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11 listopada, jak co roku, Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach we współ-
pracy z Gminą Kozienice zorganizowało 
uroczyste obchody Narodowego Święta 
Niepodległości. 

Uroczystość z udziałem kombatantów, 
weteranów i inwalidów wojennych, władz 
samorządowych, służb mundurowych, 
przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji, 22 
pocztów sztandarowych, delegacji z wień-
cami i wiązankami kwiatów oraz miesz-
kańców powiatu rozpoczęła Msza Świę-
ta koncelebrowana w intencji Ojczyzny 
w kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach. 
Homilię wygłosił ks. Łukasz Pyszczek.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy ob-
chodów w uroczystym przemarszu prowa-
dzonym przez Orkiestrę Dętą OSP w Kozie-
nicach udali się na cmentarz parafi alny. 

Po odegraniu hymnu państwowego 
ks. kan. Kazimierza Chojnacki oraz ks. 
Tomasz Pastuszka z parafi i Św. Krzyża 
w Kozienicach odmówili modlitwę za po-
ległych obrońców ojczyzny. 

Andrzej Jung Starosta Powiatu Ko-
zienickiego, w swoim przemówieniu, 
cytując słowa poety Cypriana Kamila 
Norwida: Ojczyzna to wielki, zbiorowy 
obowiązek prosił, abyśmy podobnie jak 
dbamy o polepszenie warunków życia, 
o własne rodziny, troszczyli się także o nasz 
wspólny dom – Polskę. Starosta poinfor-
mował również o przygotowaniach jakie 
trwają w powiecie w związku z obchodzo-
ną za 2 lata 100 rocznicą odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Wspomniał, iż za-
wiązany został Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Niepodległości w Kozienicach, 
którego efektem prac ma być wybudowanie 
i odsłonięcie w 2018 roku właśnie Pomnika 
Niepodległości.

Kolejnym punktem obchodów był mon-
taż słowno-muzyczny, zawierający treści 
patriotyczne, przygotowany przez uczniów 
ZS Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozie-
nicach pod kierunkiem nauczycielki języka 
polskiego Joanny Czechyry-Wejner.

Następnie Krzysztof Zając, pracownik 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach, 
odczytał apel pamięci z udziałem Jed-
nostki Strzeleckiej 1442 Kozienice, po 
czym by uczcić pamięć o bohaterach wal-
czących o wolną Polskę ponad 30 dele-
gacji złożyło wieńce i wiązanki kwiatów 
pod pomnikami poległych żołnierzy.

Dalsza część obchodów odbyła się 
w sali kameralnej Centrum Kulturalno-
Artystycznego w Kozienicach, gdzie 
zorganizowany został VII koncert mu-
zyki patriotycznej „Niepodległa Nuta” 
w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szko-
ły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach.

Organizatorem uroczystych obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości było 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach przy 
udziale Urzędu Miejskiego w Kozienicach, 
partnerami byli: Parafi a pw. Św. Krzyża, 
Muzeum Regionalne, Szkoła Muzyczna 
I stopnia, ZS Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach oraz Jednostka Strzelecka 
1442 Kozienice i Kozienickie Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznych. 

Za pomoc w organizacji uroczystości 
dziękujemy również funkcjonariuszom 
policji z Komendy Powiatowej Policji 
w Kozienicach, strażakom z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kozienicach oraz Kozienickiej Gospo-
darce Komunalnej.

SABINA SEMENIUK

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

Kolejnym punktem obchodów był mon- Narodowego Święta Niepodległości było 
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24 października odbyła się XXIII 
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego V 
kadencji. Przed rozpoczęciem obrad 
Andrzej Jung Starosta Powiatu Ko-
zienickiego oraz Włodzimierz Stysiak 
wręczyli Jackowi Szczygłowi dyplom 

uznania za osiągnięcia treningowe oraz 
edukacyjne. Trener wyraził nadzieję, 

że medale zdobywane przez jego wy-
chowanków zachęcą innych niepełno-
sprawnych do uprawiania sportu. Na 
ręce trenera Starosta z Przewodniczą-
cym wręczyli również list gratulacyjny 
dla Jagody Kibil – uczennicy Zespołu 
Szkół Nr 1 w Kozienicach, medalistki 
Mistrzostw Europy i Świata w Lekko-
atletyce Osób Niepełnosprawnych.

Na Sesji powitany został nowy Za-
stępca Komendanta Powiatowego Po-
licji w Kozienicach komisarz Dariusz 
Szewc.

Po rozpoczęciu obrad Radni wysłu-
chali informacji o przebiegu wykonania 
budżetu powiatu, planów finansowych 
SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowa-
niu się Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej za I półrocze 2016 r. oraz informa-
cji na temat funkcjonowania Placówki 
Socjalizacyjnej PANDA oraz działal-
ności placówek oświatowych, dla któ-
rych organem założycielskim jest Po-
wiat Kozienicki.

Podjęte zostały uchwały w spra-
wach:
– zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady 

Mistrzostw Europy i Świata w Lekko-
atletyce Osób Niepełnosprawnych.

stępca Komendanta Powiatowego Po-
licji w Kozienicach komisarz Dariusz 
Szewc.

chali informacji o przebiegu wykonania 
budżetu powiatu, planów finansowych 
SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowa-
niu się Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej za I półrocze 2016 r. oraz informa-
cji na temat funkcjonowania Placówki 
Socjalizacyjnej PANDA oraz działal-
ności placówek oświatowych, dla któ-
rych organem założycielskim jest Po-
wiat Kozienicki.

Powiatu Kozienickiego z dnia 15 grud-
nia 2014 r. w sprawie ustalenia skła-
dów osobowych Stałych Komisji Rady 
Powiatu Kozienickiego,

– uzupełnienia składu Komisji Rewizyj-
nej Rady Powiatu Kozienickiego,

– wysokości opłat za usuwanie pojazdu 
z drogi i jego przechowywanie na par-
kingu strzeżonym,

– zatwierdzenia do realizacji w latach 
2016-2018 projektu pn, „Bliżej sa-
modzielności” współfi nansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego dla Osi priorytetowej 
IX Wspieranie włączenia społeczne-
go wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Powiatu Kozienickiego 
na lata 2016-2028,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2016 rok.

MONIKA WIRASZKA

20 września na zaproszenie Starosty 
Powiatu Kozienickiego oraz Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Kozienickiej 
gościli w Kozienicach wieloletni, polscy 
dyplomaci: Jan Natkański były ambasa-
dor Polski w Kuwejcie, Egipcie, Sudanie 
oraz innych krajach Bliskiego Wschodu 
oraz Jerzy Edward Dobrowolski, konsul 
m.in. w Australii, Danii, Izraelu, Palesty-
nie, Rosji oraz Ukrainie.  

Na początku wizyty goście zostali 
przyjęci w Starostwie Powiatowym przez 
Starostę Andrzeja Junga. W czasie roz-
mowy – w której uczestniczył także Lech 
Wiśniewski, Prezes TMZK – wspominali 
swoje związki z Kozienicami, jak również 
mówili o swojej pracy w polskim korpu-
sie dyplomatycznym. Następnie wszyscy 
pojechali z wizytą do I Liceum Ogólno-
kształcącego, gdzie w wypełnionej sali 
gimnastycznej spotkali się z uczniami 
i nauczycielami szkoły. 

Szanowni goście w ramach panelu „Sto-
sunki międzykulturowe na Bliskim Wscho-
dzie” opowiedzieli o swojej, kilkudziesięcio-
letniej pracy w krajach Bliskiego Wschodu, 
o tym jak ten świat wyglądał dawniej i jak 
zmienia się współcześnie, m.in. pod wpły-
wem terrorystycznych organizacji, które 
chcą zawładnąć częścią tamtych terenów. 
Interesujące były opowieści o kulturze, 

tradycji, życiu codziennym oraz religii Bli-
skiego Wschodu, jak również o spotkaniach 
z władcami krajów arabskich na najwyższym 
stopniu. Nie zabrakło ciekawych anegdot, 
praktycznych i życiowych porad doświad-
czonych dyplomatów. Młodzież z „Zielone-
go” mogła również uzyskać odpowiedź na 
nurtujące ją pytania. Spotkanie moderowała 
dyrektor LO – Ewa Malec. 

Po wizycie w LO, goście wzięli 
również udział w posiedzeniu Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Pro-
mocji Rady Powiatu Kozienickiego, po 
czym udali się z Lechem Wiśniewskim 
na sentymentalną podróż po Kozienicach, 

z którymi są związani. Pierwszą pracą 
po studiach Jana Natkańskiego było na-
uczanie języka polskiego w I LO w latach 
1964-65. Jerzy Dobrowolski urodził się 
w Kozienicach i spedził tu  swoją mło-
dość. Z chwilą wyjechania na studia 
i podjęcia po nich pracy w dyplomacji od 
czasu do czasu odwiedzał rodzinne mia-
sto i jak sam deklaruje, mimo upływu lat 
– czuje się i jest kozieniczaninem! 

KRZYSZTOF ZAJĄC

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

Informacje
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23 października 2016 roku w sali 
szkoleniowej OSP w Kozienicach od-
był się IV Zjazd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP. Takie spotkanie odbywa się raz na 
5 lat, a jego celem jest przedstawienie 
i podsumowanie działalności Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Kozie-
nicach w tym okresie. W trakcie zjazdu 
nastąpiło zatwierdzenie składu nowego 
zarządu, wybór komisji rewizyjnej, ale 
przede wszystkim wytyczenie zadań dla 
nowych władz związkowych na najbliż-
sze 5 lat.

Przybyłych na obrady powitał 
dh Andrzej Jung Starosta Kozienicki, 
a zarazem prezes Oddziału Powiatowego 
Związku.

Zjazd uświetnili swoją obecnością 
m.in.: dh Zbigniew Gołąbek – wicepre-
zes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Warszawie, przedstawiciel OW ZOSP 
RP w Warszawie fi lia w Radomiu – druh-
na Anna Tomczyk, st. bryg. Zbigniew 
Szczygieł – Komendant Miejski PSP m. 
st. Warszawy.

Spotkanie rozpoczęto wyborem prze-
wodniczącego. Został nim dh Witold 
Adamski, który czuwał nad sprawnym 
przebiegiem zjazdu. Wybrano też sekre-
tarza i ustalono skład prezydium zjazdu. 
Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych strażaków i druhów, którzy ode-
szli na wieczną wartę w minionej kaden-
cji, w tym Prezesa OP ZOSP RP w Kozie-
nicach Starostę Kozienickiego w latach 
2006 – 2015 druha Janusza Stąpora.

Ważnym punktem spotkania było 
wręczenie najwyższych odznaczeń. Wi-
ceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
RP druh Zbigniew Gołąbek – Złoty Znak 
Związku wręczył zasłużonemu działa-
czowi pożarnictwa bryg. Krzysztofowi 
Zyzkowi – Komendantowi Powiatowemu 
PSP w Kozienicach. Medalem „Pro Ma-
sovia” za wybitne zasługi oraz całokształt 
działalności na rzecz województwa ma-
zowieckiego wyróżniony został Zbigniew 
Szczygieł – wyjątkowo zaangażowany 
w działalność strażacką, były wieloletni 
Komendant Powiatowy PSP w Kozieni-
cach, a obecnie Komendant Miejski PSP 
m. st. Warszawy. 

Po powołaniu prezydium zjazdu oraz 
wyborze komisji zjazdowych dh An-
drzej Jung złożył obszerne sprawozdanie 
z działalności zarządu za lata 2012 – 2016, 
w którym poruszył szereg zagadnień do-
tyczących funkcjonowania jednostek 
i zarządów OSP. Stwierdzono między 
innymi, że nastąpiła znaczna poprawa 

w działalności operacyjnej jednostek 
OSP, oraz w ich wyposażeniu w sprzęt 
techniczny i ochrony osobistej. Podzię-
kował wszystkim druhom za społeczną 
działalność i zaangażowanie przy reali-
zacji działań statutowych. Ciepłe słowa 
skierował do władz samorządowych dzię-
kując za wsparcie jednostek OSP.

Głos zabrał również Komendant Po-
wiatowy PSP bryg. Krzysztof Zyzek pod-
sumowując współpracę pomiędzy PSP 
a OSP w powiecie kozienickim w okresie 
sprawozdawczym. Przybliżył dane tabe-
laryczne dotyczące poziomu wyszkolenia 
strażaków ochotników, a także ilości zda-
rzeń, w których jednostki OSP brały udział.

Przewodniczący ustępującej komi-
sji rewizyjnej dh Witold Okrój przed-
stawił sprawozdanie z działalności 
komisji, wnioskując jednocześnie 
o udzielenie absolutorium ustępujące-
mu zarządowi. Zjazd jednogłośnie za-
głosował za udzieleniem absolutorium 
za okres sprawozdawczy oraz wybrał 
nowe władze na kolejną kadencję. 
Podczas wyboru nowego zarządu Druh 
Andrzej Jung zawnioskował o nada-
nie druhowi Romanowi Wysockiemu 
funkcji wiceprezesa honorowego 
w podziękowaniu za jego wieloletnie 
angażowanie się w prace Związku. Ma 
on pełnić funkcję głosu doradczego 
w posiedzeniach Zarządu i jego Pre-
zydium. Wniosek został poddany pod 
głosowanie i jednogłośnie przyjęty.

W skład nowego zarządu weszli:
Prezes – dh Andrzej Jung – Starosta 

Kozienicki
Wiceprezes – bryg. Krzysztof Zyzek 

– Komendant Powiatowy PSP w Ko-
zienicach

Wiceprezes – st. bryg. Zbigniew Szczy-
gieł – Komendant Miejski PSP m. st. 
Warszawy

Wiceprezes honorowy – dh Roman 
Wysocki

Sekretarz – dh Robert Grygiel – Komen-
dant Gminny OSP w Garbatce-Letni-
sku

Skarbnik – dh Józef Kapusta – Prezes 
OSP w Cecylówce Brzózkiej

Członek prezydium – dh Mariusz Woch
Członek prezydium – dh Zbigniew Mi-

chalski
Członek zarządu – dh Kazimierz Masta-

lerz
Członek zarządu – dh Piotr Dela

Bardzo ważną zmianą jest wprowa-
dzenie do składu prezydium zarządu po 
jednym przedstawicielu z każdej gminy 
powiatu, co jest bardzo istotne choćby ze 
względu na nowy sposób fi nansowania 
OSP.

Dyskusja nad sprawozdaniami prze-
biegała wielotorowo, ale tematem nr 1 
stał się problem „starzenia się” struktur 
OSP i braku młodych ludzi chętnych do 
służby w zastępach Św. Floriana. Wielu 
biorących udział w dyskusji sugerowa-
ło rozwiązania polegające na częścio-
wym zwrocie podatku dla strażaków, 
zwiększeniu ekwiwalentu za wyjazdy, 
ustanowieniu ulg dla pracodawców za-
trudniających strażaków-ochotników, 
zwiększenie zaangażowania związku 
w Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

IV Zjazd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Kozienicach zakończył się wybo-
rem Komisji Rewizyjnej (Przewodniczą-
cą została druhna Krystyna Telefus-Zaj-
kowska) i wyborem delegatów na zjazd 
oddziału wojewódzkiego oraz podjęciem 
stosownych uchwał.

MAGDALENA KOWALSKA

Informacje
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13 października rozegrany został X Ma-
zowiecki Turniej Badmintona Olimpiad 
Specjalnych. Do Kozienic przyjechali bad-
mintoniści wraz z trenerami z Warszawy, 
Brańszczyka, Mieni, Ignacowa, Radomia, 
Płońska, Przasnysza, Gaju i oczywiście 
z Opactwa. W zawodach wystartowało 
64 zawodników, w tym 13 zawodników Klu-
bu Olimpiad Specjalnych ,,Szarotka”, dzia-
łającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Opactwie.

Otwarcie turnieju uświetniła obec-
ność Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Opactwie 
Anny Grzesik, Członków Komitetu Re-
gionalnego Olimpiad Specjalnych Polska 
Mazowieckie Edyty Adamus, Michała 
Hoffmana, Pawła Antosiewicza oraz Se-
kretarza Powiatu Kozienickiego Jarosła-
wa Chlewickiego, który w imieniu Staro-
sty Kozienickiego dokonał uroczystego 
otwarcia turnieju.

Sportowa rywalizacja odbywała się 
w grach pojedynczych w badmintona, 
w których nasi zawodnicy aż osiem razy sta-
wali na najwyższym stopniu podium i pię-
ciokrotnie zajmowali drugie miejsce. Suk-
ces sportowy, jaki osiągnęli jest dowodem 
na to, że badminton mimo braku w naszej 
szkole sali gimnastycznej, jest dyscypliną 
sportową, która cieszy się wielkim zaintere-
sowaniem. Nasi zawodnicy prezentują coraz 
wyższe umiejętności. Niewielka świetlica 
szkolna prawie codziennie zamienia się 
w boisko do badmintona, na którym każdy 
chce spróbować swoich sił. W każdy czwar-
tek grupa zawodników bierze udział w tre-
ningach na sali gimnastycznej w Zajezierzu, 
a nasz najlepszy zawodnik raz w tygodniu 
może szlifować swoją formę na treningach 
badmintonistów Chemika Puławy.

Turniej, zgodnie z jego założeniami, 
był bardzo dobrą okazją do popularyzacji 
sportu osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną, promocji ruchu Olimpiad Spe-
cjalnych, a także podsumowania poziomu 
zawodników trenujących na co dzień 
w Klubach Olimpiad Specjalnych.

Za nami kolejne święto w Klubie 
Olimpiad Specjalnych „Szarotka” działa-
jącym przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Opactwie. Wszy-
scy, którzy organizują zawody Olimpiad 
Specjalnych dla naszych wspaniałych 
zawodników mają świadomość ile trzeba 
siły, pozytywnego myślenia oraz energii, 
dobrej wiary i owocnej współpracy aby 
osiągnąć sukces. Nasz ośrodek był już po 
raz trzynasty organizatorem zawodów ran-

gi regionalnej, kolejny raz zakończonych 
sukcesem. Pojawia się pytanie czy może 
czas na coś więcej? Przecież mamy grupę 
ludzi, na których zawsze możemy liczyć, 
mamy w Kozienicach obiekty sportowe, 
którymi możemy się pochwalić przed za-
wodnikami trenującymi badmintona w ca-
łym kraju. Kto wie, może kolejną relacją, 

którą będziemy przedstawiać będzie rela-
cja z Ogólnopolskiego Turnieju Badminto-
na Olimpiad Specjalnych w Kozienicach?

JACEK SZKODA
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia
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9 listopada w Zespole Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach 
zorganizowano akcję honorowego 
krwiodawstwa. Jej celem była poprawa 
zaopatrzenia służby zdrowia w krew, 
popularyzacja wśród uczniów idei ho-
norowego krwiodawstwa, a w efekcie 
poszerzenie grupy honorowych daw-
ców krwi oraz promocja honorowe-
go krwiodawstwa w społecznościach 
lokalnych.

Jest to pierwsza akcja na terenie 
szkoły podczas XIV Edycji Turnieju 
Szkół Ponadgimnazjalnych, Police-
alnych i Pomaturalnych oraz Uczelni 
Wyższych w Honorowym Krwiodaw-
stwie pod hasłem „Młoda Krew Ra-
tuje Życie”, który ma charakter ogól-
nopolski i trwa od 01.09.2016 r. do 
22.06.2017 r.

Jest to również pierwsza akcja pod-
czas VI edycji Konkursu „Szkoła przy-
jazna Honorowemu Krwiodawstwu” 
organizowanego przez Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. dr Vietha w Radomiu. Konkurs 
obejmuje donacje oddane w okresie od 
01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. Adre-
satami tej akcji są szkoły ponadgim-
nazjalne, policealne i uczelnie wyższe 
z miasta Radomia i regionu radomskie-
go organizujące akcje poboru krwi. 
W obydwu konkursach mogą brać 
udział pełnoletni uczniowie naszej 
szkoły.

Do wzięcia udziału w akcji zgłosi-
ło się 51 dawców. Spośród chętnych 
do oddania krwi zakwalifikowano 
pozytywnie 29 dawców: 25 uczniów 
wszystkich typów szkół (20 chłopców 
i 5 dziewcząt), trzech nauczycieli: Ja-
rosław Głowacki, Michał Wrochna 
i Grzegorz Wolski oraz jedna osoba 
spoza szkoły. Dla 17 osób uczestniczą-
cych w dzisiejszej akcji była to pierw-
sza okazja, by bezinteresownie poda-
rować cząstkę siebie – własną krew 
osobom potrzebującym.

Po kilkunastu minutach spędzo-
nych na wygodnej leżance, wyjęciu 
igły i zaciśnięciu miejsca ukłucia, nasi 
krwiodawcy mogli napić się kawy, her-
baty oraz pobrać czekolady, chustecz-
kę do okularów i dwa długopisy, jako 
ekwiwalent za utracone kalorie. Pod-
czas akcji nasi dawcy oddali honorowo 
13 050 ml krwi.

Szkoła uczestniczy również w ogól-
nopolskiej akcji edukacyjnej „Two-
ja krew, moje życie” organizowanej 

w ramach programu polityki zdrowot-
nej pn. „Zapewnienie samowystar-
czalności Rzeczypospolitej Polskiej 
w krew i jej składniki na lata 2015-
2020” finansowanego przez ministra 
zdrowia. W ramach tego edukacyjne-
go projektu promującego honorowe 
krwiodawstwo, wykorzystując mate-
riały edukacyjne, m.in.: scenariusze 
lekcji, quizy dla uczniów, filmy edu-
kacyjne, ulotki edukacyjne, w listopa-
dzie w szkole zostaną przeprowadzone 
lekcje zwiększające poziom wiedzy na 
temat Honorowego Oddawania Krwi.

Akcję pobierania krwi przeprowa-
dziło Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada 
Vietha w Radomiu. Organizację szkol-

nej zbiórki krwi przygotowały Anna 
Adamczyk i Maria Hajduk – opiekunki 
Szkolnego Koła PCK.

Oprócz zbiórek krwi na terenie 
szkoły nasi uczniowie również oddają 
krew w oddziale terenowym RCKiK 
mieszczącym się w szpitalu.

Naszym krwiodawcom za oddanie tak 
cennego daru, jakim jest krew dla ratowa-
nia życia i zdrowia drugiego człowieka 
DZIĘKUJEMY!!!

ANNA ADAMCZYK

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

Informacje
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Obchody Święta Niepodległości i Dnia Patrona 
w I LO w Kozienicach

9 listopada w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 
odbyła się uroczysta akademia z okazji 98. rocznicy Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. Uroczystość połączona była 
z przypomnieniem sylwetki patrona szkoły – zwycięskiego wo-
dza bitew Potopu Szwedzkiego – Stefana Czarnieckiego. Do-
kładne zapoznanie się z biografi ą hetmana umożliwiła wystawa 
poświęcona jego życiu i działalności, którą przygotowali ucz-
niowie pod opieką Marzanny Chołuj i Sylwii Milczarczyk.

Obchodom tegorocznego Święta Niepodległości przyświe-
cało hasło „Wolność kocham i rozumiem...”. Uczniowie naszej 
szkoły pod opieką Małgorzaty Kuśmierczyk – Balcerek Joanny 
Piwońskiej przedstawili montaż słowno-muzyczny, który przy-

pomniał młodzieży i nauczycielom długą oraz ciężką drogę, jaką 
nasi rodacy musieli przejść, aby ponownie cieszyć się wolnoś-
cią. Celem uroczystości było kształtowanie postaw patriotycz-
nych i jedności narodowej.

Na zakończenie głos zabrała wicedyrektor Anna Liwocha, 
która podziękowała młodzieży i nauczycielom za przygotowa-
nie akademii, zwracając jednocześnie uwagę na doniosłość tego 
wydarzenia w polskiej historii.

Wolontariusze z I LO oddają krew
Również 9 listopada 2016 r. wolontariusze z klasy III c pod 

opieką pedagoga Renaty Kowalskiej uczestniczyli w akcji hono-
rowego krwiodawstwa. Po zapoznaniu się z procedurą, wypeł-
nieniu dokumentów nastąpiło badanie lekarskie, które ostatecz-
nie zweryfi kowało, kto może bezpiecznie oddać krew. Pobranie 
przebiegało sprawnie, w bardzo miłej atmosferze, pod czujnym 
okiem personelu medycznego. Dumni z siebie krwiodawcy 

otrzymali podziękowanie w formie symbolicznego słodkiego 
poczęstunku. 

Dziękujemy naszej młodzieży za bezinteresowną pomoc 

i postawę godną naśladowania.

Certyfi kat IT Szkoła 2016
I Liceum Ogólnokształcące w roku szkolnym 2015/2016 po 

raz czwarty przystąpiło do Projektu IT Szkoła. Certyfi kacje Pro-
gramu IT Szkoła są realizowane w trybie autocertyfi kacji lub 
certyfi kacji autoryzowanej przez Warszawską Wyższą Szkołę 
Informatyki. Udział w kursach, wykładach i akademickich ko-
łach naukowych jest otwarty dla uczestników Programu przez 
cały rok akademicki tj. od października do sierpnia. Udział 
w konkursach jest otwarty w określonych regulaminem każdego 
konkursu terminach. Na początku każdego roku akademickiego 
na stronach Programu jest publikowany szczegółowy harmono-
gram kursów, wykładów i działań na dany rok.

Projekt obejmuje kursy, wykłady, konkursy oraz inne dzia-
łania opracowywane i aktualizowane w oparciu o prognozy, 
raporty i badania przygotowywane i prowadzone przez czoło-
we międzynarodowe i polskie ośrodki informacyjno-badawcze 
w zakresie tworzenia i zastosowań technologii informacyjno-
komunikacyjnych.

Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym również wy-
kazali się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności w dziedzi-
nie nauk informatycznych, zajmując wysokie lokaty w Projek-
cie. Szkoła dzięki temu uzyskała Certyfi kat IT Szkoły 2016.

Nasi stypendyści
10 listopada w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozieni-
cach odbyło się wręczenie stypendiów dla uczniów za szcze-

gólne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe. Sty-
pendia zostały ufundowane przez Burmistrza Gminy Kozienice 
Tomasza Śmietankę. W gronie wyróżnionych znalazło się 9 na-
szych uczniów, którzy otrzymali stypendia za szczególne wyniki 
w nauce. Gratulujemy !

Redakcja I LO w Kozienicach

Informacje
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6 listopada br. w Janikowie odbyła 
się uroczystość religijno-patriotyczna 
w 63. rocznicę pacyfi kacji tej miejscowo-
ści przez Niemców. Podczas obchodów 
uczczono pamięć 16 mieszkańców Jani-
kowa poległych 3 listopada 1943 r. oraz 
wszystkich poległych, wywiezionych 
i zaginionych podczas II wojny świato-
wej janikowian. Podczas „krwawej śro-
dy” 3 listopada 1943 r. zgineli: Bolesław 
Głuszek, Stanisław Karaś, Jan Koniar-
czyk, Julianna Koniarczyk, Katarzyna 
Koniarczyk, Jan Krześniak, Jan Lenar-
czyk, Józef Lenarczyk, Władysław Le-
narczyk, Jan Stępień, Michał Szymański, 
Jan Śmietanka, Józef Śmietanka, Stefan 
Zieleniak, Helena Zieleniak, Jan Żak.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą 
świętą w intencji pomordowanych, któ-
rą celebrował proboszcz parafi i pw. św. 
Maksymiliana Kolbe ks. Tomasz Gaik. 
Podczas mszy przypomniał on dawne, 
krwawe wydarzenia. W nabożeństwie 
wzięli udział przedstawiciele związków 
i ugrupowań kombatanckich i wetera-
nów, lokalnych władz samorządowych, 
organizacji mundurowych, szkoły w Jani-
kowie, mieszkańcy parafi i Janików oraz 
organizacji społecznych i związkowych. 
Po mszy zgromadzone delegacje złożyły 
kwiaty przy ustawionym obok kościoła 
pomniku z tablicą upamiętniającą wło-
skiego ofi cera ppor. Franco Manciniego, 
który będąc członkiem oddziału dywer-
syjnego Batalionów Chłopskich Józefa 
Abramczyka „Tomasza”, zginął 30 marca 
1944 r. pod Janikowiem od kul niemie-
ckiej żandarmerii. 

Następnie wszyscy, w asyście Orkie-

stry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kozienicach pod batutą kapelmistrza 
Zygmunta Juśkiewicza, przemaszerowali 
kilkaset metrów pod pomnik postawiony 
niedaleko miejsca kaźni z 1943 r. Tam 
po odegraniu Hymnu Polski proboszcz 
odmówił modlitwę w intencji poległych. 
Następnie zabrali głos Burmistrz Gminy 
Kozienice Tomasz Śmietanka, generał 
brygady Jerzy Matusik, sołtys Janikowa 
Artur Gac oraz samorządowiec z Janiko-
wa Włodzimierz Kowalski. Wszyscy oni 
podkreślali, jak wielką tragedią dla Jani-
kowa były wydarzenia lat wojny i oku-
pacji, mówili również o pielęgnowaniu 
i podtrzymywaniu  pamięci dla przy-
szłych pokoleń, a także o miłosierdziu 
i wybaczeniu, dzięki któremu można bu-
dować wzajemne relacje. Po tym kwiaty 
pod pomnikiem złożyli: przedstawiciel 
Starosty i Rady Powiatu Kozienickiego 
– radny Robert Wojcieszek, Burmistrz 
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka 
z delegacją, generał Jerzy Matusik, dele-

gacja Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego Oddział Powiatowy im. 
mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
Kozienice, delegacja Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Janikowie, delegacja so-
łectwa Janików, delegacja Kozienickiego 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycz-
nych. Mieszkańcy Janikowa zapalili przy 
pomniku znicze. 

Organizatorami 73. rocznicy pacyfi -
kacji Janikowa byli: Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Kozie-
nice, Kozienickie Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych, Gmina Kozieni-
ce, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, 
Parafi a pw. św. Maksymiliana Kolbe 
w Janikowie, Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Janikowie, sołectwo Janików. 
Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki 
dotacji Gminy Kozienice oraz Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich w ramach pro-
jektu „Każdy dzień jest podróżą przez 
historię II”.

KRZYSZTOF ZAJĄC

24 października w Komisariacie Po-
licji w Grabowie nad Pilicą odbyła się 
uroczystość związana z przekazaniem 
obowiązków służbowych Komendanta 
Komisariatu Policji w Grabowie nad Pi-
licą przez kom. Dariusza Szewca – który 
obecnie pełni obowiązki służbowe I Za-
stępcy Komendanta Powiatowego Policji 
w Kozienicach. Komendant Powiatowy 
Policji w Kozienicach mł. insp. Tomasz 
Cybulski na to miejsce powołał podinsp. 
Rafała Tomczyka, który wcześniej spra-
wował funkcję Naczelnika Wydziału 
Kryminalnego w KPP w Kozienicach.

Podczas uroczystości odbyło się rów-
nież przekazanie pojazdu służbowego 
marki Kia Ceed współfi nansowanego 
przez Gminę Głowaczów oraz Gmi-
nę Magnuszew. Nowy radiowóz zo-
stał poświęcony przez ks. Jana Pękacza 
Proboszcza Parafi i pw. Świętej Trójcy 

w Grabowie nad Pilicą.
Dziękujemy Gminie Magnuszew oraz 

Gminie Głowaczów za wsparcie na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

mł.asp. ILONA TARCZYŃSKA

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

Wydarzenia
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Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej koło Kozienice oraz Stowarzy-
szenie Pamięć i Przyszłość w Kozienicach 
wystąpiły z inicjatywą Budowy Pomnika 
„Niepodległości”, powołując Społeczny 
Komitet Jego budowy. Przewodniczącym 
Komitetu jest Marian Śledź.

Pomnik miałby powstać w setną 
rocznicę Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę tj. 11 listopada 2018 r. 
Społeczny Komitet wystąpił do sa-
morządu terytorialnego oraz władz 
miejskich i powiatowych o poparcie 
inicjatywy i wspólną realizację jego 
budowy. 

Mieszkańcy ziemi kozienickiej niejed-
nokrotnie manifestowali swoje przywią-
zanie do idei niepodległej Polski. Czę-
sto czynili to w sposób czynny, z bronią 
w ręku, płacąc za to ogromną cenę, także 
tą najwyższą – cenę życia swojego i swo-
ich rodzin. Brali udział w powstaniach 
niepodległościowych, obydwu świato-
wych wojnach, wojnie z bolszewikami. 
Nieśli w sobie ducha wolności w latach 
komunistycznego zniewolenia. Pomnik 
„Niepodległości” winien w symboliczny 
sposób uwzględniać te wydarzenia, jako 
przejaw wdzięczności wobec ich uczest-

ników oraz manifestacji niepodległościo-
wych postaw dzisiejszych mieszkańców 
ziemi kozienickiej.

Należy pamiętać, że 18 marca 
1926 r. Kozieniczanie godnie uczcili 
pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego 
nadając mu tytuł Honorowego Obywa-
tela Kozienic.

Komitet proponuje, by Pomnik wy-
konany został w formie kolumny w stylu 
klasycznym, a zwieńczony został Orłem 
zrywającym się do lotu – łączyłoby to 
w sobie symbolikę Państwa Polskiego 
oraz idei niepodległości. Po bokach mia-
łyby zostać umieszczone tablice informu-
jące o wydarzeniach najważniejszych dla 
niepodległości Polski oraz cytaty o cha-
rakterze patriotycznym.

Upamiętnienie 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości po-
przez budowę pomnika w Kozienicach 
byłoby spełnieniem patriotycznych dążeń 
naszych mieszkańców, podnosząc ran-
gę naszego miasta i regionu, wpływając 
jednocześnie na kształtowanie naszych 
postaw i wychowanie młodzieży w duchu 
patriotyzmu.

Pomnik ten powinien oddać cześć 
także zwykłym obywatelom, którzy swą 

postawą w różnych trudnych okresach 
naszej Ojczyzny nigdy nie splamili jej 
Honoru.

MARIAN ŚLEDŹ
Przewodniczący 

Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika „Niepodległości” 

w Kozienicach

Już w ostatnim kwartale 2016 r. każ-
dy, kto zarejestruje paragon fi skalny od 
taksówkarza na stronie Narodowej Lo-
terii Paragonowej, będzie mieć szansę 
na wygranie Opla Insignii. Natomiast 
od stycznia do marca 2017 r. nagrodę 
specjalną będzie można wygrać w za-
mian za paragon za tankowanie na sta-
cjach paliw. Dzięki przedłużeniu loterii 
o 6 miesięcy premiujemy branie i wy-
dawanie dowodów zakupu w kolejnych 
dwóch popularnych branżach.

Nowymi branżami premiowanymi 
w Narodowej Loterii Paragonowej będą 
„działalność taksówek osobowych” (IV 
kw. 2016 r.) oraz „sprzedaż detaliczna pa-
liw do pojazdów silnikowych na stacjach 
paliw” (I kw. 2017 r.). To wynik przedłu-
żenia naszej akcji edukacyjnej o pół roku, 
do 31 marca 2017 r.

Dodatkowe 6 miesięcy to efekt entu-
zjazmu Polaków dla kampanii, w której 
zarejestrowali już prawie 110 milionów 
paragonów fi skalnych (stan na 27.09.16) 
i odebrali dziesiątki cennych nagród. 
Obok nagród głównych (Opli Astra) 
i sprzętu elektronicznego co 3 miesiące 

losujemy nagro-
dy dodatkowe, 
czyli Ople Insig-
nie, za paragony 
zgłoszone w tzw. 
branżach specjal-
nych. Wybieramy 
je, kierując się 
ich popularnością 
w społeczeństwie, 
a także obowiąz-
kiem stosowania 
w nich kas fi skal-
nych. Dlatego 
dotychczas pro-
mowaliśmy m.in. 
fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosme-
tyczne czy konserwację i naprawę sa-
mochodów osobowych oraz sprzedaż 
detaliczną części i akcesoriów do pojaz-
dów samochodowych. Do końca wrześ-
nia można było rejestrować paragony 
za restauracje i inne placówki gastrono-
miczne oraz przygotowanie i podawanie 
napojów.

Narodowa Loteria Paragonowa to ak-
cja edukacyjna Ministerstwa Finansów, 

w której chcemy zwiększyć liczbę pra-
widłowych dowodów zakupu w obiegu 
handlowym, a w efekcie doprowadzić do 
zmniejszenia szarej strefy i uszczelnienia 
systemu podatkowego.

W loterii może wziąć udział każdy pa-
ragon fi skalny wystawiony na kwotę mini-
mum 10 zł. Uczestnikami loterii mogą być 
osoby, które ukończyły 18 lat i zarejestrują 
paragon na loteriaparagonowa.gov.pl

Urząd Skarbowy w Kozienicach
Źródło: Ministerstwo Finansów

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 9

Kozieniccy tenisiści stołowi z KTS 
„Energia” rozgrywają czwarty sezon 
od powstania sekcji w 2013 roku. 
W pierwszym roku 2013/2014 graliśmy 
w V lidze i zakończyliśmy sezon awan-
sem do IV ligi. W sezonie 2014/2015 
grały już dwie drużyny: pierwsza w IV 
lidze zajęła miejsce drugie i druga dru-
żyna, która sezon zakończyła na pią-
tym miejscu w V lidze.

Kolejny sezon 2015/2016 to już 
awans pierwszej drużyny do III ligi 
i dobre czwarte miejsce rezerw w V li-
dze. Celem na obecny sezon 2016/2017 
dla pierwszej drużyny będzie utrzyma-
nie się w III lidze, natomiast dla dru-
giej drużyny – awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej. 

Po czterech rozegranych meczach 
Energia I zajmuje 9 miejsce w liczącej 
12 drużyn III lidze. Dwa mecze wygra-
ła 8:5 z UKS Ursus i 8:6 ze Spójnią III 
Warszawa i dwa przegrała 2:8 z UKS 
Sanniki i 5:8 z SCKiS Hals Wadwicz 
II Warszawa. W rankingu indywidu-
alnym zawodników III ligi najwyżej 
z naszych zawodników na 4 miejscu pla-
suje się Jan Molęda (9 zwycięstw, przy 
2 porażkach). Pozostali nasi zawodnicy 
mają następujący bilans: Mariusz Kury-
łek – 4 wygrane, 6 porażek, Jakub Ca-
ban – 3 wygrane, 7 porażek, Grzegorz 
Tamioła – 1 wygrana, 4 porażki, Piotr 
Łyjak – 1 wygrana, 5 porażek.

Energia II zajmuje 1 miejsce w V 
lidze po czterech zwycięstwach: 10:0 
z TG Sokół III Brwinów, 8:2 z ULKS 
Kazanów II, 8:2 z SCKiS Hals Wadwicz 
V Warszawa, 8:4 z GLUKS Naprzód 
Skórzec Grzybowy Raj. W rankingu 
indywidualnym najwyżej na 7 miej-
scu jest Norbert Zielony: 8 zwycięstw 
i 1 porażka. Pozostali zawodnicy mają 
następujący bilans: Jakub Chołuń – 6 
zwycięstw, zero porażek, Jarosław Ko-
złowski – 6 zwycięstw, 2 porażki, To-
masz Tamioła – 5 zwycięstw, 2 poraż-
ki, Anna Rybarczyk – 1 zwycięstwo, 1 
porażka, Roman Gołębiowski – 1 zwy-

cięstwo, 1 porażka.
Zapraszamy kibiców na mecze na-

szych drużyn, które są rozgrywane 
w niedziele o godz. 11.00 na hali spor-
towej KCRiS. Naprawdę warto! Tym 
bardziej, że od tego sezonu w naszej 
drużynie występuje Jan Molęda – le-
genda radomskiego tenisa stołowego, 
były gracz pierwszoligowy, a obecnie 
najlepszy gracz w Polsce w gronie we-
teranów w swojej kategorii wiekowej. 
Zawodnik o nienagannej technice i po-
stawie fair play.

WOJCIECH STANKIEWICZ

CAVEAT EMPTOR („niech kupujący 
się strzeże”) – maksyma ta ma zastoso-
wanie i w dzisiejszych czasach mimo po-
wstania i rozwoju prawa konsumenckie-
go. Musimy pamiętać, że nikt nie może 
powoływać się na nieznajomość prawa, 
czyli nieznajomość prawa szkodzi. 

Rodzaje ubezpieczeń:
• Ubezpieczenie życiowe
• Ubezpieczenia majątkowe – mieszkań 

i domów
• Ubezpieczenia majątkowe tzw. przedłu-

żona gwarancja
• Ubezpieczenia turystyczne
• Ubezpieczenia NNW
• Ubezpieczenia komunikacyjne OC
• Ubezpieczenia komunikacyjne AUTO-

CASCO
• Ubezpieczenia kredytów

• Ubezpieczenie OC rolnika
• Ubezpieczenie budynków wchodzących 

w skład gospodarstwa rolnego
• Ubezpieczenia małych i średnich przed-

siębiorstw
• Otwarte fundusze emerytalne
• Indywidualne konta emerytalne
• Indywidualne konta zabezpieczenia 

emerytalnego
• Pracownicze programy emerytalne
• Emerytury z nowego systemu

Jak wynika z powyższego wachlarz 
ubezpieczeń jest bardzo szeroki i cią-
gle rośnie. Dlatego przed zawarciem 
jakiekolwiek umowy ubezpieczenia 
musimy wiedzieć, dlaczego mamy za-
miar zawrzeć umowę takiego ubezpie-
czenia, czego się po nim spodziewamy 
i jakie warunki musimy spełnić.

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej, OC – rodzaj ubezpieczenia 
majątkowego, które daje ochronę ubez-
pieczeniową, gdy ubezpieczający będzie 
zobowiązany do naprawienia szkody wy-
rządzonej komukolwiek w następstwie 
czynu niedozwolonego albo kontrahento-
wi wskutek niewykonania lub nienależy-
tego wykonania zobowiązania (umowy) 
– zostały przedstawione w I części.

W dzisiejszym odcinku zostaną 
przedstawione ubezpieczenia majątko-
we – mieszkań i domów. Mieszkanie 
i dom są szczególnymi składnikami 
majątku każdej osoby, ponieważ dom 
i mieszkanie jest tym elementem ma-
jątku każdego człowieka, który określa 
centrum jego spraw życiowych. Z po-
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wyższymi składnikami majątkowymi 
wiąże się szczególne poczucie bezpie-
czeństwa, aura miru domowego.. 

Sens i istota ubezpieczeń miesz-
kań oraz domów sprowadza się więc 
do uzyskania takiego zabezpieczenia 
majątkowego, które w przypadku wy-
stąpienia zdarzenia losowego, będzie 
gwarantowało szybkie przywrócenie 
przedmiotu ubezpieczenia do stanu 
sprzed szkody, a tym samym odzyska-
nie poczucia bezpieczeństwa związane-
go z posiadaniem „dachu nad głową”, 
co jest de facto warunkiem ludzkiej 
egzystencji.

Ubezpieczenie mieszkania oraz 
domu jest rodzajem ubezpieczenia  
o najbogatszych tradycjach ubezpie-
czeniowych, którego źródeł można się 
doszukiwać w najstarszych, bo funk-
cjonujących w Polsce od początku XIX 
wieku ubezpieczeń budynków od og-
nia. Ubezpieczenie budynków spośród 
wszystkich ubezpieczeń majątkowych, 
obok ubezpieczeń komunikacyjnych, 
można uznać za najpowszechniejszy 
produkt ubezpieczeniowy na polskim 
rynku ubezpieczeń.

Obecny kształt ubezpieczeń miesz-
kaniowych uległ znaczącym zmianom 
w stosunku do jego pierwowzoru. 
Przede wszystkim nie ogranicza się 
tylko do ryzyk podstawowych, tj. od 
ognia, zalania, powodzi. Obecnie ten 
podstawowy „rdzeń” ubezpieczenia 
jest obudowany dodatkowymi elemen-
tami w postaci: ryzyka kradzieży, do-
datkowej ochrony mienia znajdującego 
się wewnątrz ubezpieczonego miesz-
kania albo domu, odpowiedzialności 
cywilnej mieszkańców oraz, ostatni-
mi czasy, dynamicznie rozwijającymi 
się usługami assistance, które zostały 
wkomponowane w treść umowy ubez-
pieczenia mieszkania i domu.

Ubezpieczający z racji, iż dane 
ubezpieczenie jest dobrowolne, korzy-
sta ze swobody zawarcia umowy oraz 
wyboru właściwego pod względem za-
kresu ochrony ubezpieczeniowej ubez-
pieczenia spośród dostępnych na rynku 
produktów. 

Zawarcie umowy ubezpieczenia 
dobrowolnego powoduje, że treść 
postanowień umowy zawarta w ogól-

nych warunkach ubezpieczenia staje 
się wiążącym prawem dla stron umo-
wy. Oznacza to, że uprawnienia wyni-
kające z umowy, jak również obowiąz-
ki nałożone na jej strony powinny być 
w sposób jasny i wyczerpujący spre-
cyzowane w treści postanowień umo-
wy. Nie jest zatem możliwe, odwoły-
wanie się przez którąkolwiek stronę 
umowy do regulacji pozaumownych  
i wywodzenia na tej podstawie skutków  
prawnych.

W związku z powyższym, istotne  
z punktu widzenia zapewnienia pełnej 
ochrony ubezpieczeniowej, w zakresie 
zgodnym z oczekiwaniami i potrzebami 
ubezpieczającego, jest przeprowadze-
nie, jeszcze przed dokonaniem wyboru 
produktu ubezpieczeniowego, analizy 
treści postanowień umowy. Wyciągnię-
te na tej podstawie wnioski pozwolą do-
konać trafnego wyboru ubezpieczenia, 
jego wariantu. Brak zaznajomienia się 
z treścią O.W.U (Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia), a w szczególności po-
leganie wyłącznie na zapewnieniach 
reklamy albo pośrednika ubezpiecze-
niowego, może w konsekwencji prowa-
dzić do późniejszych rozczarowań na 
etapie realizacji umowy tzn. likwidacji 
powstałej szkody.

W umowie ubezpieczenia czyli 
Polisie Ubezpieczenia są zawarte np. 
oświadczenia ubezpieczającego od-
wołujące się do OWU i w przypadku 
ich niespełnienia spotkamy się z od-
mową wypłacenia odszkodowania lub 
jego ograniczeniem, np. oświadczenie 
o treści: nieruchomość spełnia ogól-
ne wymogi w zakresie zabezpieczeń, 
określone w OWU; miejsce ubezpie-
czenia spełnia minimalne wymaga-
nia dotyczące zabezpieczeń przeciw 
kradzieżowych, określone w OWU 
– bez znajomości OWU możemy zło-
żyć oświadczenie niezgodne z prawdą 
co przyniesie określone konsekwencje 
przy wystąpieniu szkody. W OWU za-
warty jest słowniczek definicji pojęć, 
zdarzeń, nieruchomości i jej elemen-
tów, ruchomości – może on liczyć 
sto kilkadziesiąt pozycji i nie można 
twierdzić, że się o nich nie wiedzia-
ło. Konsument ponosi odpowiedzial-
ność za nieznajomość OWU w sytu-

acji, gdy podpisał oświadczenie o ich  
otrzymaniu.

Umowy ubezpieczeń mieszkanio-
wych często przewidują możliwość 
rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej 
na mienie ruchome znajdujące się we-
wnątrz ubezpieczonych pomieszczeń. 
Zasadą jest ubezpieczenie mienia ru-
chomego na tzw. sumy stałe. Oznacza to 
określenie przez strony umowy wartości 
nieruchomości i przyjęcie jej do umowy 
jako suma ubezpieczenia, czyli górna 
granica odpowiedzialności ubezpieczy-
ciela. Rzadziej stosowane jest natomiast 
ubezpieczenie na tzw. pierwsze ryzyko. 
W takim przypadku suma ubezpiecze-
nia jest także wartością stałą, jednakże 
jej wysokość stanowi określona przez 
ubezpieczającego wysokość maksymal-
nej szkody w ubezpieczonym mieniu. 

Umowie ubezpieczenia domu  
i mieszkania towarzyszy także często 
ubezpieczenie odpowiedzialności cy-
wilnej za szkody spowodowane przez 
osoby objęte ubezpieczeniem w gra-
nicach ubezpieczonej nieruchomości. 
Warto rozważyć tę dodatkową opcję, 
za którą niestety trzeba będzie zapła-
cić podwyższoną składkę, gdyż roz-
szerzenie umowy o ubezpieczenie OC,  
w większości przypadków ubezpieczeń 
jest zawarte w ramach tzw. rozszerzo-
nego wariantu ubezpieczenia. Jednak-
że bywa i tak, że ubezpieczenie OC 
jest składnikiem podstawowego wa-
riantu ubezpieczenia, wówczas nie jest 
pobierana od ubezpieczającego dodat-
kowa składka. Będąc ubezpieczonymi 
w zakresie OC zyskujemy ochronę 
ubezpieczeniową na wypadek np. 
spowodowania szkód sąsiadom na 
skutek zalania ich mieszkań, szkód 
spowodowanych przez nasze dzieci  
i należące do nas zwierzęta. 

Częścią takiej umowy są usługi po-
mocowe – assistance. Ubezpieczenie 
to nie występuję jednak w większości 
przypadków ubezpieczeń mieszkań 
pod postacią jednej umowy ubezpie-
czenia. Częstokroć jest dodawane do 
umowy podstawowej jako „dodatek”, 
dodatkowe opcje. W zakresie danej 
umowy ubezpieczenia mieszczą się  
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m. in. zorganizowanie interwencji spe-
cjalisty np. ślusarza, hydraulika, elek-
tryka, itp. oraz zorganizowanie bazy 
informacyjnej dotyczącej np. sieci 
usługodawców.

Bardzo ważne w OWU, jeżeli nie naj-
ważniejsze są wyłączenia odpowiedzial-
ności, które liczą kilkadziesiąt wiążących 
postanowień.

Analizując stosowane przez ubez-
pieczycieli wyłączenia odpowiedzial-
ności w zakresie ubezpieczeń mieszkań 
i domów, należy mieć świadomość, że 
ubezpieczenia te standardowo nie obej-
mują szkód powstałych (przy czym 
zakres wyłączeń może mieć katalog 
szerszy albo węższy, w zależności od 
ogólnych warunków ubezpieczenia 
występujących u danego ubezpieczy-
ciela) z tytułu wymienionych w umo-
wie zdarzeń będących następstwem:
• umyślnego działania lub w przypadku 

rażącego niedbalstwa ubezpieczonego
• oraz osób z którymi pozostaje on we 

wspólnym gospodarstwie domowym;
• za które odpowiedzialność regulowana 

jest w prawie górniczym i geologicz-
nym;

• działania energii jądrowej, wojny, trzę-
sienia ziemi, zamieszek, aktu terrory-
zmu;

• którego skutki wynikają z naturalnego 
zużycia lub starzenia się ubezpieczo-
nego mienia w związku z jego normal-
nym użytkowaniem lub eksploatacją, 
np. długotrwałe i systematyczne zawil-
gocenie;

• którego skutkiem jest obowiązek zapła-
ty kar sądowych lub administracyjnych 
oraz kar umownych;

• powodującego szkodę, której rozmiar 
nie przekracza określonego w umowie 
progu odpowiedzialności ubezpieczy-
ciela (franszyza integralna).
Wyłączenia mogą również dotyczyć 

rodzaju mienia, wówczas ubezpieczyciel 
nie odpowiada za szkody w:
• przedmiotach zabytkowych, dziełach 

sztuki, kolekcjach;
• papierach wartościowych, kartach płat-

niczych, kredytowych, debetowych;
• dokumentach, rękopisach, danych za-

wartych na nośnikach, informacji,
• programach komputerowych;
• mieniu nieokreślonym we wniosku 

ubezpieczeniowym;
• budynkach w trakcie, w związku z bu-

dową, rozbudową lub przebudową,
• mieniu ruchomym pozostawionym na 

balkonach, tarasach.
Wyłączenia te nie mają charakteru abso-
lutnego i często, w zależności od konkret-
nej umowy lub jej wariantu, katalog ten 
jest odpowiednio modyfikowany – dlate-
go musi znać ich treść.

W przypadku konsumentów – osób fi-
zycznych, istnieje prawny obowiązek do-
ręczenia im OWU przed zawarciem umo-
wy. Zatem każdorazowo przez zawarciem 
umowy ubezpieczenia powinniśmy otrzy-
mać od ubezpieczyciela pełną treść OWU 
w taki sposób, aby można było się z nimi 
swobodnie zapoznać. Nie wolno nam po-
stąpić inaczej.

Należy również pamiętać, że zawiera-
jąc umowę ubezpieczenia najczęściej po-
twierdzamy otrzymanie OWU.

Pamiętajmy, że zawsze przed zawar-
ciem umowy ubezpieczenia należy zapo-
znać się szczegółowo z postanowieniami 
OWU określającymi zakres udzielonej 
ochrony ubezpieczeniowej. Niezbędnym 
minimum przed wyborem właściwej 
umowy, powinno być sprawdzenie:
• zakresu udzielonej ochrony;
• katalogu wyłączeń odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń;
• sposobu oraz systemu oszacowania war-

tości szkody,
• stosowanego w umowie systemu fran-

szyz oraz udziałów własnych.
Pamiętajmy więc aby zawczasu wy-

eliminować z umowy (jeśli jest to możli-
we) możliwość stosowania franszyz oraz 
udziału własnego.

W umowach ubezpieczenia często spo-
tyka się dwa rodzaje franszyz, tj. franszy-
zę integralną oraz franszyzę redukcyjną.

Franszyza integralna jest minimal-
nym progiem określonym kwotowo 
lub procentowo, powyżej którego za-
kład ubezpieczeń będzie odpowie-
dzialny gwarancyjnie za szkodę oraz 
będzie wypłacał odszkodowanie. Za-
tem w przypadku, gdy wartość szkody 
jest niższa bądź równa wartości kwo-
ty oznaczonej w umowie ubezpiecze-
nia jako granica, ubezpieczyciel bę-
dzie zwolniony z odpowiedzialności  
za szkodę. 

Natomiast franszyza redukcyjna, jak 
sama nazwa wskazuje, redukuje wyso-
kość ustalonego odszkodowania o war-
tość kwotową lub procentową wskazaną 
w umowie ubezpieczenia. 

Z kolei udział własny, którego sto-
sowanie w umowach ubezpieczenia jest 
również często spotykane jest postano-
wieniem umownym, które przewiduje 
pomniejszenie wypłaconego w ramach 
odpowiedzialności zakładu ubezpie-
czeń odszkodowania o wartość określo-
ną kwotowo lub procentowo. W prak-
tyce więc różnica pomiędzy udziałem 
własnym a franszyzą redukcyjną uległa 
zatarciu. W obu więc przypadkach od-
szkodowanie wypłacone zostaje przez 
ubezpieczyciela w pomniejszonej o sto-
sowane potrącenie wysokości.

Wiedzmy, że polisa nie jest warun-
kiem zawarcia umowy ubezpieczeniowej, 
ponieważ nie przewidują tego żadne prze-
pisy. Brak jej wystawienia i doręczenia 
nie przesądza o niezawarciu umowy.

Warto też wiedzieć, że w sytuacji gdy 
do zawarcia umowy doszło zbyt pochop-
nie i jeżeli umowa ubezpieczenia została 
zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
konsument ma prawo odstąpić od zawar-
tej umowy w ciągu 30 dni. Do takiego od-
stąpienia nie jest potrzebna zgoda zakładu 
ubezpieczeń bowiem po złożeniu oświad-
czeniu w tym zakresie umowa zostaje 
rozwiązana. Nie ma również obowiązku 
podawania uzasadnienia swojej decyzji. 
Dla celów dowodowych najlepiej zrobić 
to wysyłając oświadczenie listem poleco-
nym za zwrotnym potwierdzeniem odbio-
ru na adres ubezpieczyciela.

Trzeba jednak pamiętać, że pozosta-
je obowiązek zapłaty składki za okres, 
w którym umowa obowiązywała – była 
świadczona ochrona ubezpieczeniowa

Opracowanie: Stanisław Gąsior  
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

na podstawie materiału Rzecznika Finan-
sowego www.rf.gov.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
przyjmuje konsumentów w Starostwie 
Powiatowym przy ul. Kochanowskiego 
28, w pokoju nr 15 w dniach:
poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
wtorek, czwartek: godz. 9.00 – 15.30 
e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl
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22 listopada w sali koncertowo – kino-
wej Centrum Kulturalno – Artystycznego 
w Kozienicach w obecności I Zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego Policji z s. 
w Radomiu insp. Marka Świszcza odbyła 
się debata ewaluacyjna pod hasłem „Na-
szym celem jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom miasta Kozienice oraz 
powiatu kozienickiego”. Debata zorgani-
zowana została przez Komendę Powiatową 
Policji w Kozienicach, Starostwo Powiato-
we oraz Urząd Miejski w Kozienicach.

Po przywitaniu zaproszonych gości jako 
pierwszy głos zabrał Komendant Powiato-
wy Policji w Kozienicach mł.insp. Tomasz 
Cybulski, który w swojej wypowiedzi pod-
kreślił, że celem policjantów KPP w Kozie-
nicach jest przede wszystkim zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Ko-
zienice oraz powiatu kozienickiego. Po-
nadto Komendant zwrócił także uwagę, że 
za ogólnopojęte bezpieczeństwo publiczne 
odpowiedzialni są wszyscy, nie tylko poli-
cja, ale także samorządy, instytucje, służby 
oraz wszyscy obywatele. To co najbardziej 
niepokoi mieszkańców naszego powiatu to 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bra-
wurowi kierujący oraz wypadki drogowe. 
Komendant w swojej wypowiedzi przed-
stawił realizację wniosków skierowanych 
przez społeczność powiatu podczas deba-
ty powiatowej, która odbyła się 5 lutego 
2016 r., omówił stan bezpieczeństwa na tere-
nie Kozienic i powiatu kozienickiego, struk-
turę organizacyjną Komendy Powiatowej 
Policji w Kozienicach oraz zmiany organiza-
cyjne, które zostały wprowadzone od sierp-
nia 2016 r. celem zapewnienia najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa obywateli. Wspo-
mniał, że budowa nowego bloku elektrowni 
przełożyła się na większą ilość zdarzeń za-
równo w ruchu drogowym, czyli wypadków 

i kolizji, ale również zdarzeń kryminalnych. 
W tym roku odnotowaliśmy 14 wypadków 
śmiertelnych w tym 6 z udziałem pieszych. 
Jak podkreślił – każdy wypadek na drodze 
to o jeden wypadek za dużo. Często padają 
pytania, czy nie jesteśmy zbyt restrykcyjni? 
Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z po-
tężnym zagrożeniem, dlatego musimy działać 
– powiedział Komendant.

Od pięciu miesięcy w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Kozienicach zmieniła 
się również struktura organizacyjna, zosta-
ły uzupełnione wakaty oraz wprowadzone 
zmiany kadrowe celem usprawnienia orga-
nizacyjnego służby. Komendant poinformo-
wał, że szczególnym nadzorem obejmuje 
pracę funkcjonariuszy służby prewencyj-
nej w szczególności – dzielnicowych jako 
policjantów pierwszego kontaktu, ogniwa 
patrolowo-interwencyjnego oraz ruchu 
drogowego. Zwiększona została ilość poli-
cjantów kierowanych bezpośrednio na ulice 
i reaktywowana służba piesza. Większa 

liczba policjantów przykłada się w sposób 
bezpośredni na poprawę bezpieczeństwa 
i zarazem powoduje mniej pracy dla poli-
cjantów Wydziału Kryminalnego. W dal-
szym ciągu kładziemy nacisk na działania 
profi laktyczne ukierunkowane zarówno 
na najmłodszych, ale również – aktywną 
współpracę z Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku. Szczególną rolę odgrywa dzielnico-
wy jako policjant pierwszego kontaktu, któ-
rego podstawowym zadaniem stało się do-
cieranie do społeczeństwa m.in. sołtysów, 
rad osiedlowych, szkół i innych instytucji.

Następnie Starosta Powiatu Kozieni-
ckiego Andrzej Jung omówił realizację 
wniosku skierowanego do Starostwa, któ-
ry dotyczył stworzenia programu profi -
laktycznego, obejmującego wszystkie in-
stytucje zajmujące się bezpieczeństwem, 
gdzie został przedstawiony Powiatowy 
Program Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 
i Porządku Publicznego, który uchwalono 
Uchwałą nr XX/133/2016 Rady Powiatu 
Kozienickiego w dniu 27 czerwca 2016 r.

Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 
Śmietanka omówił realizację wniosku, 
który dotyczył monitoringu miejskiego. 
Jak podkreślił, co roku na ten cel przezna-
czanych jest kilkadziesiąt tysięcy złotych 
z budżetu gminy. Kolejnym krokiem ma 
być wymiana światłowodów oraz zamon-
towanie nowych kamer.

Podczas debaty zostały przybliżone za-
sady działania aplikacji „Krajowa Mapa Za-
grożeń Bezpieczeństwa” i „Moja Komen-
da”. Wszystkim zebranym zaprezentowano 
w praktyczny sposób zgłaszanie zagrożeń 
za pomocą aplikacji „Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa”, jak również zachęca-

i kolizji, ale również zdarzeń kryminalnych. liczba policjantów przykłada się w sposób 
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Spór o sensowność używania kar,  
a zwłaszcza kar cielesnych, jest tak stary 
jak sama problematyka wychowania. Jed-
ni twierdzą, że tylko kara może nauczyć 
dziecko posłuszeństwa. Inni natomiast stoją 
na stanowisku, że agresja zarówno fizycz-
na, jak i psychiczna nie przynosi żadnego 
rezultatu. Powoduje jedynie upokorzenie  
i bezradność dziecka wobec osoby krzyw-
dzącej, która jest silniejsza, starsza i przede 
wszystkim, która powinna kochać. Efektem 
tej kontrowersyjnej „metody wychowaw-
czej” jest agresja dziecka wobec słabszych 
lub wobec samego siebie. Pewne jest, że 
karanie fizyczne i psychiczne dziecka jest 
bezwzględnie zabronione i sankcjonowane 
przez kodeks karny.

Wychowanie dziecka jest procesem, 
który dzieje się nieustannie. Jest ono rów-
nież wielką sztuką, którą każdy rodzic 
może opanować jeżeli tylko chce. Nagra-
dzanie i karanie jest nieodłączną częścią 
procesu wychowawczego. Każde dziecko 
jest inne i aby móc je wychować, należy 
początkowo je poznać. To co będzie dobrze 
oddziaływało na jedno dziecko na inne nie 
będzie miało najmniejszego wpływu. Naj-
ważniejsze jest aby stosować środki, które 
będą odpowiednio dobrane do niechciane-
go zachowania. Nie za każde przewinienie 
powinna być taka sama kara. Żeby odpo-
wiednio dobrać karę musimy na początku 
dowiedzieć się, co dla naszego dziecka jest 
ważne, co przynosi mu przyjemność i na-
stępnie to odebrać, oczywiście na ustalony 
czas. Dla jednego dziecka karą będzie za-
kaz oglądania telewizji, dla innego zakaz 
korzystania z komputera.

Ludzie zadają pytanie, jak można ka-
rać za coś, czego druga osoba nie rozu-
mie, a dziecko bardzo często nie zdaje 
sobie sprawy z tego, że popełniło błąd 
i nie robi tego bynajmniej naumyślnie. 
Udowodniono, że kary, zwłaszcza gdy  
w rozumieniu dziecka są niesprawiedli-
we, są również nieskuteczne, ponieważ 
mogą powodować bunt i dysonans po-
znawczy. Nagrody silniej motywują dzie-
cko do zmiany, jednak oczywiste jest, że 
nie powinny być zbyt duże i zbyt częste. 
Jeżeli dziecko jest nagradzane za każ-
dym razem słodyczami, zabawkami itp. 
wówczas może chcieć robić coś w celu 
uzyskania nagrody, bez wprowadzania 
zmiany w zachowaniu. Dziecko powinno 
być motywowane wewnętrznie do zmia-
ny zachowania. Powinno samo dojść do 
tego, dlaczego warto robić coś a czegoś 
nie warto. Jeżeli w repertuarze zachowań 
dziecka występują takie, które uważane 
są za niepożądane, wówczas należy do-
trzeć do ich przyczyny, a nie jedynie zała-
godzić je karą lub nagrodą. Należy jednak 
pamiętać, że potwierdzenie złego zacho-
wania dziecka powinno wypłynąć z kilku 
źródeł (od nauczycieli, rodziców, czy też 
specjalisty, takiego jak psycholog). Gdy 
ktoś zakazuje nam czegoś, na przykład 
pod groźbą kary, wówczas tworzy się 
dysonans poznawczy, przesłanka jest ze-
wnętrzna – nie robię czegoś, bo ktoś mi 
karze, ale ja tak nie uważam, tak więc nie 
jest to postanowienie trwałe. Jeżeli jednak 
dziecko zrozumie dlaczego ma czegoś nie 
robić, na przykład wczuje się w rolę po-
szkodowanego, wówczas nie występuje 

dysonans, nie robi 
czegoś bo tego nie 
chce, jest to trwałe postanowienie, które 
utrwala się w zachowaniu.

Jak już wyżej zostało podkreślone na-
grody bardziej motywują do zmiany za-
chowania i bardziej utrwalają owe zmiany. 
Wobec każdego dziecka można zastoso-
wać inny rodzaj nagród, ponieważ każde 
lubi co innego. Na przykład jedne dzie-
ci wolą słodycze, inne oglądanie bajek,  
a jeszcze inne pochwały słowne czy przy-
tulanie. Nagrody powinny być dostosowa-
ne do potrzeb dziecka, ale nie można zapo-
minać o tym, że nie zawsze dziecko może 
dostać to, co chce. Można zastosować sy-
stem dochodzenia do nagrody głównej. Na 
przykład zbierania punktów cząstkowych 
za zachowania pożądane, które doprowa-
dzają do nagrody. Jest to dobra metoda, 
ponieważ nie przyzwyczaja ona dziecka  
i zmusza do intensywnej pracy w celu uzy-
skania czegoś pożądanego.

Niestety w sytuacjach trudnych, kie-
dy mamy do czynienia z agresją, a także 
innymi niepożądanymi zachowaniami, 
zmuszeni jesteśmy niejednokrotnie do 
stosowania takich środków wychowaw-
czego oddziaływania, które raczej karzą, 
niż uczą. Pamiętajmy jednak, że karą 
musi być jakaś dotkliwa dla dziecka kon-
sekwencja, musi być ona współmierna do 
niechcianego zachowania, natychmiasto-
wa i ograniczona w czasie. Jednak zanim 
zaczniemy karać poszukajmy wnikliwie 
przyczyn nieprawidłowego zachowania.

PAULINA CHLEWICKA
Psycholog

no do korzystania z tej mobilnej aplikacji 
w celu wspólnego zarządzania bezpieczeń-
stwem. W trakcie debaty był również czas 
na dyskusję. Głos zabrał Wójt Gminy Mag-
nuszew, sołtysi z gminy Kozienice, którzy 
podziękowali Komendantowi za dotych-
czasową współpracę. Sołtys wsi Łuczynów 
podziękowała za zwiększenie liczby patroli 
w tej miejscowości, co było jednym z wnio-
sków poprzedniej debaty. Prezes Sądu Anna 
Miłosz przedstawiła Mediator, która pod-
kreśliła jak ważne są mediacje w sprawach, 
gdzie dochodzi do sporów. 

Podsumowania debaty ewaluacyjnej 
dokonał I Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji zs. w Radomiu inspektor 

Marek Świszcz, który pochwalił modelową 
współpracę tj. koalicję na rzecz bezpieczeń-
stwa, która zawiązana została w Kozieni-
cach. Zauważył zaangażowanie samorzą-
dów, ale również instytucji powołanych na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa, które przy-
noszą wymierne efekty. Podkreślił również 
pozytywne głosy obywateli, które napłynę-
ły z sali, wysoko ocenił stopień realizacji 
wniosków z poprzedniej debaty, jak i wpro-
wadzone dotychczasowe rozwiązania.

W spotkaniu uczestniczył I Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. 
w Radomiu insp. Marek Świszcz, Starosta 
Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Bur-
mistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietan-

ka, Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice 
Małgorzata Bebelska, Komendant Powiato-
wy Policji w Kozienicach mł. insp. Tomasz 
Cybulski, Prezes Sądu Rejonowego w Ko-
zienicach Anna Miłosz, Zastępca Komen-
danta Państwowej Straży Pożarnej w Kozie-
nicach mł. bryg. Paweł Potucha, policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Kozie-
nicach, Radni Rady Powiatu Kozienickie-
go, Radni Rady Miejskiej w Kozienicach, 
Wójtowie Gmin z Powiatu Kozienickiego, 
Przedstawiciele Komitetów Osiedlowych  
w Kozienicach, Sołtysi, Seniorzy oraz 
mieszkańcy powiatu kozienickiego.

mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA
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23 października 2016 roku piękny jubi-
leusz 100-lecia urodzin obchodził miesz-
kaniec Gminy Garbatka-Letnisko Stefan 
Gnyś. Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą sprawowaną w intencji Czcigod-
nego Jubilata przez ks. Łukasza Boćka 
w Kościele pw. Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Garbatce-Letnisko.

Urodzinowe życzenia i gratulacje złoży-
li również Robert Kowalczyk – Wójt Gmi-
ny Garbatka-Letnisko, Włodzimierz Mazur 
– Przewodniczący Rady Gminy, Teresa 
Fryszkiewicz – Sekretarz Gminy, Beata Ko-
walik – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego, Bolesław Warchoł i Ryszard 
Mazur Prezes i Wiceprezes Koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Po-
litycznych oraz przedstawiciele Placówki 
Terenowej KRUS w Kozienicach – Kie-
rownik Placówki Mirosława Romanowska 
i Małgorzata Kustra. List gratulacyjny od 
Premier Beaty Szydło odczytał pracownik 
Biura Wojewody Mazowieckiego Paweł 
Sagan, który złożył również najserdeczniej-
sze życzenia w imieniu Wojewody Mazo-
wieckiego Zdzisława Sipiery. Zaproszenie 

do wzięcia udziału w uroczystości przyjęli 
również księża: ks. Łukasz Bociek oraz ks. 
Kamil Kowalski. Jak zgodnie twierdzą za-
proszeni na uroczystość goście, Jubilat jest 
w świetnej formie, odznacza się pogodą du-
cha, życzliwością oraz radosnym nastawie-
niem do świata i ludzi.

Już po raz kolejny w Zespole Szkół Sa-
morządowych w Garbatce-Letnisku mie-
liśmy zaszczyt zorganizować dla lokalnej 
społeczności Wieczornicę upamiętniają-
cą Rocznicę Odzyskania Niepodległości 
przez naszą Ojczyznę. Spotkanie honoro-
wym patronatem objął Wójt Gminy Ro-
bert Kowalczyk.

W tym roku koncert odbywał się pod 
hasłem „Niepodległa, niepokorna...”

Narratorzy: dyrektor szkoły Agniesz-
ka Babańca, wicedyrektor Ewelina Pie-
cyk – Kowalska, przedstawicielka Urzę-
du Gminy Beata Kowalik, emerytowana 
nauczycielka Marianna Bernacik oraz 
nauczyciele Aneta Łazuk i Andrzej Ba-
racz przenieśli zebranych w odległe czasy 
historyczne, przypominając  wydarzenia, 
ważne dla narodu polskiego.

Całości dopełniały wiersze wykonane 
przez Monikę Bernacik wraz z Bartoszem 
Bernacikiem, Amelię Hołuj i Kacpra Golę. 
Chór szkolny pod kierownictwem Dariu-
sza Rodakowskiego zachwycał wykona-
niem pięknych pieśni i piosenek w asyście 
morowych żołnierzy: Piotra Nagadowskie-
go, Łukasza Jędrysa, Igora Jędrysa i Pawła 
Gołdy. Gościnny występ naszej absol-
wentki Dominiki Rodakowskiej wzbudził 
zachwyt przybyłych gości. Wzruszeń do-
starczył też zespół muzyczny w składzie: 

wokal: Dominika Rodakowska, gitara: 
Katarzyna Orłowska, Daria Iwanowska, 
Angelika Jezuita, Magda Walczak, gita-
ra basowa: Maria Szewczyk, akordeon: 
Jakub Zawadzak, wiolonczela: Gabriela 
Grabowska, skrzypce: Malwina Skoczy-
las, fl et poprzeczny: Agata Wdowiak, pia-
nino: Antoni Gnyś, perkusja Jan Kubiak. 
Niezwykle ważną rolę odegrały: sceno-
grafi a przygotowana przez Renatę Strzał-
kowską-Jędrasek i Agatę Styczyńską oraz 
oprawa multimedialna Moniki Rodakow-

Panu Stefanowi z okazji 100. roczni-
cy urodzin składamy serdeczne gratulacje 
i życzymy długich laty życia w jak najlep-
szej kondycji, wielu jubileuszy, pogody 
ducha, pomyślności oraz radości w oto-
czeniu bliskich i życzliwych osób.

BEATA KOWALIK

skiej. Tegoroczny spektakl został przygo-
towany przez Agnieszkę Rygiel, Monikę 
Bernacik, Bernadetę Basaj i Izabelę Glu-
zę. Blask świec, słodki poczęstunek oraz 
piosenki i wiersze minionych czasów stały 
się inspiracją do mnóstwa wrażeń i emo-
cji. Wielu z nas łza zakręciła się w oku, że 
dzięki ofi erze naszych przodków, możemy 
celebrować 98. rocznicę odzyskania nie-
podległości w wolnej Polsce.

MONIKA BERNACIK
AGNIESZKA RYGIEL

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Z przyjemnością informujemy o ko-
lejnych już, przyznanych Gminie Garbat-
ka-Letnisko dodatkowych funduszach. 
Po budowie infrastruktury sportowej na 
obszarze Gminy oraz rozbudowie syste-
mu sieci kanalizacji sanitarnej, przyszła 
pora na modernizację kolejnych lokal-
nych dróg. Gmina uzyskała dotację na 
realizację zadania pn. „Przebudowa 
drogi gminnej w Garbatce-Zbyczyn” 
ze środków związanych z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych.

Przedmiotowa inwestycja polegała 
na przebudowie drogi gminnej – położo-
nej w miejscowości Garbatka-Zbyczyn. 
Całkowita długość ww. odcinka wynosi 
380,00 mb. Przebudowany odcinek posia-
da nawierzchnię bitumiczną. Stanowi on 
istotny łącznik ze względu na codzienny 
dojazd mieszkańców Garbatki-Zbyczyn. 
Poprzedni stan w/w odcinka (nawierzch-
nia gruntowa) nie tylko utrudniał sam 
dojazd do wielu domostw, ale również 
ograniczał możliwość zastosowania no-

11 listopada to dzień, w którym obcho-
dzimy Narodowe Święto Niepodległości 
i tym samym dajemy wyraz naszej miłości 
do ziemi ojczystej i pamięci o przodkach 
– bohaterach, którym zawdzięczamy wol-
ność, poczucie dumy narodowej oraz moż-
liwość pielęgnowania polskich tradycji.

Należy pamiętać że 11 listopada 
1918 roku był przełomowym dniem 
w dziejach całej Europy, a szczególnie Polski. 
Ponieważ po 123 latach niewoli narodowej 
i powstańczych zrywów wolnościowych 
nasz kraj wreszcie odzyskał niepodległość. 

Narodowe Święto Niepodległości uro-
czyście obchodzone jest również w Gmi-
nie Garbatka-Letnisko. Obchody rozpo-
częły się Mszą Świętą w Kościele pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Garbatce-Letnisko, gdzie modlono się 
w intencji Ojczyzny. We mszy uczestni-
czyli mieszkańcy oraz poczty sztanda-
rowe. Tak jak w poprzednich latach, tak 
i w tym roku 11 listopada symbolicz-
ne kwiaty pod Mauzoleum Legionistów 
w Żytkowicach złożyli: Przewodniczący 
Rady Gminy Garbatka-Letnisko Wło-
dzimierz Mazur, Sekretarz Gminy Gar-
batka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz oraz 
Kierownik Referatu Organizacyjnego UG 
Marzena Pomarańska. Towarzyszyła im 
młodzież Ośrodka Rehabilitacyjno-Read-
aptacyjnego „KARAN” w Bogucinie.

KINGA KOWALCZYK

woczesnych maszyn rolniczych na przy-
ległych tu polach uprawnych, grożąc ich 
zakopaniem bądź uszkodzeniem podczas 
dojazdu. Niedogodności te przybierały 
na sile szczególnie w okresie wiosennym 
(w okresie roztopów).

Przedsięwzięcie polegające głównie 

na przebudowie nawierzchni z gruntowej 
na asfaltową, poprawiło jakość życia co-
dziennego mieszkańców tej części Gminy 
oraz zapewni sprawniejszy dojazd rolni-
ków do położonych tu pól rolnych. Finał 
inwestycji miał miejsce 31 października

MAGDALENA MARSZAŁEK
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29 października Ochotnicza Straż 
Pożarna w Głowaczowie obchodziła 
Jubileusz 120-lecia działalności. Z tej 
okazji w kościele pw. Św. Wawrzyń-
ca w Głowaczowie została odprawio-
na uroczysta Msza Święta, koncele-
browana przez ks. Jerzego Dziułkę 
– kapelana strażaków z Powiatu Ko-
zienickiego, ks. Zdzisława Kałuziń-
skiego – proboszcza parafii w Głowa-
czowie oraz wikariusza ks. Mariusza 
Przybycienia.

Po Mszy strażacy w asyście Orkie-
stry Dętej OSP w Kozienicach przeszli 
do remizy OSP w Głowaczowie, gdzie 
odbyła się dalsza część uroczystości. 
Wójt Gminy Głowaczów Józef Grze-
gorz Małaśnicki powitał przybyłych 
gości: Posła na Sejm Leszka Rusz-
czyka, Przedstawiciela Wojewody 
Mazowieckiego Pawła Sagana, Rad-
nych Sejmiku Wojewódzkiego Leszka 
Przybytniaka oraz Zbigniewa Gołąb-
ka, Komendanta Miejskiego PSP m.st. 
Warszawy st.bryg. Zbigniewa Szczy-
gła, Komendanta Powiatowego PSP 
w Kozienicach bryg. Krzysztofa Zyz-
ka, Starostę Kozienickiego Andrzeja 
Junga, Wójta Gminy Garbatka-Letni-
sko Roberta Kowalczyka, Przedstawi-
cieli Komendy Głównej i Komendy 
Wojewódzkiej PSP oraz wszystkich 
przybyłych, przyjaciół OSP w Głowa-
czowie.

Następnie druh Stanisław Soboń 
przedstawił najważniejsze fakty z dzia-
łalności OSP w Głowaczowie, której po-
czątki przypadają na 1896 rok.

Uroczystości były wyśmienitą oka-
zją do oficjalnego przekazania Jed-
nostce OSP w Głowaczowie nowego 
średniego wozu bojowego, zakupione-
go ze środków gminy, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Krajowego Sytemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz dzięki wsparciu 
Rady Powiatu Kozienickiego.

Ważnym momentem Jubileuszu 
było wręczenie odznaczeń i medali 
wyróżniającym się druhom zrzeszo-
nym w OSP w Głowaczowie. Jed-
nostka została wyróżniona Medalem 
Okolicznościowym „Pro Masovia” 
– przyznawanym za wybitne zasługi 
oraz całokształt działalności na rzecz 
Województwa Mazowieckiego. Tym 
samym medalem został także odzna-
czony najstarszy strażak w Jednostce 
– Aleksander Kański, który w lutym 
tego roku ukończył 100 lat. 

Pan Aleksander otrzymał także Medal 
Honorowy im. Bolesława Chomicza na-
dawany przez Prezydium Zarządu Głów-
nego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP.

Obchody Jubileuszu 120-lecia OSP 
w Głowaczowie zakończyła zabawa ta-
neczna.

MICHALINA WOLSKA

GMINA GŁOWACZÓW
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11 listopada w Gminie Głowaczów 
miały miejsce obchody 98. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Z tej okazji w kościele pw. Św. 
Wawrzyńca w Głowaczowie, w asyście 
pocztów sztandarowych została odpra-
wiona uroczysta Msza Święta w inten-
cji Ojczyzny. W Liturgii uczestniczyli 
przedstawiciele władz gminnych: Wójt 
Gminy Głowaczów Józef Grzegorz 
Małaśnicki oraz jego Zastępca Krzysz-
tof Postek.

Po Mszy pod pomnikiem Józefa Pił-
sudskiego w Głowaczowie zostały zło-
żone kwiaty oraz zapalone znicze.

MICHALINA WOLSKA

W dniach 21 – 22.11.2016 r. trzech za-
wodników Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Jastrząb Głowaczów (rocznik 
2005/2006) Tomasz Szczepaniak, Maciej 
Słowikowski i Antoni Stępień będzie re-
prezentować Okręgowy Radomski Zwią-
zek Piłki Nożnej na turnieju piłki nożnej 
o Puchar Prezesa Mazowieckiego Związ-
ku Piłki Nożnej w Warszawie.

Po dwóch konsultacjach szkoleniowych, 
które odbyły się w Radomiu pod okiem tre-
nera Jarosława Czupryna i jego asystentów 

nasi zawodnicy zostali wybrani z bardzo 
dużej grupy piłkarzy do reprezentacji, która 
składa się tylko z czternastu zawodników. 
Jest to duże wyróżnienie dla chłopców, ale 
także promocja dla klubu i Gminy Głowa-
czów. Drużyna rocznika 2005/2006 bierze 
udział w rozgrywkach I ligi radomskiej, 
gdzie w/w zawodnicy grają czołowe role. 
Zespół prowadzony przez trenera Piotra 
Bolka spisuje się bardzo dobrze zajmując 
na koniec rundy czwarte miejsce. Wszyscy 
zawodnicy systematycznie trenują już po-

31 października 2016 roku Zdzi-
sław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, 
zatwierdził wstępną listę rankingową 
wniosków o dofinansowanie zadań 
jednostek samorządu terytorialnego 
w ramach „Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016 – 2019” na rok 2017. 
Gminy z terenu Mazowsza złożyły 

160 wniosków.
Wniosek złożony przez gminę Gło-

waczów zajął 11 miejsce i uplasował 
się najwyżej spośród samorządów 
Ziemi Kozienickiej i prawdopodobnie 
jako jedyny z tego regionu otrzyma 
dotację. 

Naszej gminie zostały przy-
znane środki w wysokości ponad 

562.000,00 zł, czyli 50% kosztów in-
westycji, które zostaną wykorzystane 
na budowę drogi w Leżenicach. Po-
wstanie ok. 800 m drogi oraz chodniki, 
ścieżka rowerowa, przystanek autobu-
sowy i parking. Realizacja inwestycji 
nastąpi w 2017 roku. 

MICHALINA WOLSKA

nad trzy lata, co daje zamierzone efekty.
Warto podkreślić bardzo dobrą współ-

pracę Uczniowskiego Klubu Sportowego 
z Gminą Głowaczów na czele z Wójtem Jó-
zefem Grzegorzem Małaśnickim. Bez tego 
wsparcia takie wyniki byłyby niemożliwe. 
Na słowa uznania zasługuje także Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Gło-
waczów na czele z Krzysztofem Wolskim, 
które wspiera nas w obozach sportowych, 
a także w zakupie sprzętu sportowego.

PIOTR BOLEK
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W niedzielę 30 października na tere-
nie Gminy Gniewoszów przed kościo-
łami odbyła się zbiórka pieniędzy do 
puszek na rzecz chorego Frania. Fra-
nio ma 7 lat. Mieszka wraz z rodzicami 
w Kazimierzu Dolnym i jest uczniem 
klasy pierwszej. Do grudnia 2015 roku 
rozwijał się prawidłowo, tak jak jego 
rówieśnicy. Uwielbia grać w piłkę noż-
ną, choć obecnie z trudem ją dostrzega, 
zabawa z rówieśnikami sprawia Fra-
niowi wielką satysfakcję. Dużo czasu 
spędza wraz z tatą w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym.  

Na początku maja 2016 roku 
w Centrum Zdrowia Dziecka w War-
szawie lekarze zdiagnozowali strasz-
ną genetyczną chorobę ALD – AD-
RENOLEUKODYSTROFIĘ. Jest to 
rzadka choroba genetyczna polegająca 
na występowaniu zaburzeń metabo-
licznych, doprowadzających do nie-
prawidłowych zmian w obrębie istoty 
białej ośrodkowego układu nerwowe-
go i korze nadnerczy. Przebieg cho-
roby, a więc objawy neurologiczne 
i zaburzenia endokrynne są indywidu-
alnie zmienne. Każda osoba z adreno-
leukodystrofią choruje inaczej, co jest 
poważną trudnością w diagnostyce. 
Odpowiednio wczesne rozpoznanie 
warunkuje szybkie wdrożenie leczenia 
i lepsze rokowanie. W Polsce jest to 
w tej chwili choroba nieuleczalna. 
Przedłużyć Franiowi życie i zaha-
mować rozwój choroby może jedy-
nie przeszczep komórek macierzy-
stych. Koszt jednego podania to około 
10 000 zł, Franio miał już 3 zabiegi, 
będzie miał ich jeszcze kilka.

W tą szczytną akcję „Pomoc dla 
Frania” zaangażowali się strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gnie-
woszowa, Wysokiego Koła i Sarnowa. 
Zbiórka przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania zebraliśmy 5.343,50 zł. 
Podziękowania należą się księżom za 
to, że umożliwili nam zbiórkę przed 
kościołami, jak również wsparli ten 
szczytny cel, ale przede wszystkim 
dobrym ludziom za bezinteresowną 
pomoc. To dzięki nim udało się zebrać 
tak dużą kwotę. 31 października cała 
kwota została przekazana na konto 
fundacji z dopiskiem „Pomoc dla Fra-
nia”.

Bóg zapłać wszystkim za pomoc 
i wsparcie.

Osoby, które chciałyby wesprzeć 
finansowo Fundację Oswoić Los 
mogą dokonywać wpłat na nr konta: 

93 1240 2470 1111 0010 3546 8971
KONIECZNIE w tytule przelewu wpi-
sując „DLA FRANKA FERNEZY”, 
Wsparcie dla Fundacji Oswoić Los
LUB

Konto BS KD: 24 8731 0001 0009 0274 
3000 0010
Tytuł: Pomoc dla Franka

ŁUKASZ DZIOSA
Naczelnik OSP Gniewoszów

GMINA GNIEWOSZÓW
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11 listopada 2016 r. W Gminie Gnie-
woszów odbyły się obchody 98. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę, 
w których uczestniczyli mieszkańcy, przed-
stawiciele samorządu, uczniowie oraz na-
uczyciele szkół. W kościele parafi alnym pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Różań-
ca Świętego w Wysokim Kole została odpra-
wiona Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Następnie miała miejsce część artystycz-
na przygotowana przez uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole. Za-
prezentowane zostały pieśni patriotyczne 
oraz wiersze mówiące o umiłowaniu Ojczy-
zny, odwołujące się do naszych korzeni. 

Ostatnim punktem obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości był przemarsz 
na cmentarz wojenny w Wysokim Kole, 
gdzie głos zabrał Wójt Gminy. W swoim 
wystąpieniu podkreślił, jak ważna jest pa-
mięć o wszystkich, którzy oddali życie za 
Ojczyznę oraz nasza postawa patriotyczna 
i postawa przyszłych pokoleń. Następnie 
zostały złożone kwiaty na grobach pole-
głych żołnierzy.

Z tego miejsca chcieliśmy serdecznie po-
dziękować wszystkim, którzy wzięli udział 
w organizacji uroczystości patriotycznej 
w naszej Gminie, a w szczególności Przed-
stawicielom Jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Gniewoszowie, Wysokim 
Kole oraz w Sarnowie, Komisariatu Policji 
w Gniewoszowie, Dyrekcji Szkół oraz ucz-
niom, którzy w tak piękny sposób zamanife-
stowali patriotyzm i miłość do Ojczyzny.

AGNIESZKA KONIECZNA

27 października 2016 r. członkowie 
Klubu Seniora „Zawsze Aktywni” oraz 
uczniowie Liceum Lotniczego w Dębli-
nie wzięli udział w Biesiadzie Literackiej 
pod hasłem Jesień, jesień ach to Ty..., któ-
ra odbyła się w Filii Masów – Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dęblinie.

Wśród pięknych jesiennych dekoracji 
uczestnicy wysłuchali wierszy i piosenek 
w wykonaniu przedstawicielek Dyskusyj-
nego Klubu Książki, którego moderator-
ką jest Jadwiga Ochal. Na spotkaniu zo-
stały zaprezentowane wiersze autorstwa 
Jeleny Jasek (Jesień, Pani Jesień) Juliana 
Tuwima (Wspomnienie), Tadeusza Wy-
wrockiego (Jak nie kochać jesieni). Na 
koniec Jadwiga Chmielewska zaśpiewała 
piosenkę o lotnikach.

Po części artystycznej wszyscy obecni 
zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie 
mieli możliwość skosztowania wyśmieni-
tej zupy z dyni.

DANUTA BŁAŻYŃSKA
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21 października uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. 76 Pułku 
Piechoty w Augustowie, Grono Pedago-
giczne na czele z dyrektorem Sławomi-
rem  Madejem oraz pracownicy szkoły, 
uczcili pamięć Wielkiego Świętego Po-
laka – Jana Pawła II. Na uroczystość 
przybył ks. Kanonik Czesław Brudek 
– proboszcz parafii pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Bożem.

Uczniowie klasy V i VI pod kie-
runkiem katechetki Agnieszki Sołty-
kiewicz zaprezentowali piękny pro-
gram artystyczny oparty na tekstach 
św. Jana Pawła II oraz Jego twórczo-
ści poetyckiej z czasów, kiedy jeszcze 
nie był papieżem. Mogliśmy usłyszeć 
fragmenty tekstów z Tryptyku Rzym-
skiego, wzruszający wiersz Do sosny 
polskiej, wiersz Kiedy myślę Ojczyzna, 
a także fragmenty Testamentu Jana 
Pawła II. Występ przeplatały piosen-
ki religijne oraz odtworzone nagrania 
przemówień Jana Pawła II z wizyty 
w Polsce. Uczniowie wprowadzi-
li nas w nastrój ciszy i refleksji, 
a także dostarczyli wielu wzruszeń. 
Takie spotkania nie tylko przypomi-
nają i przybliżają  nam postać świę-
tego Jana Pawła II, ale także jednoczą 

nas i uwrażliwiają na piękno poezji. 
Podsumowaniem obchodów poświę-
conych świętemu Janowi Pawłowi II 
był różaniec odmówiony w kościele 
22 października, w dzień liturgiczne-
go Wspomnienia św. Jana Pawła II, 
na który zaprosił wszystkich ksiądz 
kanonik Czesław Brudek. Ksiądz 
proboszcz przypomniał wszystkim 
zebranym, że Kamień Węgielny pod 
budowę kościoła w Bożem został oso-
biście poświęcony przez Jana Pawła 
II podczas Jego wizyty w Polsce na 

27 października w Publicznym Przed-
szkolu przy Zespole Szkół w Grabowie 
nad Pilicą odbyła się uroczystość paso-
wania dzieci 3, 4 i 5-letnich na przed-
szkolaków. 76 dzieci od tygodni przy-
gotowywało wierszyki i piosenki do 
wspólnego występu. Wszyscy złożyli przy-
sięgę, a następnie zostali pasowani przez 
Dyrektor na przedszkolaka Publicznego 
Przedszkola w Grabowie nad Pilicą.

Wśród zgromadzonych gości byli Wójt 
Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz 
Strzelczyk, Proboszcz Parafi i pw. Świętej 
Trójcy ks. Jan Pękacz, wikariusz ks. Pa-
weł Laskowski, Dyrektor Zespołu Szkół 
w Grabowie nad Pilicą Edyta Lusarczyk, 
Wicedyrektor Agnieszka Durajczyk, na-
uczyciele i rodzice, którzy z dumą oglą-
dali swoje pociechy.

By dłużej zapamiętać tę uroczystość, 
każde dziecko otrzymało dyplom paso-
wania na przedszkolaka oraz zabawkę 
i słodkości od Wójta. Każda grupa została 
upamiętniona na wspólnym, grupowym 
zdjęciu w pamiątkowych czapeczkach.

Dzień Pasowania był miłym i rados-
nym dniem dla każdego przedszkolaka. 
Wszyscy pięknie i dzielnie się zaprezen-

towali. Dzień ten na długo pozostanie 
w naszej w pamięci.

PAULINA ZWIERZCHOWSKA

nas i uwrażliwiają na piękno poezji. Błoniach Krakowskich. Ksiądz pro-
boszcz obdarował również występują-
cych pamiątkowymi książkami o Janie 
Pawle II.

Na koniec dyrektor podziękował 
wszystkim zebranym oraz podzielił 
się swoimi osobistymi przeżyciami ze 
spotkań z Ojcem Świętym w Polsce. 
Uroczystość zakończyła się wspólnym 
odśpiewaniem ulubionej pieśni święte-
go Jana Pawła II – „Barki”

AGNIESZKA SOŁTYKIEWICZ

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Od 22.09.2016 r. do 31.08.2017 r. w gmi-
nie Grabów nad Pilicą realizowany jest projekt 
,,Z nurtem wiedzy” współfi nansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego, 
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju 
Regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i roz-
wój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 
„Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawo-
dowych)”. Obejmuje on wsparciem uczniów 
uczęszczających do: Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Grabowie nad Pilicą, Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Augustowie i Pub-
licznego Gimnazjum w Grabowie nad Pilicą.

Głównym celem projektu jest rozwój 
i zdobycie kompetencji kluczowych oraz 
właściwych postaw i umiejętności nie-
zbędnych na rynku pracy oraz zasadnicze 
podniesienie jakości procesu kształcenia 
w w/w szkołach.

W ramach projektu uczniowie zostaną ob-
jęci dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi 
wysokiej jakości w okresie szkolnym i wa-
kacyjnym, co pozwoli rozwinąć kompeten-
cje kluczowe, umiejętności na rynku pracy. 
Zaplanowano zajęcia z zakresu matematyki 
(nastawione na rozwiązywanie problemów 
matematycznych, naukę logicznego myśle-
nia), języka angielskiego oraz niemieckiego 
(rozwój umiejętności komunikacji w języku 
obcym), zajęcia przyrodniczo – ekologiczne 
z wykorzystaniem metody eksperymentu, 
zajęcia pod hasłem Kraina LEGO/ROBO-
LAB z wykorzystaniem klocków LEGO, 
programowanie z elementami matematyki 
oraz edukacyjne gry planszowe – związane 
z przedsiębiorczością i matematyką. W ra-
mach projektu edukacyjnego grupa uczniów 
przygotuje przedstawienie na rzecz społecz-

ności szkolnej. W czerwcu 2017 r. przewi-
dziano również Festiwal Nauki oraz wyciecz-
kę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
W okresie wakacyjnym zakwalifi kowani 
uczniowie będą uczestniczyć w Półkoloniach 
„Mały odkrywca/ szalony naukowiec”.

Wsparciem objęci zostaną również na-
uczyciele zaangażowani w realizację pro-
jektu w postaci szkoleń z zakresu przepro-
wadzania zajęć metodą eksperymentu oraz 
tworzenia gier komputerowych z wykorzy-
staniem matematyki. Ma to przyczynić się 
do zmiany sposobu prowadzenia zajęć, indy-
widualnego podejścia do ucznia, szczególnie 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wszystkie szkoły zostaną doposażo-
ne w pomoce dydaktyczne do pracowni 
przyrodniczych i matematycznych oraz 
w sprzęt Technologii Informacyjno-Komu-
nikacyjnych. Tak nowoczesne pracownie 
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dadzą możliwość zmiany sposobu realiza-
cji zajęć na bardziej praktyczny, przez co 
wpłyną pozytywnie na sposób prowadzenia 
zajęć oraz kształtowanie i rozwijanie kom-
petencji uczniów w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych i matematycznych.

Realizacja projektu podniesie efek-
tywność nauczania i rozwój umiejętności 
u uczniów. Zwiększy się atrakcyjność lekcji 
z przedmiotów ścisłych, zmieni się sposób 
prowadzenia lekcji przez nauczycieli, dając 
im nowe możliwości do pracy z uczniem 
oparte na metodzie eksperymentu. Powyż-
sze czynniki podniosą motywację uczniów 
do nauki, ich aspiracje edukacyjne, a co naj-
bardziej pożądane wzrośnie efektywność 
i atrakcyjność nauczania.

URSZULA STRZAŁKOWSKA
EDYTA LUSARCZYK
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23 października w Centrum Kultu-
ralno-Artystycznym w Kozienicach było 
głośno i bardzo wesoło. Okazją do świę-
towania były pierwsze urodziny obiektu 
i działającego w jego ramach kina KDK.

Centrum Kulturalno-Artystyczne w Ko-
zienicach otwarto 7 października 2015 roku. 
Swoją siedzibę znalazły tu: Kozienicki Dom 
Kultury im. B. Klimczuka, Mediateka – fi lia 
nr 8 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice 
oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozieni-
cach. Kilkanaście dni po uroczystym otwar-
ciu centrum, 23 października, w obiekcie 
ruszyło kino działające w strukturach Ko-
zienickiego Domu Kultury. Dokładnie rok 
później w budynku zorganizowano szereg 
imprez z okazji pierwszych urodzin obiektu 
i mieszczącego się w nim kina. Szereg atrak-
cji przygotowano dla najmłodszych. Było 
malowanie twarzy i balonów, karaoke, róż-
nego rodzaju konkursy i gry sprawnościo-
we. Dzieci do wspólnej zabawy zapraszali 
zarówno instruktorzy KDK, jak i clowny. 
Dużym zainteresowaniem najmłodszych 
cieszyły się zabawy retro. Były metalowe 
obręcze do toczenia, kółko i krzyżyk zrobio-
ne z kamieni, drewniane klocki do zabawy, 
guma do skakania czy kapsle.
– Te retro zabawy sprawiają wiele radości 

dzieciom. Na początku nie bardzo wie-
dzą jak się w nie gra, ale gdy wytłumaczy 
im się reguły każdej z gier, nie mogą się 
od nich oderwać – podkreślała Monika 
Tokarczyk, występująca w roli clowna.
Lubiący śpiewać mogli wziąć udział 

w karaoke. Dobrze wygimnastykowani 
z chęcią grali w grę twister, były też klocki 
Jenga i Bamp. Przygotowano także nie-
spodzianki dla miłośników tabletów i gier 
planszowych. Ponadto przygotowano stoi-
ska, przy których wykonywano brokatowe 

tatuaże i malowano twarze. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się fotobudka, dzięki 
której można było sobie zrobić pamiątko-
we zdjęcia w  niecodziennej stylizacji. Po-
nadto była wystawa retro komputerów.
– Wszystkie prezentowane komputery są 

sprawne i można na nich grać w różne 
gry – tłumaczył Przemysław Wrona z 
Fundacji Promocji Retroinformatyki 
„Dawne Gry i Komputery”. 
Dla lubiących działać strategiczne, przy-

gotowano stoiska z różnymi grami plan-
szowymi. Tego dnia zarówno dzieci, jak 
i dorośli, mieli także okazję poznać tajniki 
animacji poklatkowej. Uczestnicy warszta-
tów wykonywali różne przedmioty z pla-
steliny, które później na ekranie ożywały. 
W ramach urodzin zorganizowano też pora-
nek teatralny adresowany do najmłodszych. 
Specjalnie na tę okazję aktorzy z krakow-
skiego teatru „Kanon”, przygotowali przed-
stawienie zatytułowane „Jesień na Polanie”. 

Urodziny nie byłyby udane, gdyby nie ży-
czenia od uczestników imprezy. Te przeka-
zywać można było za pośrednictwem dzia-
łającej w KDK Telewizji Lokalnej „Kroniki 
Kozienickiej”. Podczas pierwszych urodzin 
CKA i kina KDK nie mogło zabraknąć też 
tortu. Zanim poczęstowano nim zgroma-
dzonych, kilka słów na temat uroczystych 
obchodów powiedziała zarządzająca obiek-
tem, dyrektor KDK Elwira Kozłowska.
– Obchodzimy roczek CKA i kina, dlatego 

też ta uroczystość głównie skierowana 
jest do dzieci. Kolejne obchody będą 
miały już nieco inną formę. Postaramy 
się, aby były równie wesołe i atrakcyjne. 
Były też nagrody dla laureatów konkur-

su plastycznego nawiązującego do pierw-
szych urodzin CKA i kina. W kinie tego 
dnia też się dużo działo. Przygotowano 
specjalne seanse dla dzieci i dla dorosłych 
oraz konkursy z nagrodami. Urodziny za-
kończono muzycznie i nastrojowo. W sali 
kameralnej przed zgromadzoną publicz-
nością wystąpiła Orkiestra Kameralna 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach 
składająca się z uczniów, absolwentów 
i nauczycieli tejże szkoły. W repertuarze 
muzyków znalazły się dobrze wszystkim 
znane utworu klasyczne i współczesne.

Organizatorami obchodów pierwszych 
urodzin Centrum Kulturalno-Artystycz-
nego w Kozienicach 

oraz kina KDK byli Kozienicki Dom 
Kultury im. Bogusława Klimczuka, Bi-
blioteka Publiczna Gminy Kozienice 
– Filia nr 8 „Mediateka” oraz Szkoła Mu-
zyczna I stopnia w Kozienicach.

Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka

GMINA KOZIENICE
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Gmina Kozienice ma na swym 
koncie kolejną nagrodę tym razem 
jest to tytuł „Samorządowego Me-
cenasa Polskiej Sztuki”. Została ona 
wręczona w Warszawie, w niedzielę, 
13 listopada podczas Polskiego Fe-
stiwalu Sztuki „Orzeł 2016”. Jest to 
wyróżnienie dla samorządów teryto-
rialnych, które w sposób szczególny 
dbają o rozwój i promocję polskiej 
kultury i sztuki, podtrzymują i kul-
tywują polską tradycję. W imieniu 
Burmistrza Gminy Kozienice To-
masza Śmietanki statuetkę odebrała 
Dyrektor Kozienickiego Domu Kul-
tury Elwira Kozłowska.  

W dniach 12 i 13 listopada w Cen-
trum EXPO w Warszawie odbywał się 
Polski Festiwal Sztuki „Orzeł 2016”. 
Promuje on szeroko pojętą kulturę 
i sztukę polską, młodych artystów, 
a także angażuje się w ciekawe pro-
jekty. O tytuł „Samorządowego Me-
cenasa Polskiej Sztuki” rywalizowało 
kilkadziesiąt gmin z całej Polski, nato-
miast otrzymały go jedynie trzy z nich, 
w tym Gmina Kozienice.

W wydarzeniu uczestniczyła tak-

że delegacja kozienickich twórców 
z grupy Vena działającej w Kozieni-
ckim Domu Kultury. Byli to: Władysła-
wa Barbara Drachal, Maria Podsiadła, 
Zbigniew Kurasiewicz oraz opiekunka 
grupy, plastyk KDK Agnieszka Bień-
kowska. Prezentowali oni rękodzieło 
na stoisku naszej gminy, promując tym 

samym Ziemię Kozienicką i tradycję 
naszego regionu. Ponadto, wielu cieka-
wych informacji o Kozienicach udzie-
lała odwiedzającym festiwal Marlena 
Zielińska z Punktu Informacji Tury-
stycznej KDK.

Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka

REDAKTOR PRZEPROSIŁ 
BURMISTRZA I GMINĘ KOZIENICE

Na mocy ugody sądowej zawartej przed Sądem Okręgowym w Radomiu wydawca i redaktor naczelny lokalnego 
czasopisma wyraził ubolewanie za naruszenie dóbr osobistych Gminy Kozienice i burmistrza Tomasza Śmietanki opub-
likowanymi artykułami prasowymi w „Tygodniku OKO” pod tytułem: „Kozienicki złoty interes. Tu na razie jest ścier-
nisko” (wydanie numer 296/16 z dnia 28 maja 2015 r.) oraz „Uderz w stół…” (wydanie numer 298/18 z dnia 25 czerwca 
2015 r.).

Publikacje – autorstwa osoby o pseudonimie Jan Twardowski – poświęcone kwestiom zmian Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozienice „opatrzone” grafi ką sugerującą czynności korupcyjne gminy i jej 
organów przy tychże działaniach spowodowały, iż sprawą – z powództwa Gminy Kozienice i burmistrza Tomasza Śmietanki 
– zajął się sąd.

Finał sprawy miał miejsce 26 października br. Poza wyrazami ubolewania za naruszenie dóbr osobistych burmistrza 
Tomasza Śmietanki oraz Gminy Kozienice i przeprosinami za użytą przy artykule grafi ką, wydawca i redaktor naczel-
ny lokalnego czasopisma zobowiązał się do publikacji stosownego oświadczenia w swoim czasopiśmie (w jego wersji 
papierowej), jak i na stronie internetowej (www.tygodnikoko.pl ) oraz zobowiązał się wpłacić ustaloną kwotę na cele 
społeczne.

Komentarz burmistrza Tomasza Śmietanki:
W ciągu mojej ponad osiemnastoletniej pracy na stanowisku burmistrza Gminy Kozienice to była pierwsza sprawa którą 

skierowałem do sądu. Oczywiście niejednokrotnie spotykałem się z bezpodstawnymi oskarżeniami i upokorzeniami. Starałem 
się reagować na nie poprzez dialog, podpierając się rzeczowymi argumentami. Jednakże w tym konkretnym wypadku – wobec 
wyraźnej sugestii działań korupcyjnych – podjąłem decyzję, aby to sąd orzekł, jaka jest prawda. I tak się faktycznie stało. Jestem 
zadowolony z zakończenia tej sprawy i treści ugody sądowej.
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Mieszkańcy Gminy Magnuszew, tak 
jak wszyscy Polacy świętowali 98. rocz-
nicę odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Obchody święta w naszej gminie 
rozłożone były na dwa dni. 10 listopada 
2016 r. w Centrum Kultury i Tradycji 
Historycznej w Skansenie Bojowym 
w Mniszewie odbył się koncert fi nałowy 
II Gminnego Przeglądu Piosenki i Pieśni 
Patriotycznej. Organizatorem Przeglądu 
była Gminna Biblioteka Publiczna-Cen-
trum Kultury w Magnuszewie a Patronem 
Honorowym Wójt Gminy Magnuszew. 

Uczestnikami Przeglądu byli ucz-
niowie czterech placówek oświatowych 
z terenu gminy Magnuszew: ZSiPO 
w Magnuszewie, PSP w Chmielewie, PSP 
w Przydworzycach oraz PSP w Roznisze-
wie. Zainteresowanie tym wydarzeniem 
było wyjątkowe. Łącznie w koncercie fi -
nałowym wystąpiło 93 uczniów.

Przedszkolaki, uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjaliści występowali 
w zespołach i solo. Wszyscy bardzo am-
bitnie podeszli do tematu i sięgnęli po 
nowy, nieznany repertuar, co zaowoco-
wało różnorodnością i bardzo wysokim 
poziomem wykonania prezentowanych 
utworów. Słuchacze, przybyli na to wyda-
rzenie, mogli wysłuchać zarówno starych, 
znanych żołnierskich pieśni, jak również 
utworów patriotycznych z lat osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku i współczesnych 
piosenek. 

Patriotycznie udekorowana sala muze-
um, galowe stroje oraz powaga i przejęcie 
młodych artystów, tworzyły podniosłą 
atmosferę wydarzenia. Dodatkowo uro-
czystość uświetnił swoim gościnnym wy-

stępem zespół Melodia, prezentując wią-
zankę  żołnierskich utworów. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym odśpiewaniem 
Roty przez wszystkich zebranych.

Bardzo cieszy nas duże zainteresowa-
nie tą inicjatywą, zarówno uczestników, 
jak i mieszkańców, którzy przyszli wysłu-
chać koncertu. Jego celem jest populary-
zacja twórczości  muzyczno – literackiej 
o tematyce patriotycznej, która uczy 
młodych obywateli patriotyzmu, posza-
nowania polskiej historii i kultywowania 
polskich tradycji. Od najmłodszych lat  
kształtuje w nich poczucie przynależno-
ści do naszego narodu i ziemi ojczystej, 
a także wyrabia nawyk świętowania rocz-

nic i świąt narodowych.
Wszystkim uczestnikom i ich opie-

kunom – nauczycielom składamy gorą-
ce podziękowania za wysiłek włożony 
w przygotowanie do występów i już teraz 
zapraszamy do udziału w przyszłorocz-
nym III Przeglądzie. 

W Narodowe Święto Niepodległości 
– 11 listopada mieszkańcy gminy oraz 
poczty sztandarowe Gminy Magnuszew 
i szkół z jej terenu, zebrali się na Mszy 
Świętej w intencji Ojczyzny, która zo-
stała odprawiona w kościele parafi alnym 
w Magnuszewie. Liturgię wzbogaci-
ły pieśni patriotyczne wykonane przez 
uczennice Publicznego Gimnazjum 
w Magnuszewie: Aleksandrę Lach, Alek-
sandrę Kozłowską i Natalię Szczudlińską.

Po zakończonej mszy świętej wszy-
scy zgromadzeni przeszli w procesji na 
cmentarz parafi alny, gdzie w kwaterze 
poległych żołnierzy ksiądz proboszcz 
Szczepan Iskra, ksiądz kanonik Florian 
Rafałowski i wszyscy uczestnicy uroczy-
stości odmówili modlitwę za poległych, 
a następnie delegacje, oddając hołd pole-
głym za ojczyznę, złożyły kwiaty przed 
Pomnikiem Orła. 

Wójt Gminy Magnuszew Marek Dra-
pała w krótkim przemówieniu przypo-
mniał, jak ważna, zwłaszcza dla ludzi 
młodych, jest świadomość tożsamości na-
rodowej, poszanowanie historii i symboli 
narodowych oraz pamięć o bohaterach, 
którzy oddali życie za wolność naszej 
Ojczyzny. 

ELŻBIETA WACHNIK

GMINA MAGNUSZEW
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Można bez wąt-
pienia stwierdzić, 
że kończący się 
Rok Miłosierdzia 
Bożego ze słowa-

mi „Nie lękajcie się!” w Parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie 
był wyjątkowy. Towarzyszyły tym 
obchodom historyczne uroczystości, 
między innymi obchody 1050-lecia 
Chrztu Polski z uroczystym koncertem 
Filharmonii Narodowej, Światowe Dni 
Młodzieży wraz z pielgrzymką do Czę-
stochowy i spotkaniem modlitewnym 
z Ojcem Świętym Franciszkiem, gosz-
czącym w naszej ojczyźnie. Towarzy-
szyła nam również pamięć o Papieżu, 
Wielkim Polaku Świętym Janie Pawle 
II w 70. rocznicę święceń kapłańskich 
obchodzonych 1 listopada br.

W celu upamiętnienia postaci Pa-
pieża Polaka, kontynuacji dziedzictwa 
myśli i czynów, jakie po sobie pozosta-

wił, zorganizowana została uroczystość 
poświęcenia obrazu św. Jana Pawła II 
ofiarowanego parafii magnuszewskiej 
przez pielgrzymów: Józefa Olszew-
skiego i Marka Drapałę. Uroczystość 
odbyła się podczas mszy świętej w nie-
dzielę 13 listopada, w trakcie której Ks. 
Proboszcz Szczepan Iskra dokonał ce-
remonii poświęcenia obrazu z wizerun-
kiem Ojca Świętego, którego korzenie 
rodzinne ze strony Matki Papieża – ro-
dziny Kaczorowskich łączą się ściśle 
z historią magnuszewskiego kościoła.

Pamięć o świętym Papieżu towarzy-
szy nam stale i pomaga lepiej odpowia-
dać na nowe sytuacje i potrzeby Koś-
cioła. Dla parafii w Magnuszewie ten 
obraz ma szczególne znaczenie i jest 
niezwykłym znakiem pamięci i wiary. 
Można powiedzieć, że zapisana została 
w annałach historii parafii nowa chlub-
na karta poświęcona Naszemu Papie-
żowi ze słowami – To tu się zaczęło.

21 października 2016 r. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej – Centrum Kul-
tury w Magnuszewie odbyły się „War-
sztaty robienia czekolady”. Warsztaty 
zostały zorganizowane przy współpra-
cy z Lokalną Grupą Działania „Pusz-
cza Kozienicka”, a przeprowadził je  
Wojciech Turek z Warki – z zawodu 
technolog żywienia, a z zamiłowania 
miłośnik czekolady.

Prowadzący rozpoczął zajęcia od 
prezentacji, w czasie której uczestni-
cy mogli zapoznać się podstawowymi 
faktami na temat uprawy kakaowca, 
zbierania ziaren oraz produkcji czeko-
lady. Dzieci i dorośli, którzy uczest-
niczyli w warsztatach mogli obejrzeć, 
dotknąć i powąchać prawdziwych 
owoców drzewa kakaowego. Wszyscy 
zebrani dostali też na pamiątkę wysu-
szone ziarna kakaowca. Mogliśmy też 
porównać proszek kakaowy uzyskiwa-
ny z różnych odmian kakaowca, róż-
niący się barwą.

Po części teoretycznej przyszła ko-
lej na część praktyczną. Dzieci zgro-
madzone na spotkaniu z prawdziwym 
entuzjazmem przystąpiły do wykony-
wania własnych czekolad. Z pośród 
różnorodnych dostępnych dodatków 
(między innymi: orzechy, migdały całe 
oraz w płatkach, rodzynki, suszona 
żurawina) wybierały swoje ulubione 

i sowicie okraszały nimi słodkie tab-
liczki. Na zakończenie warsztatów 
każdy mógł zabrać do domu włas-
noręcznie wykonaną i zapakowaną 
w ozdobny papier i wstążkę czekoladę.

Dziękujemy Irenie Bielawskiej Pre-
zes Lokalnej Grupy Działania „Pusz-
cza Kozienicka” za to ciekawe spotka-
nie. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie 

wspólne warsztaty przygotowane ra-
zem ze Stowarzyszeniem i jeszcze 
wielokrotnie będziemy działać jako 
partnerzy na rzecz rozwoju lokalnej 
społeczności.

EDYTA STALUSZKA

Informacja własna
Urzędu Gminy Magnuszew
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Przygotowania do obchodów 73. rocz-
nicy pacyfi kacji Kępic trwały kilka miesię-
cy. Data uroczystości została wyznaczona 
na 23 października. Obchody rozpoczęły 
się mszą świętą w zabytkowym koście-
le pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie. 
W uroczystości udział wzięli: wójt gminy 
Sieciechów, radni, społeczność szkolna, 
poczty sztandarowe m.in. poczet sztandaro-
wy Sił Powietrznych z Dęblina, organizacje 
kombatanckie, Kozienickie Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznych, zaproszeni 
goście, mieszkańcy gminy. Po mszy św. 
młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych 
im. Armii Krajowej w Sieciechowie przed-
stawiła montaż słowno-muzyczny, który 
został nagrodzony gromkimi brawami.

Dalsza część uroczystości odbyła się 
przy mogile zbiorowej pomordowanych 
mieszkańców gminy Sieciechów w czasie 
II wojny światowej na cmentarzu parafi al-
nym w Opactwie. Modlitwę w intencji po-
mordowanych i poległych partyzantów od-
mówił ks. Henryk Kowalczyk proboszcz 
parafi i Opactwo. Symbolem pamięci były 
złożone kwiaty. Wartę honorową przy mo-
gile pełnili żołnierze z Kompanii Repre-
zentacyjnej Sił Powietrznych z Dęblina. 
Uroczystość uświetnili również przedsta-
wiciele orkiestry wojskowej z Dęblina.

Kolejna część uroczystości odbyła się 
przy pomniku upamiętniającym pomordo-
wanych żołnierzy BCH i AK w Kępicach. 
Po odegraniu hymnu państwowego, ze-
branych powitał Wójt Gminy Sieciechów 
Marian Zbigniew Czerski. Andrzej Zwolski 
przedstawił tło historyczne wydarzeń z 1943 
roku oraz wyrecytował kilka wierszy patrio-
tycznych. Zwieńczeniem uroczystości będą-
cych hołdem dla bohaterskich mieszkańców 
Kępic oraz niosących pomoc oddziałom 
partyzanckim mieszkańcom gminy Siecie-
chów był Apel Pamięci oraz salwa honorowa 
w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej 
Sił Powietrznych. By uczcić pamięć boha-
terów tamtych dni, przedstawiciele różnych 
środowisk i organizacji złożyli wiązanki 
z biało-czerwonych kwiatów. Byli wśród 
nich: Wójt Gminy Sieciechów Marian Zbi-
gniew Czerski, Zofi a Wójcik Wiceprzewod-
nicząca Rady Gminy Sieciechów, przedsta-
wiciel Burmistrza Gminy Kozienice Jarosław 
Traczyk, delegacja Światowego Związku Ar-
mii Krajowej z Kozienic, delegacja Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych oddział w Dęblinie, Związek Żoł-
nierzy Wojska Polskiego z Dęblina, Związek 
Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskie-
go im. mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala 
z Kozienic, Lucyna Abramczyk córka do-
wódcy oddziału partyzanckiego „Tomasza” 

Józefa Abramczyka, Kozienickie Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, de-
legacje uczniów ze szkół w Sieciechowie, 
Słowikach i Zajezierzu oraz rodziny żołnie-
rzy, partyzantów i pomordowanych podczas 
pacyfi kacji Kępic. Po złożoeniu kwiatów 

sygnalista odegrał „Śpij kolego”.
Na zakończenie wójt gminy podzięko-

wał wszystkim uczestnikom za obecność 
jednocześnie zapraszając na grochówkę.

ELŻBIETA KALBARCZYK

Kompania reprezentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina

Kwiaty składa wójt Gminy Sieciechów

Kwiaty składa Bogdan Bąk z Kępic

GMINA SIECIECHÓW
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Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z ZPO Sie-
ciechów

Warta honorowa przy mogile poległych w czasie II wojny świa-
towej

Uczestnicy uroczystości na cmentarzy parafi alnym w Opactwie Wójt Gminy Sieciechów Marian Zbigniew Czerski

Warta honorowa przy pomniku BCh i AK w Kępicach Kwiaty składa Lucyna Abramczyk córka dowódcy oddziału 
partyzanckiego Józefa Abramczyka

Kwiaty składają Jerzy Abramczyk i Andrzej Zwolski Kwiaty składają przybyłe delegacje
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Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury, jest dofi nansowany 
przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej. 
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za teksty i ogłoszenia na stronach gmin.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Monika Wiraszka
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografi a: Archiwum Wydziału Promocji 

i Kultury Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach

Nakład: 2000 egz.


