym zainteresowaniem. Dzię-
ki ofiarności Kozieniczan i wszystkich 
odwiedzających kozienicką nekropolię, 
do tej pory udało się Zarządowi TMZK 
odrestaurować 6 pomników nagrobnych.  
W kolejnych latach były to pomniki:  
w 2009 r. tragicznie zmarłego w 1902 r. 12-
letniego chłopczyka Marjana Artura Ma-
kowskiego, w 2010 r. monumentalne na-
grobki dwóch Polaków Felicjana Norberta 
Waleszczyńskiego i Stanisława Mireckie-
go oficerów służących w 25 Smoleńskim 
Pułku Piechoty stacjonującym w Kozieni-
cach na przełomie XIX i XX w., w 2011 
przywrócono do świetności 3 pomniki  
z końca XIX w.: Joanny z Nowojewskich 
Holak, Karoliny Fijałkowskiej  oraz Scho-
lastyki z Korzeniewskich Węgierskiej.  
W większości znajdują się one przy głów-
nej alei, wyznaczającej oś cmentarza. 

Idea kwestowania i odnawiania obiek-
tów na cmentarzu na dobre przyjęła się  
w Kozienicach, wśród ofiarodawców cie-
szy się wyjątkowym szacunkiem. Chyba 
każdy z kwestujących spotkał się podczas 
zbiórki ze słowami uznania i poparcia. 
Takie podejście wcale nie dziwi. Dzię-
ki dobrze, mądrze i gospodarnie wyda-
wanym środkom z tegorocznej kwesty,  
w nadchodzącym roku zostaną odrestau-
rowane kolejne 2 obiekty.    

Łącznie przez 4 lata udało się zebrać  
33 461, 90 zł, a w tegorocznej kweście 
9734, 75 zł i 2 euro. W zbiórkę zaanga-
żowali się: kozieniccy samorządowcy, 
członkowie młodzieżowego Klubu Wo-
lontariatu „Skrzydła” działającego przy 
Kozienickim Domu Kultury, Kozienickie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nych oraz organizatorzy Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Kozienickiej, którzy 
na łamach Biuletynu Nasz Powiat ser-
decznie dziękują wszystkim zaangażowa-
nym w kwestę oraz dobroczynnym ofia-
rodawcom. 

krzysztoF zaJĄc

KWESTA NA RZECZ  
RATOWANIA NAGROBKÓW  

NA KOZIENICKIm CmENTARZUW samo południe 30 paź-
dziernika br. w zabytkowym 
Kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Opactwie Mszą św. 
celebrowaną przez ks. Zbignie-
wa Ścierskiego rozpoczęła się  
w gminie Sieciechów uroczystość 
upamiętniająca 68. rocznicę pa-
cyfikacji wsi Kępice i zbliżające 
się święto Odzyskania Niepod-
ległości. Wspomnienia tragicz-
nych wydarzeń, które rozegrały 
się w Kępicach 1943 r., są okazją 
do uczczenia pamięci wszystkich 
żołnierzy BCh i AK i przypomnienia najważ-
niejszych wydarzeń z historii Polski.

Organizatorzy – Urząd Gminy w Sie-
ciechowie, prowadząca – Elżbieta Kalbar-
czyk, zaproszeni goście: Kompania Repre-
zentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina pod 
dowództwem kpt. Pawła Zina, Orkiestra 
Garnizonowa Sił Powietrznych z Dęblina 
na czele z kapelmistrzem kpt. Andrzejem 
Gresztą, Kozienickie Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych, uczniowie Zespołu 
Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej  
w Sieciechowie zadbali, aby uroczystość 
przebiegła w atmosferze powagi, zadumy i re-
fleksji. Po uroczystej Mszy z udziałem władz 
samorządowych, dyrektorów szkół, pocztów 
sztandarowych, kombatantów reprezentują-
cych Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 
w Kraju, zaproszonych gości, mieszkańców 
gminy oraz dzieci i młodzieży szkół podsta-
wowych i gimnazjum, można było wysłu-
chać montażu słowno – muzycznego przy-
gotowanego przez uczniów gimnazjum ZPO 
w Sieciechowie. Słowami polskich poetów  
i nutami pieśni patriotycznych młodzi Polacy 
opowiedzieli o drodze do wolności okupionej 
śmiercią, cierpieniem i poniewierką:

Wolność to skrzypce  
z których dźwięków cud

Potrafi wyczarować mistrza trud.
Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz

To słychać będzie tylko  
pisk, zgrzyt, płacz...

Po zakończeniu montażu słowno-mu-
zycznego przygotowanego przez uczniów 

gimnazjum, wszyscy zebrani udali się na 
cmentarz parafialny, aby pochylić głowy nad 
mogiłami żołnierzy i innych bezimiennych 
bohaterów tamtych dni. Modlitwa, zapalone 
znicze, kwiaty, wiersz wyrecytowany przez  
Andrzeja Zwolskiego to symbole naszej 
pamięci i wdzięczności. Kolejna część uro-
czystości odbyła się przy pomniku upamięt-
niającym pomordowanych żołnierzy BCh 
i AK w Kępicach. Głos zabrał wójt Gminy 
Sieciechów Kazimierz Pochylski oraz Ry-
szard Jeziorowski. Władze gminne oddały 
hołd pomordowanym mieszkańcom Kępic  
i wszystkim żołnierzom BCh i AK. Apel po-
ległych i salwy honorowe wystrzelone przez 
Kompanię Reprezentacyjną poruszyły serca 
wszystkich obecnych. Wiązanki z biało-
czerwonych kwiatów złożyli przedstawiciele 
różnych środowisk i organizacji, wśród nich 
Lucyna Abramczyk i Barbara Barwiołek 
– córki dowódcy oddziału partyzantów.

Na koniec wysłuchaliśmy wiązanki 
pieśni żołnierskich w wykonaniu Orkie-
stry Garnizonowej. Można było obejrzeć 
sprzęt wojskowy i nowoczesne motory, 
którymi specjalnie na uroczystość, przy-
była grupa motocyklistów zorganizowana 
przez p. Zbigniewa Czerskiego. Zapro-
szeni na wojskową grochówkę spotkali 
się w starej szkole.

Słowa wypowiedziane przez jednego  
z uczniów:„Jedną drogą dziś wszyscy 
idziemy. Niech droga naszego życia bę-
dzie kontynuacją historycznych dróg  
i niech zawsze wiedzie ku doskonalszej 

wolności. Niech nadrzędnym 
celem dla każdej i każdego  
z nas będzie Ojczyzna i Wolność 
i tak jak naszym ojcom, dzia-
dom i pradziadom towarzyszy 
hasło Bóg – Honor – Ojczyzna” 
przyświecają organizatorom co-
rocznego święta pamięci i patrio-
tyzmu... święta, które jednoczy  
i skłania do refleksji kolejne po-
kolenia Polaków.

Joanna zawoDnik

68. roCzNiCa PaCYFiKaCJi wSi KęPiCe
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MeMoriaŁ iM. MŁ. aSP. MaCieJa 
waLaSzCzYKa

Czasami śmierć przychodzi zniena-
cka. Zbierając swoje żniwo odchodzi, 
pozostawiając ból, rozpacz i smutek. 
Tak też się stało w przypadku mł. asp. 
Macieja Walaszczyka – kozienickie-
go policjanta, który zginął na służbie  
21 listopada 2010 roku mając zaledwie 
24 lata. Do tragedii doszło, gdy poli-
cjant wraz z innymi przedstawicielami 
służb ratowniczych, zabezpieczał koli-
zję drogową. Na ratowników najechał 
nietrzeźwy kierowca, który widząc 
światła ostrzegawcze przed stojącymi 
autami, stracił panowanie nad pojaz-
dem. Policjant zginął na miejscu. Do 
wypadku doszło na drodze krajowej 
numer 79 (Zwoleń – Kozienice), na 
łuku drogi w lesie. 

Aby uczcić pamięć Macieja Wa-
laszczyka oraz przypomnieć mieszkań-
com powiatu kozienickiego potrzebę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
15 października w Kozienicach odbył 
się rajd rowerowy połączony z happe-
ningiem poświęconym zagadnieniom 
bezpieczeństwa.  

Te wydarzenia poprzedziło odsło-
nięcie tablicy upamiętniającej tragicz-
ną śmierć młodego funkcjonariusza, 
wmurowanej w holu siedziby Komendy 
Powiatowej Policji w Kozienicach, po 
czym została poświęcona przez księ-
ży z parafii pw. św. Krzyża w Kozie-
nicach. Uczestniczyli w nim: rodzina 
zmarłego policjanta, przedstawiciele 
władz wojewódzkich, samorządu po-
wiatowego i gminnego, naczelnicy 
Wydziałów Prewencji i Ruchu Drogo-
wego Komendy Wojewódzkiej Policji  
z siedzibą w Radomiu, przedstawiciele: 
Komend Powiatowych Policji Garnizo-
nu Mazowieckiego, Zakładu Karnego  
w Żytkowicach, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kozie-
nicach, Prokuratury i Sądu Rejonowego 
w Kozienicach.

Głównym punktem dnia był 20 km 
rajd rowerowy, w którym udział wzię-
li pracownicy policji z województwa 
mazowieckiego, pracownicy jedno-
stek  samorządu terytorialnego, dzieci 
i młodzież oraz  miłośnicy turysty-
ki rowerowej. Starostwo Powiatowe  
w Kozienicach reprezentowali Grze-
gorz Maciejczyk, Krzysztof Zając 
oraz Lucyna Domańska-Stankiewicz, 
natomiast Radę Powiatu Robert Woj-
cieszek. Wszyscy uczestnicy ubrani  
w odblaskowe kamizelki, które otrzy-

mali na starcie wyruszyli z Kozienic 
z ul. Radomskiej. Trasa przebiegała 
przez ul. Parkową, Przewóz, Holendry 
Kozienickie, Kępę Wólczyńską, Sam-
wodzie oraz Wólkę Tyrzyńską. Meta 
rajdu znajdowała się na ul. Radom-
skiej. Celem tego rajdu było uświado-
mienie społeczeństwu jak ważne jest 
bezpieczeństwo na drodze, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym, gdzie 
największe zagrożenie czyha na pie-
szych i rowerzystów, którzy poruszając 
się na drodze podczas słabej widoczno-
ści i najczęściej w ciemnych ubraniach 
wierzchnich, stają się dla kierujących 
praktycznie niewidoczni. 

Towarzyszący memoriałowi hap-
pening poświęcony zagadnieniom 
bezpieczeństwa odbył się na terenie 
Ogrodu Jordanowskiego. Dla uczest-
ników przygotowano pokazy policyj-
nej musztry paradnej, tresury psów 
służbowych, symulatora zderzeń oraz 
ratownictwa przedmedycznego. Moż-
na było także z bliska zobaczyć uzbro-
jenie, którego używają policjanci  
z sekcji antyterrorystycznej Komen-
dy Wojewódzkiej Policji z siedzibą  
w Radomiu m.in. strzelby gładkolu-
fowe, broń krótka, kamizelki kulo-
odporne, hełmy, przyborniki, tarcze 
balistyczne czy też plecak medyczny. 
Jednocześnie swoje wyposażenie za-
prezentowało Laboratorium Krymina-
listyczne również z KWP z Radomia. 
Dla dzieci przygotowano projekcje 
multimedialne o zasadach bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym oraz odbył 
się finał konkursu piosenki hip-hopo-
wej dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Duże zainteresowanie 
wzbudziło także przybycie znanego 
aktora z serialu dokumentalno-krymi-
nalnego W-11, Rafała Kopacza, który 
sprawił dzieciom i młodzieży wiele ra-
dości chętnie pozując z nimi do zdjęć 
oraz rozdając autografy.

Organizatorami memoriału im. mł. 
asp. Macieja Walaszczyka byli: Mazo-
wiecka Komenda Wojewódzka Poli-
cji w Radomiu, Starostwo Powiatowe  
i Urząd Miejski w Kozienicach. Patro-
nat honorowy objął Komendant Głów-
ny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

aLeksanDra PaJDa

24 listopada w Bibliotece Publicz-
nej w Kozienicach odbyło się spotka-
nie autorskie z dziennikarzem Jackiem 
Lombarskim, autorem wielu publikacji  
z zakresu historii najnowszej – połączone 
z promocją jego najnowszej książki pt. 
„Major Hubal – legendy i mity”, która 
jest wynikiem zainteresowania, a wręcz 
fascynacji autora bohaterem tak nietuzin-
kowym i kontrowersyjnym.

Jacek Lombarski od kilkunastu lat po-
szukuje śladów majora Henryka Dobrzań-
skiego – Hubala i Hubalczyków, dociera 
do wielu dokumentów, odwiedza miejsca 
związane z tą postacią, rozmawia z ludźmi 
którzy go znali, posiada zbiór unikalnych 
fotografii z tamtego okresu. Dzięki temu 
może nie tylko weryfikować poprzednie 
publikacje poświęcone postaci Hubala, ale 
stał się autorytetem w tej dziedzinie.

W swojej książce, jak zaznaczył pod-
czas spotkania, starał się obalić sześć mitów 
głównych, które narosły wokół postaci Hu-
bala. Udowadniał uczestnikom spotkania, 
że obraz majora – kawalerzysty atakującego 
szablą niemieckie oddziały zmotoryzowane 
jest fałszywy, jak również teza, iż nie chciał 
się podporządkować zwierzchnikom, a pa-
cyfikacja miast i wsi oraz związane z nimi 
mordowanie ludzi nie dają jednoznacznej 
odpowiedzi, czy były odwetem za pomoc 
Hubalowi, czy też elementem systemowych 
zbrodni popełnianych na Polakach.

Dopełnieniem spotkania były prezen-
tacja czterech epizodów z filmu „Huba-
lowe zaduszki”, który powstał na pod-
stawie nagrań widowiska historycznego  
z 12 października 2008 roku, w którym 
wzięło udział 14 grup rekonstrukcji histo-
rycznych z całej Polski oraz prezentacja 
multimedialna dotycząca związku Hubala 
z Ziemią Kozienicką. Obecni na spotkaniu 
usłyszeli opowieść o znajomości Henryka 
Dobrzańskiego z majorem Marianem Fa-
brycym, a także wielu miejscowościach  
i ich mieszkańcach, m.in. Maciejowicach, 
Ryczywole, Przydworzycach, gospodar-
stwie i postaci Wincentego Jaworskiego.

Wśród obecnych na spotkaniu byli: 
Anna Sas Jaworska – autorka „Wspo-
mnienia o majorze Marianie Fabrycym” 
oraz członkowie Związku Weteranów  
i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 
Henryka Dobrzańskiego, Kozienickiego 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycz-
nych i 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, 
zakończyło się ono licznymi wspomnie-
niami i kolejnymi pytaniami. 

agnieszka gaJDa

„MaJor Hubal  
legendy i Mity”

Wydarzenia
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wieLKi SUKCeS gMiNY gŁowaCzÓw
Nagroda NadzwYCzaJNa „PriMUS”  

i tYtUŁ „SaMorzĄdowY Lider edUKaCJi” 
29 listopada 2011 roku o godz. 11.00  

w auli collegium novum uniwersytetu Ja-
giellońskiego w krakowie odbyła się uro-
czysta Gala Finałowa konkursu i programu 
certyfikacji „SAMORZĄDOWY LIDER 
EDUKACJI”, podczas której wręczono 
certyfikaty dla gmin i powiatów RP – tego-
rocznych laureatów konkursu oraz nagrody 
nadzwyczajne „Primus” i „Mecenas Wie-
dzy” dla samorządów wyróżniających się 
szczególnym zaangażowaniem w dziedzi-
nie rozwoju edukacji i działalności na rzecz 
młodzieży na swoim terenie. Konkurs został 
zorganizowany przez Fundację Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod pa-
tronatem Parlamentu Europejskiego re-
prezentowanego przez prof. Jerzego Buzka 
– Przewodniczącego PE oraz pod patrona-
tem Przewodniczącego Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs „samorządowy Lider eduka-
cji”, w ramach którego przyznawane są pre-
stiżowe wyróżnienia i certyfikaty, kierowany 
jest do samorządów lokalnych mogących 
pochwalić się osiągnięciami w rozwoju 
edukacji i działalności na rzecz młodzieży 
na swoim terenie. O przyznaniu certyfikatu 
„samorządowy Lider edukacji” i nagród 
nadzwyczajnych zdecydowało jury złożone 
z wybitnych przedstawicieli świata polskiej 
nauki, którzy specjalizują się w problematyce 
rozwoju systemu edukacji i promocji szkolni-
ctwa (w skład Komisji konkursowej wchodzili 
m.in.: przewodniczący prof. zw. dr hab. Da-
riusz Rott – członek Rady Głównej Szkol-
nictwa Wyższego, wykładowca Uniwersy-
tetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Członek Komisji Hi-
storycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk  
i Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych 
Polskiej Akademii Umiejętności: prof. zw. dr 
hab. Piotr Wilczek – historyk literatury, kom-
paratysta, tłumacz, wykładowca Uniwersyte-
tu Warszawskiego, członek Komitetu Nauk 
o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Był 
profesorem wizytującym na uniwersytetach  
w Stanach Zjednoczonych (Rice University, 
University of Chicago, University of Illinois 
at Chicago), wykładał gościnnie w Harvard 
University, University of Texas at Austin  
i Boston College. Stypendysta Fundacji Koś-
ciuszkowskiej, Brytyjskiej Akademii Nauk 
oraz uniwersytetów w Oxfordzie, Norwich  
i Londynie (Warburg Institute). Członek 
American Association of Teachers of Slavic 
and Eastern European Languages; prof. dr 
hab. Halina Rusek – socjolog, dziekan Wy-
działu Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwer-

sytetu Śląskiego (filia  
w Cieszynie), była 
prorektor Uniwersy-
tetu Śląskiego. Pełni 
funkcję kierownika 
Zakładu Antropolo-
gii Pogranicza i Spo-
łeczności Lokalnych  
w Instytucie Etnologii  
i Antropologii Kulturo-
wej UŚ, specjalizuje się  
w problematyce socjo-
logii kultury.

Komisja kon-
kursowa oceniała  
w szczególności skalę 
i jakość wsparcia samorządu na rzecz roz-
woju infrastruktury edukacyjnej, skuteczność  
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 
rozwój edukacji i szkolnictwa, innowacyjność 
i oryginalność działań w sferze rozwoju edu-
kacji oraz jakość oferty edukacyjnej gminy. 
Zgłoszenia napłynęły z samorządów z terenu 
całego kraju. Wśród licznych gmin wysoko 
ocenione zostały i otrzymały tytuł „Samo-
rządowego Lidera Edukacji” dwie gminy 
z ternu Powiatu Kozienickiego – Gmina Gło-
waczów i Gmina Garbatka-Letnisko.

Jak mówiła Grażyna Kaczmarczyk, pre-
zes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego – tytuł „Samorządowego Lidera 
Edukacji” otrzymały  samorządy, które posia-
dają niekwestionowane sukcesy i osiągnięcia 
w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej  
i w sposób szczególny dbają o eduka-
cję na swoim terenie, inwestują w oświatę  
i jej infrastrukturę, wyróżniają się na tle innych 
podmiotów samorządowych pod względem 
jakości i aktywności działań na rzecz dzieci  
i młodzieży. Wyróżnienia, które Państwo 
otrzymujecie to wyraz uznania dla gmin i po-
wiatów, które dbają o to, by na szczeblu lokal-
nym budować gospodarkę opartą na wiedzy, 
aktywizować młodzież uczącą się, rozwijać 
jej naukowe i pozanaukowe pasje. 

Następnie przewodniczący Komisji Kon-
kursowej poinformował, że spośród samo-
rządów, które otrzymały tytuł „ Samorządo-
wego Lidera Edukacji” Komisja przyznała 
nagrody nadzwyczajne „PRIMUS” dla sa-
morządów z najwyższą oceną rankingową, 
tworząc swoistą Ligę Mistrzów, do której 
wybrano 12 najlepszych samorządów. I tu 
kolejna miła niespodzianka, bo nagrodę nad-
zwyczajną „PRIMUS” otrzymała Gmina 
Głowaczów jako jedyna gmina wiejska  
z mazowsza i jedna z dwóch z całego kraju.

W imieniu Gminy Głowaczów tytuł „sa-
morządowego Lidera edukacji” oraz nagro-

dę nadzwyczajną „Primus” z rąk prof. zw. 
dr hab. Dariusza rotta odebrał zastępca 
wójta gminy głowaczów – Piotr kozłow-
ski, który powiedział – to ogromny zaszczyt, 
że nasza gmina, chociaż mała, znalazła się  
w elitarnym gronie samorządów m.in. z takimi 
potęgami w dziedzinie edukacji jak Kraków, 
Lublin, Wrocław czy Szczecin, które oprócz 
tytułu lidera otrzymały nagrody nadzwy-
czajne. Ta nagroda jest dla nas szczególnie 
ważna, bo jest wynikiem obiektywnej oceny 
dokonanej przez naukowe autorytety w za-
kresie zarządzania oświatą. Doceniono wielki 
wysiłek inwestycyjny gminy, jej skuteczność  
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych  
w tym unijnych oraz współpracę całej lokalnej 
społeczności oświatowej oraz jej mądre i kom-
pleksowe spojrzenie na potrzeby edukacyjne 
dzisiejszej młodzieży. Całość ma również 
znaczący i pozytywny wydźwięk promocyj-
ny dla gminy i całego powiatu kozienickiego, 
gdyż konkurs obsługiwało 15 redakcji m.in. 
Newsweek, Angora, Radio ESKA czy Serwis 
Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. 

To potwierdzenie, że przemyślane i kon-
sekwentne działania wdrażane przez lata 
przynoszą pożądane efekty – mówi wójt 
stanisław Bojarski. Nasze szkoły prezentują 
wysoki poziom i to zarówno pod względem 
wyposażenia czy szerokiej palety oferowa-
nych zajęć pozalekcyjnych, jak i wysokiego 
poziomu kadry pedagogicznej. Nasi ucznio-
wie osiągają jedne z najlepszych w regionie 
ocen  z egzaminów oraz plasują się w czo-
łówce rankingów sportowych. Ta nagroda, 
to także docenienie wysiłku i podziękowanie 
dla dyrektorów naszych szkół, dla nauczycieli 
oraz rodziców i uczniów, gdyż tylko wspólne 
wysiłki w dążeniu do rozwoju oświaty w gmi-
nie Głowaczów pozwolą na stworzenie jak 
najlepszych warunków kształcenia młodzie-
ży, co otworzy przed nimi możliwość samo-
realizacji i umożliwi im lepszy start w dorosłe 
życie.

Wydarzenia
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„Magia dzieNNiKarStwa” – warSztatY  
dzieNNiKarSKie w doBreJ UCzeLNi

To już kolejny raz uczniowie klas me-
dialnych z I LO im. Stefana Czarnieckie-
go w Kozienicach wzięli udział w war-
sztatach zorganizowanych przez Wyższą 
Szkołę Informatyki, Zarządzania i Admi-
nistracji w Warszawie. Tegoroczna, VI 
edycja warsztatów skupiała się głównie 
na doskonaleniu kunsztu dziennikarza 
– radiowca. Liczna grupa młodzieży  
z naszego liceum uczestniczyła w wykła-
dach, ćwiczeniach i typowych zajęciach 
warsztatowych. 

Przedstawiciele klasy pierwszej wy-
słuchali wykładu poprowadzonego przez 
Michała Dzienińskiego – dziennikarza  
i reportera Radia Zet. W rzeczowy i przy-
stępny sposób przedstawił nam tajniki 
pracy dziennikarza radiowego. Wykład 
obejmował różnorodne aspekty pracy  
w radiu – począwszy od ciekawostek 
związanych ze znanymi osobowościami 
ze świata mediów, poprzez uświadomie-
nie nam także tych bardziej przyziem-
nych, a czasami nawet niebezpiecznych 
stron pracy radiowca. Ogólną wesołość 
wywołały zaprezentowane „wpadki” ko-
legów dziennikarzy. Pan Michał szybko 
wyjaśnił, że takie potknięcia są codzien-
nością tej pracy i nie sposób ich uniknąć. 
Jednak wykład to nie wszystko – istotne 
okazały się ćwiczenia, które sprawdzały 
naszą kreatywność, zdolności swobodne-
go operowania językiem i umiejętności 
doboru informacji. Dziennikarz, stosow-
nie dobierając ćwiczenia, wprowadził nas 
w kulisy pracy w radiu, potwierdzając 
tezę, że wymaga ona wielkiego zaanga-
żowania, podkreślił niebagatelną rolę 
posiadania gruntownej wiedzy z wielu 
dziedzin życia publicznego i mocno za-
akcentował fakt, ze największym błędem 
dziennikarza jest brak znajomości tematu. 
Następnie chętni uczniowie mogli spraw-

dzić się w krótkich zada-
niach dziennikarskich – 
mieliśmy przeprowadzić 
sondę, inni zmierzyli się 
z odczytaniem „headów”, 
czyli krótkich zapowiedzi 
serwisów informacyj-
nych, a na zakończenie 
każdy z nas miał wykonać 
ćwiczenie, porządkując 
kolejno ważne wydarze-
nia, które miały pojawić 
się na antenie. Wbrew 
pozorom te zadania wcale 
nie były proste. Spotkanie z panem Dzie-
nińskim wielu z nas zaintrygowało i skło-
niło do poważnego zainteresowania tym 
zawodem. 

Nieco inaczej wyglądały warsztaty 
prowadzone przez Michała Pierzchałę 
– wydawcę i dziennikarza przygotowu-
jącego serwisy informacyjne dla Radia 
Złote Przeboje, Roxy FM i TOK FM, 
który spotkał się z uczniami klasy drugiej 
naszego liceum. Tym razem mieliśmy 
okazję zmierzyć się z pracą w studiu ra-
diowym. Było to bardzo fascynujące i nie-
zwykłe doświadczenie, gdyż dotychczas 
nie mieliśmy jeszcze okazji uczestniczyć 
w tego rodzaju ćwiczeniach. Po krótkich, 
teoretycznych informacjach dotyczących 
historii radia, jego zadań, istniejącego 
podziału, roli koncernów radiowych czy 
ilości sieci, a także sposobu przyznawania 
koncesji, rozpoczęły się zajęcia praktycz-
ne. Na początek dziennikarz zapropono-
wał podstawowy zestaw ćwiczeń uspraw-
niający aparat mowy – już wówczas 
atmosfera stała się nieco swobodniejsza, 
a śmieszne miny ćwiczących i zabawne 
komentarze prowadzącego pozwoliły po-
czuć klimat pracy radiowca i wielu dodały 
odwagi. Następnie, zajmując stanowiska 

komputerowe, każdy zabrał się do przy-
gotowania (wedle uznania) krótkiego ser-
wisu informacyjnego, wywiadu z ciekawą 
osobą lub zwykłej prognozy pogody. 

Później już tylko chwile napięcia 
przed wejściem do studia, zapalona 
lampka i start. Oczywiście sprawdzali-
śmy kolejno swoje możliwości – zaba-
wa była doskonała, a praca w studiu ra-
diowym niezwykle ciekawa. Pan Michał  
z ogromną cierpliwością tłumaczył każ-
demu zespołowi, jak należy obchodzić się 
z radiowym sprzętem, w jaki sposób mó-
wić do mikrofonu, jak zachować spokój  
i koncentrację uwagi, jak modulować głos. 
Wkrótce okazało się, że te ćwiczenia są 
naprawdę bardzo wciągające, a rzeczowe 
komentarze i objaśnienia prowadzącego 
pozwoliły nam na skorygowanie błędów 
i zachęciły do ponownych prób. 

Czas mijał bardzo szybko, a my nie 
chcieliśmy pożegnać się z naszym ulu-
bionym dziennikarzem. Zajęcia dobiegły 
końca, a my wyszliśmy z nich nie tylko  
z nowymi wrażeniami, ale przede wszyst-
kim z konkretną wiedzą. Ostatnia grupa 
uczestnicząca w warsztatach miała okazję 
zapoznać się z pracą dziennikarza i ko-
mentatora sportowego, które prowadził 
Bożydar Iwanow znany m. in. z komento-
wania Ligi Mistrzów. Pan Bożydar wpro-
wadził nas w tajniki pracy komentatora 
sportowego, ukazując blaski i cienie za-
wodu. Zwrócił naszą uwagę na specyfikę 
pracy komentatora – konieczność pracy 
w skupieniu, nawet przy pełnych trybu-
nach kibiców. Następnie wykonaliśmy 
szereg ciekawych ćwiczeń, które pozwo-
liły sprawdzić predyspozycje zawodowe 
przyszłym adeptom dziennikarstwa. 

Tak właśnie wyglądał dzień w Dobrej 
Uczelni – na zakończenie wymieniliśmy 
się wrażeniami i jednogłośnie stwierdzi-
liśmy, że z przyjemnością powrócimy tu  
na kolejne warsztaty, zdobywać nowe do-
świadczenia.

aneta Jankowska
JakuB amBroziak

Informacje
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„FAŁSZYWE OSOBOWOŚCI”
„Alkoholizm nie spada na rodzinę 

nagle, jak zawał serca; raczej podpełza, 
w milczeniu i powoli, aż zostaje wreszcie 
wykryty i rodzina – miejmy nadzieję – sta-
wi mu czoła. Do tego czasu zdąży on już 
wycisnąć swe piętno na każdym członku 
tej rodziny” (Bowles, 1968).

Rodzina to system, którego podstawo-
wym celem jest rozwój wszystkich jego 
członków. Gdy prawidłowo funkcjonuje, 
poszczególni członkowie w sposób ela-
styczny wypełniają określone role służące 
zaspokojeniu jej potrzeb. Ale ten sprawny 
mechanizm przestaje takim być, jeśli ktoś  
z dorosłych nadużywa alkoholu. Wraz z na-
sileniem kryzysu rodzinnego staje się on co-
raz bardziej chaotyczny i niestabilny, między 
innymi dlatego, że jedno lub oboje rodzice 
przestają wypełniać swoje role. Aby rodzina 
przetrwała, konieczne jest znalezienie takiej 
struktury, której jednym z podstawowych 
elementów są sztywno określone role. Wte-
dy zachowania członków rodziny stają się 
przewidywalne i bezpieczne.

Każde dziecko w rodzinie alkoholowej 
zaczyna grać jakąś rolę – czy nawet kom-
binacje różnych ról – po prostu po to, aby 
przetrwać. Role te, które funkcjonowały, jak 
się zdaje skutecznie w dzieciństwie, stają się 
pętlą wokół szyi dziecka z chwilą, gdy dora-
sta. Role, z których każda jest odmienna od 
pozostałych, służą do tego samego celu: do 
ukrycia choroby, której na imię alkoholizm. 
Te role odciągają uwagę obserwatorów od 
rzeczywistych problemów i uczuć skrywa-
nych za fasadą. Służą jako zbiorowy system 
ochronny tak, by rodzina mogła nadal funk-
cjonować, a jej poszczególni członkowie 
mieli choćby niewielkie poczucie bezpie-
czeństwa i stabilizacji. 

Do typowych patologicznych ról,  
w jakie wchodzą dzieci alkoholika należą 
między innymi: 

Bohater rodzinny To dziecko, które 
dostarcza rodzinie poczucia wartości, dumy 
i sukcesu. To osoba pełna wyrzeczeń i po-

święcenia dla rodziny. Zwykle bierze na sie-
bie różne obowiązki i świetnie sobie z nimi 
radzi. Ponieważ znaczna ich część to spra-
wy dorosłych (np. gotowanie, sprzątanie, 
wychowywanie młodszego rodzeństwa), 
„bohater” staje się „małym dorosłym”. Ma 
przy tym małą świadomość własnych po-
trzeb i nie potrafi dbać w zdrowy sposób  
o siebie. Czuje się nieszczęśliwy, zaniedba-
ny i osamotniony. Jego rola w rodzinie to 
być odpowiedzialnym dorosłym. Najczęś-
ciej jest to dziecko najstarsze.

Kozioł ofiarny (inaczej wyrzutek). Jest 
to dziecko szczególnie narażone na nisz-
czącą grę („to przez Ciebie…”, „to Twoja 
wina…”) i odpowiadające na to niepokor-
nym buntem. 

To częsty odbiorca agresji alkoholo-
wej i upokorzeń. Źle się uczy, wagaruje, 
ucieka z domu, kradnie, oszukuje, po to 
aby skupić na sobie negatywne emocje 
członków rodziny. 

W odwecie za koszmar życia rodzin-
nego niszczy to, co ma najbliżej pod ręką, 
czyli siebie. „Kozioł ofiarny” ma zapew-
nić dobre samopoczucie rodzinie, która 
może zrzucić na niego odpowiedzialność 
za wszystko: to nie my jesteśmy źli, to on 
jest trudnym dzieckiem, łobuzem, wpadł 
w złe towarzystwo, itd.

Maskotka (inaczej błazen). To ktoś 
przymilny, uroczy, pełen wdzięku, spraw-
nie rozładowujący napięcia rodzinne przez 
wypowiedziany dowcip lub „rozbrojenie” 
mamy czy taty. To śmieszek, ukochana có-
reczka taty, synek mamusi. „Idź uspokoić 
ojca”, „zrób coś, żeby mama przestała się 
denerwować” to częste zadanie maskotki. 
Dziecko odłącza się jednak od uczuć smutku 
i od cierpienia zawsze robiąc dobrą minę do 
złej gry: uśmiecha się, gdy jest przerażone, 
dowcipkuje, gdy wszystko w nim cierpnie. 

Dziecko we mgle (inaczej „zagubione 
dziecko”, „aniołek”, „niewidzialne dzie-
cko”). To ktoś kogo właściwie nie ma. Go-
dzinami potrafi zajmować się sobą. 

Nie sprawia 
kłopotów wy-
chowawczych, 
zwykle niczego 
nie chce. W kon-
taktach społecznych jest wycofane, czasem 
uznawane za nieśmiałe. Robi wszystko, żeby 
nie zwracać na siebie uwagi. Czasem udaje 
mu się to na tyle dobrze, że wychowuje się  
w swoistej izolacji społecznej, pomimo lu-
dzi wokół. Takiemu dziecku brakuje pod-
stawowych umiejętności interpersonalnych: 
nawiązywania kontaktu, wyrażania swoich 
potrzeb czy współpracy z innymi. Często 
jest to najmłodsze dziecko. 

Te cztery role, zwane są inaczej „fał-
szywymi osobowościami”. Są rezultatem 
nieświadomej reakcji dziecka, które usiłuje 
stawić czoło faktowi, że jego rodzice zawied-
li w roli rodziców. Fałszywe osobowości, 
prezentujące wyższość (bohater rodzinny), 
agresję (kozioł ofiarny), wycofanie się (dzie-
cko we mgle), dowcip (maskotka) są jawnym 
przeciwieństwem i zaprzeczeniem prawdzi-
wych, utajonych uczuć, takich jak: złość, lęk 
i przerażenie, poczucie winy, smutek i depre-
sja, niepewność, zawstydzenie i izolacja, żal, 
podatność na zranienie, potrzeba kontaktu 
i nadwyrężony szacunek do samego siebie. 
Grane przez dzieci alkoholików role, mające 
pomóc w przetrwaniu, stają się nieodłączną 
częścią ich osobowości i są przeszkodą na 
drodze do ich wyzdrowienia. Jak na ironię, 
role te służą dwóm przeciwstawnym celom: 
z jednej strony stanowią środek pozwalający 
dzieciom przetrwać chorobę jaką jest alkoho-
lizm, a jednocześnie służą do zakamuflowania 
tej choroby przed innymi ludźmi i światem 
zewnętrznym. Dzieci czują się mniej kocha-
ne, gorsze, winne sytuacji rodzinnej – żyją  
w rozstroju uczuciowym. Nic dziwnego, mają 
przecież doświadczenia, które zdecydowanie 
przerastają możliwości sprostania im.

anna zynEk
psycholog

100. UrodziNY MieSzKaŃCa BrzÓzY
100 lat to wiek o jakim 

marzymy wszyscy i życzy-
my sobie wzajemnie w szcze-
gólnie uroczystych chwilach,  
a osiągają go tylko nieliczni 
wybrańcy. Do ich grona należy 
zaliczyć Pana Władysława Pa-
chockiego z Brzózy w gminie 
Głowaczów. Urodzinowa uro-
czystość odbyła się 18 listopada 
w Brzózie. 

Rodzina Pana Władysława to 

trzy córki, sześcioro wnucząt, sześcioro 
prawnucząt i jeden prawnuczek.

Jubilat do chwili obecnej cieszy się 
dobrym zdrowiem i samopoczuciem.

W uroczystości urodzinowej oprócz 
rodziny Jubilata uczestniczyli także 
proboszcz parafii w Brzózie, przedsta-
wiciele władz samorządowych powiatu 
i gminy oraz Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego.

Informacje/Wydarzenia
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nowe wydawnictwa biblioteKi  
PubliczneJ gMiny Kozienice

W bieżącym roku Biblioteka Pub-
liczna Gminy Kozienice im. ks. F. 
Siarczyńskiego  świętuje 90. rocznicę 
powstania. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości grupa kozienickich inte-
ligentek skupiona w Kole Polek podjęła 
starania utworzenia w naszym mieście 
bezpłatnej biblioteki, z której mogliby 
korzystać wszyscy. Działania te sfina-
lizowano w 1921 r. Pierwsza kozieni-
cka biblioteka publiczna mieściła się  
w wieży budynku, znajdującego się przy 
skrzyżowaniu ul. Jana Kochanowskiego 
i Warszawskiej, popularnie nazywanego 
„pod Giewontem”. Do dzisiaj są w na-
szych zbiorach książki z tamtych lat.

Chcąc uczcić ten piękny jubileusz, bi-
bliotekarze podjęli szereg działań służą-
cych zaznaczeniu obecności biblioteki na 
mapie kozienickiej kultury. 

Jednym z działań o trwałym znacze-
niu było wydanie trzech książek. Popu-
larnych baśni i legend ziemi kozieni-
ckiej, dedykowanych głównie młodym 
czytelnikom, pt. Klechdy kozienickie  
i opowieści o obrzędach i zwyczajach 
ludowych mieszkańców puszczy ko-
zienickiej, pt. Jak to kiedyś bywało?. 
Trzecią książką jest tomik wierszy dla 
dzieci, znanej kozienickiej poetki ludo-
wej, Zofii Kucharskiej, która w swoim 
dorobku ma 5 tomików poezji, i tyl-
ko jeden (wydany obecnie) dla dzieci. 
Dodatkowym walorem książeczki są 
ilustracje – rysunki wykonane przez 
uczniów PSP nr 1 w Kozienicach, in-
spirowane spotkaniami w bibliotece   
z autorką i jej twórczością. 

Autorem dwóch pierwszych książek 
jest Janusz Karaś, popularny kozieni-
cki malarz, który ostatnimi czasy do 
swoich licznych talentów dołożył także 
talent literacki. Książki te wydane zo-
stały w sporym, jak na wydawnictwa 
lokalne, nakładzie 3.000 egz. Do roz-
miaru wydania przyczyniło się wspar-
cie finansowe Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
uzyskane za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Puszcza kozienicka” 
w kwocie 23.634,10 zł. (67,5% warto-
ści zadania).

O Klechdach autor pisze: „…klech-
dy i legendy są związane z kozienicką 
ziemią, wystarczy tylko wziąć mapę tu-
rystyczną i wybrać szlaki, które mogą 
Czytelnika zaprowadzić do przywo-
łanych miejsc. Niektóre zamieszczo-
ne baśnie pamiętam z dzieciństwa.  
W długie zimowe wieczory siadywałem 

na kolanach mojego dziadka i słucha-
łem. Ożywały w mojej wyobraźni hufce 
zbrojnych, podróżujących kupców, pięk-
nych i okrutnych księżniczek. Marzyłem 
o ukrytych skarbach, zaśmiewałem się  
z przygód sympatycznego i głupiego 
diabła Chwostka, którego byle baba po-
trafiła wywieść w pole...”

Redaktorem merytorycznym drugiej 
książki Jak to kiedyś bywało? jest znany 
radomski poeta, regionalista i folklory-
sta Adolf Krzemiński, o książce pisze 
tak: „Janusz Karaś postanowił przybli-
żyć czytelnikom dzieje jednej rodziny 
żyjącej na przełomie XIX i XX wieku  
z zachowaniem realiów, to jest sposo-
bu jej życia, pracy, kultury i zachowań 
(zwyczaje i obrzędy). Robi to starannie 
i z tak ciepłym i życzliwym podejściem 
do opisywanych bohaterów, iż ulega 
się temu klimatowi i często identyfiku-
je… Książka… zaskakuje swoją formą 
i zawartością merytoryczną. Pomysł 
równoległego prowadzenia fabuły bele-
trystycznej (swoistej sagi jednej rodzi-
ny), warstwy etnograficzno-historycznej  
i folklorystycznej został zrealizowany nie 
tylko precyzyjnie i konsekwentnie, ale 
również niezwykle umiejętnie. Przejścia 
są płynne i naturalne do tego stopnia, że 
czytający ulega wizji autorskiej i wydaje 
mu się, iż uczestniczy w czymś ważnym,  
i że tak być powinno…. Zaprezentowane 
w książce zwyczaje i obrzędy doroczne są 
tak obszernie i z pietyzmem wydobyte, że 
nie ulega wątpliwości, iż pisanie książki 
przez Janusza Karasia poprzedzone było 
wieloletnimi badaniami terenowymi oraz 
kwerendą po bibliotekach i placówkach 
muzealnych o charakterze skansenow-
skim. Mogę z całą odpowiedzialnością 
stwierdzić, że przebieg zwyczajów i ob-
rzędów, ich elementy magiczne, przed-
mioty codziennego użytku i plastyka 
obrzędowa, język, pieśni zostały zapre-
zentowane na tle istniejących na przeło-
mie XIX i XX wieku stosunków społecz-
no-ekonomicznych, a wszystko opisano 
w miarę wyczerpująco i trafnie. Punktem 
odniesienia dla własnych badań i prze-
myśleń autora są największe autorytety, 
takie jak Oskar Kolberg, Jan Piotr De-
kowski czy rodzimy folklorysta i ludowy 
artysta z Psar koło Kozienic – Kazimierz 
Krekora…”.

Zapraszamy Państwa do lektury no-
wych wydawnictw Biblioteki.

eLżBieta stĄPór
Dyrektor Biblioteki

Publicznej gminy kozienice

Krzysztof Zborowski – Prezes Za-
rządu Elektrowni „Kozienice” S A oraz 
Wiceprezes ds. Wytwarzania ENEA 
SA, został uhonorowany prestiżowym 
tytułem „Osobowości energetycznej 
roku 2011” i otrzymał Laur Białego Ty-
grysa.

„Laur Białego Tygrysa Polskiej Ener-
getyki – ENERGIA 2011” to jedyna  
w Polsce nagroda energetyków dla 
energetyków. 

Laury przyznawane są od 15 lat. 
Otrzymują je wybitne osobowości bran-
ży energetycznej, najważniejsze firmy  
z branży oraz przedsiębiorstwa osiągają-
ce znaczące sukcesy w zakresie ekologii  
i ochrony środowiska.

Tegoroczne wyróżnienia zostały wrę-
czone 17 listopada, podczas IV Konfe-
rencji Problemowej ENERGETYKON 
2011 Energia–Klimat–Gospodarka–Spo-
łeczeństwo. 
– Przyznanie mi tak prestiżowej nagro-

dy bardzo mnie cieszy, zwłaszcza, że 
otrzymałem ją w szczególnej katego-
rii – osobowość krajowej energety-
ki. To wielkie wyróżnienie – mówił 
Krzysztof Zborowski, odbierając 
nagrodę.

– Sama kategoria „osobowość” jest 
trudna do zdefiniowania, a i ludzie są 
przecież bardzo różnorodni. Cieszy 
mnie zatem fakt, że jurorom udało 
się dostrzec w mojej osobie wystar-
czająco wiele cech interpersonalnych, 
cennych dla branży energetycznej. 
Wyróżnienie to traktuję też jako wy-
raz uznania dla pozycji i znaczenia 
Elektrowni „Kozienice” na polskim 
rynku energii – dodał prezes najwięk-
szej w Polsce elektrowni na węgiel 
kamienny.
W 2010 roku Laur Białego Tygrysa 

Polskiej Energetyki otrzymała Elektro-
wnia „Kozienice” S A (za proekologicz-
ne, sukcesywne realizacje Instalacji Od-
siarczania Spalin nr I, II i III).

KrzYSztoF zBorowSKi 
oSoBowoŚCiĄ  

KraJoweJ eNergetYKi
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Bezpieczeństwo pieszych w okresie jesienno-zimowym
Piesi są najmniej chronionymi 

uczestnikami ruchu drogowego i nie-
jednokrotnie stają się ofiarami tra-
gicznych wypadków. Celem podejmo-
wanych przez Komendę Powiatową 
Policji w Kozienicach działań jest dą-
żenie do zmniejszenia liczby potrąceń 
pieszych przez kierujących pojazdami, 
a także podniesienie świadomości osób 
pieszych na temat zagrożeń z jakimi 
mogą spotkać się na drodze. Działa-
nia takie prowadzimy zarówno w for-
mie prelekcji i spotkań z młodzieżą  
i osobami dorosłymi, ale też poprzez 
dyslokowanie policjantów w miejsca 
najbardziej zagrożone zaistnieniem 
wypadków drogowych. Od lat Ko-
menda Powiatowa Policji w Kozieni-
cach „wyposaża” mieszkańców nasze-
go regionu w elementy odblaskowe.  
W czasie złej widoczności, zwłaszcza 
w porze jesienno – zimowe, gdy pie-
szy ma na sobie ubranie w spokojnych 
szaro-czarnych kolorach i nie posia-
da na wierzchniej odzieży elementów 
odblaskowych, kierowca dostrzega go  
z dużym opóźnieniem. Pamiętajmy, że 
w ciemnościach pieszy widzi reflekto-
ry samochodu nawet z odległości kilku 
kilometrów, ale kierowca dostrzeże go 
dopiero, gdy zauważy sylwetkę czło-
wieka w zasięgu świateł samochodu. 
Po ciemku, bez elementów odblasko-
wych, jesteśmy widoczni w światłach 
mijania z odległości zaledwie 20 – 30 
metrów. Jeśli kierowca jedzie prędkoś-
cią 90 km/h, to pokonuje 25 metrów 
drogi w ciągu 1 sekundy i nie ma szans 
na jakąkolwiek reakcję, gdy zauważy 
na swojej drodze pieszego. Jeśli jed-
nak pieszy wyposażony jest w element 
odblaskowy, odbijający światła sa-
mochodu, kierowca spostrzeże go już 
z odległości 130 – 150 metrów, czyli 
ok. 5 razy szybciej ! To może uratować 
pieszemu życie. Powszechne stosowa-
nie elementów odblaskowych w różnej 
formie – zawieszki, opaski, kamizelki, 
jaskrawe parasolki i inne spowoduje, 
że szansa pieszego na uniknięcie po-
trącenia w warunkach złej widoczności 
znacznie wzrośnie, nawet jeśli popełni 
on błąd np. będzie się poruszał niewłaś-
ciwą stroną jezdni. Prawidłowo noszo-
ne odblaski powinny być umieszczo-
ne w takim miejscu, aby znalazły się  
w polu działania świateł samochodo-
wych i były zauważalne dla kierują-
cych nadjeżdżających z obu kierunków 
(z tylu i z przodu).

Prawo o ruchu drogowym stanowi, 

że dziecko w wieku do 15 lat, porusza-
jące się po drodze, po zmierzchu, poza 
obszarem zabudowanym, jest zobowią-
zane używać elementów odblaskowych 
w sposób widoczny dla innych uczest-
ników ruchu. Do tego zapisu nikogo 
nie trzeba przekonywać, warto jednak 
namówić dzieci, aby nosiły „odblaski”, 
nawet jeśli przepisy tego nie wymagają, 
czyli najlepiej przez całą jesień, zimę  
i wczesną wiosnę, zarówno w dzień 
jak i po zmierzchu. Nie tylko poza ob-
szarem zabudowanym, ale wszędzie 
gdzie się poruszają. Zwyczaj ten po-
winien dotyczyć wszystkich pieszych 
niezależnie od wieku i obowiązują-
cych przepisów prawa.

Bezpieczeństwo pieszych w okresie 
jesienno-zimowym 

PAMIĘTAJ !

1. Pieszy jest obowiązany korzystać  
z chodnika lub drogi dla pieszych,  
a w razie ich braku z pobocza.

2. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo 
nie można z niego korzystać (z po-
wodu zabłocenia, zaśnieżenia, oblo-
dzenia itp.) pieszy może korzystać  
z jezdni, pod warunkiem zajmowa-
nia miejsca jak najbliżej jej krawędzi  
i ustępowania miejsca nadjeżdżają-
cemu pojazdowi.

3. Pieszy idący po poboczu lub jezdni 
jest obowiązany iść lewą stroną drogi 
(twarzą do nadjeżdżającego pojazdu).

4. Piesi mylą dwa pojęcia – widzieć  
i być widocznym. Sądzą, że jeżeli 
widzą nadjeżdżający z przeciwka 
samochód lub jego światła, to i oni 
są widziani przez kierującego po-
jazdem. To błąd!

5. Praw fizyki nie da się oszukać.  
W nocy prze złej pogodzie pieszy 
ubrany w ciemny strój jest widzia-
ny przez kierującego samochodem 
z odległości około 20 metrów, jeśli 
ma na sobie jasne ubranie – 50 me-
trów, jeżeli ma na sobie elementy 
odblaskowe – z odległości większej 
niż 150 metrów!

6. Minimalna droga zatrzymania sa-
mochodu jadącego z prędkością  
50 km/h wynosi około 30 metrów,  
a przy prędkości 100 km/h – 80 me-
trów. Ponadto samochód poruszający 
się z prędkości 50 km/h przejeżdża  
w ciągu 1 sekundy aż 14 metrów! 
– to jest długość trzech zaparkowa-
nych samochodów.

7. Zapamiętaj, że stopień obrażeń po-
trąconego pieszego jest uzależnio-
ny od prędkości jadącego pojazdu. 
PRĘDKOŚĆ NAPRAWDĘ ZABIJA! 
Pieszy potrącony przez samochód 
jadący z prędkością 60 km/h ma 15 
% szans na przeżycie a z prędkością  
50 km/h około 40 %. Nawet jeśli 
przeżyje często zostaje osoba niepeł-
nosprawna do końca życia.

8. Pieszy przechodząc przez jezdnię jest 
zobowiązany do zachowania szcze-
gólnej ostrożności oraz korzystania 
z wyznaczonego przejścia dla pie-
szych tzw. „zebry”. Pamiętaj jednak, 
że przejście dla pieszych wskazuje 
tylko miejsce, w którym dozwolo-
ne jest przechodzenie przez jezdnię 
lecz nie zapewnia bezpieczeństwa. 
Bezpieczeństwo zapewniamy sobie 
sami!

9. Zabrania się wchodzenia na jezdnię 
bezpośrednio przed jadącym pojaz-
dem, w tym również na przejściu dla 
pieszych.

10. Zabrania się przebiegania przez 
jezdnię, przechodzenia przez jezdnię 
w miejscu o ograniczonej widocz-
ności, zwalniania kroku lub zatrzy-
mywania się bez uzasadnionej po-
trzeby podczas przechodzenia przez  
jezdnię.

11. Przechodzenie przez jezdnię poza 
przejściem dla pieszych jest dozwo-
lone tylko pod warunkiem, że nie 
spowoduje zagrożenia bezpieczeń-
stwa ruchu lub utrudnienia ruchu po-
jazdów. Pamiętaj, że na jezdni w tej 
sytuacji jesteś gościem i to kierujący 
pojazdem ma pierwszeństwo przed 
pieszym.

12. Bądź dżentelmenem na drodze. Nie 
postępuj zgodnie z zasadą punkt wi-
dzenia zależy od miejsca siedzenia. 
Dziś jesteś kierującym, jutro bę-
dziesz pieszym.

13. Nie ryzykuj! Nie przechodź (prze-
biegaj) na czerwonym świetle.  
W aglomeracjach miejskich takie 
zachowanie pieszych zalicza się do 
głównych przyczyn wypadków z ich 
udziałem.

PatrycJa zaBorowska
kPP w kozienicach
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