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11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – to dzień, podczas którego w całej Polsce odbywają się uroczyste 
obchody upamiętniające odzyskanie niepodległości. Również Starostwo Powiatowe w Kozienicach uczciło pa-
mięć pokoleń polskich patriotów walczących i umierających za naszą Ojczyznę. Msza Święta, uroczysty pochód, 
biało-czerwone kwiaty przy mogiłach poległych oraz koncert patriotyczny – to elementy stanowiące o charakte-
rze obchodów tego święta w Kozienicach.

Jak co roku, kozienickie obchody 
Narodowego Święta Niepodległości 
rozpoczęła Msza Święta w intencji 

Ojczyzny, koncelebrowana w Kościele 
pw. Świętego Krzyża w Kozienicach. 
– Dzisiaj słowo patriotyzm jest przez nas róż-

nie rozumiane (…), ale dla setek tysięcy 
naszych rodaków było sensem życia. 
Przez stulecia przelewali krew w obronie 
Ojczyzny, w obronie tego, co polskie – na-
woływał w homilii ks. Wiesław Janowski.

W hołdzie poległym
Po Mszy Świętej w uroczystym przemar-

szu prowadzonym przez Orkiestrę Dętą OSP 
w Kozienicach oraz około 20 pocztów sztan-
darowych wszyscy zgromadzeni udali się 
na cmentarz parafialny. Po odegraniu hym-
nu państwowego, przy mogiłach poległych 
modlitwę odmówił ks. Tomasz Pastuszka. 
Następnie Leszek Ruszczyk Poseł na Sejm 
RP w swoim wystąpieniu przypomniał, że 
patriotyzm i pamięć o tych, którzy walczyli 
w obronie wolnej Polski wyrażamy przede 
wszystkim naszym codziennym życiem  
i rzetelną pracą.

(...) dla każdego Polaka, naj-
cenniejszą rzeczą jest wolne, su-
werenne, niepodległe Państwo...

– Dziś składamy kwiaty i oddajemy cześć 
tym, którzy poświęcili wszystko dla 
niepodległości Polski, dla naszej wol-
ności – mówił Leszek Ruszczyk.

W imieniu samorządów głos zabrał 
Starosta Powiatu Kozienickiego An-
drzej Jung. Zaznaczył on w swoim wy-
stąpieniu, że niepodległość odzyskana  
w 1918 roku jest wielką zasługą polskich 
żołnierzy oraz ludzi, którzy o Polskę wal-
czyli bez broni – słowem, piórem i pracą.
– To oni budowali przez te wszystkie lata 

poczucie wspólnoty, więź patriotycz-
ną i społeczną. Wiedzieli, tak jak i my 
wiemy, że dla narodu polskiego, dla 
każdego Polaka, najcenniejszą rze-
czą jest wolne, suwerenne, niepodle-
głe Państwo – mówił Andrzej Jung.

Po recytacji wierszy o charakterze pa-
triotycznym w wykonaniu uczniów I LO 
im. Stefana Czarnieckiego, Krzysztof Zając  
z Kozienickiego Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznych odczytał Apel Pa-
mięci. Wzięli w nim udział także uczniowie 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach. Następnie zebrane delegacje 
złożyły kwiaty w hołdzie poległym. 

Kwiaty złożyło 40 delegacji: przed-
stawiciele władz państwowych i samo-
rządowych, organizacji kombatanckich, 

Dokończenie na str. 2
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Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

służb mundurowych, Nadleśnictw, 
zakładów pracy, organizacji związ-
kowych, partii politycznych, szkół  
z terenu powiatu kozienickiego, organiza-
cji pozarządowych i stowarzyszeń.

Tego dnia nie mogło również zabrak-
nąć Roty odegranej przez Orkiestrę Dętą 
OSP w Kozienicach. Uroczystość na 
cmentarzu zakończył wiersz wyrecyto-
wany przez lokalnego patriotę Andrzeja 
Zwolskiego oraz odegranie przez Orkie-
strę wiązanki pieśni żołnierskich.

Patriotyczne granie i śpiewanie
Po oficjalnych uroczystościach w sali 

kameralnej Centrum Kulturalno-Arty-
stycznego w Kozienicach odbył się kon-
cert. Był to już VIII koncert muzyki pol-
skiej w wykonaniu nauczycieli i uczniów 
Szkoły Muzycznej I stopnia. Prowadzący: 
Edyta Zawadzka i Artur Miedziński przy-
bliżyli historię odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wśród utworów, które 
wysłuchała licznie zgromadzona publicz-
ność były m.in. dzieła znanych polskich 
kompozytorów: Henryka Wieniawskie-
go i Fryderyka Chopina. Poszczególne 
prezentacje przeplatane były pieśniami 
wykonywanymi wspólnie przez artystów 
i publiczność. Akompaniował zespół zło-
żony z nauczycieli Szkoły Muzycznej  
I stopnia.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
dziękuje wszystkim za udział w uroczy-
stych obchodach Narodowego Święta 
Niepodległości. Dziękujemy funkcjona-
riuszom Komendy Powiatowej Policji 
oraz Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kozienicach. Dzię-
kujemy także partnerom, którzy włączy-
li się w organizację obchodów: Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża  
w Kozienicach, I Liceum Ogólnokształcą-
cemu im. Stefana Czarnieckiego, Zespo-
łowi Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich, 
Szkole Muzycznej I stopnia w Kozieni-
cach oraz Kozienickiemu Stowarzyszeniu 
Rekonstrukcji Historycznych.

Organizatorem uroczystych obcho-
dów Narodowego Święta Niepodległości 
było Starostwo Powiatowe w Kozieni-
cach przy współpracy z Gminą Kozienice.

MONIKA WIRASZKA

Dokończenie ze str. 1
Wydarzenia
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30 października odbyła się XXXV Sesja 
Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. 
Przed rozpoczęciem obrad Starosta Powia-
tu Kozienickiego Andrzej Jung oraz Prze-
wodniczący Rady Powiatu Kozienickiego 
Włodzimierz Stysiak wręczyli gratulacje na-
uczycielom z placówek oświatowych z tere-
nu powiatu kozienickiego, którzy otrzymali 
Medal Komisji Edukacji Narodowej. Meda-
le w br. przyznane zostały: Markowi Stęp-
niowi z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach, Ewie Malec, Alicji 
Wieczorek i Małgorzacie Kuśmierczyk-Bal-
cerek z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach oraz 
Marzannie Nowak ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. 

Nastąpiło również powitanie st. kpt. 
Kamila Bieńkowskiego, który z dniem  
1 października otrzymał powołanie do pełnie-
nia funkcji Komendanta Powiatowego PSP  
w Kozienicach. Przewodniczący wraz ze 
Starostą podziękowali także Urszuli Kowa-
lik – dotychczasowej Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Arkadiuszowi 
Nowakowskiemu oraz Henrykowi Poź-
dzikowi – dotychczasowemu Dyrektorowi  
i Wicedyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy, którzy odeszli już na emeryturę.

Po rozpoczęciu obrad Radni wysłucha-
li informacji na temat działalności placó-
wek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat oraz informa-
cji na temat realizacji projektów z wyko-
rzystaniem środków pozyskanych z Unii 
Europejskiej. Starosta Powiatu Kozienic-

kiego Andrzej Jung przedstawił uchwałę 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia  
11 września 2017 r. w sprawie opinii  
o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Ko-
zienickiego Informacji o przebiegu wy-
konania budżetu powiatu za I półrocze 
roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, a także o przebiegu 
realizacji planów finansowych SP ZZOZ. 

Ponadto Radni podjęli uchwały  
w sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie po-

wiatu kozienickiego na 2017 r.,
– zmiany do Uchwały Nr XXIX/174/2017 

z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
w Powiecie Kozienickim na 2017 rok.
Radni wysłuchali także sprawozdania 

z weryfikacji oświadczeń majątkowych 
Radnych Rady Powiatu Kozienickiego oraz 
pracowników Powiatu Kozienickiego. 

MONIKA WIRASZKA

8 listopada oddana została do użyt-
ku inwestycja pod nazwą: „Budowa 
chodnika w m. Sieciechów – ul. 11 
Listopada – wzdłuż drogi powiatowej 
1731W Sieciechów – Wola Klasztorna 
– Oleksów – Gniewoszów” na terenie 
gminy Sieciechów.

Przy odbiorze inwestycji obecni 
byli Andrzej Jung Starosta Powia-
tu Kozienickiego, Marian Zbigniew 
Czerski Wójt Gminy Sieciechów, Mar-
cin Łopuszański Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Kozienicach, Ja-
cek Śmietanka Inspektor Nadzoru oraz 
Marcin Jakubczyk przedstawiciel wy-
konawcy P.H.U. Marbruk z Przysuchy.

Komisję odbiorową tworzyli: Sła-
womir Boryczka przewodniczący ko-
misji oraz Beata Krześniak i Marian 
Chmielnicki członkowie komisji.

Koszt wybudowanego chodnika  
o długości 430 mb wyniósł  
99.935,04 zł i współfinansowany zo-

stał ze środków Powiatu Kozienickie-
go oraz Gminy Sieciechów.

SABINA SEMENIUK

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

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

Informacje
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9 listopada oddana została do użytku 
wyremontowana część drogi powiatowej 
nr 1728W Wólka Tyrzyńska – Staszów  
w gminie Kozienice. Długość przebudo-
wanego odcinka to 750 mb. 

Przebudowa polegała na: wykonaniu 
poszerzenia konstrukcji jezdni drogi, wyko-
naniu warstwy wyrównawczej z betonu as-
faltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfal-
towego, utwardzeniu pobocza o szerokości 
1,00 mb, wykonaniu poboczy z mieszanki 
tłuczniowej, stabilizowanej mechanicznie, 
wykonaniu trzech studni chłonnych oraz 
przebudowie istniejącego przepustu o śred-
nicy 60 cm i długości 9,0 mb. 

Przy odbiorze inwestycji obecni byli 
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozie-
nickiego, Grzegorz Wrona Radny Rady 
Miejskiej w Kozienicach, sołtys wsi Sta-
szów, Marcin Łopuszański Dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, 
Sławomir Boryczka Inspektor Nadzoru 
oraz Janusz Krupa przedstawiciel wyko-
nawcy Zakładu Transportowo – Budow-
lanego Krzysztof Wach z Pionek. 

Komisję odbiorową tworzyli pracow-

nicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kozie-
nicach: Sławomir Boryczka przewodniczą-
cy komisji oraz Beata Krześniak i Marian 
Chmielnicki członkowie komisji. 

Koszt inwestycji wyniósł 515.782,60 zł.  
i współfinansowany został ze środków Po-

wiatu Kozienickiego oraz Gminy Kozienice.
SABINA SEMENIUK

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

13 października w I LO w Kozienicach odbyła się uroczysta 
akademia poświęcona Świętu Edukacji Narodowej. Wzięli 

w niej udział uczniowie szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy 
administracji oraz zaproszeni goście, m.in. Janusz Patkowski – 
Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach i nauczyciele – emeryci. Na wstępie 
głos zabrała dyrektor Ewa Malec, która odniosła się do historii 
tego święta, a także do wciąż zmieniającej się rzeczywistości 
polskiego szkolnictwa. Podkreśliła także, iż praca nauczycieli to 
nie tylko powołanie, ale i nieustający wysiłek i zaangażowanie. 
Następnie zostały wręczone nagrody Starosty oraz Dyrektora 
Szkoły nauczycielom i pracownikom administracji za szczególne 
osiągnięcia i zaangażowanie w pracę. Przedstawiciel Samorządu 
Uczniowskiego wraz z życzeniami przekazał na ręce pani dyrek-
tor bukiet kwiatów. Następnie rozpoczęła się część artystyczna 
dedykowana wszystkim pracownikom szkoły, przygotowana 
przez uczniów z klasy: I a, II a, II b, III a.

16 października w Szkole Muzycznej w Radomiu odbyło się 
uroczyste wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodo-

wej. W tym roku z I LO zostały odznaczone Ewa Malec Dy-
rektor oraz Alicja Wieczorek i Małgorzata Kuśmierczyk – Bal-
cerek. Odznaczenie jest przyznawane od 23 czerwca 1923 r. za 
zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jako 
najwyższe odznaczenie resortowe.

18 października w I LO odbył się Europejski Dzień Prze-
ciwko Handlowi Ludźmi. Z tego powodu gościliśmy 

w naszej szkole przedstawicieli Komendy Powiatowej Po-
licji w Kozienicach z zespołu ds. Profilaktyki Społecznej 
Nieletnich i Patologii: Tomasza Mazura oraz Mariusza War-
mijaka.

Funkcjonariusze zapoznali młodzież z ideą kampanii, 
która propaguje świadomość o zjawisku handlu ludźmi, jego 
zasięgu i rozmiarach, a także wskazuje, gdzie można szukać 

Informacje/Wydarzenia
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pomocy w sytuacji zagrożenia. Dzięki temu spotkaniu nasi 
uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat 
tego, jak się ustrzec, by nie zostać ofiarą tego przestępstwa.

21 października odbyły się kolejne zajęcia Klubu Młode-
go Odkrywcy. Tego dnia poznawaliśmy tajniki chemii. 

Najmłodsi uczestnicy warsztatów (6 – latki) zmierzyli się  
z ciekawymi doświadczeniami m.in. kolorowa tęcza, ska-
cząca kukurydza, malowanie obrazków na mleku. Najwięk-
szą radość sprawiła dzieciom zabawa sztucznym kolorowym 
śniegiem, który sami wykonali. Grupa 7 i 8 – latków mogła 
poznać jak zmienia się gęstość wody pod wpływem różnych 
substancji, jak w różnym środowisku odbarwia się roztwór 

wodny KMnO4, ile pasty potrzebuje słoń do umycia zębów  
i jak powstają węże Faraona. Jako ostatnia z doświadczeniami 
chemicznymi zmierzyła się grupa 9 i 10 – latków. Wspólnie 
z licealistami „wywoływali” duchy z butelki, badali magicz-
ny atrament, tworzyli ogród chemiczny i obserwowali, jak 
z roztworu wodnego wodorotlenku sodu i wodorowęglanu 
sodu wydzielają się gazy – wodór i dwutlenek węgla. Dzie-
ci z bardzo dużym zaangażowaniem wykonywały wszystkie 
doświadczenia, uczyły się, a przy tym też fajnie bawiły. Na 
koniec zajęć w każdej grupie wiekowej została rozwiązana 
krzyżówka. Hasło „Lubię chemię” zakończyło ten miły i pe-
łen wrażeń dzień.

Warsztaty chemiczne umożliwiły dzieciom poznanie pod-
stawowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników, rozbudziły 
ciekawość zjawiskami przyrodniczymi poprzez przeprowadza-
nie doświadczeń chemicznych i wzbogaciły słownik dziecięcy 
o nowe pojęcia.

4 listopada 2017 r. odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe  
w ramach Klubu Młodego Odkrywcy, tym razem w pracow-

ni fizycznej naszego liceum. Każda z trzech grup wiekowych 

poznawała tajniki równowagi różnych ciał, w tym własnego. 
Zajęcia miały określony cel, którym było znajdowanie środka 
ciężkości przedmiotów z naszego otoczenia, tj. ołówków, dłu-
gopisów, tekturowych kartoników, sztućców, a także szczotki. 
Podczas zajęć dzieci zaskakiwały, zarówno prowadzącą, jak  
i licealistów, oryginalnością swoich spostrzeżeń i przewidywań 
zjawisk fizycznych. Podejmowanie samodzielnych prób po-
twierdzenia naukowej intuicji stanowiło, mamy nadzieję, dobrą 
zabawę dla badawczego umysłu dzieci. Na koniec każde dziec-
ko otrzymało od licealistów „ruchomą fasolkę”, której zachowa-
nie sprawiało im autentyczną radość.

10 listopada I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach pod patronatem Ko-

zienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach 
podjęło się niezwykłego wyzwania przebiegnięcia 99 okrą-
żeń na stadionie lekkoatletycznym w Kozienicach pod ha-
słem „Jedno okrążenie do 100 – lecia ”. To przedsięwzięcie 
wpisuje się w działania MEN, które rok szkolny 2017/2018 
ogłosiło „Rokiem dla Niepodległej”. W ramach I Biegu Nie-
podległości nauczyciele wraz z młodzieżą w siedmiu szta-
fetach pokonali dystans 39600 m, Dla niektórych było to 
prawdziwe wyzwanie, ale każdy starał się w dobrym tempie 
pokonać dystans. Wyróżniały nas białe i czerwone koszul-
ki oraz radość, że możemy uczestniczyć w tak niezwykłym 
wydarzeniu. Pierwsze okrążenie pokonali nauczyciele z Dy-
rektor Ewą Malec na czele. Kolejne – młodzież biegnąca 
sztafetowo. To była naprawdę super zabawa! Za rok poko-
namy 100 okrążeń.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w wydarze-
niu. Szczególne podziękowania kierujemy do KCRiS za sponso-
rowanie imprezy i udostępnienie obiektów sportowych.

Red. I LO w Kozienicach

Wydarzenia
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32 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich, kształcących się  
w zawodzie technika elektryka oraz tech-
nika żywienia i usług gastronomicznych, 
zakończyło praktyki zawodowe w Portu-
galii. Od 7 do 28 października przebywali 
w campusie Intercultural Association Mo-
bility Friends w Barcelos oraz przez ty-
dzień nad Oceanem Atlantyckim w Povoa 
de Varzim.

Wyjazd ten został sfinansowany przez 
Komisję Europejską w ramach projek-
tu Erasmus+ „Profesjonalizm – do tego 
dążymy na praktykach w Portugalii”. 
Oprócz zajęć na praktykach uczniowie 
mieli zapewniony program kulturalny, 
w ramach którego odwiedzili między in-
nymi Lizbonę, Fatimę, Coimbrę, Porto, 
Valence and Tuy, Bragę, Esposende oraz 
Ponte de Lima.

Udział uczniów w projekcie pozwolił 
im na połączenie realizacji praktyk za-
wodowych przewidzianych programem 
nauczania Technikum z możliwością 
poznania historii i kultury tego piękne-
go kraju, doskonalenia języków obcych, 
zdobywania kompetencji społecznych  
i innych. Kolejna grupa uczniów kozie-

nickich techników zdobędzie nowe do-
świadczenia zawodowe w Portugalii już  
w marcu. Będą to mechanicy i ekono-
miści. Kozienicka placówka realizuje 
projekty zagranicznych praktyk zawo-
dowych już od kilkunastu lat. Przez ten 
okres z możliwości odbycia kształcenia 
za granicą skorzystało kilkuset uczniów 
Zespołu. W poprzednich latach oprócz 

Portugalii kozieniccy uczniowie zdoby-
wali wiedzę praktyczną w Irlandii, Anglii 
oraz RFN. W ramach innych projektów 
europejskich szkoła współpracuje rów-
nież ze szkołami z Francji, Włoch, Wę-
gier, Czech, Niemiec i Austrii.

PAWEŁ BORYCZKA
Zespół Szkół Nr 1

W ubiegłym roku szkolnym 
2016/2017 uczniowie ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Opactwie wzięli udział w ogólno-
polskim konkursie ,,Czas na zdrowie” 
zorganizowanym przez Fundację Ban-
ku Ochrony Środowiska pod honoro-
wym patronatem: Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego 
oraz Rzecznika Praw Dziecka. Główny 
celem konkursu była powszechna edu-
kacja w zakresie zdrowego odżywiania 
i zdrowego stylu życia oraz promocja  
i upowszechnianie wiedzy na temat 
rolnictwa ekologicznego, żywności 
ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej. 
Projekt miał charakter międzyszkolnej 
rywalizacji zespołowej i adresowa-
ny był do uczniów szkół wszystkich 
poziomów tj. podstawowego, gimna-
zjalnego i ponadgimnazjalnego. Kon-
kurs trwał od kwietnia do października  
2017 r. Według zasad udziału w konkur-
sie szkołę mógł reprezentować w pro-
jekcie tylko jeden zespół składający się 
z grupy maksymalnie 10 uczniów i jed-
nego opiekuna (nauczyciela), a w przy-
padku Zespołu Szkół – mógł składać się 
z uczniów różnych szkół. Nasz zespół 

został nazwany ,,Specjalnie Zieloni”, 
w skład którego wchodzili uczniowie 
klas gimnazjalnych i szkoły przyspo-
sabiającej do pracy. Warunkiem uczest-
nictwa w konkursie było internetowe 
zarejestrowanie zespołu w terminie do 
17 kwietnia 2017 r. Realizacja zadań 
podzielona była na dwa etapy: 

Etap 1 – powołanie zespołu, okre-
ślenie zadań każdego członka zespołu; 
opracowanie prezentacji na temat rol-
nictwa ekologicznego i przedstawienie 

jej na forum szkoły wraz z informacją 
o planowanym Festynie; wizyta człon-
ków zespołu konkursowego w gospo-
darstwie rolnym specjalizującym się  
w produkcji ekologicznej (lub sklepie 
z żywnością ekologiczną) i zaprezento-
wanie relacji z wycieczki podczas apelu 
szkolnego; zaplanowanie scenariusza 
Festynu Zdrowia; zaplanowanie promo-
cji Festynu w społeczności lokalnej. 

Etap 2 – realizacja Festynu Zdrowia: 
organizacja pokazu filmów „Śmietnik  

Wydarzenia
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w mojej głowie” oraz spotów promują-
cych żywność ekologiczną, organizacja 
zdrowego poczęstunku zawierającego 
produkty ekologiczne i regionalne; or-
ganizacja zabaw sportowych, przygoto-
wanie krótkiego filmu podsumowujące-
go Festyn Zdrowia.

Z wykonania każdego etapu sporzą-
dzane były stosowne raporty. Zespół 
,,Specjalnie Zieloni” był bardzo zaan-
gażowany w realizację zadań. Swą po-

mocą wspierali go nauczyciele. Przepro-
wadzone i wykonane zostały wszystkie 
zaplanowane działania. W rezultacie 
w I etapie ,,Rozgrzewce” zdobyliśmy 
385 punktów (na 400 p.) i tym samym 
zajęliśmy 12 miejsce spośród 506 
szkół z całej Polski biorących udział  
w konkursie. II-gim etapem natomiast 
było zorganizowanie Festynu Zdrowia, 
który odbył się 6 czerwca br., za któ-
ry zdobyliśmy 351,67 p. (na 400 p.) 

i zajęliśmy 34 miejsce na 207 szkół 
z całej Polski, które przystąpiły do 
drugiego etapu. Oba zdobyte miejsca 
uważamy za ogromny sukces. Tym 
bardziej, że byliśmy jedyną szkołą 
specjalną w Polsce, która wzięła udział  
w tego typu projekcie. Pokazaliśmy, 
że my też potrafimy, nie poddajemy 
się i walczymy do końca! 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Opactwie

Już po raz 13-sty Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Opactwie był 
organizatorem imprezy ekologicznej, któ-
ra odbyła się 26 października. Tegorocz-
na impreza przebiegała pod hasłem: ,,Nie 
ma śmieci – są surowce!” i była niejako 
podsumowaniem akcji ekologicznej, która 
rozpoczęła się od ogólnopolskiego ,,Wiel-
kiego Sprzątania Świata Polska 2017”  
w dniach 15 – 17 września i trwała do 
końca października. Październik, to prze-
cież miesiąc dobroci dla zwierząt, a poza 
tym jest w nim dużo ekologicznych świąt  
i dni poświęconych naturze, poszanowaniu 
przyrody, zwierzętom itp. Na uroczystość 
zostali zaproszeni przedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach, dyrek-
torzy zaprzyjaźnionych szkół, Stefan Siek 
założyciel Izby Historycznej oraz rodzice 
uczniów. 

Nasze działania promujące ekologię 
propagowane są nie tylko w tym okresie, 
ale przez cały rok szkolny. W większym 
lub mniejszym stopniu nasi wychowan-
kowie zdają sobie sprawę z tego, jak 
ważną rolę spełniają wszelkie działania 
podejmowane w ramach ekologii i jak 
bardzo ważne jest to dla człowieka. 

Jeszcze we wrześniu nasi uczniowie 
przystąpili do ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego na interpretację hasła ,,Nie 
ma śmieci – są surowce’’ zorganizowa-
nego przez Fundację Nasza Ziemia dla 
klas I – VII. Wzięliśmy i nadal bierzemy 
udział w zbiórce starych zużytych bate-
rii. Pieniądze ze zbiórki zostaną przezna-
czone na pomoc ludziom, którzy jej po-
trzebują! Na holu i w świetlicy ośrodka 
została zaprezentowana wystawa plaka-
tów pt. ,,Drzewo – przyjaciel” autorstwa 
Zofii Lasockej, absolwentki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, która jest 
zaangażowaną działaczką Klubu Gaja. 
Wystawie przyświecały piękne słowa 
Jacka Bożka, założyciela tego stowa-
rzyszenia: Przyjaźń to wielka wartość. 
Przyjaciele to ci, którzy stoją przy nas 
i są z nami w każdym momencie życia. 
Dobrym i tym gorszym. Takie właśnie są 

dla nas drzewa. Karmią, wspomagają, 
ochraniają. Są niezastąpione w swojej 
przyjacielskiej roli. Pamiętajmy o tym 
sadząc i opiekując się drzewami, tak 
jak i one przez wieki o nas dbały. Dobór 
form i metod na zajęciach edukacyjnych 
i pozaszkolnych w związku z przepro-
wadzaną akcją był bardzo urozmaicony 
i zależał tylko i wyłącznie od inwen-
cji twórczej nauczycieli i pomysłów 
uczniów. Kółko filmowe prezentowało 
filmy edukacyjne i fabularne dotyczące 
ekologii, piękna przyrody i miłości ludzi 
do zwierząt.

Zostały również zorganizowane 
konkursy szkolne: na interpretację hasła 
Nie ma śmieci – są surowce oraz Natura 
do kwadratu2, którego celem było uka-
zanie piękna natury, ale tej nietypowej 
i niecodziennej. Została ona wyekspo-
nowana w fotografii oraz w postaci na-
turalnych okazów i eksponatów, które 
przypominały ciekawe formy i kształ-
ty np. zwierząt, bajkowych postaci. Za 
udział w konkursach uczniom zostały 
wręczone dyplomy i nagrody. 

Podobnie, jak w poprzednich la-
tach, tak i podczas tegorocznej impre-
zy ekologicznej przygotowane zostały 
odżywcze, niskokaloryczne potrawy,  

z dużą ilością błonnika i cennych wi-
tamin. W części artystycznej wystąpiły 
,,pierwszaki”, kółko teatralne Bajka za-
prezentowało przedstawienie pt. ,,Bru-
dek i Smrodek na dzikim wysypisku”, 
a uczestnicy kółka czytelniczego de-
klamowali wiersze dotyczące przyrody  
i ekologii. Wręczone zostały dyplomy  
z podziękowaniami od organizatora 
ogólnopolskiego konkursu Czas na 
zdrowie – Fundacji Banku Ochrony 
Środowiska dla uczestników naszego 
zespołu ,,Specjalnie Zieloni”, którzy 
wzięli udział w projekcie. Przeprowa-
dzone zostały również ciekawe, aktywi-
zujące wszystkich zebranych i uczniów 
konkursy zespołowe i indywidualne do-
tyczące ekologii. 

Na zakończenie imprezy odbyła się 
degustacja przygotowanych zdrowych, 
ekologicznych potraw! I tak w miłej, 
ekologicznej atmosferze zakończyliśmy 
imprezę!

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Opactwie

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Mszą Świętą w intencji chorych na cukrzycę w kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, 18 listopada, rozpo-
częły się obchody Jubileuszu 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Kozienicach.

Po Mszy wszyscy przemieścili się do 
sali konferencyjnej Ośrodka Rekre-

acji i Turystyki KCRiS w Kozienicach, 
gdzie po powitaniu zgromadzonych 
przez Jerzego Hałdasia – Prezesa Ko-
zienickiego Oddziału PSD odbył się 
koncert w wykonaniu nauczycieli  
i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Kozienicach. Samuel Ćwiek przy 
akompaniamencie Mateusza Skórkie-
wicza zaprezentował utwór Gustava Pe-
tera „Galop”. Zespół Folkowy „Dzikie 
Harce” wykonał natomiast „Pokłońże 
się Haniu, „Wiwat”, „Winko”, „Polkę 
Żydówkę” i „Czardasza”.

Po krótkim rysie historycznym za-
prezentowanym przez Prezesa Jerzego 
Hałdasia głos zabrali m.in. Elżbieta 
Gnas Prezes Mazowieckiego Oddziału 
PSD, Andrzej Jung Starosta Powiatu 
Kozienickiego, Lucyna Malec Dy-
rektor Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach, 
Bogumiła Iskra Prezes Oddziału Re-
jonowego PCK, Jan Żuchowski Pre-
zes Polskiego Związku Niewidomych 
w Kozienicach oraz Adam Dąbrowski 
Prezes Koła PSD w Warce. Wszyscy 
złożyli wyrazy najwyższego uznania 
z okazji 25-lecia działalności PSD  
w Kozienicach, podkreślając jak 
duże znaczenie ma wsparcie Związku  
w walce z chorobą cukrzycową.

Następnie Mariusz Jakubiak Przedsta-
wiciel Firmy Farmaceutycznej ASCEN-
SIA zaprezentował funkcje i możliwości 

nowego glukometru, po czym zebrani 
mogli wziąć udział w konkursie, który 
przeprowadziła Prezes Mazowieckiego 
Oddziału PSD Elżbieta Gnas. Ogromną 
wiedzą na temat cukrzycy wykazała się 
Halina Czerwińska, która za zwycięstwo 
w konkursie odebrała Puchar Prezesa 
PSD w Kozienicach, ufundowany przez 
Starostę Powiatu Kozienickiego.

Kolejnym etapem jubileuszowych 
obchodów było wręczenie statuetek  
i medali. Na wniosek Powiatowego 
Oddziału PSD w Kozienicach Kapituła 
Zarządu Głównego Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków, w ramach presti-
żowego konkursu, przyznała Statuetkę 
„Kryształowego Kolibra” w kategorii 
Dobroczyńca Roku 2017 Kozienickiemu 
Centrum Rekreacji i Sportu. Statuetka  
w tej kategorii przyznawana jest tylko 
jednemu podmiotowi w skali całego kra-
ju. Kandydatem do tytułu może być oso-
ba, firma lub inwestor, który swoim dzia-
łaniem przysłużył się do rozwoju PSD, 
wnosząc trwały wkład w jego dorobek, 
wykazał się wrażliwością na potrze-
by ludzi  cierpiących, gotowy w każdej 
chwili udzielić pomocy.

Medalami 25-lecia Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków odznaczeni zostali 
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienic-
kiego oraz Tomasz Śmietanka Burmistrz 
Gminy Kozienice. Przyznane zostały 
również medale za długoletnią walkę  
z cukrzycą dla Marianny Głuszek oraz 
Elżbiety Latos.

Powiatowy Oddział PSD z okazji 
swojego Jubileuszu przyznał także Statu-
etkę „Serduszko”: Lucynie Domańskiej-

-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Pro-
mocji i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach, Lucynie Malec  Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach, Jarosławowi 
Traczykowi Dyrektorowi Wydziału Pro-
mocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskie-
go w Kozienicach, Marcinowi Stysiowi 
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie oraz Zdzisławowi Wło-
darskiemu Dyrektorowi Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Kozienicach.

Podczas obchodów Jubileuszu zgro-
madzeni mogli wysłuchać prelekcji: die-
tetyk Barbary Bonalskiej z Samodziel-
nego Publicznego Centralnego Szpitala 
Klinicznego w Warszawie na temat diety 
i zdrowego stylu życia w cukrzycy oraz 
Piotra Zydlewskiego chirurga naczynio-
wego Mazowieckiego Szpitala Bródnow-
skiego w Warszawie o stopie cukrzyco-
wej i jej powikłaniach. 

Uroczyste obchody Jubileuszu 25-le-
cia Oddziału Powiatowego PSD w Kozie-
nicach zakończył wspólny poczęstunek.

Organizatorem uroczystości był Od-
dział Powiatowy Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków w Kozienicach. Patronat 
honorowy nad przedsięwzięciem spra-
wowali Andrzej Jung Starosta Powiatu 
Kozienickiego oraz Tomasz Śmietanka 
Burmistrz Gminy Kozienice.

MONIKA WIRASZKA

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Oficjalne przemówienia, gra-
tulacje, mnóstwo gości, a przede 
wszystkim bal i dobra zabawa. To 
wspomnienia z jubileuszu 35-lecia 
Międzyzakładowego Związku Za-
wodowego Energetyków w Enei Wy-
twarzanie, który odbył się w piątek  
17 listopada.

Na 29 listopada przypada 35 rocz-
nica powołania w kozienickiej elek-
trowni Samorządnego Niezależnego 
Związku Zawodowego Pracowników 
Elektrowni. Powołana organizacja 
zrzeszała na zasadach dobrowolności, 
pracowników wszystkich rodzajów 
działalności prowadzonych w elek-
trowni. Komitet Założycielski związku 
stanowili: Władysław Tkaczyk, Lech 
Rembiś oraz Jan Olszewski. W marcu 
1983 roku, powołano pierwszy Zarząd 
związku, w skład którego weszli: Wła-
dysław Tkaczyk – przewodniczący, 
Stanisław Jeziorowski – wiceprzewod-
niczący, Lech Rembiś – sekretarz, Kry-
styna Skomorowska – skarbnik. Człon-
kami zarządu zostali: Stefan Nowicki, 
Stanisław Todorowski, Zbigniew Je-
ziorowski, Stanisław Kacperek, Stefan 
Czerski, Stanisław Kublik, Jan Pew-
niak, Janusz Gregorczyk, Zdzisław 
Destoński, Jerzy Gębczyk oraz Kazi-
mierz Malkiewicz. Komisję rewizyjną 
prowadził Kazimierz Wieczorek.

Organizacja ta miała w swojej hi-
storii tylko 3 przewodniczących. Wła-
dysława Tkaczyka, Józefa Jasińskiego 
oraz aktualnie pełniącego tę funkcję 
Zenona Stolarskiego. Podczas 35 lat 
swojej działalności przewodniczący 
musieli podejmować odważne decyzje, 
od których zależała przyszłość elek-
trowni. Obrona praw pracowniczych 
wymagała niejednokrotnie znalezienia 

kompromisu i profesjonalnego podej-
ścia zarówno ze strony samego prze-
wodniczącego związku, ale również  
i pracodawcy.

Dziś związek liczy ponad 800 osób  
i po przekształceniu w organizację o za-
sięgu międzyzakładowym zrzesza w swo-
ich szeregach pracowników z wielu lo-
kalizacji ze spółek wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej ENEA. 

Uroczystość prowadzona przez mło-
dych członków związku, Agnieszkę Pa-
luszek i Pawła Nowickiego, rozpoczęła 
się od przywitania zaproszonych gości, 
wśród których największe owacje i bra-
wa zebrał wieloletni dyrektor i prezes 
Jan Wrona. Po krótkiej prezentacji do-
tyczącej historii związku, o zabranie 
głosu jako pierwszy poproszony został 
Przewodniczący Związku Zenon Sto-
larski. W swojej wypowiedzi podkreślił, 
że związek zawodowy to nie jest zarząd 
związku czy osoba przewodniczącego. 
Związek zawodowy tworzą wszyscy. Każ-
dy z osobna, czy to delegat czy zwykły 
członek, który nie pełni żadnej funkcji 
związkowej. W dalszej kolejności głos 
zabierali m.in. Prezesi Enei SA, Enei 
Wytwarzanie, Enei Operator, przedsta-
wiciele władz samorządowych Starosta 
Andrzej Jung, Burmistrz Tomasz Śmie-
tanka oraz przedstawiciele reprezentacji 
zaprzyjaźnionych z Międzyzakładowym 
Związkiem Zawodowym Energety-
ków. Po bloku oficjalnych przemówień 
nadszedł czas na wręczenie odznaczeń 
i medali. Pierwszą wyróżnioną grupę 
stanowili związkowcy, którzy uhono-
rowani zostali przez Ogólnopolskie Po-
rozumienie Związków Zawodowych. 
Złote odznaki otrzymali Zenon Stolarski 
oraz Krzysztof Kowalczyk. Srebrnymi 
odznaczeni zostali Barbara Cyrankow-

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

ska, Aneta Dzik, Anna Korenkiewicz, 
Marcin Kujawiak, Maciej Miler, Ewa 
Pietrasik, Dariusz Sadurski, Aleksander 
Sosnowski, Andrzej Ślebioda, Sławomir 
Zielony. 

Następną grupą, która została zapro-
szona na scenę, byli związkowcy, pracow-
nicy, którzy otrzymali medal „Zasłużony 
dla Grupy Kapitałowej Enea”. Wyróżnie-
nia otrzymali Bogdan Ciesielski, Tomasz 
Czerski, Marcin Figura, Krzysztof Mar-
czak, Maciej Miler, Aneta Wolszczak, Jo-
lanta Słomska, Izabela Stępień, Janusz Ma-
jewski, Andrzej Ślebioda, Marek Kopacz. 
Organizatorzy zaplanowali również wrę-
czenie pamiątkowych statuetek od Związ-
ku dla osób, które w szczególny sposób 
chcieli tego wieczoru wyróżnić. Statuetki 
przygotowano dla Jana Wrony, ks. kanoni-
ka Władysława Sarwy – proboszcza para-
fii pw. Św. Rodziny, Zdzisława Cichosza 
Przewodniczącego Związku Zawodowego 
Górników w Polsce oraz Dariusza Szewca 
byłego Przewodniczącego Związku Zawo-
dowego Pracowników Zmianowych. 

To właśnie Dariusz Szewc otworzył 
swoim koncertem część rozrywkową tego 
wieczoru. 30-minutowy koncert wprowadził 
wszystkich uczestników jubileuszu w dobry 
nastrój, a na parkiecie pojawiły się nawet 
pierwsze pary. Po tym wstępie na scenie po-
jawił się zespół Quatro Band, który umilił 
uczestnikom pozostałą część wieczoru. 

Jubileusz 35-lecia MZZE był dosko-
nałą okazją do wspomnień i dyskusji nie 
tylko na tematy związkowe.

MARCIN KUJAWIAK

Wydarzenia
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W dniach 13 
– 17 listopada br. 
na terenie powiatu 
kozienickiego zor-

ganizowany został „Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości w Powiecie Kozie-
nickim 2017”. W ramach tego przedsię-
wzięcia organizatorzy, czyli Powiatowy 
Urząd Pracy w Kozienicach, Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach i Gmina Ko-
zienice wraz z partnerami, przygotowali 
i zorganizowali kilka ciekawych działań 
promujących szeroko pojętą ideę przed-
siębiorczości. 

Od 13 do 15 listopada pracownicy PUP 
w Kozienicach przeprowadzili spotkania 
informacyjne w szkołach średnich na tere-
nie powiatu: w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Garbatce – Letnisku, w I Li-
ceum Ogólnokształcącym w Kozienicach 
oraz w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach. 
Łącznie w tych spotkaniach wzięło udział 
ponad 200 uczniów, którzy już dziś mogą 
mieć plany na własną działalność i biznes. 
W czwartek 16 listopada zorganizowa-
ny został „Dzień otwarty w Powiatowym 
Urzędzie Pracy”, podczas którego odbyły 
się warsztaty i spotkania z bezrobotnymi 
oraz osobami zainteresowanymi przedsię-
biorczością. Spotkania te prowadzone były 
przez pracowników, doradców zawodo-
wych PUP w Kozienicach. Przeprowadzo-
no dwa spotkania grupowe dedykowane 
dla bezrobotnych – szczególnie zoriento-
wanych na utworzenie własnej działalno-
ści gospodarczej, szukających wsparcia 
i środków na otwarcie oraz prowadzenie 
biznesu. Ponadto w holu tutejszego urzędu 
ustawiony był punkt promocyjno – infor-
macyjny, gdzie każdy mógł indywidualnie 
otrzymać odpowiedź na nurtujące pytania 
dotyczące przedsiębiorczości. 

Zwieńczeniem działań w ramach 
„Światowego Tygodnia Przedsiębiorczo-
ści w Powiecie Kozienickim 2017” była 
konferencja zorganizowana 17 listopada 
w Centrum Kulturalno – Artystycznym 
w Kozienicach. Podczas konferencji 
prezentowane były m.in. możliwości 
pozyskiwania środków na rozpoczęcie, 
prowadzenie i rozwój biznesu oraz inne 
instrumenty wspierające rynek pracy  
i przedsiębiorców. Prelegenci i tematyka 
wystąpień przedstawiała się następują-
co: Andrzej Spytek z PUP w Kozieni-
cach – „Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej szansą na wła-
sny biznes ”; Artur Maciaszczyk z WUP  
w Warszawie Filia w Radomiu – „Środki 
dla przedsiębiorców z Krajowego Fun-

duszu Szkoleniowego”; Marzena Gajos  
z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Projektów Unijnych Oddział Zamiejsco-
wy w Radomiu – „Fundusze Europej-
skie dla przedsiębiorstw w perspektywie 
finansowej 2014 – 2020”; ppłk. Rado-
sław Salak, Dyrektor Zakładu Karnego 
w Żytkowicach – „Zatrudnianie osób 
pozbawionych wolności. Informacje 
dla kontrahentów”; dr Piotr Możyłow-
ski, Prezes Fundacji Przedsiębiorczości  
i Rynku Pracy – „Jednorazowa amortyza-
cja wydatków do 100 tys. zł – sposobem 
na optymalizację podatków”; Irena Bie-
lawska, Prezes Lokalnej Grupy Działania 
„Puszcza Kozienicka” – „Możliwości fi-
nansowania rozwoju przedsiębiorczości 
w powiecie kozienickim z Unii Europej-
skiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Puszcza Kozienicka”; dr Piotr 
Chojnacki, Wyższa Szkoła Handlowa  
w Radomiu – „Współpraca Wyższej 
Szkoły Handlowej w Radomiu z otocze-
niem społeczno-gospodarczym regionu. 
Kluczowe obszary. Dobre praktyki”;  
dr inż. Tomasz Śmietanka, Burmistrz 
Gminy Kozienice –  „Samorząd gminny 
a lokalna przedsiębiorczość – wspólnota, 
czy przeciwieństwo interesów”. Warto 
dodać, że podczas jednej z prelekcji zo-
stał zaprezentowany 20 – minutowy film, 
zrealizowany przez TV „Nasz Powiat”, 
prezentujący dobre praktyki osób, które 
korzystały z jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej będą-
cych w dyspozycji PUP w Kozienicach. 

Podczas trwania konferencji w patio 
CKA dostępne były stoiska promocyjne 
przedsiębiorców oraz instytucji otocze-
nia biznesu: PUP w Kozienicach, ENEA 
Wytwarzanie, Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Kozienicach, banku BGŻ 
BNP Paribas, Biura Rachunkowego Pro-
gres, Biura Rachunkowego i Stowarzy-
szenia RENKA, Wyższej Szkoły Handlo-
wej w Radomiu oraz HPM Medical. Przy 
tych punktach każdy odwiedzający mógł 
uzyskać intersujące informacje z zakresu 
działalności i wsparcia biznesu. 

Całe przedsięwzięcie cieszyło się du-
żym zainteresowaniem i licznym uczest-
nictwem, co jest widocznym sygnałem, 
że tego typu tematyka jest ważna dla całej 
lokalnej społeczności. 

Patronat honorowy nad „Światowym 
Tygodniem Przedsiębiorczości w Po-
wiecie Kozienickim 2017” sprawowali: 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik, Starosta Powiatu Kozienic-
kiego Andrzej Jung oraz Burmistrz Gminy 
Kozienice Tomasz Śmietanka. Partnerami 
wydarzenia byli: Fundacja Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości, Samorządo-
we Forum Ziemi Kozienickiej, Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ra-
domiu, Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Projektów Unijnych Oddział Zamiejscowy 
w Radomiu, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 
Kozienickiej, Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Kozienicka”, Fundacja Przed-
siębiorczości i Rynku Pracy, ZPHU Mul-
tismak, Kozienicki Dom Kultury im. B. 
Klimczuka, Szkoła Muzyczna I stopnia  
w Kozienicach, Wyższa Szkoła Handlowa 
w Radomiu. 

Organizatorzy serdecznie dziękują za 
zaangażowanie wszystkim, którzy wspar-
li wydarzenie i przyczynili się do jego 
sprawnego przeprowadzenia. 

JAN MAZUR
KRZYSZTOF ZAJĄC

Dyrektorzy PUP w Kozienicach

Wydarzenia
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cz. I.
I. Dyspozycja na wypadek śmierci
1. Dyspozycję na wypadek śmierci może 

złożyć tylko posiadacz rachunku o cha-
rakterze oszczędnościowym tj. rachunku 
oszczędnościowego, rachunku oszczęd-
nościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR) 
i rachunku terminowej lokaty oszczęd-
nościowej. Możliwość ta jest wyłączona 
w odniesieniu do współposiadaczy ra-
chunku wspólnego. Krąg beneficjentów 
zapisu bankowego został ograniczony 
do osób fizycznych tj. małżonka, wstęp-
nych, zstępnych oraz rodzeństwa.
Dyspozycja wkładem na wypadek 

śmierci może być w każdym czasie przez 
posiadacza rachunku zmieniona lub odwo-
łana na piśmie. Złożenie dyspozycji, każda 
jej zmiana lub jej odwołanie wymagają za-
chowania formy pisemnej. Może to być za-
równo tradycyjna forma pisemna, jak i for-
ma elektroniczna stosownie do postanowień 
przepisu art. 7 Prawa bankowego. Dyspozy-
cja wkładem na wypadek śmierci jest jedno-
stronną czynnością prawną mortis causa.

Kwota wypłaty, dokonanej na podsta-
wie takiej dyspozycji, bez względu na licz-
bę wydanych dyspozycji, nie może być 
wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, 
ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego za ostatni miesiąc przed 
śmiercią posiadacza rachunku.

Określona ustawowo granica wypłat 
odnosi się do ogółu zapisów, jakie może 
ustanowić posiadacz kilku rachunków 
oszczędnościowych, czyli innymi słowy 
do ustawowej możliwości zadysponowa-
nia majątkiem w ten sposób w ogóle, a nie 
tylko w jednym banku. Posiadacz kilku ra-
chunków może wydać dyspozycję dla każ-
dego rachunku na rzecz różnych osób byle 
z kręgu ustawowo uprawnionych.

Kwota wypłacona zgodnie z dyspozy-
cją nie wchodzi do spadku po posiada-
czu rachunku.
2. Konsekwencje wynikające ze złoże-

nia dyspozycji.
Do jej ustanowienia nie jest potrzeb-

na zgoda banku, który przyjmuje jedynie 
dyspozycję o treści określonej przez po-
siadacza rachunku, czyli zgoda banku nie 
ma znaczenia dla ustanowienia, odwoła-
nia lub zmiany dyspozycji.

Zapis bankowy nie ma wpływu na 
sposób i swobodę dysponowania środka-
mi na rachunku, swobodę decydowania  

o wypowiedzeniu, rozwiązaniu umowy. 
Posiadacz rachunku może w każdym cza-
sie odwołać lub zmienić wcześniej daną 
dyspozycję na wypadek śmierci bez ko-
nieczności uzyskiwania zgody banku.

Bank nie jest gwarantem wypłat na rzecz 
beneficjentów zapisu bankowego, nie ponosi 
on żadnej odpowiedzialności wobec benefi-
cjenta zapisu za działania posiadacza rachun-
ku, które udaremniły możliwość realizacji za-
pisu. Bank nie ma obowiązku informowania 
beneficjenta o zmianie czy odwołaniu zapisu.

Wypłaty następują według stanu na 
dzień realizacji zapisu bankowego.

Do ważności zastrzeżenia świadczenia 
na rzecz osoby trzeciej w składanej przez 
władcę dyspozycji na wypadek jego śmier-
ci nie jest konieczne, aby w chwili jej skła-
dania zastrzeżona dyspozycją suma znaj-
dowała się już na rachunku bankowym.

Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej 
niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek 
śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza 
ustawowy limit, dyspozycja wydana później 
ma pierwszeństwo nad wydaną wcześniej.

Osoby, którym na podstawie dyspo-
zycji wkładem na wypadek śmierci wy-
płacono kwoty z naruszeniem powyższej 
zasady są zobowiązane do ich zwrotu 
spadkobiercom posiadacza.
3. Obowiązki banków.

Bank jest zobowiązany przy zawieraniu 
umowy rachunku oszczędnościowego, ra-
chunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 
lub rachunku terminowej lokaty oszczędno-
ściowej poinformować w sposób zrozumia-
ły dla posiadacza rachunku o możliwości 
wydania przez niego dyspozycji wkładem 
na wypadek śmierci oraz o treści przepisu 
art. 56 Prawa bankowego.

W przypadku powzięcia przez bank 
informacji o śmierci posiadacza rachunku, 
który wydał dyspozycję wkładem na wy-
padek śmierci, bank jest zobowiązany nie-
zwłocznie zawiadomić osoby wskazane 
przez posiadacza rachunku o możliwości 
wypłaty określonej kwoty.

Analogiczne przepisy obowiązują 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kre-
dytowe (SKOKi).

W terminie 6 miesięcy od wejścia  
w życie omawianej nowelizacji, czyli od 
1.01.2017 roku banki miały obowiązek po-
informować posiadaczy rachunków ban-
kowych, o których mowa w tym artykule,  
a otwartych przed dniem wejścia w życie tej 
nowelizacji tj. przed 1 lipca 2016 r. o możli-
wości wydania przez posiadaczy dyspozycji 

wkładem na wypadek śmierci oraz o treści 
przepisu art. 56 Prawa bankowego. Pytanie, 
czy wszystkie banki wykonały ten obowią-
zek – Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
prosi o informacje na ten temat. Obowią-
zek ten nie dotyczył rachunków wspólnych 
oraz sytuacji, gdy dyspozycja taka była już 
wcześniej wydana albo posiadacz rachunku 
zmarł. Bank powinien przekazać informację 
w sposób przewidziany w umowie rachunku 
bankowego do informowania o innych zda-
rzeniach. Analogiczny obowiązek spoczy-
wał na spółdzielczych kasach oszczędno-
ściowo-kredytowych (SKOKach).

Osoby, które zostały wskazane w dys-
pozycji wkładem na wypadek śmierci (art. 
56 ustawy Prawo bankowe) są osobami 
uprawnionymi do dokonania na ich rzecz 
wypłat z rachunku bankowego zmarłego 
posiadacza rachunku po dacie jego śmier-
ci, tzn. mogą odebrać pieniądze od razu 
bez postępowania spadkowego.

Wszelkie inne operacje polegające na wy-
płatach przez bank środków z rachunku ban-
kowego po śmierci posiadacza tego rachunku, 
zgodnie z dyspozycjami niespełniającymi 
wymagań z art. 56 ustawy Prawo banko-
we, które z chwilą śmierci przestają obowią-
zywać, uznać należy za nieuprawnione.

W przypadku śmierci posiadacza rachun-
ku oszczędnościowego, rachunku oszczęd-
nościowo-rozliczeniowego lub rachunku 
terminowej lokaty oszczędnościowej bank 
jest obowiązany wypłacić z tych rachunków:
a) kwotę wydatkowaną na koszty pogrze-

bu posiadacza rachunku osobie, która 
przedstawiła rachunki stwierdzające wy-
sokość poniesionych przez nią kosztów –  
w wysokości nieprzekraczających 
kosztów pogrzebu zgodnie ze zwycza-
jami przyjętymi w danym środowisku 
(wypłacona kwota nie wchodzi do 
spadku po posiadaczu rachunku),

b) kwotę równą wpłatom na rachunki do-
konanym przez organ wypłacający 
świadczenie z ubezpieczenia lub zabez-
pieczenia społecznego albo uposażenie 
w stanie spoczynku, które nie przysłu-
giwały za okres po śmierci posiadacza 
rachunku, wskazaną we wniosku orga-
nu wypłacającego to świadczenie lub 
uposażenie, skierowanym do banku 
wraz z podaniem numerów rachunku, 
na które dokonano wpłat (art. 55. ust. 
1. Prawa bankowego).

Opracowanie: STANISŁAW GĄSIOR 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl

Informacje
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Media otaczają nas na każdym kro-
ku. Niosą ze sobą wiele korzyści, jak 
i zagrożeń. Od rodziców i opiekunów 
zależy, czy dziecko będzie potrafi-
ło posługiwać się nimi w bezpieczny 
sposób i czy nie ulegnie nałogowi be-
hawioralnemu, czyli schematycznemu 
zachowaniu, które wynika z niekon-
trolowanej potrzeby wykonania pew-
nej czynności lub korzystania z jakiejś 
rzeczy.

Coraz powszechniejszymi zjawi-
skami związanymi z nowymi media-
mi są:
* niebezpieczne treści – dzieci sur-

fujące w Internecie bez nadzoru 
dorosłych narażone są na kontakt  
z treściami szkodliwymi dla jego 
rozwoju. Należą do nich: pornogra-
fia, wulgaryzmy, materiały zawie-
rające przemoc i agresję oraz hejty 
(obraźliwe wpisy);

* grooming – uwodzenie dzieci przy 
użyciu portali społecznościowych, 
komunikatorów, czatów i forów. 
Osoba uwodząca często udaje ró-
wieśnika, zdobywa zaufanie, z cza-
sem wyłudza zdjęcia i nagrania in-
tymne;

* cyberprzemoc – obrażanie innych, 
publikowanie kompromitujących 
materiałów, zastraszanie, podszy-
wanie się pod kogoś, kradzież da-
nych;

* gry komputerowe – coraz częściej 
online, dziecko nadmiernie anga-
żuje się w granie. Małe dzieci nie 
potrafią do końca rozróżnić fantazji 
od rzeczywistości, mogą bezkry-
tycznie naśladować zachowania po-
staci z gier;

* fonoholizm – nadmierne używanie 
telefonu komórkowego; poprzez 
swoje niewielkie rozmiary jest 
zwykle w zasięgu ręki, pozwala na 
natychmiastowe wysyłanie danych 
– nie wymusza czasu na zastano-
wienie się nad wysyłanymi treścia-
mi, prowadzi do zubożenia słow-
nictwa, zastępuje „realne” kontakty 
z innymi. 
Nałogowe korzystanie z nowych 

mediów rozwija się przez dłuższy 
czas, według specjalistów można  
o nim mówić, jeżeli w ciągu roku poja-
wiły się symptomy:
– silna potrzeba lub poczucie przymusu 

korzystania z Internetu;
– trudności z kontrolowaniem własnych 

zachowań związanych z korzystaniem 
z Internetu;

– pogorszenie samopoczucia w sytuacji 
ograniczenia dostępu do Internetu/te-
lefonu;

– spędzanie coraz większej ilości czasu 
przed monitorem;

– utrata dotychczasowych zainteresowań;
– korzystanie z Internetu mimo doświad-

czania szkodliwych następstw.
SKUTKI NAŁOGOWEGO KORZY-
STANIA Z NOWYCH MEDIÓW

Naturalna potrzeba dziecka to wie-
lozmysłowe poznawanie świata i ak-
tywność ruchowa. Jeśli te potrzeby 
zostaną ograniczone do doznań inter-
netowych, mogą pojawić się zakłóce-
nia w tworzeniu się nowych połączeń 
neuronowych w mózgu. Mogą ujawnić 
się pod postacią trudności w uczeniu 
się. 

Jeżeli dziecko będzie spędzało 
przed monitorem zbyt dużo czasu, ro-
śnie ryzyko pojawienia się:
– trudności w koncentracji uwagi i w na-

uce, nadpobudliwość;
– ubóstwa językowego;
– ograniczenia wyobraźni;
– trudności w radzeniu sobie z emocjami;
– trudności w nawiązywaniu relacji, obni-

żenia umiejętności społecznych;
– obniżonej samooceny wynikającej  

z biernego stylu życia, przybierania na 
wadze;

– osłabionej odporności i częstych  
infekcji;

– utraty zainteresowania nowymi rzecza-
mi;

– utraty zainteresowania aktywnościa-
mi ważnymi dla rozwoju (aktyw-
ność ruchowa, zabawy z rówieśni-
kami);

– pogorszenia nastroju, pojawienia się 
lęków, nasilania istniejących proble-
mów natury psychicznej. 
Dlaczego dzieci uzależniają się od 

czynności związanych z nowymi me-
diami?
Wewnętrzne przyczyny:
– niska samoocena,
– brak dojrzałości emocjonalnej,
– nieumiejętność radzenia sobie ze stre-

sem,
– trudności w nawiązywaniu relacji inter-

personalnych. 
Zewnętrzne przyczyny:
– problemy rodzinne (brak więzi emo-

cjonalnej, brak kontroli rodziciel-
skiej, brak poczucia bezpieczeń-

stwa),
– problemy szkolne 

(brak więzi, poczucie inności, brak 
autorytetów),

– problemy rówieśnicze (nieumiejęt-
ność komunikowania się z innymi, 
niepewność własnej atrakcyjności, 
nieprawidłowe relacje z rówieśni-
kami).
Dziecko sięga do wirtualnego świa-

ta, by zaspokoić swoje potrzeby wyż-
szego rzędu, które na bieżąco powinny 
być zaspokajane przez najbliższe osoby 
otaczające dziecko. Brak realizacji po-
trzeb skłania młodą osobę do ucieczki 
w wirtualny świat oraz wirtualną ko-
munikację (często z niewłaściwymi  
i niebezpiecznymi dla dziecka osoba-
mi), w celu pewnej rekompensaty, uzu-
pełniania braków w realnym świecie  
i w bezpośrednich relacjach.

Dziecko uzależnione od komputera 
wymaga leczenia – terapii, która powin-
na uwzględniać specyficzne aspekty każ-
dego indywidualnego przypadku, a także 
brać pod uwagę jego potrzeby. Metodą 
leczenia jest ograniczenie uzależnione-
mu dostępu do Internetu do ściśle okre-
ślonego i krótkiego czasu w ciągu dnia. 
Równie ważna jak terapia, jest profilakty-
ka i obrona przed uzależnieniem. Wiedza 
dziecka o sobie, o swoich możliwościach, 
talentach, relacjach, konfrontacja z rze-
czywistością – to kilka z podstawowych 
elementów, które mogą skutecznie chro-
nić przed tą pułapką. 

Bardzo ważnym czynnikiem zarówno 
profilaktyki, jak i leczenia jest postawa 
dorosłych, ich uwaga, troska i zaintereso-
wanie wobec dziecka. 

Rodzice wcale nie muszą być infor-
matykami czy programistami, by skutecz-
nie chronić. Wystarczy, że będą rodzicami 
kochającymi i uważnymi na to, co robi 
ich dziecko. 

Rodzice, którzy mają dobry kontakt 
z dzieckiem mają większą szansę, aby 
uchronić je przed uzależnieniami. Budo-
wanie kontaktu, wiarygodność i rzetelna 
wiedza to ważne elementy w relacji mię-
dzy rodzicem a dzieckiem. Dzieci po-
trzebują poczucia więzi i przynależności 
do rodziny, wspierania poczucia własnej 
wartości, wiarygodności rodziców, spra-
wiedliwego traktowania, poszanowania 
intymności oraz stanowczości w ważnych 
sprawach.

RENATA KOWALSKA
pedagog 

Informacje
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Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR 
Beata Kalinowska

oraz 
Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski 

informują i przypominają:

Obecnie rolnicy, którzy posiadają zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Poniżej prezentujemy najważniejsze 
zmiany.

W pierwszej kolejności przypominamy Państwu o wymogu dokonania spisu zwierząt do 31 grudnia 2017 roku.
1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie 

stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż do 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfi-
kacyjne tych zwierząt, posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu  
i umieszcza w księgach rejestracji.

2. Zgodnie z nowymi przepisami Numer identyfikacyjny świni – jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło albo innej sie-
dziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

3. Posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię 30 dni od dnia urodzenia poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka  
z numerem identyfikacyjnym. 
W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – posiadacz świni zobowiązany 
jest oznakować świnię kolczykiem nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada. 

4. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie dłużej niż 
30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować tę świnię poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego  
z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

5. 7 dni od oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, określając liczbę oznako-
wanych zwierząt.

6. W przypadku utraty kolczyka/duplikatu kolczyka (w tym elektronicznego), posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) 
zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator 7 dni od 
otrzymania tego duplikatu. 

7. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.
8. Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń 7 dni od zdarzenia:

• zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich, 
• uboju zwierzęcia gospodarskiego, 
podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

9. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia 
obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić 
Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń 24 godziny od zdarzenia:
• zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,
• uboju zwierzęcia gospodarskiego,
podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

10. W celu nadania numeru w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonym przez ARiMR:
• posiadacz zwierzęcia gospodarskiego,
• podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt,
• podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
• podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
• podmiot prowadzący rzeźnię,
• podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię,
jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez 
Inspekcję Weterynaryjną:
– nie później niż w dniu:
• wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
• uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
• unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni
– 14 dni od:
• wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu dzia-

łalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
• wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośred-

nictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.
Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica War-

szawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów). 
ZBIGNIEW SITKOWSKI

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR 

że zmieniły się przepisy dotyczące

 identyfikacji i rejestracji zwierząt

Informacje
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Kalendarz szkolny zapełniony jest po 
brzegi różnorodnymi zajęciami, spotkania-
mi, konkursami i ważnymi wydarzeniami, 
począwszy od uroczystego rozpoczęcia roku 
szkolnego, a skończywszy na jego zakoń-
czeniu i powitaniu wyczekiwanych z utęsk-
nieniem wakacji. Jest wśród tych kalenda-
rzowych dni jeden niezwykły, wyjątkowy…  
14 października. To data, która wszystkim 
kojarzyć się może tylko z jednym, a miano-
wicie z Dniem Edukacji Narodowej.

W tym szczególnym dniu uczniowie  
z całego serca dziękują swoim nauczycielom  
i pozostałym pracownikom oświaty za wysi-
łek wkładany w ich kształcenie i wychowanie. 
Składają im życzenia i starają się być wobec 
nich nadzwyczaj mili i serdeczni, a także przy-
gotowują dla nich różne, czasami nietypowe 
niespodzianki. Czy i w naszej szkole ten dzień 
jest taki wyjątkowy i panuje radosna atmos-
fera? Oczywiście, że tak! Nasi uczniowie 
zawsze starają się pamiętać o swoich pedago-
gach. Potrafią ich miło zaskoczyć i rozbawić 
do łez. Tak było i tym razem. 13 października 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królo-
wej Jadwigi w Garbatce-Letnisko odbyła się 
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Uczestniczyli w niej pracownicy naszej szko-
ły, uczniowie oraz zaproszeni goście, wśród 
których znaleźli się także nauczyciele emery-
ci. Młodzież szkolna pod opieką nauczycielek 
polonistek: Anny Rutki i Karoliny Matejsz-
czak przygotowała występ okraszony dużą 
dawką humoru.

Był to niezwykły ,,Koncert życzeń”, 
podczas którego widzowie mogli posłuchać 

różnych piosenek dedykowanych poszcze-
gólnym osobom pracującym w szkole, a także 
obejrzeć scenki z życia szkoły. Uczniowie za 
pomocą mowy ciała starali się jak najwierniej 
odzwierciedlić osobowość postaci, w którą się 
wcielili. Śmiechu było co niemiara! Uśmiech 
na twarzach widzów i gromkie brawa mogą 
świadczyć o tym, że występ bez wątpienia 
zaliczamy do udanych i z niecierpliwością 
czekamy na kolejny. Za oprawę muzyczną 
akademii odpowiedzialny był Dariusz Ro-
dakowski, który przygotował występ chóru. 
Dekoracje, które zdobiły salę gimnastyczną, 
były dziełem Agaty Styczyńskiej, natomiast 
techniczną pomoc zapewniła Monika Roda-
kowska.

Dzień Edukacji Narodowej to także 
czas podziękowań za trud pracy pedago-

gicznej, jaką nauczyciele i pracownicy 
oświaty wykonują na co dzień. Zgromadze-
ni w sali gimnastycznej szkoły w Garbatce 
-Letnisku pedagodzy również usłyszeli sło-
wa wdzięczności za dotychczasową pracę  
i życzenia na przyszłość. Jako pierwsi wystą-
pili z nimi uczniowie, a następnie dyrektor 
szkoły Agnieszka Babańca. Życzenia złożył 
także ks. kanonik Augustyn Rymarczyk.

W imieniu organu prowadzącego głos za-
brały Teresa Fryszkiewicz Sekretarz Gminy 
oraz Irena Piechocińska Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy. Do życzeń i podziękowań włą-
czyli się także rodzice uczniów, których repre-
zentowali Agnieszka Łyjak Przewodnicząca 
Rady Rodziców oraz Grzegorz Spytek.

KAROLINA MATEJSZCZAK, 
ANNA RUTKA

Kwaśne cytryny, słodkie jabłka i jesz-
cze słodsze uśmiechy dzieci! Tak w wielkim 
skrócie można opisać Akcję prewencyjną 
„Jabłko – cytryna”, zorganizowaną w mi-
niony poniedziałek przez Gminę Garbat-
ka-Letnisko, wspólnie z Funkcjonariusza-
mi Komisariatu Policji w Gniewoszowie 
oraz dziećmi z PSP w Garbatce-Letnisko.
•Dzień dobry! Komisariat Policji w Gnie-

woszowie, kontrola drogowa! Akcja 
Jabłko – cytryna!
Oto co usłyszeli kierowcy z ust Funk-

cjonariusza Policji, zatrzymywani do kon-
troli drogowej na ul. H. Lewandowicz  
w Garbatce-Letnisko. Uczestnicy ruchu, 
którzy nie popełnili wykroczenia, w nagrodę 
otrzymywali od naszych najmłodszych jabł-
ka. Natomiast Ci, którzy tego dnia naruszyli 
przepisy ruchu drogowego, zamiast mandatu 
dostawali cytrynę. Dodatkową nagrodą dla 
przykładnych kierowców były kamizelki od-
blaskowe z logo Gminy Garbatka-Letnisko.

Głównym celem akcji prewencyjnej, było 
zwrócenie szczególnej uwagi kierowców, na 
konieczność bezpiecznego zachowania na 
drodze, wszystkich uczestników ruchu dro-
gowego. Miłym zaskoczeniem zarówno dla 
mundurowych, jak i dzieci był fakt, iż rozdano 
więcej jabłek niż cytryn. A Ci kierowcy, któ-
rzy zostali zmuszeni do zjedzenia kwaśnego 

owocu, robili to z uśmiechem, komentując, 
że porady wzięli do serca, a życzyliby sobie 
samych takich kontroli drogowych.

Nasi najmłodsi za swój nieoceniony 
wkład w akcję, oprócz dobrej zabawy  
i nauki o ruchu drogowym, otrzymali 
słodkie cukierki.

MAGDALENA MARSZAŁEK

GMINA GARBATKA-LETNISKO



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 15

10 listopada 2017 roku w sali gimnastycz-
nej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kró-
lowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko odbyła się 
wieczornica z okazji 99. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Na uroczystość 
licznie przybyli mieszkańcy gminy. Swoją 
obecnością zaszczyciła nas także Anna Sas-
-Jaworska – żona majora Sas-Jaworskiego, 
patrona 22. Pułku Ułanów Szwadronu Ziemi 
Kozienickiej. Wszystkich przybyłych już od 
progu witali nasi „żołnierze”: Łukasz Jędrys, 
Jakub Chmielewski, Piotr Nagadowski, Szy-
mon Kałdunek i Igor Pacocha.

Program „Pociąg do wolności” poprowa-
dzili Julia Jurek, Oliwia Wójcik i Winicjusz 
Fila. Przedstawili zgromadzonym dzieje 
Polski od rozbiorów do odzyskania w 1918 
roku upragnionej wolności. Towarzyszyli im 
recytatorzy: Zofia Bolesławska, Maria Ber-
nacik, Amelia Hołuj, Oliwia Sałek, Zuzanna 
Fryszkiewicz, Kacper Maj, Kinga Stalmach, 
Kacper Gola, Jakub Chmielewski, Oliwia 
Malec. Wielu wzruszeń dostarczył chór pod 

kierunkiem Dariusza Roda-
kowskiego. Dawne i współ-
czesne pieśni patriotyczne 
porywały i zachęcały do 
wspólnego śpiewania (po-
mogła w tym bez wątpienia 
prezentacja przygotowana 
przez Monikę Rodakow-
ską). Szczególne emocje 
wywołał występ maluchów 
z klas 1 a i 1 b, które zatań-
czyły krakowiaka ćwiczo-
nego wytrwale pod okiem 
wychowawczyń: Elżbiety 
Mazur i Danuty Matysiak. 
Na szczególną świąteczną atmosferę miała 
wpływ dekoracja sali, którą zajęły się Agata 
Styczyńska i Renata Jędrasek. Nad całością 
przedstawienia czuwały Monika Bernacik  
i Agnieszka Rygiel.

Po części oficjalnej dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Agnieszka Ba-
bańca podziękowała serdecznie wszyst-

kim za przybycie i zaprosiła do wspólnego 
śpiewania i rozmowy. Ponownie mogli-
śmy usłyszeć nieśmiertelne: „Rozszumia-
ły się wierzby”, „Rozkwitały pąki białych 
róż” czy „Wojenko, wojenko”.

W przyszłym roku będziemy obcho-
dzić 100-lecie Odzyskania Niepodległości. 
Liczymy na Państwa wsparcie i obecność!

AGNIESZKA RYGIEL

Kiedy nadchodzi jesienny czas najwyższa 
pora, uroczyście podkreślić: „Dzień Seniora”! 
19 października 2017 roku w Gminnej Świe-
tlicy w Garbatce-Letnisko, „Stowarzyszenie 
Aktywnych 50+” przy wsparciu Wójta Roberta 
Kowalczyka zorganizowało „Dzień Seniora”!

Seniorzy naszej Gminy wspólnie bawili 
się w rytmach muzyki lat 70-tych. Wieczór 
uświetnił występ Klubu Seniora „Wrzos” 
oraz wspólne śpiewanie pieśni biesiadnych 
przy akompaniamencie Pawła Jędrysa.

Na uroczystości nie zabrakło obecności 
Przedstawiciela Urzędu Gminy Garbatka-Let-
nisko w osobie Sekretarz – Teresy Fryszkie-
wicz, która wraz z Teresą Bęczkowską i Teresą 
Wołos, serdecznie powitały wszystkich przy-
byłych gości.

Nie zabrakło również wesołych żartów  
i skeczy oraz smakołyków przygotowanych 
przez „Aktywnych 50+”. Seniorzy potrafią 
udowodnić, że jesień życia jest wesoła, rado-
sna, że trzeba zawsze powtarzać słowa: „Czę-
ściej uśmiechaj się człowieku, a sędziwego 
dożyjesz wieku”. Miniony Dzień Seniora 
można uznać za udany, a na kolejny zaprasza-
my już za rok!

AGNIESZKA DZIEWICKA
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7 050,66 zł – taką kwotę zebra-
no na renowację zabytkowych nagrob-
ków na cmentarzach w Głowaczowie  
i Brzózie. Kwestę przeprowadził Ko-
mitet Społeczny „Nasze Dziedzictwo”. 
Organizatorzy akcji dziękują wszyst-
kim wolontariuszom zaangażowanym 
w zbiórkę pieniędzy. Wspierali nas: 
Krzysztof Postek Zastępca Wójta Gmi-
ny Głowaczów, Magdalena Konopka 
UG Głowaczów, Barbara Tarczyńska 
– Radna Rady Gminy Głowaczów. 
Szczególne podziękowania składa-
my uczniom PSP w Głowaczowie  
i Brzózie, uczniom Gimnazjum w Gło-
waczowie, Brzózie i Ursynowie, rodzi-
com, strażakom z OSP w Lipie oraz 
OSP w Głowaczowie.

Z uwagi na fakt, że jest to pierw-
sza tego typu akcja przeprowadzona 
na terenie Gminy Głowaczów, wy-
nik traktowany jest jako duży sukces. 
Ogromne podziękowania dla wszyst-
kich darczyńców – ludzi dobrej woli.

Zebrane środki przekazane w ca-
łości zostaną na odrestaurowanie naj-
bardziej zagrożonych zniszczeniem 
nagrobków.

Komitet Społeczny
„Nasze Dziedzictwo”

14 listopada 2017 r. w Mazowieckim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Rado-
miu odbył się finał okręgowy II edycji Kon-
kursu Mazowieckich Serów Zagrodowych. 
Zgłoszonych i dostarczonych do oceny zo-
stało 17 serów w dwóch kategoriach: 
1. sery zagrodowe z mleka krowiego 
2. sery zagrodowe z mleka innych zwierząt

Komisja konkursowa, której prze-
wodniczyli:
• Łaga Daniel – z-ca Dyrektora Departa-

mentu Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich

• Zaniewski Krzysztof – Urząd Marszał-
kowski w Warszawie

• Siewierska Anna – MODR Warszawa 
• Specjaliści z zakresu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich MODR Oddział Radom
wyłoniła po trzech laureatów i dwa wy-
różnienia w każdej z powyższych kate-
gorii. Nagrodzone osoby otrzymały war-
tościowe prezenty, natomiast pozostali 
uczestnicy drobne upominki oraz dyplo-
my z podziękowaniem za uczestnictwo  
w konkursie.

Wśród ostrej konkurencji bardzo dobrze 
poradził sobie ser „Kozi BUNDZ” wypro-
dukowany przez Dariusza Purchałę za-
mieszkałego w miejscowości Lipa, gmina 
Głowaczów, który zajął III miejsce. Na-
grodzony ser będzie teraz reprezentował 

Region Radomski w konkursie na szczeblu 
Województwa Mazowieckiego. 

Spotkanie było okazją do wymiany 
doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy  
w zakresie serowarstwa.

Urząd Gminy Głowaczów

GMINA GŁOWACZÓW
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11 listopada to dzień, w którym obcho-
dzimy Narodowe Święto Niepodległości  
i tym samym dajemy wyraz naszej miłości 
do ziemi ojczystej i pamięci o bohaterach, 
którym zawdzięczamy wolność. W 1918 r., 
po 123 latach niewoli narodowej i powstań-
czych zrywów wolnościowych nasz kraj 
wreszcie odzyskał niepodległość. 

99. rocznica tego wydarzenia w gminie 
Głowaczów była obchodzona z wielkim 
szacunkiem. O godzinie 10.00 w koście-
le pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie,  
w asyście pocztów sztandarowych szkół  
i OSP, odbyła się uroczysta msza święta  
w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. 
Mariusz Przybycień. W liturgii uczest-
niczyli przedstawiciele władz gminnych 
– Wójt Gminy Głowaczów Józef Grze-
gorz Małaśnicki, Zastępca Wójta Krzysz-
tof Postek, pracownicy Urzędu Gminy, 
radni, sołtysi, uczniowie wraz z dyrekcją  
i gronem pedagogicznym, druhowie gmin-
nych jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych, mieszkańcy gminy oraz goście.

Wójt Gminy w swoim przemówieniu 
podkreślał przede wszystkim znaczenie 
tego święta w kształtowaniu postawy patrio-
tycznej wśród obywateli oraz podziękował 
wszystkim za uczestnictwo w uroczysto-
ści. Rys historyczny rocznicy przedstawiła 
Agnieszka Olczak wraz z Janem Chryzosto-
mem Czachowskim Prezesem Związku Pił-
sudczyków RP Oddziału w Głowaczowie.

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

MAGDALENA KONOPKA

Od 1 września 2017 r. nowym 
dyrektorem Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Cecylówce – Brzózkiej 
jest Agnieszka Woźniak. W oświacie 
Agnieszka pracuje 17 lat jako na-
uczyciel edukacji wczesnoszkolnej  
i przedszkolnej, logopeda, oligofre-
nopedagog. Do tej pory zatrudnio-
na była w placówkach szkolnych na 
terenie gminy Kozienice. W roku 
szkolnym 2017/2018 podjęła funkcję 
dyrektora szkoły podstawowej w gmi-
nie Głowaczów. Mieszka z rodziną  
w Brzózie, lubi aktywny wypoczynek 
ceni swoją pracę zawodową.

Urząd Gminy Głowaczów
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Nowy dyrektor Jarosław Walasek nie 
rozpoczął lekcji 4 września tradycyjnym 
pierwszym dzwonkiem, który – zdaniem 
wielu psychologów – powoduje u dzieci 
niepokój, wprowadza chaos i powoduje 
„efekt dzwonka”. Na szkolnych koryta-
rzach pojawiły się zegary, dzięki którym 
uczniowie mogą kontrolować czas i uczyć 
się odpowiedzialności. Brak dzwon-
ka uczy dzieci gospodarowania czasem  
i wspiera system edukacji oparty na 
zaufaniu i partnerstwie. Tak więc od 
września nasza szkoła jest szkołą bez  
dzwonków.

W tym roku również są organizowa-
ne cykliczne wyjazdy na basen do Ko-
zienic. Odbywają się one po południu, 
po zajęciach lekcyjnych. Ruch w wodzie 
wpływa doskonale nie tylko na ciało, lecz 
także na umysł, dlatego rodzice chętnie 
korzystają z tej możliwości i decydują 
się na wysłanie pociech na pływalnię.  

W najbliższym czasie planowane są rów-
nież wyjazdy do kina, które będą odby-
wały się w dni wolne od zajęć lekcyjnych. 
Taki wyjazd to też forma edukacji i to pod 
wieloma względami, ale dzieciom będzie 
się kojarzyć przede wszystkim z przyjem-
nością oraz zabawą.

8 listopada 2017 r. w naszej szko-
le odbyło się ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej. Uśmiechnięte twarze głów-
nych bohaterów, ubranych w stroje galo-
we, wywoływały radość wszystkich ze-
branych, a granatowe birety dodały rangi 
wydarzeniu. Pierwszoklasiści najpierw 
zatańczyli poloneza oraz zaprezentowa-
li swoje talenty i umiejętności w części 
artystycznej. Następnie złożyli uroczy-
stą przysięgę na sztandar szkoły. Wobec 
zgromadzonych na sali gimnastycznej 
uczestników uroczystości zapewnili, że 
będą dobrze się uczyć, szanować szkołę  
i kochać Polskę. Także rodzice złożyli 

wobec swoich pociech uroczyste przy-
rzeczenie. Po ślubowaniu dyrektor Jaro-
sław Walasek przystąpił do pasowania 
uczniów. Życzenia najlepszych ocen, 
wspaniałego samopoczucia w szkole, by 
każdy dzień przynosił radość i chęć do 
pracy złożyli pełnoprawnym już uczniom 
starsi koledzy, dyrektor oraz Wójt Gmi-
ny Marcin Szymon Gac. Na zakończenie 
każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dy-
plom, legitymację szkolną oraz drobny 
upominek. Po uroczystości wszystkie 
dzieci wraz z wychowawczynią oraz ro-
dzicami udały się na słodki poczęstunek.

Zapraszamy również na nasz fanpage 
https://www.facebook.com/ZSPGniewo-
szow/, gdzie można obejrzeć wiele cie-
kawych fotorelacji i dowiedzieć się, co 
nowego dzieje się w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Gniewoszowie!

Nauczyciele ZS-P w Gniewoszowie

25 października 2017 r. w Bibliotece Publicz-
nej Gminy Gniewoszów odbyło się pasowanie 
na czytelnika uczniów klasy pierwszej Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie. Na 
początku dzieci odgadywały bajkowe zagadki, 
które sprawdziły ich znajomość tytułów baśni  
i bajek. Uczniowie dowiedzieli się również, jak 
należy właściwie dbać o książki.

Następnie przyszli czytelnicy złożyli uro-
czyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować 
książki, po czym nastąpiło uroczyste pasowanie 
na czytelnika. Nasi nowi czytelnicy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy. Dużą niespodzianką 
dla uczniów był słodki poczęstunek. Na koniec 
dzieci zwiedziły bibliotekę oraz zostały zapo-
znane z zasadami wypożyczania książek.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie zachęci 
najmłodszych uczniów do korzystania z naszej 
biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustanne-
go rozwijania umiejętności czytania. Z pewnością 
każdy uczeń wrócił do szkoły bogatszy o wiedzę 
dotyczącą korzystania z usług biblioteki.

PAULA STĘPIEŃ
Kierownik Biblioteki

GMINA GNIEWOSZÓW
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10 listopada br. w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Gniewoszowie odbył się 
I Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej, 
Powstańczej i Żołnierskiej, którego orga-
nizatorem był Marcin Szymon Gac Wójt 
Gminy Gniewoszów, a honorowym patro-
natem wydarzenie objął Andrzej Jung Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego. Jak pięknie 
pokazać miłość do ojczyzny, jak pielęgno-
wać kulturowe dziedzictwo kraju i regionu, 
jak uczyć dzieci i młodzież patriotyzmu, my-
ślę, że najlepiej śpiewająco – takimi słowa-
mi powitała uczestników przeglądu prowa-
dząca Danuta Błażyńska. Celem konkursu 
było m. in.: rozbudzenie i rozwój aktyw-
ności muzycznej dzieci, młodzieży i doro-
słych mieszkańców gminy, popularyzacja 
piosenek, walorów artystycznych i wycho-
wawczych oraz wartości patriotycznych, 
kształtowanie umiejętności współzawod-
nictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja 
międzypokoleniowa mieszkańców naszej 
gminy. W przeglądzie udział wzięło 7 wy-
konawców, w tym 3 zespoły w przedziale 

wiekowym: od uczniów kl. IV do seniorów.
Zespół Szkolno – Przedszkolny repre-

zentowały: Zofia Pawelec, Agata Kobiałka, 
Katarzyna Mizak uczennice kl. IV oraz Ame-
lia Pawlik przygotowane przez Bożenę Sy-
kut, Publiczną Szkołę Podstawową w Wyso-
kim Kole reprezentowała Amelia Majewska, 
którą do udziału w konkursie przygotowała 
Anna Burza, natomiast Publiczne Gimna-
zjum w Gniewoszowie reprezentowały: Pau-
lina Chmielewska, Aleksandra Szymańska 
oraz Nina Wrochna, Wiktoria Pawłowska 
i Aleksandra Ziemska, które przygotowała 
Bożena Sykut. Wystąpili także Klub Seniora 
przygotowany przez Piotra Delę oraz We-
ronika Szafranek uczennica Liceum Ogól-
nokształcącego im. Komisji Edukacji Na-
rodowej w Puławach. Komisja konkursowa  
w składzie: Monika Wiraszka – przewod-
nicząca komisji, Marcin Szymon Gac Wójt 
Gminy Gniewoszów, Barbara Woszczyk 
Radna Rady Powiatu Kozienickiego miała 
bardzo trudne zadanie, ponieważ trudno po-
równać występ solistki, grupy 3 lub 5-oso-

bowej i 15-osobowego chóru. Po wysłucha-
niu pięknych i wzruszających interpretacji, 
zwłaszcza w wykonaniu najmłodszych wy-
konawców, i burzliwych obradach komi-
sja przedstawiła wyniki. Nagrodę Starosty 
Powiatu Kozienickiego otrzymała Paulina 
Chmielewska, natomiast nagrody ufundo-
wane przez Wójta Gminy Gniewoszów 
otrzymali: Klub Seniora (za zajęcie I miej-
sca), Amelia Majewska (za zajęcie II miej-
sca) oraz Weronika Szafranek (za zajęcie III 
miejsca).

Po ogłoszeniu wyników Marcin Szymon 
Gac Wójt Gminy Gniewoszów podziękował 
uczestnikom za wzruszające przeżycia, po-
gratulował odwagi oraz wręczył laureatom 
puchary i nagrody, a pozostałym wykonaw-
com drobne upominki i dyplomy uznania. Na 
zakończenie złożył podziękowania wszyst-
kim przybyłym gościom, samorządowcom, 
sołtysom i mieszkańcom oraz zaprosił na 
kolejny przegląd piosenki za rok.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

Tegoroczne obchody Święta Nie-
podległości w Gminie Gniewoszów 
rozpoczęły się od uroczystej Mszy 
Świętej w parafii pw. Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Różańca Świę-
tego w Wysokim Kole koncelebrowa-
nej przez proboszcza parafii ks. kan. 
Szymona Muchę i ks. kan. Jerzego 
Karolika. W liturgii uczestniczyli 
przedstawiciele władz gminnych Wójt 
Gminy Gniewoszów Marcin Szymon 
Gac, Przewodniczący Rady Gminy 
Gniewoszów Piotr Dela, Zastępca 
Wójta Gminy Puławy Norbert Staszak, 
pracownicy Urzędu Gminy w Gnie-
woszowie, radni, sołtysi, uczniowie 
placówek oświatowych naszej gminy, 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum Elż-
bieta Łyszcz, Dyrektor PSP w Wyso-
kim Kole Joanna Kowalczyk, Komen-
dant Policji w Gniewoszowie Jarosław 
Szczypiór, druhowie gminnych jedno-
stek OSP oraz sąsiednich Opatkowic, 
mieszkańcy gminy oraz goście. Ko-
lejnym punktem programu uroczysto-
ści było przedstawienie patriotyczne  
w wykonaniu uczniów Publicznego 
Gimnazjum w Gniewoszowie.

Po zakończeniu występów or-
szak uczestników uroczystości prze-
maszerował na cmentarz wojenny  
z 1914 roku, na którym zebrani wy-

słuchali okolicznościowego wystąpie-
nia Wójta Gminy Gniewoszów, który  
w swoim przemówieniu podkreślił jak 
ważny jest patriotyzm i zachowanie 
tożsamości: Na tym cmentarzu pocho-
wani są żołnierze różnych narodowo-
ści, w tym Polacy, którzy nierzadko 
walcząc pod sztandarami zaborców, 
walczyli przeciwko sobie. Właśnie ta-
kie miejsca powinny być dla nas prze-
strogą, abyśmy nigdy nie stracili ducha 
patriotyzmu i własnej tożsamości. Na-

stępnie Wójt Gminy Marcin Szymon 
Gac wraz z delegacją składając hołd 
ofiarom wojny złożył kwiaty pod krzy-
żem upamiętniającym poległych.

Na zakończenie proboszcz parafii 
ks. kan. Szymon Mucha podziękował 
wszystkim uczestnikom uroczystości 
za piękną patriotyczną postawę i udział 
w uroczystości.

DANUTA BŁAŻYŃSKA
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Być godnym Medalu Honorowego 
im. Bolesława Chomicza to dążenie każ-
dego strażaka. Niewątpliwie jest on ikoną 
pożarnictwa, była to wybitna osoba, pa-
sjonat o nieprzeciętnych talentach przy-
wódczych i organizacyjnych. Cechowała 
go pasja pracy. Był bezkompromisowy, 
nie uznawał żadnej taryfy ulgowej dla 
nierzetelności, bałaganiarstwa i marno-
trawstwa. Całe swoje życie poświęcił dla 
zjednoczenia straży Królestwa Polskiego 
i powstania patriotycznego związku stra-
żackiego. Dążył do przełamania panują-
cego monopolu rosyjskiej centralistycz-
nej organizacji strażackiej i poprawy 
ochrony przeciwpożarowej w granicach 
kraju. Jego postawa stanowi wzór dla 
każdego druha w szeregach straży. Tym 
bardziej duma rozpiera, że w zastępach 
naszych jednostek znajdziemy strażaków, 
którym nie było obojętne hasło B. Cho-
micza – „Nie marzyć, ale działać!”.

28 października 2017 r. na placu re-
mizy OSP Grabowska Wola odbyło się 
zebranie Zarządów OSP gminy Grabów 
nad Pilicą. Spotkanie miało wyjątkowo 
uroczysty charakter, gdyż tego dnia z rąk 
Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Kozienicach Andrzeja Junga zostali 
odznaczeni najwyższym wyróżnieniem 
przyznawanym za zasługi dla rozwoju  
i umacniania Związku OSP RP oraz OSP- 
Medalem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza dwaj wybitni Druhowie z na-
szych jednostek – Stanisław Potrzebow-
ski z OSP Łękawica i Zbigniew Michal-

ski z OSP Grabów nad Pilicą.
Druh Stanisław Potrzebowski obec-

nie jest Honorowym Prezesem Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP. Do straży 
wstąpił w 1973 roku. Przez lata służby, 
pilnej nauki i zaangażowania w spra-
wy straży został wybrany w 1996 roku 
Komendantem OSP Łękawica. W tym 
samym roku został wybrany na Prezesa 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. 
Funkcję tę pełnił przez 20 lat. Przez lata 
swojej służby niejednokrotnie był odzna-
czany; otrzymał złoty, srebrny i brązo-
wy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
nadawane za wyróżniającą się działalność 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz 
Odznakę „Strażak Wzorowy” nadawany 
czynnym strażakom za wzorową dzia-
łalność, zaangażowanie i godną postawę 
społeczną.

Druh Zbigniew Michalski ze strażą 
związany jest od 1983 roku. Z zawodu 
rolnik, mimo to nigdy nie zaniedbał swo-
ich strażackich obowiązków i w pełnej 
gotowości angażował się we wszystkie 
sprawy jednostki. Od 2013 roku pełni 
funkcję Komendanta Gminnego ZOSP 
RP, jest także członkiem Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP. Za swoje 
zasługi otrzymał złoty, srebrny i brązowy 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Od-
znakę „Strażak Wzorowy” oraz Odznakę 
„Za Wysługę Lat” w pięcioleciu i dwu-
dziestoleciu służby. 

Obaj druhowie odznaczają się niena-
ganną postawą strażaka. Są oni dosko-

nałymi organizatorami i społecznika-
mi, wyszkolili w rzemiośle strażackim  
i wychowali w duchu pomocy drugiemu 
człowiekowi kolejne pokolenia straża-
ków, w tym także swoich synów. Zawsze 
biorą czynny udział w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych, niosą pomoc tam, gdzie 
żywioł chce zapanować, a także  dumnie 
reprezentują swoje jednostki na uroczy-
stościach lokalnych, państwowych i ko-
ścielnych.

Ich postawa i zaangażowanie służy 
nie tylko realizacji swoich pasji, jedno-
cześnie przyczynia się do pomocy drugie-
mu człowiekowi i budowania bezpieczeń-
stwa społecznego. 

ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK

9 listopada 2017 r. w Zespole Szkół 
w Grabowie nad Pilicą odbyła się uroczy-
stość obchodów 99. Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę.

Tego dnia uczniowie klasy II i III gim-
nazjum pod okiem Małgorzaty Cichow-
skiej, Jacka Cichowskiego oraz Barbary 
Ignacak przygotowali program artystycz-
ny pt. „Drogi do wolności”.

W trakcie akademii mogliśmy nie tylko 
usłyszeć historię polskich bohaterów, ale rów-
nież wysłuchać pieśni takich jak „Pierwsza 
Brygada” czy „Mury”, a także wierszy mó-
wiących o trudzie uwolnienia się z zaborów.

Uroczysty apel uświadomił wszystkim 
zebranym znaczenie wolności, a także po-
kazał, że prawdziwym patriotą powinno 
się być codziennie, a nie tylko od święta. 

PATRYCJA STEFANIAK
kl. III B

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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6 listopada 2017 r. w Sejmie, podczas konferencji pt. „Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu 
Terytorialnego”, której organizatorem była sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Admini-
stracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, zaprezento-
wano wyniki rankingu najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce. Gmina Grabów nad Pilicą w tegorocznym rankingu 
awansowała o 39 pozycji uplasowując się na 794 miejscu spośród 1559 gmin wiejskich. Tym samym utrzymuje drugie miej-
sce spośród gmin wiejskich powiatu kozienickiego.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego powstał pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka 
z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, w oparciu o analizę piętnastu wskaźników, które obej-
mują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.

Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokal-
nych) i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko – wiejskie, 
wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Przedmiotem oceny były m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkań-
ców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 
1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Zdaniem twórcy rankingu prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka na dynamiczny rozwój gmin wiejskich, miejsko – wiejskich 
i miejskich duży wpływ ma położenie blisko centrum lub rozwinięta turystyka. „Wysokie miejsce w rankingu nie bierze się 
znikąd. To także w dużej mierze zasługa fantastycznych samorządów. Jeśli samorząd umie pozyskiwać inwestorów i kre-
ować miejsca pracy, gmina może rozwijać się w sposób zrównoważony” – powiedział.

LISTA GMIN WIEJSKICH POWIATU KOZIENICKIEGO
2017 2016

1 Garbatka – Letnisko 476 318
2 Grabów nad Pilicą 794 833
3 Magnuszew 926 1110
4 Głowaczów 1313 1240
5 Sieciechów 1349 1414
6 Gniewoszów 1472 1394

ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK

Tej jesieni miejscowość Grabów 
nad Pilicą nabrała świeżego wyglądu za 
sprawą zakończenia zadania pn: „Po-
prawa estetyki centrum miejscowości 
wiejskiej na działkach budowlanych 
381/1, 381/2 w Grabowie nad Pilicą 
poprzez utwardzenie nawierzchni”.  
W ramach inwestycji utwardzono plac 
kostką brukową na podbudowie z kru-
szywa łamanego o łącznej powierzchni 
0.48 ha. Wykonano także odwodnienie 
całego placu, a także zadbano o este-
tykę poprzez ułożenie dużych kamieni 
polnych w miejscach rozdzielających 
ruch komunikacyjny. Plac ten, dotych-
czas niezagospodarowany, znajduje 
się w centrum miejscowości w pobliżu 
OSP, Zespołu Szkół, banku, punktów 
usługowych. Stąd pomysł, aby zyskał 
na znaczeniu i funkcjonalności, stając 
się miejscem reprezentacyjnym przy 
organizacji różnych inicjatyw, startów 
rajdów pieszych i rowerowych, a co-
dziennie służył jako parking.

Inwestycja ta została współfinanso-
wana ze środków programu PROW na 
lata 2014 – 2020 w kwocie 185.367,00 

złotych. Całość zadania opiewała na 
kwotę 339.594,00 złotych. Wyko-
nawcą inwestycji była firma Drogmar  
z Grójca.

ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK
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Polska Federacja Campingu i Ca-
ravaningu zorganizowała w dniach 13 
– 16 października 2017 r. seminarium  
w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim, 
podczas którego  ogłoszone zostały 
wyniki konkursu „Mister Camping 
2017”. 

Polska Federacja Campingu i Ca-
ravaningu jest organizacją społeczną 
będącą rzecznikiem rozwoju campingu  
i organizatorem turystyki campingo-
wej w naszym kraju, inicjuje i współ-
działa w organizowaniu konkursu na 
najlepsze campingi w Polsce. Jego 
głównym celem jest aktywizacja admi-
nistracji campingów do podnoszenia 
jakości usług, kultury obsługi, estetyki 
i czystości na campingach. Pod koniec 
każdego roku ogłaszane są wyniki kon-
kursu „Mister Camping”. Wybierane 
są najlepsze campingi w kategoriach 
uzależnionych od pojemności. 

W niedzielę 22 października 2017 
roku w Muzeum Kolekcji im. Jana 
Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa 
Porczyńskich w Warszawie miała miej-
sce uroczystość wręczenia nagród im. 
Grzegorza Palki.

Nagroda ta nadawana jest przez 
Ligę Krajową za wybitne zasługi dla 
samorządu terytorialnego. Liga Kra-
jowa zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi 
Wiejskie, opierająca swoją działalność 
o hasło: „Rodzina – Wspólnota Lokal-

Nasz camping kolejny raz został 
doceniony i nagrodzony. Po raz piąty 
(pierwszy raz w 1996 r.) zdobyliśmy 
tytuł „Mister Camping” w kategorii 
– grupa powyżej 450 miejsc. Jest to 
najwyższe wyróżnienie w branży tury-
stycznej. To dla nas bardzo duże wy-
różnienie i motywacja do dalszej pracy.

Jednocześnie należy wspomnieć 
również o tym, iż w tym roku nasz cam-
ping uzyskał tytuł „Bezpieczny Cam-
ping”, co świadczy o tym, że jest dobrze 
strzeżonym, w pełni ogrodzonym, wy-
posażonym w całodobowy monitoring 
oraz w dodatkową ochronę. Regulamin 
campingu przedstawia konkretne zasa-
dy, które mają na celu zapewnienie bez-
pieczeństwa jego gościom.

W uroczystym wręczeniu dyplo-
mów udział wzięli przedstawiciele Ko-
zienickiego Centrum Rekreacji i Spor-
tu – Leszek Wojtyna i Kamil Janeczek.

Kozienickie Centrum 
Rekreacji i Sportu

na – Ojczyzna”, promuje działania na 
rzecz kontynuacji demokratycznych 
reform. Fundując nagrodę im. Grzego-
rza Palki Liga Krajowa honoruje jedne-
go z najwybitniejszych przedstawicieli 
polskiego samorządu terytorialnego, 
tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi 
– Grzegorza Palkę.

Decyzją Kapituły jedno z wyróż-
nień za działania na rzecz rozwoju 
infrastruktury sportowej otrzymał Bur-
mistrz Gminy Kozienice Pan Tomasz 

Śmietanka. Nagrodę – w imieniu bur-
mistrza – odebrał Pan Andrzej Zieliń-
ski.

Tegoroczną XX edycję uroczystości 
uświetnił koncert Piosenki starej War-
szawy w wykonaniu: Justyny Recze-
niedi – sopran solo, Trio Con Passione 
i Zespołu wokalnego Ars Chori pod dy-
rekcją Zbigniewa Tupczyńskiego.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

GMINA KOZIENICE
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W dniu 25 października 2017 roku  
w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego w Warszawie miała miejsce kolejna, 
XVIII już, edycja Gali Sportowa Polska. 
Zagościli na niej przedstawiciele biznesu 
oraz samorządowcy i aktywiści społeczni, 
którzy poprzez wspieranie działań na rzecz 
upowszechniania kultury fizycznej, w tym 
zwłaszcza rozwoju infrastruktury sportowej, 
starają się przekazywać młodemu pokoleniu 
pozytywne wzorce i wychowywać poprzez 
sport. W uroczystości uczestniczyło ogółem 
ponad 300 zaproszonych gości, wśród któ-
rych znalazły się postacie ze świata sportu  
i kultury. Swoją obecnością Galę zaszczyci-
li m.in. najwybitniejsza polska lekkoatletka 
Irena Szewińska, komentator sportowy Prze-
mysław Babiarz, zapaśnik Andrzej Supron 
oraz piosenkarz Rafał Brzozowski.

W tym prestiżowym wydarzeniu oso-
biście uczestniczył Pan Tomasz Śmietan-
ka, reprezentujący Gminę Kozienice, która  
w uznaniu dla osiągnięć na polu działalno-
ści pro-sportowej otrzymała wyróżnienie 
Sportowa Gmina 2017. Od 2010 roku tytu-
łem Sportowa Gmina – przyznawanym za 
umiejętne łączenie budowy nowoczesnych 
obiektów sportowych z programem rozwoju 
sportu i rekreacji w regionie – uhonorowa-
no 200 miast i gmin z całego kraju. W roku 
2017 w przedziale gmin od 30 tys. do 100 tys. 
mieszkańców Gmina Kozienice znalazła się 
w gronie 8 gmin z całej Polski (obok Puław, 

Sanoka, Świętochłowic, Swarzędza, Będzina, 
Nowego Dworu Mazowieckiego i Kędzierzy-
na-Koźla), których osiągnięcia zostały doce-
nione przez Kapitułę Konkursu.

Za równie ważne budowie obiektów 
sportowych uznano podczas Gali sportowe 
życie, które się w nich toczy i ma wpływ 
na lokalne społeczności. W tym kontekście, 
zgodnie ze słowami organizatorów Gali, 
zasadniczą rolę odgrywają osoby, które 
przez swoją pracę zawodową i działalność 
społeczną przyczyniają się do upowszech-
niania kultury fizycznej, a działając na rzecz 
sportu dzieci i młodzieży są bardzo często 
wzorem i autorytetem dla mieszkańców, 
uczniów i sportowców. Wagę tego rodza-
ju wysiłków podkreślono przyznając tytuł 
„Pasjonat Sportowej Polski”. Za wkład  

w działalność sportową wyróżniono w 2017 
roku 51 osób, wśród których znalazł się też 
Burmistrz Gminy Kozienice.

O obu zaszczytnych odznaczeniach bur-
mistrz Tomasz Śmietanka poinformował 
mieszkańców Gminy Kozienice podczas 
odbywającej się w dniu 26 października se-
sji Rady Miejskiej w Kozienicach. Wyraża-
jąc zadowolenie z faktu, że działania lokal-
nego samorządu zostały dostrzeżone przez 
opiniotwórcze środowiska w Warszawie, 
Burmistrz podziękował radnym obecnej 
oraz minionych kadencji za dostrzeganie 
potrzeb inwestowania w sport i rekreację,  
i wychodzenie im naprzeciw.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
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W ramach gminnych obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości,  
10 listopada 2017 r., w Skansenie 
Bojowym w Mniszewie odbył się III 
Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej. W przeglądzie wzięło 
udział 15 zespołów i 12 solistów, łącz-
nie ----108 uczestników. Nie zabra-
kło też publiczności, która wspierała  
i oklaskiwała wykonawców.

Ideą organizacji przeglądu pieśni 
jest stworzenie okazji dla młodego 
pokolenia Polaków do poznawania  
i nauki narodowych pieśni, śpiewa-
nych niegdyś przez naszych rodaków 
w różnych tragicznych okresach histo-
rii. Nasze działania przyniosły ocze-
kiwane rezultaty – do przeglądu przy-
stąpili nawet najmłodsi, którzy dumnie 
odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

W wydarzeniu wzięli udział ucznio-
wie wszystkich szkół z terenu Gminy 
Magnuszew. Zaprezentowali bardzo 
zróżnicowany repertuar, od współcze-

Na terenie Skansenu Bojowego  
w Mniszewie powstaje wieża wido-
kowa. Fundusze do budowy wieży 
zostały pozyskane przez Gminę od 
Zarządu Województwa Mazowieckie-
go w ramach programu „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego PROW na lata 
2014 – 2020, za pośrednictwem Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Kozienicka”. Wieża zostanie 
oddana do użytku w przyszłym roku.

Nad tarasem widokowym wie-
ży górować będzie szkieletowa kon-
strukcja zakończona u góry masztem 
flagowym na wysokości 26,66 m. 
Wieża będzie zwieńczona fryzem – 
otokiem z ażurowym ułożonym ze 
stalowych kształtowników. Od we-
wnętrznej strony otoku umieszczone 
będą cztery punkty świetlne, skie-
rowane do góry na zawieszoną na  
maszcie flagę państwową.

Konstrukcja stalowa wieży usa-
dowiona będzie na żelbetono-

wym fundamencie, wy-
łaniającym się z gruntu  
w formie czterech stóp, 
wykończonych w fakturze 
betonu w surowym desko-
waniu, które nawiązuje do 
bunkrów wojskowych. Wej-
ście na podest wyniesiony 
ponad 1 m powyżej otacza-
jącego terenu, odbywać się 
będzie poprzez trap długo-
ści 5 m, wykonany ze stali  
z nawierzchnią ażurową  
z krat podestowych.

Wejście na wieżę będzie 
zabezpieczone bramką wej-
ściową i osiatkowaniem –  
w najniższych partiach wieży 
wokół bramki.

Mamy nadzieję, że wieża 
widokowa, z której będzie się 
roztaczał widok na całą najbliż-
szą okolicę wraz z Wisłą, bę-
dzie dużą atrakcją zarówno dla 
mieszkańców gminy, jak i dla odwiedza-
jących ją turystów.

Informacja własna 

Gminy Magnuszew

GMINA MAGNUSZEW
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W niedzielę 12 listopada odbyła się 
uroczysta Msza Święta za Ojczyznę  
w Kościele Parafialnym w Magnusze-
wie. Aby uczcić to wydarzenie w ko-
ściele zgromadziły się Poczty Sztanda-
rowe z terenu całej Gminy Magnuszew.

W tym roku świętowaliśmy  
99. rocznicę odzyskania Niepodle-
głości. Z tej okazji Amatorska Grupa 
Teatralna „Pasja” pod kierownictwem 
Elżbiety Wachnik przygotowała insce-
nizację poetycką pt. „Rodacy dla Nie-
podległej”. Jej scenariusz powstał na 
kanwie słów Jana Pawła II oraz poezji 
patriotycznej i obejmował okres od 
rozbiorów aż do odzyskania Niepodle-
głości w roku 1918. Po grupie teatral-
nej wystąpił zespół Melodia z pieśnią 
„Modlitwa Obozowa” oraz Aleksandra 
Lach, która zaśpiewała utwór muzycz-
ny „Mury”.

Po uroczystej Mszy nastąpił prze-
marsz Pocztów Sztandarowych oraz 
uczestników obchodów na Cmentarz 
Parafialny do Kwatery Poległych Żoł-
nierzy, gdzie Wójt Gminy Magnuszew 
Marek Drapała oraz Przewodniczą-
cy Rady Zbigniew Rybarczyk złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Orła.

Coroczne obchody odzyskania Nie-
podległości przez Polskę są stałą i bar-
dzo ważną częścią uroczystości, które 
odbywają się w Gminie Magnuszew. Są 
one istotne nie tylko jako element dba-
nia o tradycję, ale również jako żywa 
lekcja historii dla dzieci i młodzieży, 
która pomaga kształtować postawy pa-
triotyczne i miłość do Ojczyzny.

EDYTA STALUSZKA

snych utworów po bardzo stare zapo-
mniane patriotyczne pieśni. Poziom 
wykonania był bardzo różny, ale nie to 
było najważniejsze. Istotą tego wyda-
rzenia było to, że tak liczna grupa naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy 
mogła się spotkać z okazji naszego 
Narodowego Święta i wspólnie prze-
żyć ten wyjątkowy czas, kultywując 
pamięć o naszych przodkach. Młodzi 
uczestnicy zyskali nowe umiejętności 
i zdobyli przekonanie, że pieśnią też 
można godnie oddać cześć bohaterom, 
którzy przyczynili się do odzyskania 
niepodległości przez naszą Ojczyznę, 
co mamy nadzieję, zostanie w ich umy-
słach i sercach na zawsze.

ORGANIZATORZY
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29 października zostały zorgani-
zowane uroczystości upamiętniające  
74. rocznicę pacyfikacji Kępic. Rozpo-
częły się one o godz. 12 Mszą Świętą 
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP  
w Opactwie, odprawioną w intencji 
pacyfikowanych mieszkańców Kępic 
oraz wszystkich poległych żołnierzy 
Batalionów Chłopskich i Armii Kra-
jowej z gminy Sieciechów. Ks. Hen-
ryk Kowalczyk powitał przybyłych 
gości oraz wszystkich uczestników 
uroczystości. Ks. Krzysztof Bieńczak 
natomiast wygłosił homilię, w któ-
rej podkreślił, że celem Polaka jest 
skrucha przed Bogiem, cześć dla lu-
dzi starszych i miłość Ojczyzny oraz 
czyste sumienie i poświęcenie. W dzi-
siejszych czasach ofiara z siebie dla 
drugiego człowieka jest nie na topie. 
Tamten czas, do którego dziś wracamy 
i tamci ludzie byli tacy sami jak my, 
stanęli z pragnieniem wolności. Patrzy 
dziś Polska na swoich bohaterów, któ-
rzy walczyli i oddali swe życie po to, 
abyśmy mogli dziś mówić po polsku. 

Po Mszy Św. młodzież z Zespo-
łu Placówek Oświatowych im. Armii 
Krajowej w Sieciechowie przedstawiła 
montaż słowno-muzyczny, nawiązu-
jący do zbliżającego się Narodowego 
Święta Odzyskania Niepodległości, 
którego mottem są słowa: „Jedną dro-
gą dziś wszyscy idziemy”. Niech droga 
naszego życia będzie kontynuacją hi-
storycznych dróg i niech zawsze wie-
dzie ku doskonalszej wolności. Niech 
nadrzędnym celem dla każdej i każ-
dego z nas będzie Ojczyzna i Wolność  
i tak jak naszym ojcom, dziadom i pra-
dziadom towarzyszy hasło „Bóg – Ho-
nor – Ojczyzna”. Montaż został przy-
gotowany przez nauczycieli: Hannę 
Borowiec, Wiolettę Dziosa-Wojtasik, 
Marcina Kołdeja i Dariusza Kwieciń-
skiego.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się przy mogile zbiorowej pomordo-
wanych mieszkańców gminy Siecie-
chów w czasie II wojny światowej na 
cmentarzu parafialnym w Opactwie. 
Modlitwę w intencji pomordowanych 
i poległych partyzantów odmówił ks. 
Henryk Kowalczyk Proboszcz Parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie. 
Symbolem pamięci były złożone kwia-
ty. Wartę honorową przy mogile pełnili 
żołnierze z Kompanii Reprezentacyj-
nej Sił Powietrznych z Dęblina. Uro-
czystość uświetnili również przedsta-
wiciele orkiestry wojskowej z Dęblina.

GMINA SIECIECHÓW
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Kolejna część uroczystości odby-
ła się przy pomniku upamiętniającym 
pomordowanych żołnierzy BCH i AK 
w Kępicach. Po odtworzeniu hymnu 
państwowego, odczytany został list od 
posła RP Dariusza Bąka, w którym po-
dziękował za pielęgnowanie pamięci  
o przeżyciach wojennych, o pacyfi-
kacji Kępic i walkach partyzanckich 
Batalionów Chłopskich i Armii Krajo-
wej. Podziękował również za przeka-
zywanie tej pamięci dzieciom i mło-
dzieży. List odczytał Dyrektor Biura 
Poselskiego Bartłomiej Kowalczyk. 
Marian Zbigniew Czerski Wójt Gminy 
Sieciechów podziękował wszystkim 
uczestnikom, a szczególnie przybyłym 
kombatantom.

Podczas uroczystości Helena Bąk, 
mieszkanka Kępic została wyróżniona 
medalem okolicznościowym „Obrońcy 
Ojczyzny 1939 – 1945”. Medal wręczył 
Bartłomiej Kowalczyk Dyrektor Biura 
Poselskiego Dariusza Bąka. Pani Hele-
na otrzymała również dyplom oraz pa-
miątkową furażerkę. Andrzej Zwolski 
przedstawił tło historyczne wydarzeń  
z 1943 roku oraz wyrecytował strofy 
poezji patriotycznej. 

Zwieńczeniem uroczystości i hoł-
dem dla bohaterskich mieszkańców 
Kępic był Apel Pamięci odczytany 
przez mjr Artura Ostrowskiego oraz 
salwa honorowa w wykonaniu kompa-
nii reprezentacyjnej Sił Powietrznych 

z Dęblina pod dowództwem ppor. Ma-
cieja Marczyka. 

Obchody zakończyło złożenie 
kwiatów pod pomnikiem upamiętnia-
jącym pomordowanych mieszkańców 
Kępic. Po ich złożeniu Sygnalista z or-
kiestry wojskowej odegrał pieśń „Spij 
kolego”.

W uroczystości udział wzięli Bar-
tłomiej Kowalczyk Dyrektor Biura 
Poselskiego Dariusza Bąka, Andrzej 
Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, 
Marian Zbigniew Czerski Wójt Gmi-
ny Sieciechów, Kazimierz Mastalerz 
Przewodniczący Rady Gminy Siecie-

chów, delegacja Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozie-
nice, delegacja Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych 
oddział w Dęblinie, delegacja Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych oddział w Garbatce-Let-
nisko, Kozienickie Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznych, delegacje 
uczniów ze szkół w Sieciechowie, Sło-
wikach i Zajezierzu oraz kombatanci  
i rodziny partyzantów i pomordowa-
nych podczas pacyfikacji Kępic. 

ELŻBIETA KALBARCZYK

Na początku listopada zakończono 
prace remontowe budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sieciechowie. Prace 
polegały na wykonaniu pełnej termo-
izolacji ścian wraz z wykonaniem ele-
wacji. Było to zadanie wspólne Urzędu 
Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Środki finansowe na materiały w kwo-
cie 10 tys. złotych zapewnił Urząd 
Gminy, natomiast koszty robocizny 
w wysokości 8 tys. złotych zapewniła 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sieciecho-
wie z własnego budżetu, a to dzięki da-
rowiźnie jaką uzyskała od Wspólnoty 
Gruntowej w Sieciechowie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Siecie-
chowie znajduje się w Krajowym Sys-
temie Ratownictwa Gaśniczego. Jest 
jedną z najprężniej działających jed-
nostek na terenie Gminy Sieciechów.  
W obecnej chwili dobrze wyposażona 
jest zarówno w sprzęt do działań ra-
towniczo – gaśniczych, jak i ratownic-
twa drogowego. Remont tego budynku 

był niezbędny dla właściwego funkcjo-
nowania jednostki.

Urząd Gminy w Sieciechowie
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