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W Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 
28 października  2019r. odbyła się prapremiera filmu 
krótkometrażowego pt:”Wiedźma”. 

Na prapremierę przyby-
li: producent filmu Robert 
Ziółek, reżyserka i scena-
rzystka filmu Katarzyna 
Jungowska , aktorzy: Gra-
żyna Szapołowska , Rafał 
Olbrychski , Angelika Ku-
jawiak i Stanisław Bana-
siuk oraz Burmistrz Gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski 
wraz z władzami Gminy 
, statyści i wiele innych 
osób, bez których realiza-
cja filmu nie byłaby moż-
liwa. W podziękowaniu za 
trud i pracę na planie eki-
pa została wyczytana przez 
dyrektor KDK Elwirę Ko-
złowską i każdy dostał różę. 
Byłam mile zaskoczona , że 
zostałam zaproszona przez 
Katarzynę Jungowską do 
grona tak wspaniałej ekipy 
i otrzymałam również różę 
.Zrobiono nam pamiątko-
we zdjęcie. Po wyświetle-
niu filmu przyszedł czas na 
dyskusję.

Ale zacznijmy 
od początku…    
W czasie wakacji  

9. sierpnia 2019r między 
godzinami 14:00-19:00 
odbył się casting do filmu  

„Wiedźma” w Kozienickim 
Domu Kultury. Wtedy 
zdobyłam się na odwagę 
i zapytałam się Katarzyny 
Jungowskiej czy mogę zo-
baczyć jak wygląda jej pra-
ca. Kasia bez zastanowienia 
zgodziła się. Pomagałam 
przy castingu, wpuszcza-
łam kolejne osoby,  
a przy tym nadawałam 
numer. Przyglądałam się 
pracy reżyserskiej pod-
czas przesłuchania. To był 
wspaniały dzień. 

Mój pierwszy dzień na 
planie filmu „Wiedźma” 
w reżyserii Katarzyny Jun-
gowskiej. 

Nie mogłam uwierzyć że 
jestem razem z całą eki-
pą podczas kręcenia scen 
do filmu. Poznałam mą-
drych i wspaniałych ludzi. 
Miałam przyjemność po-
znać wielką aktorkę jaką 
jest Grażyna Szapołowska. 
Wystarczyła raz zagrana 
scena , której nie trzeba 
było powtarzać. Ten dzień  
był super.

Następnego dnia statyści 
pełnili ważną rolę jedną z 
nich była moja siostra We-

ronika. Plan rozpoczął się 
popołudniu a zakończył 
się puźno. Statyści wy-
trwali do końca nagrania. 
Tego dnia rozmawiałam 
z aktorem Jackiem Bele-
rem. Rozmowa dotyczyła 
filmu , reżyserii i wyboru 
szkoły wyższej. Aktor dał 
mi kilka dobrych rad. Choć 
jestem osobą nieśmia-
łą Jacek Beler powiedział 
że ta nieśmiałość może  
być moim atutem.

Ostatniego dnia podczas 
kręcenia scen rozmawia-
łam z Tymonem Biegań-
skim który jest drugim re-
żyserem filmu. Polecił mi 
kilka dobrych filmów które 
warto obejrzeć.

Wszyscy byli jedną wiel-
ką rodziną. Kiedy Kasia 
powiedziała że „MAMY 
TO” wszyscy dziękowali so-
bie nawzajem. Były to dla 
mnie piękne chwile.

Nazywam się Wiktoria 
Krekora. Jestem uczennicą 
Technikum o profilu foto-
grafia z innowacją dzien-
nikarską Zespole Szkół im. 
J.Śniadeckiego w Pionkach.

Interesuję się fotogra-
fią i filmem .W przyszłości 
chciała bym zostać reży-
serką jak Kasia Jungowska.

„Kochana marzenia się 
spełniają tylko nie moż-
na się zatrzymywać i pod-
dawać” – Dziękuje Kasiu  
za te słowa. 

WKrekora
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Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36

OGŁASZA
I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wynajem lokalu użytkowego Nr 6, położonego na parterze budynku użytkowego przy ul. 
Kopernika 7w Kozienicach (działka o nr ew. 2203/36, KW RA1K/00044723/2). 

Powierzchnia lokalu:      26,00 m2

Wyposażenie lokalu:      inst. elektryczna, c. o., wodno-kanalizacyjna. 
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2:  17,50 zł/m2 netto
Kwota postąpienia w przetargu:    1,00 zł/m2

Wysokość wadium:     900,00 zł   

I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, osobowe spółki prawa handlowego  

oraz inne podmioty.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 900,00 zł (dziewięćset zł). Wpłaty należy dokonać - Zarządzanie 

Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, ul. Radomska 36, nr konta 87 1240 5862 1111 
0010 4909 3594: 
	 dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie 

z działu finansowo - księgowego o dokonanej wpłacie na koncie „wadium” w dniu 
poprzedzającym przetarg,

	 na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi figurować 
ten sam podmiot co przystępujący do przetargu ustnego, 

	 na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać oznaczenie 
przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium tj. adres lokalu użytkowego,

	 przy planowanym wynajęciu kilku lokali należy wpłacić wadium na każdy lokal osobno.
3. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie notarialne do udziału w przetargu  

oraz do zawarcia umowy.
4. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu z opłatami z tytułu opłat 

publiczno - prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetargiem).

II. Uwagi!
1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal użytkowy obejmuje oprócz wynegocjowanej 

stawki czynszu również VAT w wysokości 23 %.
2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty dodatkowe tj.:

a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych umów z dostawcami  
w tym: opłaty za wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych oraz dostarczanie energii 
cieplnej;

b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy Kozienice.
3. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
4. Adaptacja lokalu do potrzeb działalności Najemcy, nastąpi za zgodą Wynajmującego, bez 

możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 
5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:

a) ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Wynajmującym;
b) ze wzorem umowy najmu;
c) z Regulaminem organizowania i przeprowadzania 

przetargów znajdującym się u Organizatora przetargu  
lub na stronie BIP (zmkgk.bip.kozienice.pl). 

6. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego wadium), który:
	 w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-prawnych na rzecz 

właściciela lokalu  tj. Gminy Kozienice; 
	 w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIU 29 LISTOPADA 2019 ROKU O GODZ. 12 00

w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny! 
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 048 614 43 88 i kom. 784 
921 723 lub osobiście w siedzibie ZMKGK przy ul. Radomskiej 36. Osoba upoważniona do kontaktu: 
Arkadiusz Kulczyński.
 

 Dyrektor mgr Robert Gregorczyk  

Malowane Lato 2019 

W czwartek, 31 października, w Mazowieckim Instytucie 
Kultury, odbył się finał projektu animacyjno-

edukacyjnego "Malowane Lato 2019", w którym udział wzięli 
młodzi artyści z 10 miejscowości naszego województwa.

Dzięki współpracy pomiędzy 
MIK i Kozienickim Domem Kultu-
ry im. Bogusława Klimczuka, od 
29 lipca do 6 sierpnia br. odby-
wały się w tym ostatnim warszta-
ty plastyczne, w których wzięło 
udział 17 uczestników na zajęcia 
Akademii Szerokich Horyzontów 
KDK.

Wszystkie prace, które po-
stały podczas warsztatów, pre-
zentowano  w sierpniu na wy-
stawie w sali na rogu Centrum 

Kulturalno-Artystycznego. Pięć 
spośród nich zostało następnie 
wysłanych na konkurs do MIK-u. 
Niezależna komisja wybrała ze 
wszystkich nadesłanych prac 13 
najlepszych, które nagrodziła. 
Pierwsze wyróżnienie trafiło do 
Oskara Szewczyka, uczestnika 
zajęć w KDK. Młodemu twórcy 
gratulujemy i życzymy tak jemu, 
jak i pozostałym artystom szlifu-
jącym swoje talenty w KDK wielu 
dalszych sukcesów!

Papiery czerpane, deski ozdabia-
ne, słowa pięknie malowane...
...to tytuł wystawy zorganizowanej 27 października w Filii 
numer 5 BPGK przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich  
w Nowej Wsi.

Wystawa była podsumowa-
niem projektu realizowane-
go przez przedstawicielki Koła  
w ciągu ostatnich kilku miesię-
cy dzięki mikrograntowi, któ-
ry udało się paniom otrzymać,  
a z którego zakupiły ploter, akce-
soria do kaligrafii oraz maszynkę  
do wytłaczania.

 
Wystawa była zatem okazją do 

pochwalenia się efektami pierw-
szych eksperymentów!

Wystawie towarzyszył kącik 
degustacyjny, gdzie można było 

skosztować różnego rodzaju be-
czek oraz innych lokalne przy-
smaków, takich jak parzybroda 
czy miętowa lemoniada.

Uczestniczki projektu snują już 
śmiałe plany wykorzystywania 
nowego sprzętu w przyszłości, 
tymczasem już wkrótce można je 
będzie spotkać w zupełnie innej 
roli, a mianowicie jako aktorki 
spektaklu dla dzieci „Krul Bul”, 
który zaprezentowany zostanie  
17 listopada 2019 r. (niedziela)  
o godz. 12.00 w sali koncertowo-
-kinowej CK-A w Kozienicach.
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Po prapremierze…
„Wiedźma” to film krótki, ale niełatwy w interpretacji. Dobro i zło, grzechu i sąd ostateczny, konieczność wyboru – to 

tylko niektóre jego tematy. Z drugiej strony – dla mieszkańców Kozienic „Wiedźma” to także swojskie miejsca jak  
polana w lesie przy ul. Wójcików czy staw w Janikowie, tudzież twarze znajomych… lub własna!

Na pierwszej stronie swoi-
mi doświadczeniami z pracy 
na planie dzieli się Wikto-
ria, my z kolei jako redakcja 
cieszymy się, że w jednej ze 
scen zagrało… OKO, uważni z 
pewnością nas nie przeoczy-
li! Towarzyszący premierze 
splendor spływa z pewnością  
w jakimś stopniu na całe Ko-
zienice, o czym możecie prze-
konać się Państwo na stronie 6 
tego wydania. Możemy zatem 
chyba tylko życzyć sobie teraz, 
by artyści tego formatu częś-
ciej patrzyli na Kozienice jako 
na miejsce, któremu warto 

dać szansę zaistnienia, po-
nieważ zdecydowanie jeste-
śmy tego warci. Gratulujemy  
i kłaniamy się wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do udowod-

nienia tego, biorąc udział w 
tym ciekawym przedsięwzię-
ciu!

AlKo

Pionki. Otwarcie nowoczesnej oczyszczalni ścieków
31 października uroczyście otwarto zmodernizowany obiekt i tym samym zakończyła się 

realizacja największej inwestycji w Pionkach – przebudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Pionkach, która służy miastu i gminie Pionki. Poświęcenia obiektu dokonał  
ks. Stanisław Bujnowski dziekan Dekanatu Pionkowskiego.

Gmina i miasto Pionki tworzą 
wspólną aglomerację na mocy 
rozporządzenia Wojewody Ma-
zowieckiego z 2005 r. kiedy 
miasto Pionki przystąpiło do 
Krajowego Programu Oczysz-
czania Ścieków Komunalnych. 
Decyzja wojewody była podjęta 
po pozytywnej opinii ówczesnej 
Rady Miasta Pionki. Pierwszy 
pomysł i początki modernizacji 
oczyszczalni można datować na 
rok 2011 r., kiedy to powstało 
Przedsiębiorstwo Wodno Kana-
lizacyjno Ciepłownicze w Pion-
kach, które przejęło w aporcie 
oczyszczalnię wybudowaną w 
1973 r. Spółka miejska PWKC od 
samego początku dążyła do mo-
dernizacji obiektu poprzez opra-
cowanie koncepcji, która po-
służyła do pozyskania środków 
na projekt modernizacji, a sam 
projekt posłużył do pozyskania 
środków na budowę nowoczes-

nego obiektu.
Środki na projekt oczyszczalni 

zostały pozyskane dzięki podpi-
saniu umowy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej – prze-
widywane środki z Funduszu 
Spójności w ramach programu 
Infrastruktura i Środowisko w 
kwocie dofinansowania 757 
774 zł, a na samą budowę tego 
obiektu PWKC podpisało umo-
wę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej o dofinansowa-
nie przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w 
ramach programu operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Koszt realizacji ca-
łego projektu to 30 805 153 zł, 
a dofinansowanie wyniosło 19 
638 285,44 zł. Oprócz dofinan-
sowania spółka otrzymała po-
życzkę z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na sfinansowanie 
wkładu własnego w kwocie 10 
643 849 zł. Dzięki tym środkom 
PWKC mogło przeprowadzić 
cały proces projektowania i 
modernizacji oczyszczalni ście-
ków. W związku z koniecznością 
osiągnięcia efektu ekonomicz-
nego 23 lipca 2019 r. przy współ-
pracy PWKC oraz burmistrza 
Roberta Kowalczyka podpisano 
aneks do umowy o dofinanso-
wanie przebudowy i moderniza-
cji oczyszczalni. Kwota kolejnej 
dotacji, którą otrzymało miasto 
Pionki na realizację projektu  
to ok. 1 mln zł.

Inwestycja rozpoczęła się w 
2016 r. Jej celem była przebudo-
wa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w sposób pozwalający 
sprostać wymaganiom stawia-
nym przez Unię Europejską do-
tyczącym jakości oczyszczonych 

ścieków oraz prowadzenia go-
spodarki osadowej.

– Otwarcie oczyszczalni ście-
ków to duży sukces – mówił bur-
mistrz Robert Kowalczyk. – Jest 
to nowoczesna oczyszczalni na 
miarę XXI wieku, która będzie 
służyła mieszkańcom miasta i 
gminy Pionki. To bardzo ważne, 
że wpisujemy się w ekologię 
i jesteśmy pionierami na ryn-

ku modernizacji oczyszczalni  
w naszym regionie.

Modernizacja pozwoliła wy-
posażyć aglomerację Pionek 
w infrastrukturę techniczną 
umożliwiającą ochronę środo-
wiska naturalnego dzięki czemu 
miasto spełni warunki zawarte 
w dyrektywie Unii Europejskiej 
dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych.

Przełącz się na gaz – BOK PGNiG 
w mieście Pionki
W dniu 30 października zostało zwarte porozumienie pomiędzy PGNiG Obrót Detaliczny 

sp. z o.o. a Gminą Miasta Pionki w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości po-
wietrza atmosferycznego w mieście Pionki. Oprócz informacji i edukacji, przede wszystkim 
pomoc w realizacji inwestycji polegających na zastępowaniu palenisk opalanych paliwem sta-
łym na piece zasilane paliwem gazowym.

– Jest nam niezmiernie miło, 
że jako firma PGNiG Obrót De-
taliczny mogliśmy podpisać po-
rozumienie z miastem Pionki 
– mówił Jakub Belle, Dyrektor 
Sieci Sprzedaży Wschód. – Jest 
to program Przełącz się na gaz, 
który umożliwi mieszkańcom 
obsługę kompleksową tutaj 
właśnie, na terenie miasta.  
W zasadzie dyżury będą od-
bywały się raz w miesiącu i na 
każdym takim dyżurze będzie 
można załatwić wszystkie spra-
wy związane z przyłączeniem 
się do gazu, związane z całą na-
szą ofertą, czyli wszystkie pro-
dukty okołogazowe, również 
energia elektryczna. Jest to taki 
ukłon w stronę mieszkańców 
ze względu na to, że nie będą 

musieli jeździć do najbliższego 
biura obsługi klienta, który jest 
w Radomiu, będą mogli wszyst-
kie sprawy załatwić tutaj,  
na miejscu.

Biuro Obsługi Klienta PGNiG 
mieścić się będzie w budynku 
przy Placu Konstytucji 3 maja 3.

Wspólne zdjęcie aktorów, ekipy i publiczności (Fot. KDKimBK)n 

Zespół Szczupaki nie tylko wystąpił w filmie, ale przygrywał  
również podczas jego prapremiery! (Fot. KDKimBK)

n 
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Celem turnieju było wyłonie-
nie indywidualnego szachowego 
mistrza. W turnieju szachowym 
wzięło udział siedmioro uczestni-
ków. Na starcie wszystkich graczy 
powitała Wójt Teresa Fryszkiewicz. 
Rozgrywki toczyły się systemem 

kołowym, tzn. „grał każdy z każ-
dym”. Tegorocznym szachowym 
mistrzem okazał się Pan Andrzej 
Bator zdobywając pierwsze miej-
sce. Pozostali uczestnicy zdobyli 
następujące miejsca:
II – Domeradzki  Kazimierz
III- Krawiec Seweryn
IV- Kołdej Marcin
V- Węglarz Robert
VI – Grzywacz Marek
VII- Grzywacz Patrycja

Zwycięzcy otrzymali puchary 
oraz nagrody ufundowane przez 

Wójta Teresę Fryszkiewicz i dru-
karzy tegorocznych Mistrzostwach 
Szachowych w Zespole Szkół 
Drzewnych i Leśnych im. Jana Ko-
chanowskiego w Garbatce-Letni-
sko. Nagrody wręczyła Sekretarz 
Gminy Marzena Pomarańska. Or-
ganizatorem turnieju była Wójt 
Gminy Teresa Fryszkiewicz, a sę-
dzią Pan Andrzej Kania. Wszystkim 
graczom gratulujemy wspaniałych 
wyników. Już dzis zapraszamy na 
kolejne IX Szachowe Mistrzostwa.

Kinga Kowalczyk

GARBATKA-LETNISKO

Złote medale za wieloletnią, sumienną pracę

VIII SZACHOWE MISTRZOSTWA

24 października 2019 r. w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie wyróżniono i nagrodzono z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi z rejonu 
warszawskiego, siedleckiego i radomskiego. Wręczono Medale za Długoletnią Służbę, 
Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także 
nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Wśród odznaczonych znalazły 
się pracownice Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Garbatce-
-Letnisko. Złotym Medalem za 
Długoletnią Służbę zostały od-
znaczone panie: Aldona Babula, 
Irena Cieloch, Wiesława Kołdej  
i Elżbieta Mazur.  

Medal za Długoletnią Służbę 
przyznaje Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej jako nagrodę za 
wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wy-
nikających z pracy zawodowej w 
służbie Państwa. Medal złoty jest 

przyznawany po 30 latach  pra-
cy zawodowej na uzasadniony 
wniosek dyrektora szkoły kiero-
wany do właściwego Kuratorium 
Oświaty. Ostateczną decyzję o 
przyznaniu lub nieprzyznaniu 
medalu podejmuje Prezydent RP.

Tegoroczne wręczanie nagród i 
odznaczeń odbyło się z udziałem 
Mazowieckiego Kuratora Oświa-
ty – pani Aurelii Michałowskiej 
oraz Mazowieckiego Wicekura-
tora Oświaty – pani Doroty Skrzy-
pek. W uroczystości uczestniczyli 
między innymi: Dyrektor Gene-

ralny Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej - pan Sławomir Adamiec 
i Wicewojewoda Mazowiecki 
- pan Sylwester Dąbrowski oraz 
przedstawiciele oświatowych 
związków zawodowych.

Miłym akcentem uroczystości 
był program muzyczny w wyko-
naniu zespołu jazzowego ucz-
niów z Zespołu Państwowych 
Ogólnokształcących Szkół Mu-
zycznych nr 3 im. Grażyny Bace-
wicz w Warszawie.

 
Irena Cieloch

W dniu 25-26  paździer-
nika br. w budynku 

Urzędu Gminy przy ul. Ko-
chanowskiego 135 odby-
ły się Szachowe Mistrzo-
stwa o Puchar Wójta Gminy  
Garbatka-Letnisko.

Ps. Wiedźma. Zdjęcia z planu filmu, o którym piszemy na stronach pierwszej i trzeciej. Wiktoria Krekora w towarzystwie 
reżyserki Katarzyny Jungowskiej i siostry Weroniki oraz kadr z planu. Foto ...Wiktoria, oczywiście!
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Akcja ekologiczna z Eneą Wytwarzanie. Różanka w Zagożdżonce

Blisko stu uczniów wzięło udział w akcji zarybiania Zagożdżonki różanką. Odbyła się 
ona w czwartek, 24 października 2019 roku na terenie rezerwatu Królewskie Źródła,  
do rzeki trafiło 1000 sztuk tych ryb.

Organizatorami akcji były Ma-
zowiecko-Świętokrzyskie Towa-
rzystwo Ornitologiczne, Fundacja 
Enea oraz Enea Wytwarzanie. Do 
udziału w niej zostali zaproszeni 
także wykładowca Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego, dr 
Witold Strużyński, studenci, pra-
cownicy Kozienickiego Parku Kra-
jobrazowego, leśnicy, członkowie 
Polskiego Związku Wędkarskie-
go, Straży Rybackiej, harcerze  
z Przystanku Historia IPN Puszcza 

Kozienicka oraz uczniowie szkół 
podstawowych nr 1, 3, 4 w Kozie-
nicach i szkoły w Piotrkowicach. 
Wszyscy stawili się w czwartek w 
południe na terenie rezerwatu 
Królewskie Źródła. Witał ich ini-
cjator akcji Jacek Tabor, prezes 
Mazowiecko-Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego, 
Marcin Łukasiewicz, wiceprezes 
Enei Wytwarzanie do spraw pra-
cowniczych oraz Mirosław Puł-
kowski, wiceburmistrz Kozienic. 

Potem rozpoczęło się już wpusz-
czanie do Zagożdżonki różan-
ki – ryby rzadkiej i wyjątkowej, 
która została specjalnie wybrana 
przez naukowców do zarybiania  
w tym miejscu.

O tym, dlaczego jest to ryba 
tak wyjątkowa mówił uczniom dr 
Witold Strużyński:

- Różanka to cenny gatunek, 
chroniony zarówno prawem unij-
nym jak i krajowym. Ryba jest 
niezwykle aktywna w okresie 
pory godowej. Jej ciekawostką 
jest specyficzna biologia. Ró-
żanka może rozmnażać się tylko  
w towarzystwie innego gatunku, 
tak jakby potrzebowała niańka 
dla potomstwa – zaznaczył na-
ukowiec. Podkreślił też, jakim 
skarbem przyrodniczym jest 
Puszcza Kozienicka i jak ważne 
jest to by o nią dbać.

Wraz z różanką wpuszczone 
zostały do rzeki również „niańki”, 
czyli  małże, pod skorupami któ-
rych ryba składa jajka.

- Zagożdżonka jest idealna dla 
różanki. Ryba będzie czuła się 
tutaj dobrze i będzie cieszyła 

oko odwiedzających Królewskie 
Źródła - powiedział Janusz Mar-
chlewski, Komendant Powiatowy 
Straży Rybackiej w Kozienicach. 

Gdy jedna grupa zajmowała się 
zarybianiem, druga miała okazję 
słuchać prelekcji Jacka Tabora na 
temat zielonego oblicza Elektro-
wni Kozienice i uczestniczyć ra-
zem z nim w wycieczce po lesie.

- Zaprezentowałem młodzieży 
budki lęgowe dla ptaków ufun-
dowane przez Fundację Enea. 
Uczniowie dowiedzieli się jakie 

ptaki mogą w nich zamieszkać  
i gdzie możemy je wieszać. Opo-
wiedziałem  także o wielu ga-
tunkach ptaków, które możemy 
spotkać w okolicy rezerwatu – 
podkreślił Jacek Tabor z Mazo-
wiecko-Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Ornitologicznego.

W tym dniu nie zabrakło rów-
nież konkursów przyrodniczych  
z nagrodami oraz czasu na piknik 
i zabawę.  Były też prezenty dla 
szkół – budki lęgowe dla ptaków 
sygnowane logo Fundacji Enea.

Dr Witold Strużyński pokazuje „niańkę” różanki – małże.n 

Akcja odbyła się w rezerwacie Królewskie Źródła.n 

Cerrad Enea Czarni Radom
triumfatorem Turnieju 
Partnerstwa Regionalnego

Ruszam się z Eneą – 
– będę zdrowy

Siatkarze Cerradu Enei Czarnych Radom zwyciężyli w Turnieju Partnerstwa Regionalnego 
Czarni 2019, którego sponsorem była Enea Wytwarzanie. W decydującym meczu 

podopieczni trenera Roberta Prygla pokonali w hali sportowej KCRiS w Kozienicach GKS 
Katowice 3:0 i zapewnili sobie zwycięstwo w klasyfikacji końcowej zawodów. MVP turnieju 
wybrany został przyjmujący Wojskowych, Thanasis Protopsaltis.

18 października 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. W.B. Głowackiego w Brzózie zrealizowany został 

projekt pn. Ruszam się z Eneą – będę zdrowy w ramach 
programu grantowego Fundacji Enea Potęga pomocy.

Radomianie do pojedynku  
z GKS podchodzili po porażce  
z Aluronem Virtu Zawiercie oraz 
zwycięstwie nad Indykpolem 
AZS Olsztyn. Wojskowi stanę-
li na wysokości zadania, ogry-
wając swojego przeciwnika w 
trzech setach. Okazały puchar 
za zwycięstwo w turnieju trafił 
w ręce Dejana Vincicia, kapitana 
Cerradu Enei Czarnych Radom. 
Klasyfikacje indywidualne rów-
nież zdominowali radomianie. 
Najlepszym atakującym wybrany 
został Michał Filip, najlepszym 
rozgrywającym Michał Kędzier-
ski, a puchar sponsora, firmy 
Enea Wytwarzanie dla MVP ca-
łych zawodów trafił w ręce  
Thanasisa Protopsaltisa.

Podczas Turnieju Partnerstwa 
Regionalnego Czarni 2019 prze-
prowadzono również zbiórkę 
pieniędzy na leczenie chorego 
Franka, podopiecznego Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

– Jesteśmy zachwyceni. Wiel-
kie dzięki dla wszystkich, którzy 
brali udział w licytacjach. Udało 
nam się zebrać ponad 11 tysię-
cy złotych – powiedział Marcin 
Tomczyk, dyrektor Stowarzysze-
nia Czarni Radom.

Foto: 
www.wksczarni.pl

Sport to doskonała metoda, by 
pozbyć się stresu, złagodzić zgro-
madzone napięcia i zrelaksować 
się po całym dniu zajęć lekcyjnych 
czy pracy. Dotleniony, wypoczęty 
i zregenerowany organizm lepiej 
radzi sobie z przeszkodami natury 
fizycznej i psychicznej. Szczególnie 
relaksujące mogą okazać się spor-
ty uprawiane na świeżym powie-
trzu, które zapewniają zbawienny 
kontakt z naturą. Regularne ćwi-
czenia wzmacniają nasze mięśnie 
i stawy, dzięki czemu możemy cie-
szyć się ich sprawnością przez dłu-
gie lata. Mamy większe szanse na 
to, że zachowamy samodzielność 
i niezależność do późnej starości. 
Zmniejszamy również ryzyko cho-
rób cywilizacyjnych w przyszłości. 
Choroba wieńcowa, zawał serca, 
cukrzyca czy otyłość – to tylko nie-
które schorzenia, których może-
my uniknąć regularnie uprawiając 
sport. Nie bez znaczenia jest też 
to, iż podczas wspólnie spędzone-
go czasu wśród znajomych, przy-
jaciół, rodziny umacniamy nasze 
więzi oraz rezygnujemy z biernego 
spędzania czasu. Najmłodsi uczą 
się również zdrowej rywalizacji. 

Projekt pod hasłem Ruszam się 

z Eneą – będę zdrowy zrealizował 
osiągnięcie wyżej wymienionych 
efektów poprzez organizację cało-
dniowego turnieju sportowego dla 
dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. 
Podczas wydarzenia odbyła się 
rywalizacja rodzinna w wielu dy-
scyplinach sportowych, pogadanki 
z nauczycielami oraz wystąpienie 
dietetyka, mgr Karoliny Zapory z 
Poradni Dietetycznej Dobry Die-
tetyk, na temat zdrowego trybu 
życia. Nie obyło się bez konkursów 
z nagrodami, zdrowego poczę-
stunku przygotowanego wspólnie 
przez uczniów, rodziców oraz na-
uczycieli. Realizacja projektu za-
kładała podniesienie świadomość 
potrzeby uprawiania sportu i pro-
wadzenia zdrowego stylu życia. 

Na zakończenie każdy z uczest-
ników otrzymał dyplom uznania za 
udział w projekcie. Dyrektor pla-
cówki, Dariusz Pronobis, przekazał 
podziękowania dla pomysłodaw-
ców przedsięwzięcia i tym samym 
pracownikom Wydziału Ochrony 
Środowiska Enei Wytwarzanie, 
Agnieszce Paluszek oraz Barbarze 
Nabożny-Adamiec. Całe przedsię-
wzięcie zostało zrealizowane dzię-
ki wsparciu Fundacji Enea.
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GMINA KOZIENICE – KULTURALNĄ GMINĄ ROKU
W sobotę, 26 października, w Warszawie odbył się pierwszy, przedpremierowy 

pokaz filmu „Wiedźma”. Okazją do tego wydarzenia była Wielka Gala wręczenia 
nagród „WIKTORIA” Znak Jakości Przedsiębiorców. Ten ogólnopolski, prestiżowy 
plebiscyt odbył się już po raz 22-gi.

Przypomnijmy, że „Wiedźma” 
to krótkometrażowy film w re-
żyserii Katarzyny Jungowskiej, 
do którego zdjęcia powstały w 
sierpniu 2019 roku na terenie 
Gminy Kozienice. Co więcej, wie-
lu naszych mieszkańców miało 
okazję wystąpić w filmie w roli 
statystów i zagrać u boku gwiazd 
polskiej kinematografii.

W sobotę, przed rozpoczęciem 
gali, odbyła się konferencja pra-

sowa poświęcona tej produkcji. 
Udział w niej wzięli: producent 
filmu Robert Ziółek, reżyserka i 
scenarzystka Katarzyna Jungow-
ska, gospodarz planu zdjęciowe-
go – Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski, aktorzy wystę-
pujący w filmie – Grażyna Szapo-
łowska, Rafał Olbrychski i Marek 
Kossakowski, a także Prezes Fun-
dacji Warto Im Pomóc Walde-
mar Piórek. Na tym wydarzeniu 
Gminę Kozienice reprezentowali 

również: zastępcy burmistrza 
– Dorota Stępień i Mirosław 
Pułkowski oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rafał Sucherman.

TTuż po konferencji przyszła 
pora na pierwszy pokaz „Wiedź-
my”, a publiczność ciepło przyję-
ła tę produkcję. Przypomnijmy, 
że polska premiera filmu odbyła 
się w Kozienicach w poniedzia-
łek, 28 października. Z kolei na 
czwartek, 31 października miały 

miejsce cztery specjalne, bez-
płatne pokazy filmu w Kinie KDK. 
Światowa premiera „Wiedź-
my” odbędzie się na Festiwalu  
Filmowym w Cannes.

Podczas gali miał miejsce jesz-

cze jeden miły, kozienicki akcent. 
Gmina Kozienice została nagro-
dzona „SUPERWIKTORIĄ” w ka-
tegorii Kulturalna Gmina Roku. 
Nagrodę z rąk Prezesa Fundacji 
WIP Waldemara Piórka odebrał 
burmistrz Piotr Kozłowski.

Odbiór nowego ciągu 
pieszo-rowerowego
31 października br. wspólnie z Mazowieckim Zarządem 

Dróg Wojewódzkich dokonaliśmy odbioru inwestycji 
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 
34+720 do km 36+612, gmina Kozienice, powiat kozienicki, wo-
jewództwo mazowieckie, polegającego na budowie drogi pie-
szo - rowerowej, chodnika, drogi dojazdowej oraz oświetlenia”.

20 marca 2019 r. na mocy prze-
pisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych, oraz porozumienia z dnia 
14.03.2019 r. zawartego pomię-
dzy Gminą Kozienice a Woje-
wództwem Mazowieckim zawar-
to umowę na realizację zadania 
inwestycyjnego obejmującego 
wykonanie drogi pieszo-rowero-
wej o nawierzchni z kostki beto-
nowej bez fazowej o szerokości 
3,0 m na odcinku od ronda w m. 
Aleksandrówka do ul. Podlesie w 
m. Nowiny o długości 1 892 mb.

Na całym projektowanym od-
cinku drogi pieszo-rowerowej 
zostało wykonane oświetlenie 
uliczne ledowe.  Łącznie wykona-
no 63 oprawy o mocy 27 W.

Odpowiedzialnym za realiza-
cję zadania było Województwo 

Mazowieckie, w imieniu którego 
działa Dyrektor Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie.

Wykonawcą robót wyłonionym 
w drodze postępowania przetar-
gowego było Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjno – Drogowych 
w Grójcu Sp. z o.o. Cena najko-
rzystniejszej oferty wyniosła: 2 
334 966,23 zł.

Na mocy zawartego porozu-
mienia koszty związane z bu-
dową drogi pieszo-rowerowej, 
chodnika i drogi dojazdowej w 
wysokości 1 429 536,75 zł, po-
kryło Województwo Mazowie-
ckie, natomiast koszty budowy 
oświetlenia ulicznego i usunięcia 
kolizji linii energetycznej w wyso-
kości 905 429,48 zł pokryła Gmi-
na Kozienice.
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W porządku sesji znalazło się 
aż 20 uchwał i o ile większość z 
nich, jak te dotyczące dzierżaw 
gruntów lub nadawania nazw 
drogom na terenie gminy nie bu-
dziły emocji i nie były zaczątkiem 
sporów, o tyle już nad kwestiami 
takimi jak perspektywa budo-
wy w powiecie linii kolejowej, 
zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej czy nawet kwestia 
budowania wiat dla śmietników 
dyskutowano bardzo gorąco, 
uciekając się do argumentów nie 
zawsze stricte merytorycznych.

Pierwsze spięcie nastąpiło, gdy 
komentując zarysowaną przez 
Burmistrza Piotra Kozłowskiego 
perspektywę opracowania pro-
gramu dotyczącego ewentualne-
go finansowego udziału Gminy 
w stawaniu przez różne podmio-
ty chroniących śmietniki wiat, 
radny Igor Czerwiński poczynił 
uwagę, iż burmistrz nie miał w 
przeciwieństwie do niego okazji 
przez ostatnich 20 lat obserwo-
wać funkcjonowania tego rodza-
ju obiektów w Gminie Kozienice, 
na co burmistrz odpowiedział, 
że wręcz przeciwnie, jako miesz-
kaniec miał taką sposobność jak 
najbardziej, po czym na krytycz-
ne uwagi radnego dotyczące 
faktycznego braku programu, o 
którym mowa, odpowiedział su-
gestią, że nie czyta on ze zrozu-

mieniem, ponieważ program ów 
jest obecnie Gminie jako takiej 
niepotrzebny, a stałby się ko-
nieczny dopiero wówczas, gdyby 
Rada faktycznie zdecydowała o 
współpracy z innymi podmiota-
mi. Sugestię tę radny Czerwiń-
ski poczytał sobie za obraźliwą, 
zapewniając, że czytać ze zrozu-
mieniem potrafi.

Do poważniejszego spięcia do-
szło podczas dyskusji o ewentu-
alnej obudowie kolei. Radni Igor 
Czerwiński i Mariusz Prawda bar-
dzo aktywnie krytykowali finan-
sowe zaangażowanie Gminy w 
przygotowanie koncepcji budo-
wy nowej linii kolejowej, wyraża-
jąc obawy co do jej kosztu oraz 
braku bliższych informacji na 
temat szczegółów projektu. Bur-
mistrz Piotr Kozłowski wyjaśnił, 
że koszty budowy poniesie PKP, 
w jej gestii leży także przygoto-
wanie projektów, ponieważ, jak 
zauważył burmistrz:

- W Urzędzie nie ma spe-
cjalistów w zakresie kolei. Są  
w kolejach.

Coraz głośniej wyrażane przez 
obu radnych obawy, czy podpisa-
ny 1 października list intencyjny 
to wystarczające uzasadnienie 
dla wyłożenia przez Gminę 300 
tys. złotych, gdy nie wiadomo 

(według radnych), czy projekt 
pójdzie dalej i czy taka ma być 
nowa polityka, Burmistrz Piotr 
Kozłowski skomentował przypo-
minając, że za czasów poprzed-
niej władzy powstało mnóstwo 
projektów, które, mimo że zain-
westowano w nie dużo więcej, 
zostały porzucone, nie przyno-
sząc mieszkańcom Gminy żad-
nego pożytku. To odniesienie do 
przeszłości zostało przez radnego 
Czerwińskiego określone mia-
nem „relatywizmu” i niepotrzeb-
nego wracania do przeszłości, co 
było o tyle osobliwe, że sam rad-
ny dopiero co się do niej odnosił, 
chcąc zasugerować mniejsze do-
świadczenie burmistrza. Po krót-
kiej wymianie zdań, a raczej ich 
równoważników:

- To jest relatywizm!
- Realizm.
-Relatywizm... – itd.

powrócono do względnego 
porządku, Burmistrz zaś przy-
pomniał, że Gmina nie zaczęła 
się dziś, lecz jej stan obecny jest 
sumą wszystkiego, co wydarzyło 
się w niej do tej pory. Odpowia-
dając na pytanie radnego Prawdy 
o to, czemu powiat na swoje nie-
dawne zapytanie o plany prze-
dłużenia linii kolejowej tak, by 
mogła dotrzeć do Kozienic, otrzy-
mał odpowiedź przeczącą, Gmi-
na zaś uzyskała zgoła przeciwny 
efekt, Burmistrz Piotr Kozłowski 
wyjaśnił, że powiat zapytał, a 
my nie pytamy, tylko wyszliśmy 
z inicjatywą, która wpisywała się  
w program rządowy.

- Można być malkontentem, 
ja mam inny sposób działania 
– streścił swoje podejście bur-
mistrz.

Niestety, nie ostudziło to tem-

peratury debaty, toteż gdy Prze-
wodniczący Rafał Sucherman 
zdecydował o zakończeniu bez-
przedmiotowej już w jego ocenie 
dyskusji i zarządził głosowanie, 
radny Prawda przez dłuższy czas 
odmawiał podporządkowania się 
zarządzeniu, w czym wtórował 
mu radny Czerwiński, sugerując, 
że przewodniczący nie ma pra-
wa dyskusji przerwać. Burmistrz, 
przywołując statut Rady Miej-
skiej, wskazał, że owszem, prze-
wodniczący takie prawo posiada 
i że w związku z tym właściwym 
zachowaniem będzie w tym mo-
mencie wzięcie udziału w zarzą-
dzonym głosowaniu. Uchwała 
została przyjęta.

W dalszej części sesji tempera-
tura zdecydowanie opadła, tym 
bardziej, że ze względu na niepla-
nowane przedłużenie trzeba było 
ją przerwać, by radni mogli wziąć 
udział w odsłonięciu II kozieni-
ckiego murala, o którym piszemy 
poniżej.

Po powrocie na salę temat 
relatywizmu/realizmu i za-
rzuconych projektów odżył, 
jednakże w dużo spokojniej-
szej formie. Ostatecznie sesja 
zakończyła się przegłosowa-
niem wszystkich przewidzia-
nych w porządku dnia uchwał, 
wysłuchano również przy-
gotowanych informacji,  
w tym o oświadczeniach ma-
jątkowych radnych i stanie  
oświaty w Gminie.

AlKo

Relatywizm czy realizm? XIV Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach

Odsłonięcie II kozienickiego muralu

XIV Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach, która odbyła 
się 30 października 2019 roku, zdecydowanie miała 

swoje „momenty”. Były emocje i chwile, gdy wydawały się 
one wręcz przeważać. O co poszło?

Jak lepiej uczcić 470. rocznicę nadania miastu praw miejskich, niż przenosząc na chwilę 
mieszkańców do momentu, gdy królewski posłaniec zjawił się na naszych ziemiach  

z dokumentem to właśnie  obwieszczającym? A gdy jeszcze wszystko to poprzedza odsłonięcie 
imponującego, upamiętniającego te 470 lat dzieła…

Można śmiało powiedzieć, że 
odsłonięcie drugiego kozienickie-
go murala, usytuowanego tym 
razem  na zbiegu ulic Radomskiej 
i Głowaczowskiej udało się jesz-
cze lepiej niż pierwszego. Mimo 
mniej sprzyjającej aury, zdecy-
dowanie więcej przybyło 30 paź-
dziernika na miejsce odsłonięcia 
mieszkańców, bogatsza też była 
oprawa. Już podczas oczekiwania, 
aż „coś zacznie się dziać”, zebrani 
mogli oglądać wykonujące tańce z 
epki i przyodziane w XVI-wieczne 
stroje damy dworu. Chwile póź-

niej na miejscu zjawił się wyczeki-
wany królewski posłaniec – w tej 
roli Paweł Kibil ze Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego imienia 22 Pułku 
Ułanów Podkarpackich z siedzibą 
w Garbatce-Letnisko – a   miesz-
kańcy mogli wysłuchać pełne-
go brzmienia dokumentu, który 
oznajmiał im, jakie prawa będą im 
od tej pory przysługiwać.

- Wystawiamy taki nowoczesny 
pomnik pokoleniom ludzi, któ-
rzy budowali miasto, w którym 
my dzisiaj mieszkamy, mamy to 
szczęście. Myślę, że za pośred-

nictwem tego murala wyrażamy 
szacunek, wdzięczność, pielęg-
nujemy pamięć o historii, eduku-
jemy również, ale także łączymy 
ludzi, którzy są dumnymi oby-
watelami naszej małej ojczyzny - 
mówił Burmistrz Piotr Kozłowski, 
który następnie dokonał uroczy-
stego odsłonięcia murala wspólnie  
z Lechem Wiśniewskim, preze-
sem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Kozienickiej.

Ten ostatni w budujący sposób 
przekonywał mieszkańców, że 
urodzonego w naszym mieście 

króla Zygmunt Starego zasadnie 
nazwać można najpotężniejszym 
z królów Polski, co w naturalny 
sposób przydaje Kozienicom zna-
czenia i stanowić powinno dla nas 
codzienną inspirację.

 Głos zbierał również wicepre-
zes Enei Wytwarzanie Marcin 
Łukasiewicz, ponieważ podobnie 
jak pierwszy mural, ten również 
sfinansowany został dzięki współ-
pracy Gminy Kozienice i Enei. 
Warto w tym miejscu podkreślić, 
że firma wykonująca mural, której 

właściciel Seweryn Boroch jest 
z pochodzenia kozieniczaninem, 
otrzymane wynagrodzenie w ca-
łości przekazała na wyposażenie 
sali terapeutycznej w Przedszkolu 
nr 3 w Kozienicach.

Miłą niespodzianką dla przy-
byłych był z pewnością po-
częstunek specjalnie przygo-
towanymi babeczkami oraz 
upominki w postaci toreb  
zdobionych motywem murala.

AlKo
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GMINA JEDLIŃSK

Spotkanie z Teresą Lipowską
6 stycznia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku przyjechała Teresa Lipowska, autorka 

książek, ale chyba bardziej znana jako aktorka serialu M jak Miłość.

n W dniu 4 listopada została odebrana droga Piastów – Poręby  
o długości 364 m i 4,5m szerokości.

n Dzikie wysypiska na terenie gminy Jedlińsk.

Tematem spotkania nie był 
jednak serial, lecz książka za-
tytułowana „Nad rodzinnym 
albumem. Teresa Lipowska  
w rozmowach z Iloną Łepkow-
ską”. Jest to książka zapra-
szająca czytelnika do świata 
aktorki, składająca się z 9 zapi-
sanych rozmów na różne tematy  
z życia Teresy Lipowskiej.

Spotkanie zgromadziło licz-
ne grono sympatyków talen-
tu Teresy Lipowskiej, znanej 
szerokiej publiczności jako 
odtwórczyni roli Barbary Mo-
stowiakowej w serialu „M jak 
miłość”, w którym występu-
je od 20 lat. Kreuje w nim rolę 
żony i matki, babci a obecnie  
już i prababci.

Spotkanie poprowadziła  
dr Monika Mularska-Kucha-
rek, poetka i terapeutka, 
której wiersze „Co dobre-
go” dodatkowo uświetniły  
spotkanie.

Przebudowa drogi 
gminnej Piastów – Poręby

Kara za wyrzucanie odpadów
Wójt gminy Jedlińsk przypomina, że wyrzucanie śmieci 

poza wyznaczonymi do tego miejscami jest karalne. Z 
jaką więc odpowiedzialnością muszą liczyć się wszystkie oso-
by, które to robią?

Pozostawienie odpadów w 
niedozwolonych miejscach jest 
ścigane przez policję i podlega 
karze grzywny z art. 75 Kodeksu 
Wykroczeń do 500 złotych. In-
formacje o nielegalnych wysypi-
skach można przekazywać rów-
nież za pomocą aplikacji Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Natomiast art. 154 kodeksu 
wykroczeń, „(…),kto wyrzuca na 
nienależący do niego grunt pol-
ny kamienie, śmieci, padlinę lub 
inne nieczystości (…) podlega ka-
rze grzywny do 1000 złotych”.

W przypadkach większej wagi 
wykorzystany może być również 
art. 183 Kodeksu Karnego: „Kto 
wbrew przepisom składuje, usu-
wa, przetwarza, dokonuje odzy-
sku, unieszkodliwia albo trans-
portuje odpady lub substancje 
w takich warunkach lub w taki 
sposób, że może to zagrozić ży-
ciu lub zdrowiu człowieka lub 
spowodować istotne obniże-

nie jakości wody, powietrza lub 
powierzchni ziemi (…) podle-
ga karze pozbawienia wolności  
od 3 miesięcy do lat 5.

Instytucje samorządowe lub 
Policja mogą zwrócić się do sądu 
w celu nałożenia kary na oso-
bę zaśmiecającą. Grzywnę taką 
wymierza się w wysokości do 5 
tys. złotych. Jeżeli osoba ukara-
na nie zapłaci grzywny, można tę 
karę zamienić na pracę społecz-
ną, a w przypadku odmowy na 
karę aresztu do 30 dni. Sprawca 
ponosi również wszelkie koszty 
związane z usunięciem pozosta-
wionych zanieczyszczeń.

Osoby będące świadkami wy-
rzucania śmieci prosimy o kontakt 
z urzędem gminy oraz Policją.

Takie informacje o nielegal-
nych wysypiskach można prze-
kazać również za pomocą por-
talu: Krajowa Mapa Zagrożeń  
Bezpieczeństwa.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam Citroën Berlingo 
1.9D, 2 os., 2000r. Opłaty aktu-
alne, kpl. Opon. VAT-1, wysta-
wiamy fakturę, cena.1100 zł.  
Tel. 503-057-533
• Sprzedam Fiata Uno 900. 
Rok pr.2000 w pełni sprawny, 
zadbany. Przebieg 65 tys.km.  
Tel. 782-265-964
• Sprzedam Daewoo Lanos 
2000r, 1.5B, hak, nowe obicia na 
fotele. Użytkowany na bieżąco. 
cena 2500 zł .Tel. 795-437-866
• Sprzedam tylny most do Polo-
neza Caro Plus cena do uzgodnie-
nia. Tel.692-605-024

• Sprzedam 3 działki (tylko ca-
łość), w tym 2 rolne i 1 budow-
lano-przemysłowa. Gm. Ko-
zienice, Chinów. Łączna pow. 
1,81 ha, niedaleko traktu głów-
nego. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 609 034 316

• Sprzedam wkład kominkowy 
żeliwny moc 12kW, waga 116kg 
Tel. 513526453 lub 486148916
• Sprzedam przyczepkę kempin-
gową Niewiadow 126e wyreje-
strowana. Tanio tel. 513 526 453 
lub 48 614 89 16
• Sprzedam łóżko 2-os. drewnia-
ne w dobrym stanie. 
Tel. 513526453 lub 486148916
• Sprzedam damskie łyżwy z bu-
tami, lodówkę wys. 98cm (nowy 
agregat), 2 żyrandole 5-ramien-
ne, kinkiety, grzejnik CO, kost-
kę brukową 8m2 cena do uzg.  
Tel. 692-277-721

PRACA

• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach ok. Piaseczna. Pra-
ca stała Trasa Ryki Dęblin Kozie-
nice. INFO pod num. 786-285-
551 od 10 do 15
• Zatrudnimy 20 osób z ksią-
żeczką Sanepid w Kozieni-
cach. Zadzwoń lub napisz SMS 
501327433
• Poszukuje 10 osób na produkcje 
na stanowisko pakowacz/pako-
waczka w Kozienicach. Zadzwoń 
lub napisz SMS 501327433 
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Produkcja szamb betonowych
TEL. 517 249 095

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

Mercedes Vito 2,3 D TDI. 
Rok prod. 1999, klasa V,  
6 os. Kolor grafit stan bardzo 
dobry, cena do uzgodnienia. 
Tel. 509 548 742  

RÓŻNE

• Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 633m2 w Kozieni-
cach przy ul. Głowaczowskiej  
Tel. 507-601-579
• Sprzedam mieszkanie M5 
(70m2) w Kozienicach, ul. Hamer-
nicka, I piętro, środkowe, ciche, 
wszystkie media. Cena 3500 zł/
m2. Tel. 608-181-506
• Sprzedam dom 250m2 na dział-
ce 504m2 w Kozienicach przy ul. 
W. Polskiego. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 692-277-721
• Sprzedam garaż murowany 
duży niestandardowy 25m2, przy 
ul. Głowaczowskiej notarialnie 
Kozienice. Tel. 603-161-128

atesty

PRODUKCJA • TRANSPORT• MONTAZ

od 2 - 12 m3

 juz od 650zł

.

.

• SPRZEDAM nowe niemie-
ckie panele podłogowe 17m.
kw. rustykal jasny. Cena 350zl.  
Tel. 693-121-368
• Sprzedam frezarkę pionowa  
i prasę oraz wiele różnych drob-
nych narzędzi po zlikwidowanym 
zakładzie ślusarskim. Ceny do 
uzgodnienia. Raszyn, Tel. 730 
931 160 lub 22 720 39 41.
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Tam, gdzie historia staje się legendą - Pomnik Mauzoleum 
Legionów Polskich w Żytkowicach.

Pośród naszych wspólnotowych mitów jeden, szczególnie piękny, opowiada o śpiących pod Giewontem rycerzach i ich 
nieustannym czuwaniu, aby, kiedy nadejdzie potrzeba, stanąć w obronie Ojczyzny. Z pewnością to on właśnie przyczynił 

się do wyjątkowej popularności tego tatrzańskiego szczytu, a także sentymentu, jakim darzą go Polacy. W bogatej 
historii naszego kraju i narodu nie brak jednak miejsc, gdzie śpią snem wiecznym  Obrońcy Ojczyzny, miejsc, w których 

rzeczywistość najpierw przerosła legendę, a później stała się nią sama.

Pośród nich niezaprzeczalnie 
ważne miejsce zajmuje Pomnik 
Mauzoleum Legionów Polskich 
wzniesiony nieopodal stacji ko-
lejowej Żytkowice, w powiecie 
kozienickim. Jego obecność w 
tym miejscu wiąże się z bitwą 
stoczoną w dniach 22-26 paź-
dziernika 1914 r. w rejonie po-
bliskich wsi Laski i Anielin przez 
1 p.p. Legionów Polskich.  Z 
perspektywy Wielkiej Wojny 
był to zaledwie jeden z jej epi-
zodów. Jednak dla biorącego 
w niej udział żołnierza polskie-
go walki te stały się pierwszym 
poważnym sprawdzianem mę-
stwa, okupionym obfitą daniną 
krwi. Po zakończeniu walk Ko-
mendant Józef Piłsudski który 
dowodził bitwą w takich oto 
prostych słowach podziękował 
żołnierzom:  „Dziękuję I i III ba-
talionom w imieniu sprawy, któ-
rej wszyscy służymy, za ten dzień 
chwały. Z dumą patrzyłem na 
spokój i pewność siebie, z który-
mi oba bataliony poszły w ogień. 
Wreszcie potem i inne bataliony 
wytrzymały dnie próby boju pod 
Laskami. Ostatni zeszliście z po-
zycji, gdy nadeszła ciężka chwi-
la opuszczenia jej nie z waszej 
winy… Honor naszego żołnierza 
został uszanowany nawet przez 
tych, którzy dotąd z głębokim 
niedowierzaniem i nieufnością 
patrzyli na nasze usiłowania.”    

W myśl starego powiedzenia 
ówcześni szeregowcy rzeczywi-
ście nieśli w plecakach buławy 
– wielu uczestników tych zma-
gań współtworzyło późniejsze 
wojskowe i cywilne elity II Rze-
czypospolitej Polskiej. Około 
250 spośród  nich nie doczekało 
jednak Wolnej Polski. Zostali oni 
pochowani na prowizorycznych 
cmentarzach w rejonie pobojo-
wiska, niedaleko miejsca, gdzie 
zasnęli wiecznym snem. Na po-
grzeb należny dzielnym synom 
Ojczyzny nie pozwalał ówczes-
ny czas, gdzie każdy dzień  na-
znaczony był kolejnym bojem, 
front wojennych działań ciągle 
się przemieszczał, a pobojowi-
ska – areny niedawnych walk 
– przechodziły z rąk do rąk, to 
rosyjskich to austriackich i nie-
mieckich. Ojczyzna jednak o nich 
nie zapomniała. Zbiorowym wy-
siłkiem towarzyszy broni, władz 
i całego społeczeństwa w miej-
scu bitwy stanął pomnik-mau-
zoleum –po dziś dzień jedyny 
w Polsce przykład pamiątkowej 
budowli, będącej miejscem 
wiecznego spoczynku polskiego 
żołnierza, wystawionej bezpo-
średnio tam, gdzie przyszło mu 
walczyć i zginać. Jego odsłonię-
cie 19 listopada 1933 r. stało się 
wielką podniosłą manifestacją 
uczuć patriotycznych. Uczest-
niczyli w niej organizatorzy i 
wykonawcy projektu, miejsco-
wa społeczność, wojsko. Obec-
ni byli wysocy przedstawiciele 
władz  cywilnych, wojskowych i 
kościelnych m.in. Felicjan Sławoj 
- Składkowski, Walery Sławek, 

Michał Tokarzewski -Karasze-
wicz, bp Włodzimierz Jasiński.

Tak się szczęśliwie złożyło, że 
pomnik w Żytkowicach szczęś-
liwie przetrwał  II wojnę świa-
tową. Nie ucierpiał także po 
wojnie w latach socjalizmu, 
mimo wiadomego, negatywne-
go stosunku ówczesnych władz  
do przedwojennej Polski, jej 
osiągnięć i wyznawanych war-
tości. Dla większości zwykłych 
ludzi żyjących w naszej okolicy 
pomnik ten przez cały czas był 
symbolem idei niepodległej Pol-
ski. W czasach „Solidarności”, w 
stanie wojennym i w ogóle w la-
tach osiemdziesiątych XX w. stał 
się miejscem nielegalnych wów-
czas obchodów patriotycznych, 
szczególnie 11 listopada  - Świę-
ta Niepodległości. Po przemia-
nach ustrojowych w Polsce roz-
poczętych w 1989 r. miejsce to 
stało się, już w sposób oficjalny, 
ważne i znaczące. Organizowa-
ne są tu uroczystości, obchody 
świąt narodowych, rekonstruk-
cje historyczne bitwy stoczonej 
przez legionistów i inne patrio-
tyczne uroczystości.

Trzeba przyznać, ze dzięki po-
myślnym zrządzeniom Opatrz-
ności, ogólny stan Pomnika 
Mauzoleum Legionów Polskich 
przedstawia się zadawalająco. 
Dzięki solidności konstrukcji  
i materiału, nie konserwowany, 
ale także nie niszczony dotrwał 
do naszych czasów. Chroniła go 
nade wszystko należna temu 
miejscu estyma i żar patriotycz-
nych uczuć. Nie ma jednak rze-
czy, które nie podlegają erozji, 
przy czym, co należy ze smut-
kiem skonstatować, znacznie 
gorsza od fizycznej jest erozja 
stanu moralności, dokonują-
ca się poprzez przyspieszone, 
można odnieść wrażenie, wy-
muszane, przewartościowania 
aksjologiczne. Trudno inaczej, 
niż jako jej przejaw, sklasyfiko-
wać akt wandalizmu, jakim była 
dokonana w roku 2015 kradzież 
bramy ogrodzenia pomnika. 
Biorąc pod uwagę brak ochro-
ny, monitoringu tego miejsca, 
nie można wykluczyć zaistnie-
nia podobnych wydarzeń w 
przyszłości, tym bardziej, że po-
mnik położony jest na uboczu,  
w miejscu odludnym.

Ważną kwestią związaną z lo-
kalizacją mauzoleum jest także 
jego otoczenie - położone po-
między kolejowymi rampami a 
rachitycznym sosnowym lasem, 
widokami nie zachęca do odwie-
dzin. Dopiero gdy dotrzemy do 
samego miejsca przeznaczenia 
zachwyca nas swym surowym 
monumentalnym pięknem. Nie 
jest to jednak łatwe. Do mau-
zoleum prowadzi leśna nie naj-
lepiej oznakowana droga, którą 
przebijają się głównie wytrwali 
turyści, miłośnicy historii i  go-
ście uczestniczący w oficjalnych 
uroczystościach, szczególnie 
w roku obchodów 100-lecia  

odzyskania niepodległości.

Pomimo wspomnianych man-
kamentów legionowy pomnik 
będzie stał, tam gdzie stoi gło-
sząc, mam taką nadzieję, chwałę 
minionych dni wnukom naszych 
wnuków. Aby jednak mogło się 

to w pełni dokonać niezmiernie 
korzystne byłoby podniesienie 
jego rangi i znaczenia poprzez 
nadanie mu statusu Pomnika 
Historii* . Podjęcie takich kro-
ków dałoby asumpt do działań 
dalszych, takich jak stworzenie 
systemu monitorowania, upo-

rządkowanie otoczenia wraz  
z budową  parkingu, moder-
nizacji i oznakowania dróg 
dojazdowych, a z czasem być 
może wzniesienie skromnego 
centrum edukacji młodzieży,  
pełniącego także rolę miejsca 
organizowanych spotkań i kon-
ferencji historycznych oraz uro-
czystości patriotycznych.

W obecnym czasie założenie 
pomnikowe jako nieruchomość 
należy do wiejskiej   gminy Gar-
batka-Letnisko - położone na jej 
obrzeżach, mimo świadomości 
wagi jego znaczenia, prawdopo-
dobnie nie będzie należało do 
jej priorytetów, przede wszyst-
kim z przyczyn finansowych. 
Gdyby jednak uzyskało ono 
wspomniany wyżej status oraz 
patronat, wyzwoliłoby to z pew-
nością pokłady entuzjazmu oraz 
woli działania w kierunku reali-
zacji całości przedsięwzięcia.

* Pomnik Historii to jedna  
z pięciu form ochrony zabyt-
ków wymienionych w ustawie  
o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z 2003 r. Termi-
nem tym określa się zabytek 
nieruchomy o szczególnym zna-
czeniu dla kultury naszego kraju. 
Rangę pomnika historii podkre-
śla fakt, że jest on ustanawia-
ny przez Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej specjalnym 
rozporządzeniem na wniosek 
Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego.

www.nid.pl/pl/Informacje_
ogolne/Zabytki_w_Polsce/Po-
mniki_historii/

Krzysztof Reczek
dyrektor Muzeum Regional-

nego w Kozienicach

n Odsłonięcie Pomnika-Mauzoleum Legionów Polskich w Żytkowicach, 1933 r.
www.fotopolska.eu/Zytkowice/b57759,Mauzoleum_Legionistow.html

n Fot. K. Reczek, 2018 r.
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- Zdominowaliśmy ligę z prze-
wagą 9 punktów nad drugim 
z kolei AS Radomiakiem i 12 
pkt. nad trzecią Bronią Radom. 
Warto podkreślić, że mamy 

najwięcej bramek strzelonych i 
najmniej straconych, ze stosun-
kiem 41:9. Brawa dla drużyny za 
całą rundę. Ja osobiście jestem 
bardzo dumny, że mam taką 

drużynę – powiedział nam tre-
ner Piotr Bolek

Skład zwycięskiej drużyny to: 
Eryk Sadowy, Oliwier Giza- Bar-
tek Woźniak, Kuba Świątkowski, 
Igor Głogowski, Grzesiek Borow-
ski, Bartek Giza, Karol Olczak, 
Sebastian Durajczyk, Wiktor 
Cieślak, Kuba Przerwa, Oliwier 

Wojas, Antek Stępień, Błażej 
Gudkiewicz, Karol Trociński,  
Paweł Ćwiek.

Drużyna nie zapomina  
o wdzięczności dla tych, którzy 
byli im pomocni:

- Podziękowania dla rodzi-
ców za dużą pomoc i wspar-
cie w różnych sytuacjach, dla 

władz Gminy Głowaczów na 
czele z panem Wójtem Huber-
tem Czubajem za wsparcie,  
a w szczególności za transport 
na mecze. Chciałbym również 
podziękować sponsorom, dzię-
ki, którym jesteśmy odpowied-
nio ubrani, firmie Expol i Top  
Market – powiedział trener.

DIETETYK RADZI

Z notatnika młodego stażysty (część III)

UKS Jastrząb Głowaczów i awans do I Ligi Mazowieckiej

Wszystkie opisane poniżej zdarzenia i sytuacje miały miejsce w jednej z placówek ochrony zdrowia na terenie powiatu kozienickiego w nieodległej 
przeszłości, acz jeszcze za rządów poprzedniej dyrekcji, opisane są zaś z subiektywnej perspektywy stażysty, zatrudnionego na stanowisku pracownika 
gospodarczego. Autor nie twierdzi, że przedstawiony stan rzeczy jest obecnie aktualny i adekwatny do rzeczywistości, takie jest też stanowisko redakcji.

BHP

Zasady BHP to przy pracy z od-
padami medycznymi podstawa. 
Worków dotykać można jedynie 
w rękawiczkach. Tych jednak 
w żadnym razie nie wolno no-
sić chodząc po szpitalu, wobec 
czego prawidłowa procedura 
wymagałaby podprowadzenia 
wózka na miejsce, założenia rę-
kawiczek, załadowania wózka, 
zdjęcia rękawiczek, przemiesz-
czenia się do kolejnego punktu 
odbioru, założenia rękawiczek… 
Dość powiedzieć, że rękawiczki 
są jednorazowe i  jak wszystko w 
jednostce ściśle reglamentowa-
ne, by jasne było, że teoria musi 
tu ustąpić praktyce.  A w razie 
czego  - stażysta z definicji prze-
cież dopiero się uczy.

Podobnie jest zresztą z zawar-
tością wózka. Szpitalne odpady 
to przecież nie tylko te medycz-
ne, ale i zwykłe śmieci, tekturo-
we pudła, worki z plastikowymi 
butelkami, pojemniki po lekach… 
w teorii dobrze by było, by od-
pady medyczne zawsze wożone 
były osobno. W praktyce wygry-
wa logistyka i wygoda – pamię-
tacie Państwo ustęp o windach?. 
A że do zwykłego śmietnika tra-
fiają potem czasem worki uba-
brane krwią i innymi wydzielina-
mi? Bywa. Na obronę placówki 
należy przytoczyć, że z czasem 
wszystko zaczęło zmieniać się na 
lepsze, pojawił się drugi wózek 
przeznaczony tylko do wożenia 
makulatury i butelek, potem 
być może rozdzielone zostały w 
transporcie i pozostałe odpady, 
tego nie wiem. Byłby to miły 
gest wobec osób zajmujących 
się potem przetwarzaniem tych 
„innych” śmieci, formalnie rzecz 
biorąc niestanowiących zagroże-
nia biologicznego.

Sanepid

Crème de la crème. Wizyty 
Sanepidu, podobnie jak komi-
sji związanej z ISO to wspaniały 
pokaz mobilizacji personelu i 
zarazem demonstracja nowego 
poziomu dynamiki dowodzenia. 
Czy stażysta potrzebuje identyfi-
katora? Przez pierwsze trzy mie-
siące nie, potem potrzebuje go  
od zawsze i na wczoraj. Zeszyt 
kreatywnego notowania tempe-
ratur wędruje do sprawdzenia 
(i uzupełnienia), na stanowisku 
pracy pojawia się środki czysto-
ści. Co do tych ostatnich, staży-
sta zostaje pouczony: skoro przez 
trzy miesiące wystarczał mu mop 
sztuk jeden i możliwość płukania 
go zimną wodą z węża, szczęś-
cie z posiadania nie dwóch, ale 
od razu aż sześciu egzemplarzy 
winno go olśnić, wobec czego 
kwestionowanie polecenia „te 3 
są do użytku, te 3 mają LEŻEĆ” 
byłoby czarną niewdzięcznością. 
Tym bardziej, że darom towarzy-
szy prawo, a nawet nakaz regu-
larnego oddawania ich do prania 
w szpitalnej pralni. A co powiecie 
Państwo na najprawdziwsze pa-
pierowe ręczniki? Tu polecenie 
służbowe studzi nasz (bo jest nas 
już teraz dwóch, o czym z czasem 
opowiem) entuzjazm:

- Macie chłopaki, tylko z tym 
nie szalejcie. Żeby w razie czego 
BYŁY.

Rozumiemy zatem, że otrzy-
mane przez nas dwie rolki mają 
przede wszystkim podnosić mo-
rale, inspirować i pełnić  funkcję 
dekoracyjną.

W Dzień Sądu Sanepid niby był 
zapowiedziany, a jednak zaska-
kuje: wychodzą nagle zza rogu, 
gdy przed pomieszczeniem daw-

no wygasłego spalacza myję swój 
wózek po pierwszej tego dnia 
rundzie.

_ A pan co tu robi?
- A ja… ja myję sobie wózek.

Odpowiadając czuję się dość 
pewnie, ponieważ myję pojazd 
prawidłowo, z użyciem stosow-
nych środków odkażających 
(tych akurat nigdy nie brakło), 
mam też na podorędziu prawid-
łowo uzupełniony zeszyt, w któ-
rym tego rodzaju mycia należy 
odnotowywać.

- A dlaczego pan jest tak ubra-
ny?

Trochę mnie to dezorientu-
je, bo wydaje mi się , że jestem 
ubrany normalnie, po czym do-
ciera do mnie, że problem polega 
właśnie na tym, że jestem ubra-
ny normalnie. Wraca do mnie 
reminiscencja z pierwszego dnia 
stażu i otrzymanego podczas 
szkolenia BHP zapewnienia, że 
fartuch nie będzie mi potrzebny. 
Zgadnijcie, co dostanę jeszcze 
tego dnia? Choć „dostanę” to 
chyba za dużo powiedziane, po-

nieważ w zasadzie dostaję jedy-
nie polecenie, by jakieś fartuchy, 
sztuk dwa, sobie znaleźć.

Tymczasem jednak kierujący 
komisją rozgląda się po moim 
spalaczu, pyta o ważenie od-
padów, zamrażarkę… na razie 
wszystko jest OK.  Chce jednak 
zobaczyć również naszą niechło-
dzącą niczego chłodnię i tu wiem 
już, że może być słabo. Chłopaki 
z firmy odbierającej mają akurat 
dziś przyjechać, ale póki co wor-
ki piętrzą się chwiejnie pod sam 
sufit. Co więcej – pech – gdy in-
spektor zagląda do pomieszcze-
nia, akurat na wprost jego twarzy 
znajduje się  kompletnie nieprze-
pisowy, zwykły czarny worek na 
śmieci, którego żadną miarą nie 
powinno tam być. W dodatku 
dziurawy, malowniczo dyndają 
sobie z niego jakieś cewniki czy 
coś w tym rodzaju. Gdy inspektor 
żąda ustalenie jego pochodze-
nia, jest to niewykonalne, ponie-
waż opis znajdował się zapewne 
na kawałku szpitalnego plastra, 
który gdzieś odpadł, co stanowi 
kolejne wykroczenie. A skąd w 
ogóle taka czarna owca, nie jedy-
na zresztą, bo czujne oko inspek-

tora namierza zaraz kolejne, we 
wszystkich możliwych kolorach? 
Cóż, reglamentacja materiałów 
i przewidywanie zapotrzebowa-
nia sobie, a faktyczne potrzeby 
sobie. Żaden oddział nie jest w 
stanie zaprzestać produkcji od-
padów medycznych tylko dla-
tego, że akurat nie ma na nie 
właściwych opakowań. Gdyby 
szukać przyczyny obecności tego 
niefortunnego obiektu w tym 
czasie i miejscu, należało zapew-
ne przejść całą hierarchię odpo-
wiedzialności od samiuśkiego 
dołu (to chyba ja) do góry, a i tak 
nie przyniosłoby to raczej sen-
sownych rezultatów, poza ogólną 
konkluzją, że winny jest system. 
Tymczasem jednak inspekcja 
spisze, co jej się nie podobało, 
przedstawi zalecenia i przyjedzie 
wkrótce znów, by sprawdzić, jak 
są wdrażane.

SPOJLER: obok spalacza i na-
szej niechłodzącej chłodni, stoi 
kontener-chłodnia, należący do 
szpitala, ale wynajmowany aktu-
alnie firmie odbierającej odpady. 
W dniu kolejnej wizyty Sanepidu 
przerzucimy do niego z kolegą o 
7 rano w 20 minut jakieś 5 ton 
odpadów, co prawdopodobnie 
stanowi jakiś rekord. Kontener 
ma bowiem tę zaletę, że choć 
również niczego nie chłodzi, po-
zostaje w dyspozycji firmy ze-
wnętrznej i jako taki nie może 
być przez kontrolujący szpital 
Sanepid nawiedzony.

Ja tymczasem będę teraz wy-
glądał nader poważnie w praw-
dziwym fartuchu, z prawdziwym 
identyfikatorem, mogąc wresz-
cie korzystać ze szpitalnej pralni 
i swobodnie władać aż połową 
przydzielonych mi mopów.

Cdn. Stażysta

3 listopada UKS Jastrząb Głowaczów, rocznik 2005/06, po 
wygranym meczu z Polonią Iłża 3:2 awansował do ligi wo-

jewódzkiej.  Wygrał wszystkie mecze - 0 remisów, 0 porażek.
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Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
w Opactwie EkoSzkołą

Biała lista podatników VAT 
- nowe obowiązki dla przedsiębiorców
… w zamyśle Ministerstwa Finansów ma być jednym z elementów uszczelniania systemu 
podatkowego, zapewniając podatnikom możliwość sprawdzenia statusu ich kontrahentów na 
wybrany dzień, w okresie 5 lat wstecz.

Bezpłatny i powszechnie do-
stępny (od dnia 1 września 2019 
roku) na stronie Ministerstwa 
Finansów wykaz zawiera m.in. 
dane identyfikujące podatnika 
(nazwę, NIP, REGON, adres sie-
dziby, stałego miejsca prowa-
dzenia działalności lub miejsca 
zamieszkania, datę rejestracji do 
VAT, odmowy rejestracji lub wy-
kreślenia, a także numer rachun-
ku bankowego).

W wykazie zawarta jest infor-
macja, odnośnie podmiotów:
1) zarejestrowanych jako po-
datnicy VAT, w tym takich któ-
rych rejestracja VAT została  
przywrócona,
2) nie zarejestrowanych albo wy-
kreślonych z rejestru podatników 
VAT.

Szczególnie istotne jest to, 
że od 1 stycznia 2020 roku do-
konanie płatności na inny niż 
wskazany w wykazie rachunek 
bankowy, nie pozwoli na zali-
czenie tego wydatku do kosztów 
podatkowych, jeżeli transakcja 
przekraczać będzie kwotę 15.000 
zł brutto. Zgodnie z przepisem 
przejściowym nie będzie to do-
tyczyć jedynie tych wydatków, 
które zostaną rozpoznane jako 
koszt podatkowy bieżącego roku 
podatkowego.  

Ponadto od nowego roku 
wprowadzono solidarną odpo-

wiedzialność nabywcy towaru 
lub usługi za niezapłacony przez 
dostawcę VAT, jeżeli zgodnie z 
przepisami zapłata należności za 
dostawę lub świadczenie usług 
musi zostać dokonana za pośred-
nictwem rachunku bankowego 
i zostanie dokonana przelewem 
na rachunek inny niż zawarty 
na dzień zlecenia przelewu w 
wykazie publikowanym na stro-
nie Ministerstwa Finansów. Od 
odpowiedzialności tej podatnik 
będzie się mógł uwolnić, jeżeli w 
terminie trzech dni od dnia zlece-
nia przelewu złoży zawiadomie-
nie o zapłacie należności na ten 
rachunek do naczelnika urzędu 
skarbowego właściwego dla wy-
stawcy faktury. Zawiadomienie, 
takie powinno zawierać dane 
identyfikujące wystawcę faktury 
i podatnika zobowiązanego do jej 
zapłaty, numer rachunku, na któ-
ry dokonano zapłaty należności, 
informację o wysokości zapłaco-
nej należności oraz datę zlecenia 

przelewu.
W okresie od 1 września do 

31 grudnia 2019 roku nowe 
przepisy nie nakładają na po-
datników obowiązku zapłaty na 
wskazany w wykazie rachunek 
bankowy kontrahenta. Należy 
jednak zauważyć, że dokonanie 
płatności na inny niż wskaza-
ny w wykazie rachunek banko-
wy może utrudnić podatniko-
wi wykazanie zachowania tzw. 
należytej staranności w przy-
padku kwestionowania przez 
organy podatkowe prawa do 
odliczenia podatku naliczonego  
z tak opłaconej faktury.   

Rozwiązanie to stanowi też 
zapowiedź nowych obowiązków 
związanych z zastąpieniem od 
dnia 1 listopada 2019 roku, w 
transakcjach krajowych tzw. „od-
wróconego obciążenia” mecha-
nizmem „podzielonej płatności” i 
wymagać będzie odpowiedniego 
przygotowania służb finansowo – 
księgowych.

Grzegorz Patek
Radca prawny

Doradca podatkowy
Kancelaria przy ul Warszawskiej 13 w Kozienicach

biuro@kancelariapatek.pl, 
tel.512 802 933

4 października w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku 
Narodowego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 

II edycji konkursu plastyczno-fotograficznego „EKOSZKOŁA” 
zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Konkursem objęte było całe 
województwo mazowieckie. Tro-
je uczniów z ośrodka z Opactwa 
pod kierunkiem pani Ewy Drachal 
– Mirka zdobyło  dwa I miejsca i 
jedno II miejsce otrzymując cen-

ne nagrody. Dodatkowo laureaci 
I miejsc otrzymali dla szkoły Eko-
bony w wysokości 5.000 złotych. 
Uroczystość odbyła się pod ho-
norowym patronatem Ministra 
Środowiska Henryka Kowalczyka.


