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200 lat powiatu kozienickiego
Powiaty po raz pierwszy w Polsce wprowadzono w II połowie XIV wieku, zastępując nimi likwidowane wówczas kasztelanie.
Główną jednostkę terytorialną stanowiło
województwo, ale w miejsce kasztelanii
pojawił się większy od niej tzw. districtus.
W końcu XIV w. funkcjonował już nowy system podziału terytorialnego, opierający się
na ustroju sądowo-ziemskim. Jego podstawą była ziemia, składająca się z 2-3 powiatów sądowych. Terytorium powiatu ukształtowało się jako konsekwencja obejmowania
jurysdykcją mieszkańców obszarów wokół
ośrodków miejskich, które były siedzibami objazdowych sądów ziemskich. Termin
„powiat” wywodzi się od „dnia wietnego”,
czyli „wiecu”, zgromadzenia sądowego
o wyznaczonym z góry terminie. Piecza nad
wykonywaniem wyroków sądowych oraz
ogólny nadzór nad aparatem skarbowym,
a także zarząd majątkiem władcy, spoczywał w rękach specjalnych rządców, zwanych od połowy XV wieku starostami.
Dzieje powiatu kozienickiego rozpoczynają się dokładnie 200 lat temu. Wcześniej,
w 1807 r. za sprawą Napoleona Bonapartego
doszło do utworzenia z części ziem polskich
pod zaborami – Księstwa Warszawskiego.
W 1809 r. dzięki zwycięskiej wojnie wojsk
pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego
z Austriakami do Księstwa przyłączono
obszar III zaboru austriackiego, na którym znajdowały się również Kozienice.
W Księstwie Warszawskim wprowadzono administrację na wzór francuski
z departamentami zarządzanymi przez
prefektów i powiatami, w których władzę sprawowali podprefekci. Decyzję
o powstaniu powiatu kozienickiego wydał
17 kwietnia 1810 r. Fryderyk August – Książę Warszawski Król Saski, jednocześnie
wnuk króla polskiego Augusta III Sasa – co
miało uwiarygodniać jego władzę w nowoutworzonym państwie polskim. Ogłoszono
ją w formie wypisu z Protokółu Sekretariatu
Stanu w Dzienniku Praw tom II, Nr 16.
Przytoczmy najważniejsze paragrafy
tejże decyzji:

FRYDERYK AUGUST, z Bożey Łaski
Król Saski, Xiążę Warszawski etc. etc.
Uzupełniając artykuł 6 Dekretu Naszego pod dniem 24 mca Lutego r.b.
względem politycznego podziału,
nowo wcielonych do Księstwa Warszawskiego krajów, na wniesienie Naszego Ministra Spraw Wewnętrznych
i po wysłuchaniu zdania Rady Stanu
postanowiliśmy i stanowimy:
Artykuł 1
Do dawnych sześciu Departamentów,
naszego Księstwa Warszawskiego, przydane będą cztery nowe Departamenta,
to jest: Krakowski, Radomski, Lubelski
i Siedlecki.
(…)
Artykuł 4.
Podług następuiacej Tabelli oznaczamy podział nowych Departamentów na
powiaty i zgromadzenia gminne.

Tak więc, powiat kozienicki wszedł
w skład departamentu radomskiego. Po raz
pierwszy w historii Kozienice stały się stolicą
powiatu ziemskiego, jednego z największych
terytorialnie w departamencie radomskim. Na
czele powiatu kozienickiego stał podprefekt,
w latach istnienia Księstwa Warszawskiego
był nim Paweł Puchała. Jego uprawnienia
były zbliżone do uprawnień prefekta, podlegała mu administracja oraz policja porządkowa
i polityczna. Z kompetencji wyłączono sprawy wojskowe i sądownictwo.

Terytorialnie powiat kozienicki obejmował ziemie graniczące na wschodzie
z Wisłą, na północy z Pilicą, na zachodzie
jego granicę stanowiły zewnętrzne granice parafii Głowaczów, Jedlnia z Jastrzębią, Sucha i Zwoleń, na południu – Tczów,
Kazanów i Janowiec nad Wisłą. Na jego
terytorium znalazło się 11 miast: Kozienice, Zwoleń, Ryczywół, Granica, Magnuszew, Gniewoszów, Janowiec, Tczów,
Kazanów, Sieciechów, Głowaczów. Taki
podział utrzymał się do 1837 r.
Powiat czerpał przychody z podatku
konsumpcyjnego, którego wysokość zależała od liczby mieszkańców oraz podatku
czopowego.
Z każdego powiatu Księstwa wybierano
posła na Sejm Księstwa Warszawskiego. Posłów wybierano podczas sejmików powiatowych, na których zbierała się szlachta z danego obszaru. Jeden z takich sejmików odbył
się 30 lipca 1812 r. w Kozienicach. Zaspokajając ciekawość
przytoczę fragment
relacji: Dnia 25 b. m.
moździerze i dzwony
zwiastowały tu od
świtu rozpoczęcie
się Seymiku Powiatu naszego. Za
przybyciem do Kościoła parafialnego
W.
Podprefekta
i Marszałka Seymikowego licznemi
obywatelami otoczonych, W. Xiądz
Stanisł. Piotrkowski Kanonik Kated. Kielecki
mszą świętą odprawił, a JXiądz Józef Placyd
Switalski, Komendarz Janowiecki stosowne
miał kazanie. Po nabożeństwie W. Podprefekt Paweł Puchała przeczytał Uniwersal
Rady Jeneralney konfderancyi Królestwa
Polskiego i wezwał JW. Marszałka Walentego Macieia Osłowskiego Posła z Powiatu
Kozienickiego do przewodniczenia obradom.
Ten w zabranym głosie przedstawił czule
i wymownie cel, dla którego ten seymik iest
Dokończenie na str. 2
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zwołany, i wszystkie poprzednicze formalności według prawa dopełnił. Nastąpiły daley
podpisy na akces do Konfederacyi, i każdy
siebie, i wszystko, co posiada, dla oyczyzny
poświęcił. Stanął nakoniec przed ołtarzem
Boga W. JXiądz Stanis. Piotrkowski Kanonik
Kadet. Kielecki, i zaśpiewał Te Deum, podczas którego i moździerze przed Zamek Królewski zaprowadzone, i broń ręczna od gwardii zręcznie użyta przy ciągłych w Kościele
i za Kościołem radości okrzykach: Niech żyje
ulubiona wiekami Polska! Słyszeć się dały.
Podczas obrad sejmiku powiatowego
odbywały się liczne uroczystości, iluminacje miasta i inne atrakcje. Spośród wielu, autor relacji wymienił między innymi:
W zamku Królewskim jaśniały w transparencie Orzeł biały z pogonią, herbem
w środku N. Pana: a na spodzie następujące wiersze:
Witajże Orle biały z Pogonią złączony!
Długo wasza niewola Polska dręczyła:
Lecz dzisiaj Bohatyra męstwem przywrócony
I ty będziesz wiekować, gdy Polska ożyła.

Na Domie Rządowym Prefektury iaśniała
cyfra N. Cesarza Francuzów z tym napisem:

Zawalone gruzami oczyzny siedlisko
W powstaniu swem uwielbiany Bohatyra czyny.
On dziś drogie Polska zwraca ci nazwisko,
On w ieden węzeł łączy wszystkie razem syny.

Po klęsce Napoleona i likwidacji Księstwa Warszawskiego w 1815 r. powiat kozienicki znalazł się w Królestwie Polskim.
Car Mikołaj I przywrócił podział na województwa, które dzieliły się na obwody.
Dawny podział na powiaty miał od tej pory
jedynie znaczenie pomocnicze – powiaty
pełniły funkcje okręgów wyborczych dla
sejmików i sądowych dla funkcjonujących
w nim sądach pokoju. W wyniku tych
zmian powstał obwód radomski w województwie sandomierskim, składający się
z powiatu radomskiego i kozienickiego.
W 1819 r. powiat kozienicki zamieszkiwało prawie 50 tys. osób.
Upadek powstania listopadowego wywołał zniesienie odrębności Królestwa Polskiego. Ukazem carskim z 1837 r. województwa
przemianowano na gubernie, a w 1842 r.
obwody na powiaty (ujezdy), powiaty zaś
na okręgi (okrugi), ale te ostatnie tylko dla
potrzeb sądowych. Od tej daty, aż do 1867 r.
okręg kozienicki wchodził w skład powiatu
radomskiego, powiat kozienicki nie istniał.
W 1867 r. Królestwo Polskie podzielono
na dziesięć guberni w tym radomską. W jej
skład weszło siedem powiatów: sandomierski, opatowski, opoczyński, konecki, radomski oraz – najbardziej nas interesujący – ko-
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zienicki z siedzibą w Kozienicach. Powiatem
kierował naczelnik powiatu, który miał
dwóch pomocników: do spraw administracyjnych i policyjnych. Naczelnik powiatu,
stojący na czele zarządu powiatu, zobowiązany był przez władze gubernialne do składania rokrocznie sprawozdań oraz zestawień
statystycznych, mających na celu dostarczenie informacji na temat stanu, w jakim znajduje się powiat, np.: dane dotyczące jakości
gruntów, charakterystyka zasiewów, ilość
i rodzaj hodowlanych zwierząt, informacje
o gwałtownych zgonach i ich przyczynach,
nie wspominając już o liczbie ludności,
stanie przemysłu, wielkości podatku, itp.
W sumie w takim „obzorze” należało obowiązkowo opisać 20 punktów.
W 1880 r. urząd powiatowy znalazł
swoją siedzibę w nowowybudowanym

budynku przy ulicy Warszawskiej. Zachowało się zdjęcie prezentujące budynek,
naczelnika powiatu Kazanowicza oraz
urzędników powiatowych (patrz str. 3).
Piętnaście lat później naczelnikiem powiatu kozienickiego był już Eugeniusz Kozieł Poklewski, w urzędzie powiatowym
zatrudnieni byli m.in.: K. Kruszyński,
A. Boheński, Antoni Gucwiński, Piotr Sokołowski, Władysław Drażdżyński – lekarz powiatowy, N. Kiss, E. Gębarowski.
Podczas I wojny światowej teren powiatu kozienickiego znalazł się pod okupacją
austriacką. W 1915 r. gubernatorstwo lubelskie z ziemią kozienicką zostało podzielone
na 27 obwodów, które w kwietniu 1917 r.
przemianowano na powiaty. Przedstawicielem władz okupacyjnych na szczeblu poDokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl
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wiatu był powiatowy komendant wojenny,
zazwyczaj wyższy rangą oficer austriacki
pochodzenia polskiego. Do pomocy miał
zastępcę i adiutanta. W Kozienicach funkcję tę pełnił komendant Tinz. W tym miejscu należy wspomnieć, że już we wrześniu
1917 r. okupacyjne władze wprowadziły na
ziemiach byłego Królestwa Polskiego samorząd terytorialny z powiatowym na czele.
Deputowanych wybierano systemem kurialnym. Sejmikowi przewodził, mianowany
przez generał-gubernatora, cywilny naczelnik – komisarz powiatowy. Komisarz powiatowy stał na czele Wydziału Powiatowego,
który był organem wykonawczym. Na czele pierwszego sejmiku powiatowego stanął
Zdzisław baron Heydel – właściciel majątku
Brzóza. Wcześniej, jak zauważa prof. Hubert
Izdebski, w miastach Królestwa Polskiego
nie istniał samorząd terytorialny – co było
ewenementem na skalę europejską.
Okupacyjne wojska austriackie ostatecznie opuściły Kozienice na początku listopada 1918 r. Dla odrodzonej Rzeczypospolitej
rozpoczął się czas wytężonej odbudowy
naszego kraju. I choć właściwie do połowy
1922 r. nie była uregulowana sprawa granic
Polski – jej ostatecznego podziału administracyjno-terytorialnego, to już w sierpniu 1919 r. na mocy ustawy tymczasowej
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o organizacji władz
administracyjnych
II instancji z 2
sierpnia 1919 roku
z terenów byłego
Królestwa Polskiego utworzono m.in.
województwo kieleckie podzielone
na 16 powiatów.
Najbardziej wysuniętym na północ
powiatem Kielecczyzny był powiat kozienicki. To prowincjonalne położenie było powodem wielu utrudnień dla mieszkańców i władz powiatu oraz
zaniedbań inwestycyjnych. Inż. Jan Szmid
w publikacji „Powiat Kozienickie” wydanej
w 1936 roku podsumował ten stan następującymi słowami: Pod względem organizacyjnym teren naszego powiatu możemy uważać
za swego rodzaju dziwoląg. Mieszkaniec
powiatu kozienickiego mający do załatwienia sprawy w urzędach wyższych instancyj
z konieczności musi poznać dużą połać Polski. W sprawach kościelnych zostanie odesłany do Sandomierza, w kwestjach wojskowych
skierują go do Warszawy, kuratorjum okręgu szkolnego każą mu szukać w Krakowie,
w sprawach pocztowych będzie musiał odwiedzić Lublin, sąd
okręgowy wezwie
go do Radomia,
a do województwa
odbędzie
podróż do Kielc.
Takie rozrzucenie
urzędów jest rzeczą b. pożyteczną
z punktu widzenia
krajoznawstwa
i turystyki, stoi
jednak w wyraźnej sprzeczności
z kieszenią większości obywateli.
Spontanicznie, na podwalinach dotychczasowych instytucji
tworzono polską
administrację
terenową. Urzędy powiatowe,
od 1919 roku
przekształcone w starostwa,
podlegały bezpośrednio Mini-

sterstwu Spraw Wewnętrznych. Początkowo administracją w powiecie kierował
komisarz nazywany ludowym, następnie
powiatowym. Ponadto w każdym powiecie
działało około dwudziestu różnego rodzaju
urzędów podlegających bezpośrednio władzom centralnym np. administracja oświatą, zarząd koleją czy pocztą. Konstytucja
z 1921 roku stanowiła, iż dla celów administracyjnych państwo polskie podzielone będzie w drodze ustawowej na województwa,
powiaty oraz gminy miejskie i wiejskie.
Powiat kozienicki pod względem obszaru
i liczby gmin nie zmienił się prawie w całym
dwudziestoleciu. W latach 30. składał się
z gmin: Bobrowniki, Brzeźnica, Brzóza,
Góra Puławska, Grabów nad Pilicą, Grabów
nad Wisłą, Jedlnia, Kozienice, Mariampol,
Oblasy, Pionki (utworzona w 1933 r.), Policzna, Rozniszew, Sarnów, Sieciechów, Suskowola, Świerże Górne, Tczów, Trzebień
oraz miasta na prawach gmin: Kozienice
i Zwoleń. Ciekawostką jest fakt, że były próby odłączenia z jego terytorium gminy Góra
Puławska i części terenów z gminy Sarnów,
tj. Gniewoszowa i okolic. W 1924 roku poseł na Sejm RP, Stefan Sołtyk wystąpił do
ministra spraw wewnętrznych o utworzenie
z części powiatu kozienickiego odrębnego
powiatu zwoleńskiego. Były także próby wyłączenia z powiatu kozienickiego wsi Kraski
Górne i Dolne oraz Antoniówki na rzecz powiatu garwolińskiego. Do zmian tych jednak
nie doszło. Łączna powierzchnia powiatu
wynosiła 1883 km², pod koniec lat 20. liczył
124 tys. mieszkańców, przez kolejne 20 lat
liczba ta podnosiła się prawie o 1000 mieszkańców na rok, osiągając w drugiej połowie
lat 30. wielkość ponad 145 tys. osób.
Na czele administracji powiatowej stał
starosta mianowany przez ministra spraw
wewnętrznych, któremu podlegał pod względem osobowym. Był przedstawicielem rządu
w powiecie i szefem administracji ogólnej.
Urzędy powiatowe zostały przekształcone
Dokończenie na str. 4
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w starostwa. Głównym obowiązkiem starosty było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podlegał mu organ policji państwowej, któremu wydawał polecenia
i kontrolował jego działalność. Pierwszym
starostą kozienickim II RP był Stanisław
Rudowski. Współpracującym ze starostą
organem samorządu powiatowego w latach 1919-1933 był sejmik powiatowy, a od
1933 r. rada powiatu.
Działalność samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i gminy w okresie
dwudziestolecia określiła konstytucja z 17
marca 1921 r. oraz ustawa sejmowa o ustroju samorządu terytorialnego z 23 marca
1933 r. Kadencja wszystkich organów samorządu terytorialnego została ustalona na pięć
lat. Jedynie zawodowi członkowie zarządu
gminy mieli być wybierani na 10 lat. Czynne
prawo wyborcze przyznano osobom, które
ukończyły 24 lata, od roku 1933 cenzus ten
wynosił 21 lat. Bierne prawo wyborcze przysługiwało osobom posiadającym czynne prawo wyborcze i mającym ukończone 30 lat.
Ustawa sejmowa z roku 1933 przyjmowała podział organów samorządowych
na stanowiące, kontrolujące i zarządzające
oraz wykonawcze. Organami stanowiącymi w powiecie były rady powiatowe,
do 1933 r. nazywane sejmikami powiatowymi. W skład sejmiku wchodził starosta
i radni. Organem koordynującym prace
sejmiku powiatowego był Wydział Powiatowy, składający się z doświadczonych
radnych powiatowych. Sejmik zajmował
się sprawami gospodarczymi, zdrowotnymi, oświatowymi, kulturalnymi, opiekuńczymi, odbudowy itp., pełnił funkcje
uchwałodawcze i kontrolne. Wydział
Powiatowy był organem wykonawczym.
Każda z gmin powiatu mogła delegować
do sejmiku po 2 przedstawicieli, miasto
Kozienice mogło delegować 3 działaczy.
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Pierwszy kozienicki Sejmik Powiatowy
w II RP wyłoniono w marcu 1919 r. w jego
skład weszło 40 rajców, członkami sejmiku
I kadencji zostali: ks. Walenty Skarżyński,
Józef Kosmala, Michał Śmietanka, Antoni
Kiszel, Adam Oczkowski, Antoni Rugała,
Jan Rojek, Józef Grudzień, Józef Dudek,
Jan Lachtara, Władysław Szczepanowski,
Józef Makuch, Franciszek Sekuła, Jan Emanowicz, Jan Zielony, Wawrzyniec Słomski,
Sylwester Lenarczyk, Filip Kosmala, Józef
Kęska, Józef Kurczak, Wojciech Marciniak,
Stanisław Fronczyk, Stanisław Rusek, Mirosław Kiraga, Walenty Ośka, Leon Malinowski, Edward Mindewicz, Wojciech Cholewa, Józef Kuc, Jan Sadura, Jan Kowalski,
Tomasz Dutkowski, Franciszek Deja, Teofil
Nędzi, Paweł Gazarkiewicz, Piotr Gutowski,

Aleksander Beze i Abram Chaim Frajlich.
W skład wydziału powiatowego wchodzili:
ks. Walenty Skarżyński, Piotr Gutowski, Jan
hr. Zamoyski, Stanisław Boski i Jan Rojek.
Jak przedstawiała się sytuacja w powiecie
kozienickim u zarania niepodległości? Cytując członków sejmiku powiatowego ślących
dezyderaty do Warszawy, w powiecie panowała „straszna nędza, żebractwo i bardzo zły
stan sanitarny”, sam wspomniany wcześniej
starosta Stanisław Rudowski relacjonował
sytuację z zaniepokojeniem: „Bezgraniczna
ciemnota, skrajny egoizm, brak poszanowania ustaw i władz (…) stwarzają na zebraniach ferment o tendencjach jawnie anarchistycznych”. Takie postawy spowodowały, że
w powiecie kozienickim władze centralne
zarządziły ograniczenie praw obywatelskich
i praw do zgromadzeń. Sam starosta musiał
ostro i bezpardonowo interweniować poprzez
kary administracyjno-dyscyplinarne stosując
areszt dla niektórych wójtów i sołtysów. Ponadto zwolnił z urzędowania wójta Mariampolu i zawiesił jego zastępcę, zwolnił wójta
gminy Zwoleń, Policzna, Sieciechów, Grabów
nad Wisłą, Jedlni oraz burmistrza Kozienic.
Ponadto musiał zwolnić z funkcji kilku ławników sejmiku powiatowego i członków rad
gminnych. Stanisław Rudowski był starostą
do 1921 r., siedzibą Starostwa Powiatowego
był budynek przy zbiegu ulic Warszawskiej
i Kochanowskiego, gdzie obecnie mieści się
znana kozienicka restauracja. Budynek ten od
Dokończenie na str.5
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1880 r. był siedzibą władz miejskich i powiatowych, jednak w nocy 9/10 lutego 1921 r. część
budynku – lewe skrzydło, całe pierwsze piętro oraz dach gmachu strawił ogień.
Przyczyn pożaru nie ustalono, lecz
podejrzewano celowe zaprószenie
w wydziale aprowizacyjnym Starostwa Powiatowego, gdzie wcześniej
wykryto nieprawidłowości i zaczęto je badać. Pożar strawił wszelkie
dowody, winnych nie odnaleziono.
Po pożarze minister odwołał Rudowskiego z funkcji, doraźnie przeniesiono również urząd do pałacu
pomajorackiego. Po przeprowadzeniu koniecznych remontów i uregulowaniu kwestii własnościowych
Starostwo Powiatowe znalazło tam
swoją stałą siedzibę aż do 1939 r.
W centralnym budynku na parterze
znajdował się 1 pokój na potrzeby
referatu administracyjno-karnego,
na I piętrze 4 pokoje – gabinet Starosty, pokój Naczelnika Kancelarii,
pokój referenta Białego i pokój referatu rolnego. W lewej oficynie urząd
zajmował 4 pokoje: 2 pokoje – kancelaria, 1 pokój – referat wojskowy
i 1 pokój – lekarz powiatowy. Dodatkowo w tej oficynie znajdowało
się mieszkanie referenta Białego
i mieszkanie referenta rolnego Mickiewicza, którzy razem zajmowali
3 pokoje z kuchnią. W tym
czasie
mieszkanie
Starosty
Bratkowskiego
znajdowało
się
w osobno wynajmowanym lokalu. Dla służbowych wyjazdów Starostwo posiadało 3
konie, 2 bryczki, sanie, jak również wóz
z uprzężą i inwentarzem. Dla obsługi urząd
starościński posiadał – 2 woźnych, 1 gońca,
1 stróża i 2 furmanów. W urzędzie znajdowały się 2 telefony, jeden w gabinecie Starosty,
a drugi w kancelarii dla ogólnego użytku, starostwo posiadało także 2 sprawne maszyny
do pisania. Na początku lat 20. w starostwie
razem ze starostą pracowało 11 urzędników.
Poziom zatrudnienia nie podlegał większym
zmianom do 1939 r.
W okresie międzywojennym na czele
powiatu kozienickiego stali:
1) Chruściński 1918 (komisarz powiatowy)
2) Zygmunt Strzeszewski 1918
3) Stanisław Rudowski 1919-1921
4) Stanisław Bratkowski 1921-1922
5) Edward Wnęk 1922-1925
6) Tadeusz Zawistowski 1925-1926
7) dr Marian Bożydar Podchorodeński
1926-1930
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8) Czesław Kowalski 1930-1937
9) Paweł Sulatycki 1937-1938
10) dr Jan Dorosz 1938-1939.

Do największych osiągnięć powiatu kozienickiego dwudziestolecia międzywojennego należy uznać: odbudowę po latach zaborów i I wojny światowej, budowę Państwowej
Wytwórni Prochów i Materiałów Kruszących
w Zagożdżonie-Pionkach, rozwój infrastruktury drogowej, rozwój systemu oświaty na
poziomie powszechnym i średnim, zapobieżenie znacznym niepokojom społecznym,
dobrą gospodarkę finansami komunalnymi.
Dodatkowo należy wspomnieć prawdziwy
boom zainteresowania Garbatką-Letnisko
jako miejscowością wypoczynkową.
Z chwilą napaści Niemców na Polskę
agresorzy zaczęli wprowadzać swoje porządki. Dążyli do maksymalnego wykorzystania
podbitego kraju. Początkowo okupanci nie
wprowadzili zmian w podziale terenowym
pozostawiając powiaty w przedwojennym
stanie. Na stanowiska komisarycznych starostów – Landratów hitlerowcy wprowadzili
niemieckich urzędników z odpowiednimi
kwalifikacjami. W powiecie kozienickim
stanowisko to obsadził dr Hempel, do pracy

w administracji kierowano ludzi związanych
z urzędami przed wojną, były przypadki podpisywania przez nich volkslisty i kolaboracji.
12 października 1939 r. utworzono Generalne Gubernatorstwo, które podzielono na 4 dystrykty w tym radomski.
Na przełomie października i listopada
dokonano zmian tymczasowych kierowników władz powiatowych – w Kozienicach dra Hempla zastąpił dr Derks,
jednocześnie zakazano używania na
tym stanowisko nazwy Landrat, zastępując je stanowiskiem Kreishauptmana
– naczelnika powiatu akcentując tym
odrębność administracyjną od Rzeszy
Niemieckiej. W lutym 1940 r. okupanci zlikwidowali powiat kozienicki,
a ziemie dotychczas wchodzące w jego
skład włączono do powiatu radomskiego – Kreis Radom. Zarządzał nim starosta powiatowy Kreishauptman Radom
Land dr Eden. Zachowano dotychczasowe samorządy gmin. Burmistrzami
miast i wójtami gmin byli zazwyczaj
Niemcy bądź volksdeutsche.
Obok okupacyjnej administracji, na
podbitych terenach Polacy stworzyli
konspiracyjne Polskie Państwo Podziemne ze strukturami administracji cywilnej, sądowej i wojskowej. Całością
pionu cywilnego kierowała Delegatura
Rządu na Kraj podporządkowana rządowi RP na uchodźstwie. W warunkach
okupacyjnych funkcję szefa administracji ogólnej pełnił powiatowy delegat
rządu RP na uchodźstwie, który piastował
naczelne kierownictwo i kontrolował pełnię
spraw cywilnych w powiecie. Na czele delegatury powiatowej stał Józef Kołodziejek,
a Piotr Ziarko „Perz” był kierownikiem służby informacyjno-propagandowej. Wysokie
stanowisko zastępcy delegata wojewódzkiego
sprawował Łukasz Kumor.
15 stycznia 1945 r. nastąpiło długo oczekiwane wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej. Powiat kozienicki doznał największych
zniszczeń w skali województwa kieleckiego.
W wyniku działań wojennych zburzonych
zostało 24 953 zabudowań wiejskich (dla
porównania w powiecie sandomierskim
było to 16 802 budynki, w radomskim 9 637,
a w jędrzejowskim – gdzie zniszczenia były
stosunkowo najmniejsze – 1 017 zabudowań). Charakteryzując obraz wsi kieleckiej,
raportowano do Ministerstwa Opieki Społecznej: Teren ten przedstawia krainę ruin
i zgliszcz. Wsie zniknęły z powierzchni ziemi,
pola zryte rowami strzeleckimi i bunkrami,
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najeżone zasiekami z drutu kolczastego. Na
podstawie orientacyjnych danych Starostwo
Powiatowe w Kozienicach oceniało jako
pewne, że w gminach Grabów n/Wisłą, Góra
Puławska, Oblasy, Trzebień, Mariampol
i Grabów n/Pilicą zupełnie zniszczonych zostało od 93% do 95% budynków, inne wymagały gruntownych remontów. Pozostałe
gminy też poniosły porażające straty. Jedynie
dane z gmin Pionki i Suskowola nie wspominały o większych ubytkach materialnych.
Poza stratami w budynkach, inwentarzu
i innych dobrach materialnych, najbardziej
bolesne były straty w ludziach. Spis z początku 1949 r. podaje liczbę ludności powiatu kozienickiego w ilości 119 612 osób.
Powiat kozienicki o powierzchni 1 857 km.²
był trzecim pod względem powierzchni powiatem województwa kieleckiego, podzielony został na 21 gminy, w tym 19 wiejskich,
2 miasta o charakterze gminy miejskiej i 305
gromad. Poszczególne gminy to: Bobrowniki, Brzeźnica, Brzóza, Góra Puławska,
Grabów n/Pilicą, Grabów n/Wisłą, Jedlnia,
Kozienice, Mariampol, Oblasy, Pionki, Policzna, Rozniszew, Sarnów, Sieciechów, Suskowola, Świerże Górne, Tczów, Trzebień.
Miasta: Kozienice, Zwoleń.
Dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 r. ustanawiał organy administracji ogólnej w postaci starostw ze starostami na czele i urzędów
wojewódzkich, którymi kierowali wojewodowie. Kompetencje poszczególnych organów administracji państwowej normowała
ustawa KRN z 11 września 1944 r. o zadaniach rad narodowych, która to równocześnie podporządkowywała gminne, miejskie,
powiatowe i wojewódzkie rady narodowe
KRN oraz dekret PKWN z 23 listopada
1944 r.: „O organizacji i zakresie działania
samorządu terytorialnego”, na podstawie którego przywrócono przedwojenne instytucje
samorządowe. Ten podział istniał do marca
1950 r., kiedy to nastąpiła likwidacja samorządu terytorialnego. Teoretycznie na terenie
powiatu najważniejsze funkcje administracyjne pełnił starosta. Jego pozycja, charakter
sprawowania władzy i zakres kompetencji
w głównej mierze wynikały z międzywojennego ustawodawstwa.
Pierwszym, powojennym starostą kozienickim został bezpartyjny, sympatyzujący
z socjalistami mgr Konstanty Bulli mianowany dnia 19 stycznia 1945 r. Starosta na
obszarze podległego mu powiatu był:
– przedstawicielem rządu, sprawującym
z tego tytułu funkcje, przekazane mu rozporządzeniami oraz innymi przepisami prawnymi, lub specjalnie zleconymi przez rząd;
– szefem administracji ogólnej, tj. admini-
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stracji publicznej (spraw wewnętrznych)
oraz innych działów administracji, bezpośrednio zespolonych we władzach administracji ogólnej. Starosta miał być faktycznym gospodarzem powiatu, z tego tytułu
zobowiązany był utrzymywać najściślejszy kontakt i współpracę z miejscowym
społeczeństwem i jego zrzeszeniami w postaci wszelkich związków i stowarzyszeń,
zarówno politycznych jak i ekonomicznych. Co ważne – zobligowany on został
do koordynacji działalności wszystkich
czynników państwowych, w myśl zasadniczej działalności rządu.
Ustawą z 20 marca 1950 r. w celu: (…)
dalszego wzmocnienia Państwa Ludowego
i przyspieszenia budowy socjalizmu w Polsce (…) zlikwidowano samorząd terytorialny
w Polsce, jednocześnie likwidując starostwa
powiatowe i funkcję starostów. Terenowymi organami władzy państwowej stały się
gminne, miejskie, powiatowe i wojewódzkie
rady narodowe podległe Krajowej Radzie
Narodowej. Od tej chwili na czele powiatów
stał Przewodniczący Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej.
Kolejne zmiany w podziale administracyjnym kraju nastąpiły podczas reformy
z lat 1972-1975. Na mocy ustawy z 28 maja
1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy
o radach narodowych, powstało 49 województw zlikwidowano pośredni szczebel
administracyjny, czyli powiaty. W skład nowopowstałego województwa radomskiego
weszły tereny byłego powiatu kozienickiego. Podstawowymi jednostkami administracji zostały miasta i gminy. Powiat kozienicki
powrócił na mapy administracyjne Polski
1 stycznia 1999 r.
W latach 1945-1975 teren powiatu
kozienickiego uległ znacznym zmianom
w podziale administracyjnym i terytorialnym. W 1947 r. z gminy wiejskiej Maciejowice w powiecie garwolińskim przyłączono do gminy Świerże Górne gromady:
Antoniówka, Pastewnik, Kraski. W 1949 r.
zniesiono gminę Mariampol, a na jej miejsce utworzono gminę Głowaczów z siedzibą
w Głowaczowie. W 1953 r. w miejsce dotychczasowych 19 utworzono 30 gmin wiejskich.
W 1954 r. ustawą o reformie administracji wsi
i podziale gromadzkich rad narodowych zastąpiono dotychczasowe gminy gromadami
jako podstawowymi jednostkami podziału
państwa. Zniesiono urząd sołtysa, powstały
nowe powiaty i gromady. Na terenie powiatu kozienickiego zamiast dotychczasowych
30 gmin wiejskich utworzono 60 gromad.
W tym samym roku z powiatu kozienickiego

wyłączono na rzecz nowopowstałego powiatu zwoleńskiego: miasto Zwoleń i gromady
Babin, Bartodzieje, Brzezinki Stare, Chechły,
Czarnolas, Grabów nad Wisłą, Gródek Stary,
Łagów, Ławeczko Nowe, Paciorkowa Wola,
Policzna, Przyłęk, Rudki, Sarnów, Sucha,
Sycyna, Strykowice Górne, Tczów Średni,
Zawada Stara. Na rzecz powiatu puławskiego wyłączono gromady: Janowiec, Góra
Puławska, Trzcianki, Zarzecze, Bronowice.
W 1959 r. z powiatu kozienickiego wyłączono na rzecz powiatu radomskiego wieś Kolonka i część terenów Nadleśnictwa Jedlnia.
W 1961 r. gromady Dobieszyn i Boże przyłączono do powiatu białobrzeskiego, natomiast
wsie leżące po prawej stronie Wisły: Kraski
Dolne, Kraski Górne, Kraski Nowe, Pasternik, Antoniówka Świerżowska, Antoniówka
Wilczkowska oraz Rybakówka włączono do
powiatu garwolińskiego.
Kolejne zmiany były konsekwencją
reform lat 1972-1975. Powiat kozienicki powiększono o sołectwa: Augustów,
Budy Augustowskie, Dąbrówki, Helenów – dotychczasowy powiat białobrzeski, uszczuplono zaś na korzyść powiatu
radomskiego o sołectwa: Lewaszówka,
Nowe Mąkosy, Stare Mąkosy i część sołectwa Suskowola.W 1972 r. zlikwidowano gromady i powrócono do podziału na
gminy. W uszczuplonym powiecie kozienickim utworzono gminy: Grabów nad
Pilicą, Głowaczów, Magnuszew, Kozienice, Pionki, Garbatka, Gniewoszów, Sieciechów oraz gminy na prawach miast:
Kozienice i Pionki. W 1975 r. zlikwidowano powiaty.
W latach 1945-1975 na czele administracji powiatowej stali
Starostowie powiatu kozienickiego:
1) Konstanty Bulli 1945-1946
2) Andrzej Peszke 1946-1947
3) Wincenty Klimecki 1947-1949
4) Józef Pokusa 1949-1950
5) Roch Wesołowski 1950
Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej
1) Roch Wesołowski 1950-1953
2) Sławomir Bartwiński 1953-1954
3) Anna Tarnowska 1954-1962
4) Piotr Urbanek 1971-1973
5) Eugeniusz Jędrzejewski – 1973-1975
jako Naczelnik Powiatu
W 1999 r. przywrócono powiat kozienicki o powierzchni 917 km² liczący
7 gmin: Kozienice, Garbatka-Letnisko,
Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad
Pilicą, Magnuszew i Sieciechów.

krzysztof zając
www.kozienicepowiat.pl
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Samorząd powiatowy
Powiaty są jednostkami samorządu terytorialnego. Każdy powiat tworzą
z mocy prawa jego mieszkańcy (stanowiąc lokalną wspólnotę). Wszystkim
mieszkańcom z tytułu zamieszkiwania na
terenie określonego powiatu przysługują
jednakowe prawa i obowiązki.
Organem ustawodawczym i kontrolnym jest rada powiatu. Zarząd powiatu
jest organem wykonawczym.
Do zakresu działania powiatu należy
wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym oraz określonych w ustawach zadań
i kompetencji kierowników powiatowych
służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje
także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy
jako należące do zakresu działania powiatu. W celu wykonywania zadań powiat
może tworzyć jednostki organizacyjne, zawierać umowy z jednostkami samorządu
terytorialnego i innymi podmiotami.
Powiat wykonuje zadania publiczne
w zakresie: edukacji publicznej, promocji
i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego, dróg
publicznych, kultury i ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej
i turystyki, geodezji, kartografii i katastru,
gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody,
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej
i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony
praw konsumenta, utrzymania powiatowych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Dla prawidłowego wykonywania zadań każdego powiatu niezbędne są jednostki organizacyjne. W powiecie kozienickim funkcjonują: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Placówka Socjalizacyjna „PANDA”.
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
jest organem prowadzącym dla Zespołu
Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kowww.kozienicepowiat.pl

zienicach, I Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Czarnieckiego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Kochanowskiego
w Garbatce-Letnisku.
Ponadto do wykonywania ustawowych
zadań działają służby, inspekcje i straże:
Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa
Komenda Państwowej Straży Pożarnej,
Wojskowa Komenda Uzupełnień, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wszystkie te instytucje, a także Sąd
Rejonowy i Prokuratura Rejonowa oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych są niezbędne dla istnienia i funkcjonowania powiatu.
Wszystkie instytucje, jednostki organizacyjne oraz służby, straż i inspekcje
umożliwiają i ułatwiają mieszkańcom
powiatu załatwianie ważnych spraw
w pobliżu miejsca zamieszkania.
Powiat nie jest organem nadrzędnym
gmin. Wszystkie gminy współpracują
z powiatem w różnych dziedzinach, m.in.
ekologii, budowie oczyszczalni ścieków,
wodociągów i kanalizacji, wspólnie podejmują działania inwestycyjne. Powiat
i gminy uczestniczą w inwestycjach drogowych, w dofinansowywaniu zakupu
sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach.
Działania powiatu i wykonywanie zadań pod względem prawnym są kontrolowane przez Urząd Wojewódzki, w dziedzinie finansów przez Regionalną Izbę
Obrachunkową.

R

ozmowa ze starostą Januszem
Stąporem

Jak ocenia Pan funkcjonowanie powiatów po 11 latach od wprowadzenia reformy administracyjnej?
Kiedy w 1998 roku podjęto decyzję
o utworzeniu powiatów, byłem radnym
w Gminie Kozienice. Miałem wówczas
pewne wątpliwości czy tego typu struktura jest potrzebna, czy ona się sprawdzi.
Dzisiaj – po tych doświadczeniach,
które mam, czyli po 3 kadencjach w Gminie i Mieście Kozienice i jednej kadencji
w powiecie stwierdzam, że była to bardzo
potrzebna i bardzo udana reforma. Przede wszystkim ułatwiła ludziom załatwianie spraw administracyjnych. Powiaty
w Polsce istnieją od przełomu XIV/XV
wieku, oczywiście ich zadania były inne
i zmieniały się przez wieki, ale faktycznie cały czas istniały i spełniały bardzo
ważną funkcję: administracyjną, wojskową, gospodarczą. Skoro funkcjonowały
przez tyle wieków tzn., że były potrzeb-

ne, powrót do tej tradycji instytucji powiatowych, był jak najbardziej wskazany.
Oczywiście powiat współczesny różni się
w sposób zdecydowany od powiatu, który kiedyś funkcjonował. Jest to powiat
samorządowo – rządowy, ze zleconymi
zadaniami rządowymi.
Reforma administracyjna daje dobre
efekty, przede wszystkim powiaty dobrze
obsługują społeczność swojego regionu.
Mieszkańcom jest znacznie łatwiej dotrzeć do miasta powiatowego niż do miasta wojewódzkiego, nawet jeżeli mieliśmy 49 województw. Powiat zajmuje się
wszystkim tym czego gminy nie są wstanie zrealizować, czyli sprawami takimi
jak służba zdrowia – szpital, zapewnienie
bezpieczeństwa – działalność straży pożarnej i policji; ochrona rodzin – PCPR,
a także ośrodki szkolno-wychowawcze.
A jaka będzie przyszłość powiatów?
Przyszłość powiatu widzę dobrze,
uważam, że będzie dalej się rozwijał.
Moim zdaniem powinna zostać przemyślana polityka państwa w stosunku
do powiatów i powinna nastąpić zmiana
aktów prawnych, które regulują funkcjonowanie powiatów. Myślę, że należałoby
zwiększyć kompetencje powiatu. Chodzi
o to, żeby niektóre funkcje, które wykonuje w tej chwili skarb państwa, przenieść
do powiatów, co byłoby korzystne dla
mieszkańców.
To jest przyszłość powiatu, bo jeżeli
ma zajmować się obsługą mieszkańców
swojego terenu, to powinien mieć więcej
kompetencji, które ułatwią życie lokalnej
społeczności.
W powiecie kozienickim współpraca
między powiatem, a samorządami gminnymi jest bardzo dobra. Wykonujemy razem
z gminami bardzo dużo inwestycji. Powinniśmy realizować projekty kluczowe, które by obejmowały teren całego powiatu,
a uczestniczyłyby w nich wszystkie gminy,
bo to jest szansa dalszego rozwoju, razem
jesteśmy w stanie więcej osiągnąć.
Opinie mieszkańców na temat zasadności funkcjonowania powiatów są także
pozytywne, jest to instytucja potrzebna. Okazało się, że wszystkie te głosy,
które czasami padały z publikatorów,
a może by likwidować powiaty, albo
zmienić ich strukturę, były nieuzasadnione. Nic lepszego tutaj już nikt nie wymyśli, bo jeżeli kilkaset lat funkcjonowały
takie instytucje i sprawdziły się w naszym
państwie to znaczy, że zdały swój egzamin i bardzo dobrze, że wróciły.
Danuta Delekta
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200 LAT POWIATU KOZIENICKIEGO

Powiat kozienicki
Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym
i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów, które określiło ich nazwy,
siedziby władz oraz gminy wchodzące
w ich skład, utworzonych zostało
308 powiatów ziemskich i 65 grodzkich.
Powiaty rozpoczęły funkcjonowanie
1 stycznia 1999 roku, przejęły odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym
dotąd do administracji rządowej.
W skład powiatu kozienickiego wchodzi 7 gmin, 6 wiejskich: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów
nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów
i miejsko-wiejska Kozienice.
11 października 1998 roku odbyły się wybory samorządowe. Do
Rady Powiatu zgłoszonych zostało
187 kandydatów przez 7 komitetów
wyborczych.
Wybranych zostało 30 radnych z 6 komitetów wyborczych.
22 października 1998 roku mandaty
radnych odebrali: Edward Błaż, Stanisław Figlewicz, Dariusz Kusiński, Tadeusz Molenda, Tadeusz Morzyński,
Marian Skierniewski, Jan Stępień, Roman Wysocki, Jan Żak, Dariusz Janeczek, Kazimierz Kowalski, Mieczysław
Kupiszewski, Barbara Sobota, Tadeusz
Syroka, Grzegorz Szewczyk, Krzysztof
Wolski, Grażyna Ziółek, Witold Adamski, Stefan Marek Banaś, Bogdan Hodyra, Tadeusz Kowalczyk, Kazimierz
Marchewka, Stanisław Orzechowski,
Leszek Stachurski, Janina Chelińska,
Czesław Czechyra, Bożena Wysocka,
Bogdan Przychodzeń, Tomasz Śmietanka, Jerzy Wach.
5 listopada 1998 roku odbyła się
I Sesja Rady Powiatu Kozienickiego
I kadencji, podczas której wybrany został przewodniczący rady Leszek Stachurski, wiceprzewodniczącymi zostali
Jan Stępień i Jerzy Wach. Na drugim
posiedzeniu I sesji w dniu 13 listopada ukonstytuowały się władze powiatu,
w tajnym głosowaniu radni wybrali
Romana Wysockiego na starostę powiatu, wicestarostą został Kazimierz
Marchewka.
Zarząd powiatu liczył 5 osób, starosta Roman Wysocki – przewodniczący
zarządu, Kazimierz Marchewka, Witold
Adamski, Tadeusz Kowalczyk, Tadeusz
Molenda, i Jan Żak.
Na II sesji Rady Powiatu Kozienickiego na stanowisko sekretarza powia-
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Radni Rady Powiatu II kadencji (2002 – 2006)
tu radni wybrali Małgorzatę Bebelską.
Stanowisko skarbnika powiatu starosta
powierzył Jadwidze Kręcisz, dotychczasowej głównej księgowej Urzędu Rejonowego. Powołano komisję rewizyjną
oraz zatwierdzono składy pozostałych
7 stałych komisji:
– Planowania Budżetu, Finansów
i Mienia Powiatu;
– Zdrowia, Spraw Socjalnych, Zdrowia
Publicznego oraz Przeciwdziałania
Bezrobociu;
– Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu
i Promocji Powiatu;
– Bezpieczeństwa Publicznego i Zapobiegania Nadzwyczajnym Zagrożeniom Środowiska;
– Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska;
– Zagospodarowania Przestrzennego,
Nadzoru Budowlanego i Geodezji;
– Transportu i Dróg Publicznych
Do jednostek organizacyjnych powiatu należały: Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego; Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie; Dom Opieki Społecznej: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Garbatce-Letnisku
i Kozienicach; Dom Dziecka; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie; Powiatowy Rzecznik Konsumentów; Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, Kartograficznej
i Katastralnej; Zarząd Dróg Powiatowych; Powiatowy Urząd Pracy, (od
1 stycznia 2000 roku).
Na III sesji rady powiatu 29 grudnia
1998 roku radni podjęli uchwałę w sprawie powołania instytucji budżetowych:

Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; Powiatowego
Inspektoratu Weterynaryjnego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które rozpoczęły funkcjonowanie
od 1 stycznia 1999 roku.
28 stycznia 1999 roku na IV sesji
rady powiatu radni przyjęli regulamin
i strukturę organizacyjną Starostwa Powiatu Kozienickiego, a także regulamin
zasad funkcjonowania oraz zakres działania wydziałów.
Na XV sesji 7 czerwca 2000 r. została podjęta uchwała ws. wygaśnięcia
mandatu radnego Tadeusza Molendy, w
związku z pełnieniem przez niego funkcji dyrektora SPZZOZ w Kozienicach.
24 czerwca na XVI sesji ślubowanie
złożyła Stanisława Kowalczyk, która
uzupełniła skład rady po wygaśnięciu
mandatu T. Molendy. Radni wybrali także nowego członka zarządu Jerzego Wacha, który złożył rezygnację
z funkcji z-cy przewodniczącego rady.
Nowym wiceprzewodniczącym rady
został Tadeusz Morzyński.
9 października 2002 roku odbyła się
XXXIII sesja rady powiatu kozienickiego. Była to ostatnia sesja I kadencji,
przewodniczący rady Leszek Stachurski
przedstawił sprawozdanie z prac rady za
okres 4 lat.
27 października 2002 roku odbyły
się wybory samorządowe, uprawnionych do głosowania było 50156 osób,
Dokończenie na str. 9
www.kozienicepowiat.pl

200 LAT POWIATU KOZIENICKIEGO
Dokończenie ze str. 8

Powiat kozienicki
z czego udział w głosowaniu wzięło
28194 wyborców, a ważnych głosów
oddano 26061. Do nowej rady weszło
19 radnych: Marian Frądczyk, Mirosław
Łyszcz, Stefan Marek Banaś, Zenon
Gnyś, Zdzisław Józef Łukasik, Stanisław Figlewicz, Kazimierz Tarczyński,
Kazimierz Marchewka, Tadeusz Kowalczyk, Anna Drabik, Roman Wysocki, Jan Stępień, Michał Wojasiewicz,
Mieczysław Siembor, Stanisław Orzechowski, Edward Błaż, Marek Kucharski, Tomasz Śmietanka, Jerzy Wach.
13 listopada radni odebrali zaświadczenia potwierdzające wybór na
radnego.
19 listopada odbyła się I sesja II kadencji rady powiatu kozienickiego. Tomasz Śmietanka zrezygnował z mandatu
radnego, na jego miejsce do rady wszedł
Tomasz Różański. Przewodniczącym
rady został wybrany Michał Wojasiewicz, wiceprzewodniczącym Stanisław
Orzechowski, starostą powiatu Roman
Wysocki, wicestarostą Kazimierz Marchewka. Nowy 4 osobowy zarząd tworzyli Roman Wysocki-przewodniczący,
Kazimierz Marchewka, Tadeusz Kowalczyk, Jan Stępień. W czasie II kadencji funkcjonowały komisja rewizyjna
i 4 stałe komisje:
– Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Spraw
Społecznych;
– Transportu, Budownictwa, Dróg

Publicznych
i
Bezpieczeństwa
Publicznego;
– Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji;
– Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu
i Rozwoju Gospodarczego.
18 sierpnia 2003 roku powołana została Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Kozienicach, która jest
organem opiniotwórczo-doradczym starosty w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych
Od 1 stycznia 2005 roku przekształcono Dom Dziecka w Kozienicach
w Placówkę Socjalizacyjną „PANDA”.
Dotychczas działający Dom Dziecka
obejmował opieką dzieci w wieku 0-5
lat, a placówka obejmuje opieką dzieci
i młodzież w wieku 0-18 lat.
2 maja 2006 roku Starostwo Powiatowe przeniosło swoją siedzibę z obiektu przy ul. Radomskiej 1, do budynku po
Narodowym Banku Polskim przy ul. Kochanowskiego 28.
20 października odbyła się XXXIX
sesja Rady Powiatu Kozienickiego,
ostatnia w kadencji 2002-2006.
12 listopada 2006 roku odbyły się
wybory samorządowe.
Do Rady Powiatu Kozienickiego wybrano 19 radnych.
21 listopada 2006 roku odbyło się
wręczenie zaświadczeń potwierdzających wybór do Rady Powiatu, które

otrzymali: Waldemar Banaś, Marek
Chmielewski, Zenon Gnyś, Andrzej
Jung, Marek Kucharski, Wanda Karsznia-Czerska, Ryszard Łachwa, Józef
Grzegorz Małaśnicki, Tadeusz Molenda, Marek Przedniczek, Mieczysław
Siembor, Zbigniew Sitkowski, Barbara Sobota, Grzegorz Sotowski, Włodzimierz Stysiak, Tomasz Śmietanka,
Krzysztof Wolski, Roman Wysocki,
Dariusz Zawodnik.
I sesja Rady Powiatu odbyła się
27 listopada 2006 roku, dwóch radnych
zrzekło się mandatów – Tomasz Śmietanka został burmistrzem gminy Kozienice i Tadeusz Molenda został wójtem
gminy Garbatka-Letnisko. Na tej sesji
wybrano Krzysztofa Wolskiego na przewodniczącego Rady Powiatu.
6 grudnia w II sesji rady uczestniczyli już Janusz Stąpór i Barbara
Woszczyk, którzy uzupełnili skład rady.
Radni dokonali wyboru wiceprzewodniczącego Rady, którym została Barbara
Woszczyk. Na stanowisko starosty kozienickiego wybrano Janusza Stąpora,
a wicestarostą został Marek Chmielewski. Nowy 5 osobowy zarząd utworzyli:
Janusz Stąpór – przewodniczący zarządu, Marek Kucharski, Józef Grzegorz
Małaśnicki, Marek Chmielewski i Dariusz Zawodnik. Podczas tej sesji przyjęto także uchwałę o liczbie i nazwach
stałych komisji. W III kadencji rada ma
następujące komisje:
– Rewizyjną;
– Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu
i Rozwoju Gospodarczego;
– Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu,
Turystyki, Promocji i Spraw Społecznych;
– Transportu, Budownictwa, Dróg
Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego;
– Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony
Środowiska i Geodezji.
W lipcu 2007 roku nastąpiło wygaśnięcie mandatu Marka Chmielewskiego,
na jego miejsce do rady weszła Bogumiła Kurek, wicestarosą został wybrany
Józef Grzegorz Małaśnicki, a do zarządu wszedł Grzegorz Sotowski.
21 listopada 2010 roku odbędą się
wybory samorządowe, w których mieszkańcy powiatu kozienickiego wybiorą
radnych na kolejną kadencję.

Radni Rady Powiatu III kadencji (2006 – 2010)

danuta delekta

www.kozienicepowiat.pl
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Wydarzenia

obchody 90. rocznicy bitwy warszawskiej
Wystąpienie w Głowaczowie przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w 90-tą rocznicę
„Cudu nad Wisłą” 15.08.2010 roku.
W bieżącym 2010 roku przypada wiele
„okrągłych” rocznic wielkich zwycięstw
i chwały oręża polskiego między innymi:
• 600 lecie bitwy pod Grunwaldem – zwycięstwo nad Krzyżakami – Niemcami.
• 400 lecie bitwy pod Kłuszynem – zwycięstwo nad wielokrotnie liczniejszymi
wojskami rosyjskimi.
• 90 lecie Bitwy Warszawskiej – „Cudu
nad Wisłą” – „Osiemnastej decydującej bitwy w dziejach Świata”, które dzisiaj obchodząc składamy cześć
i hołd żołnierzowi polskiemu z jego
Wodzem marszałkiem Józefem Piłsudskim – zwycięstwo nad Rosją.
Znaczenie tego zwycięstwa jest nie do
przecenienia. Częściowo dorównuje mu
zwycięstwo Greków nad Persami pod Maratonem w 490 r. przed Chrystusem, a więc
2500 lat temu. Bitwa ta była zwycięstwem
cywilizacji europejskiej, była kamieniem
węgielnym w budowie dziejów Europy.
W sierpniu 1920 r., ponad milionowa
Armia Czerwona zdobyła już ponad połowę
terytorium dopiero niedawno odrodzonej, niespełna dwa lata istniejącej Rzeczypospolitej.
Armia Czerwona była pewna zwycięstwa.
Ale w dniach 14-17 sierpnia 1920 r. nastąpił
przełom, cud, zwrot operacyjno-strategiczny.
To wtedy powstrzymany został taran rosyjskiej ofensywy, a Wojsko Polskie przeszło do
kontrofensywy. Te trzy newralgiczne dni 1417 sierpnia i trzy krytyczne dni bitwy zmieniły losy wojny, a w konsekwencji losy Polski,
losy Europy – zdecydowały o klęsce Rosji.
14 – tego sierpnia 1920 r. w miejscowości Ossów odległej od stolicy zaledwie
20 km został stoczony bój, który przeszedł
do legendy i tradycji jako pierwsza porażka Armii Czerwonej w Bitwie o Warszawę.
Krytycznym momentem bitwy było kontrnatarcie prowadzone przez I-ą kompanię
236. pułku piechoty złożoną wyłącznie
z ochotników, w tym głównie harcerzy. Na
ich czele szedł ksiądz kapelan Ignacy Skorupka. W ręku trzymał krzyż. Prowadzony
przez ks. Skorupkę mały oddział powstrzymał w krytycznym momencie rosyjską 79-tą
brygadę Strzelców. To był przełom w walkach o stolicę Polski. Ksiądz Skorupka stał
się symbolem obrońcy Ojczyzny i poświęcenia życia w walce o jej wolność.
Atmosferę tych wydarzeń świetnie oddaje ks. Stanisław Tworkowski
– (świadek tamtych wydarzeń) w książce „Krzyż Dowbora”, której kilka fragmentów pozwolę sobie Wam mili słuchacze zacytować.
„...Sytuacja była tragiczna. Cofający się
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żołnierze i uciekające tabory spowodowały popłoch, który udzielił się batalionowi. Chłopcy zaczęli uciekać. Oficerowie
z największym trudem usiłowali opanować panikę. W tej niezwykle groźnej chwili
włączył się do akcji ksiądz Kapelan. Porwany wewnętrznym nakazem, wznosząc
w jednej ręce krzyż, drugą wskazując chłopcom kierunek natarcia, pobiegł naprzód.
Z mgieł rozsnutych nad rzeczką Strugą wyłaniały się coraz liczniejsze szeregi wroga.
Ksiądz biegł dalej na ich spotkanie. Jego
kapłańska stuła rozwinęła się jak archanielskie skrzydła. Niosły go one już nie po ścierniskach i bruzdach, po skrawku wieśniaczej
roli, ale ponad całą polską ziemią...
Biegł uzbrojony w krzyż naprzeciwko
wszystkim mocom antychrysta. Ogarniała
go coraz bardziej, coraz zajadliwiej furia
ognia świstem tysięcy kul. Co myślał, co
czuł w tej chwili – Bogu tylko wiadomo.
My możemy jedynie wyobrazić sobie, że
wszystkie myśli księdza, napięcie jego woli,
poryw serca, całe kapłańskie posłannictwo
i złączona z nim polskość ześrodkowały się
w jednym tylko pragnieniu: zatrzymać wroga! Ten krzyż, stuła mają dodać odwagi tym
dzieciom, od których Ojczyzna zażądała
wprost nadludzkiej ofiary. Chłopcy się cofają. Wykonanie rozkazu jest ponad ich siły.
Ksiądz ich zna, spowiadał ich wcześniej
i umacniał Komunią Świętą.
Ale oni się boją. Ksiądz to rozumie.
W Ogrójcu nawet apostołowie zawiedli.
Zwykły ludzki strach. Tylko Jezus się nie
uląkł i wyszedł na spotkanie wroga. Otrzeźwiło to spłoszonych uczniów. Ksiądz wie,
że jego chłopcy też powrócą, tylko on musi

J. Kossak „Cud nad Wisłą”

dać im przykład, że śmierć nie jest straszna.
W tej chwili zbliża się ona do niego złowrogim jazgotem kul.... Ksiądz nie słyszy i nie
czuje tej, która uderza w kapłańskie czoło.
Rozpościera szeroko ramiona, jakby chciał
ogarnąć całą polską ziemię, umiłować ją,
złączyć ze swoim sercem na wieki.
I tak legł na pobojowisku, ciałem swoim
zagradzając nieprzyjacielowi drogę...
...Po linii biegnie krzyk: „Księdza
zabili”...
Chłopcy w zapamiętaniu uderzają na wroga. Wola umacnia słabe jeszcze ramiona,
potęguje zawziętość, przyspiesza dojrzałość,
wyzwala z trwogi. Walczą pierś o pierś.
Kulą, kolbą, bagnetem. Zmieszały się szyki. Walczą obok swego poległego kapłana.
To on już z zaświatów wspomaga ich,
podtrzymuje, prowadzi. On daje rozkaz:
„Nie ustąpić. Zwyciężyć!”
Wroga ogarnia lęk przed tymi strasznymi
dziećmi, przed niepojętą siłą bijącą z oczu gorejących, z twarzy pobladłych i zaciętych.”
W nocnych walkach z 14 na 15 sierpnia
1920 roku w Zamostkach Wólczańskich
pod Radzyminem poległ inny bohater Bitwy Warszawskiej – porucznik Stefan Pogonowski – dowódca 1-go batalionu 28-go
pułku Strzelców Kaniowskich. Stało się to
zaledwie 16 km od Warszawy, którą Rosjanie planowali zająć następnego dnia. Generał Żeligowski wyznaczył mu wieczorem 14.
sierpnia stanowisko bojowe niedaleko małej
wsi Kąty Węgierskie. Między godziną 3-4
rano miał wspierać natarcie naszych oddziałów od strony Nieporętu. Tymczasem Pogonowski nie czekając wyznaczonego terminu
z własnej inicjatywy uderzył po północy na
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Rekonstruktorzy z powiatu kozienickiego
w produkcjach filmowych
„1920. Biało-czerwone”, „Bitwa Warszawska 1920”
90 lat po Bitwie Warszawskiej rekonstruktorzy z Kozienickiego Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznych z Krzysztofem
Zającem na czele oraz 22 Pułk Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko z komendantem Pawłem Kibilem wzięli udział w kręceniu scen do nowego serialu historycznego
Telewizji Polskiej „1920. Biało-czerwone”
w reż. Macieja Migasa i filmu Jerzego Hoffmana „Bitwa Warszawska 1920”.
W dniach 16-18 sierpnia niedaleko Białobrzegów, w Biejkowie leżącym nad Pilicą
nagrywano ujęcia do serialu opowiadającego
dzieje trzech młodych bohaterów na tle walk
o polską niepodległość w latach 1919-1920.
Cała seria składać się będzie z 13 odcinków,
pilot serialu zostanie wyemitowany 11 listopada w publicznej „Jedynce”. W tygodniu
poprzedzającym nagranie oba stowarzyszenia otrzymały zaproszenie na plan. Kozienickie SRH z prośbą o przygotowanie 15 osób
mających wcielić się w rolę polskiego, pieszego Oddziału Szturmowego uformowanego
z Kompani Karnej, ułani z Garbatki aby grać
rolę bolszewickiej kawalerii. Rekonstruktorzy
z Kozienic w ramach oddziału dzielili żołnierskie dole i niedole z Bronkiem Jabłońskim
(w tej roli Jakub Wesołowski), strzelcem Sową
(Piotr Głowacki) pod dowództwem podporucznika Nowaka (Przemysław Bluszcz).
Oddział garbackich kawalerzystów pracował
razem z Michałem Żurawskim bolszewickim
komisarzem ludowym Aleksandrem oraz
Erykiem Lubosem dowódcą oddziału kozaków Taczenką.

Trzydniowa sesja zdjęciowa miała bardzo dynamiczny, obfity w sceny i epizody
przebieg. Pierwszego dnia, w poniedziałek,
weszliśmy od razu na pełne obroty produkcji. Po dwunastu godzinach prób, kręceniu
scen i dubli zrozumieliśmy, że tak naprawdę
praca aktora nie należy do najłatwiejszych,
tym bardziej, że większość scen i czynno-
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ści musi być dokładnie
przemyślanych,
wyćwiczonych i powtórzonych. Drugiego
i trzeciego dnia każdy
z nas miał możliwość
bliższego i luźnego poznania ekipy i aktorów
filmowych. Bardzo pozytywnie
zaskoczyło
nas, że właściwie nie
było tematu, na który
nie chcieliby rozmawiać
i żartować. Tematy, które dominowały podczas
rozmów z aktorami wchodzącymi w skład
Kompani Szturmowej to głównie militaria,
umundurowanie, życiowe pasje.
W ramach prezentowanych sylwetek mieliśmy możliwość poznania na planie serialu
„1920. Biało-czerwone” różnorakich tajników gry aktorskiej, niejako można powiedzieć, że były to dla nas warsztaty aktorskie,
pomocne szczególnie do wykorzystania podczas widowisk i rekonstrukcji historycznych.
Każdy z nas pochłaniał z uwagą wskazówki
aktorów i ekipy filmowej dotyczące poszczególnych scen, ekspresji ciała i twarzy.
W następnym tygodniu, 23-26 sierpnia
w Komarowie koło Zamościa dzięki staraniom Tomasza Dudka szefa Stowarzyszenia
„Bitwa pod Komarowem” mieliśmy honor
i zaszczyt brać udział w zdjęciach do polskiej
megaprodukcji „Bitwa Warszawska 1920”
w reżyserii Jerzego Hoffmana. Siedmioosobowa delegacja
Kozienickiego SRH
wcieliła się w rolę
nacierających
ze
wschodu bolszewików, otrzymaliśmy
odpowiedzialną
i ciężką rolę obsługi
taczanek z ciężkimi
karabinami maszynowymi. W samych
zdjęciach
brało
udział około 250 kawalerzystów, kilkanaście wozów taborowych i taczanek. Ciekawostką jest fakt, że
całość planu umiejscowiona była w miejscu
historycznej bitwy pod Komarowem, gdzie
90 lat wcześniej odbyła się największa bitwa
kawaleryjska XX wieku pomiędzy nacierającą ze wschodu I Armią Konną Budionnego,
a polską 1 Dywizją Jazdy Juliusza Rómmla.
Przeważające siły bolszewickie zostały rozbi-

te. Atmosfera miejsca przesiąkniętego historią, „genius loci” unosił się nad setkami osób,
które wcieliły się w role walczących przed
laty. Każdemu z nas świadomość tego miejsca
i wielkiego zwycięstwa dodawała chęci i siły
do kolejnych prób i prac nad swoją postacią.
Ułani z 22 Pułku Ułanów Podkarpackich
w ilości 11 konnych ponownie wcielili się
w rolę kozaków Budionnego. Co ciekawe, już
na przełomie czerwca i lipca brali oni udział
w produkcji Hoffmana występując po stronie
polskiej. Powozili wówczas sześciokonnym
zaprzęgiem armatnim w Twierdzy Modlin,
gdzie kręcony był wymarsz wojsk polskich
na Kijów oraz w Muzeum Wsi Lubelskiej
w Lublinie grając oddziały wycofujące się
pod naporem wroga w głąb kraju. Po zakończeniu zdjęć w Komarowie dostali niespodziewaną propozycję zrobienia tzw. „dokrętek”, podczas których wykonywali pojedynki
szermiercze, starcia grupowe, przewracanie
koni i upadki. Dowódca kawalerii na zmianę
z komisarzem bolszewickim okrążali galopem walczącą grupę i na sygnał operatora
robili cięcia i pchnięcia szablą bezpośrednio
przed kamerą.
Na zakończenie zdjęć filmowych przekazaliśmy reżyserowi Jerzemu Hoffmanowi,
kierownikowi produkcji Jerzemu Szebeście, Borysowi Szycowi oraz przyjaciołom
z planu podarunki w postaci albumów, map
oraz gadżetów przekazanych przez Wydział
Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego
w Kozienicach. Każdy obdarowany był mile
zaskoczony i niezwykle ucieszony pamiątkami. Podczas całego pobytu zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci przez mieszkańców
Krzywostoku, gdzie mieścił się sztab Komarowskiej Potrzeby oraz zakwaterowanie
rekonstruktorów.
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych
22 Pułk Ułanów Podkarpackich
z Garbatki-Letnisko
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Mieszkańcy Gminy Sieciechów pomagają powodzianom
ze wsi Kłodnica, w gminie Wilków
Na terenie Gminy Sieciechów
w czasie majowej i czerwcowej powodzi przy pomocy wojska i straży pożarnej, mieszkańcy nadwiślańskich wsi,
obronili swoje domostwa i gospodarstwa. Dzięki szczęściu i ogromnemu
wysiłkowi przesiąkające wały wytrzymały napór żywiołu – wielkiej wody.

Po wejściu wody do koryta Wisły,
mieszkańcy nie zapomnieli o ludziach
dotkniętych nieoczekiwanym dramatem,
mieszkających też nad Wisłą, w odległej
o około 60 km gminie Wilków. Solidarnie odpowiedzieli na apel Wójta Gminy
o pomoc.
Naszą pomocą objęliśmy miejscowość
Kłodnica, w gminie Wilków. Wieś, którą zamieszkuje 242 osoby w 64 domach
dwukrotnie zalanych przez tegoroczną
powódź.
Pracownicy Urzędu Gminy w Sieciechowie zaangażowali się w zorganizowanie pomocy. W pierwszych
dniach po powodzi w Świetlicy Wiej-
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skiej w Zajezierzu zbierane były artykuły pierwszej potrzeby: pościel, koce,
odzież, środki czystości, żywność.
Zebrane dary do Wilkowa dowieźli
strażacy OSP Łoje wspólnie z Wójtem
Gminy.
Sołtysi wsi z terenu gminy dokonali zbiórki pieniędzy, które zostały
przekazane Radzie Sołeckiej
wsi Kłodnica.
Następnym etapem
pomocy
była przeprowadzona w dniach
13-14-15 lipca
zbiórka słomy,
siana,
zboża
oraz
warzyw.
Odebraliśmy
bezpośrednio
z gospodarstw
rolnych około
30 ton zboża,
3 ciężarowe samochody siana
w kostkach i 1 samochód słomy (samochody o ładowności 8 ton) oraz
około 2 ton warzyw. Niektórzy rolnicy przekazywali całe przyczepy siana,
słomy, duże ilości zboża, wśród nich:
Krzysztof Kęska z Woli Klasztornej,
Tomasz Kowalczyk z Opactwa, Witold
Grzebalski z Głuśca, Wiesław Molenda
i Andrzej Gugała z Kępic, Arkadiusz
Kalbarczyk i Marian Gugała z Łojów. Pan Bernard Gugała ze Zbyczyna udostępnił swoje wiaty i magazyny
do czasowego składowania darów. Do
przewiezienia darów z Sieciechowa do
Kłodnicy bezinteresownie udostępnili
swoje samochody Włodzimierz Nawrotek z Woli Klasztornej,
Grzegorz
Miturski
z Sieciechowa,
Zofia Witosław
z Sieciechowa
oraz
Barbara
Bolek z Kępic.
Do dyspozycji
mieliśmy również samochód
z Zarządu Dróg
Powiatowych
w Kozienicach.
Mieszkańcy
Kłodnicy byli
bardzo wdzięczni za dostar-

czone dary, szczególnie za warzywa,
solidarnie rozdzielili między siebie
wszystko to, co im zawieziono. Gmina
Sieciechów jest gminą rolniczą. Nasi
rolnicy uprawiają dużo warzyw.
W dniu 12 sierpnia ponownie podzielili się swoimi warzywami z mieszkańcami Kłodnicy. Przekazali około12
ton warzyw – głównie pomidorów,
ogórków, cebuli i ziemniaków.
Ponadto Jacek Bogucki – Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Sieciechowie, w czasie
tegorocznych żniw pomógł nawiązać
kontakt pomiędzy rolnikami z naszej
gminy i kilkoma rolnikami z Kłodnicy,
którzy potrzebowali słomy. W ustalonym terminie Dariusz Wnuk rolnik ze
wsi Głusiec, Piotr Roczkowski – rolnik
z Sieciechowa oraz Mieczysław Olejarz – rolnik ze wsi Występ, własnym
sprzętem przygotowali do odbioru słomę. Rolnicy z Kłodnicy po obiór słomy
przyjechali dwoma TIRAMI. Pracownicy referatu gospodarki komunalnej
i pracownicy interwencyjni pomogli
przy załadunku słomy.
W najbliższym czasie przewieziemy
też do Kłodnicy sprzęt AGD zadeklarowany do przekazania przez mieszkańców
naszej gminy. Jesienią ponownie zorganizujemy zbiórkę warzyw i ziemniaków.
Liczymy, że i tym razem będziemy mieli
co zawieść.
Mieszkańcy zalanych miejscowości
walczą o przetrwanie, w wyniku powodzi utracili swoje gospodarstwa, sprzęt
do produkcji, pozostali bez środków
do życia. Są skazani na życzliwość,
ofiarność, zrozumienie tych wszystkich
osób, które rozumieją potrzebę solidarności. Mieszkańcy Kłodnicy dziękują za dotychczasową pomoc i proszą
o wsparcie również w najbliższych
dniach i miesiącach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom, które przekazały, zebrały i przetransportowały do Kłodnicy dary zebrane z terenu naszej gminy – w imieniu
mieszkańców Kłodnicy i własnym
Kazimierz Pochylski
Wójt Gminy
Ryszard Jeziorowski
Przewodniczący Rady Gminy

Zofia Grzebalska
www.kozienicepowiat.pl
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PODSUMOWANIE AKCJI „PIT” ZA 2009 ROK
Według stanu na dzień 25.08.2010r. do Urzędu Skarbowego w Kozienicach wpłynęło 21.963 szt. zeznań podatkowych za
2009 rok, tj. o 130 szt. więcej w stosunku do zeznań za 2008 rok, złożonych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W bieżącym roku została rozszerzona usługa przesyłania zeznań rocznych drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu.
W rozliczeniu za 2009 rok podatnicy mogli przesyłać przez Internet, bez e-podpisu pięć rodzajów zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-38 oraz PIT-39 wraz z załącznikami. Do tut. Urzędu złożono drogą elektroniczną, bez kwalifikowanego podpisu 294 zeznania
podatkowe za 2009 rok, w tym: PIT-37 – 264 szt., PIT-36 – 13 szt., PIT-38 – 14 szt., PIT-36L – 3 szt.
Rozliczenia za 2009 r. dokonało 29.583 podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach, przez płatników (w tym organy
rentowe) zostało rozliczonych 10.488 osób.
Z możliwości łącznego opodatkowania małżonków skorzystało 8.381 podatników, a z preferencyjnego opodatkowania dla osób
samotnie wychowujących dzieci 696 podatników.
Z opodatkowania podatkiem liniowym wg stawki 19% skorzystało w 2009 r. 297 podatników prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą (PIT-36L), 402 podatników dokonało rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych (PIT-38) oraz
12 podatników zadeklarowało przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po
31.12.2008 r. (PIT-39).
Z ogólnej liczby 21.549 szt. zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37 za 2009 rok złożono:
– 16.649 zeznań (77,26%) z wykazaną kwotą nadpłaty w wysokości 15.300.833 zł, tj. o 6,2% więcej w stosunku do nadpłat wynikających z zeznań za 2008 r.
– 2.188 zeznań (10,15%) z kwotą do zapłaty w wysokości 7.310.838 zł, tj. o 58,6% mniej w stosunku do zeznań za 2008 r.
– 2.712 zeznań „zerowych” (12,59%), tj. o 5,6% mniej w stosunku do zeznań za 2008 r.
Średnie kwoty nadpłaty i kwoty do zapłaty przypadające na 1 zeznanie za lata 2008–2009 – z podziałem na poszczególne formularze – przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj formularza PIT

Średnia kwota nadpłaty w zł
2008 rok

2009 rok

Średnia kwota do zapłaty w zł
2008 rok

2009 rok

PIT-36
1.676
1.765
3.378
4.075
PIT-36L
4.506
7.640
11.359
13.462
PIT-37
864
804
5.085
1.585
PIT-38
----------------3.553
1.499
W rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok największy udział (podobnie jak w roku ubiegłym) stanowiły odliczenia od podatku ulgi z tytułu wychowywania dzieci oraz odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci
Internet i wydatków na cele rehabilitacyjne.
Poniższa tabela przedstawia strukturę odliczeń z w/w tytułów w zeznaniach podatkowych PIT-36 i PIT-37 za 2009 rok (dane w zł):
Ulga na dzieci
Internet
Rehabilitacja
PIT
Liczba zeznań
Kwota odliczeń Liczba zeznań Kwota odliczeń
Liczba zeznań Kwota odliczeń
PIT-36
796
1.299.436
601
338.496
67
174.879
PIT-37
5.803
7.792.363
4.277
2.320.109
711
1.457.379
Razem
6.599
9.091.799
4.878
2.658.605
778
1.632.258
W związku ze zmianą od 2007r. zasad przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% podatku oraz od ubiegłego roku
uwzględnienie kwot 1% z korekt zeznań składanych do dnia 30 czerwca, wzrosła – w stosunku do lat ubiegłych liczba zeznań podatników, którzy wnioskowali o przekazanie przez Urząd Skarbowy 1% należnego podatku na rzecz OPP.
W porównaniu do roku ubiegłego liczba zeznań z 1% (37,02% wszystkich zeznań) zwiększyła się o 1.189, tj. o 17,13%; natomiast wnioskowana kwota do przekazania na rzecz OPP w wysokości 586.457,40 zł jest niższa o ok. 107 tys. zł, tj. o 15,9%
w stosunku do kwot wykazanych w zeznaniach za 2008 rok.
Ilość zeznań i wnioskowane kwoty 1% oraz średnie kwoty 1% przypadające na 1 zeznanie za 2009 – z podziałem na poszczególne
formularze – przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj zeznania
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39
Razem

Ilość zeznań
z wnioskiem o przekazanie 1%
1.001
158
6.882
84
5
8.130

Wnioskowana kwota w zł
162.197,20
66.290,90
355.737,40
2.014,00
217,90
586.457,40

Średnia kwota /
1 zeznanie
162,00 zł
419,60 zł
51,70 zł
24,00 zł
46,60 zł
72,10 zł

Do dnia 25 sierpnia br. Urząd Skarbowy w Kozienicach postawił do dyspozycji podatników wszystkie nadpłaty wynikające
z zeznań podatkowych za 2009 rok złożonych do 31.07.2010 r. oraz przekazał 1% podatku na konta organizacji pożytku publicznego, z wyjątkiem 40 przypadków na kwotę 14.971,20 zł, z uwagi na brak wpłaty (wpłaty po terminie) podatku wynikającego
z zeznania podatkowego za 2009 r. lub brak zgłoszonego (aktualizacji) rachunku bankowego przez wskazane w zeznaniach organizacje pożytku publicznego.
www.kozienicepowiat.pl
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O przepracowanych
dzieciach
Zaczął się nowy rok szkolny. Dziecko idzie do szkoły, a większość rodziców pragnie, aby z sukcesem
i satysfakcją przeszło przez szkołę.
Wielu rodziców myśli również, że dziecko dostanie szansę bycia najlepszym
jeśli od początku poddane zostanie intelektualnej stymulacji. Ponaglane do
jak najszybszego wyjścia z dzieciństwa,
zdobycia wiedzy i umiejętności, pociechy są zapisywane na różnorodne zajęcia dodatkowe.
Prawdą jest, że dzieci, które uczestniczą w różnorodnych zajęciach dodatkowych szybciej się rozwijają, osiągają
lepsze wyniki w nauce, są pewniejsze
siebie. Zadowolenie z własnych osiągnięć, z perspektyw na przyszłość spada
jednak wraz z wiekiem dziecka. Napięty plan dnia, zbyt duże wymagania, presja osiągania sukcesów i współzawodnictwa sprawiają, że dzieci mogą być
przemęczone i przeciążone. Wszystko
wydaje się trudne, niepotrzebne. Obniża
się samoocena. Pogorszeniu ulega stan
zdrowia. Objawy stresu pojawiać się
mogą już u młodszych dzieci w postaci
dolegliwości somatycznych, np. gorączka, bóle głowy, bóle brzucha, bezsenność, stany lękowe. Starsze dzieci mogą
sięgać po alkohol czy narkotyki.
Nie jest trudno poznać, kiedy dziecko
jest zmęczone. To widać, kiedy staje się
drażliwe, niespokojne, senne. Dobrym
miernikiem jest pora, o jakiej dziecko
chodzi spać. Dzieci do ósmego roku
życia powinny chodzić spać do godziny
dwudziestej. Starsze – do dwudziestej
pierwszej. Młodzież powinna zasypiać
najpóźniej o dwudziestej drugiej.
Wszystkim potrzebny jest odpoczynek. Dla dziecka ważny jest czas wolny,
kiedy będzie mogło pobawić się, odpocząć, a nawet ponudzić.

Wymaganie szybkich efektów, nadmierna rywalizacja i porównywanie
z innymi są również powodami hamowania twórczości w dowolnej dziedzinie, swobody i aktywności aprobującej
powtórki, błędy, brak pewności. Zabiegane dziecko nie nauczy się relacji
z drugim człowiekiem, nawiązywania
i podtrzymywania kontaktów, rozwiązywania konfliktów. Ważna jest zarówno
radość z dzieciństwa, jak i przygotowanie do dorosłego życia.
Jeżeli chcemy, aby nasze dzieci były
szczęśliwe, konieczne jest dostosowanie oczekiwań do ich potrzeb. Przy wyborze zajęć dodatkowych należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach
dziecka, jego zainteresowaniach i możliwościach. Istotne są jego potrzeby,
ambicje, talenty, ale też słabości i słabsze strony. Aby tak się stało należy być
uważnym i wnikliwym obserwatorem,
dostrzec co ono lubi, na czym skupia
uwagę.
Rodzice nie powinni przy pomocy
dzieci realizować własnych niespełnionych pragnień. Nie jest to powód, by odmawiać dziecku innych – niż nasze oczekiwania – form aktywności. Świadome
rodzicielstwo to pokazywanie nowych
dróg, rozwiązań, z których można w przyszłości wybierać.
Błędem jest również zastępowanie
swojej obecności organizowanymi zajęciami. Jest to, w pewnym sensie, działanie zastępcze. Należy pamiętać, że
dzieci potrzebują uwagi i czasu rodziców. Jest to dobro, którego nic nie jest
w stanie zastąpić.
W przypadku przedszkolaków nauka
powinna odbywać się przez zabawę.
Maluchy przyswajają wiele informacji, doskonalą język, ćwiczą i rozwijają
swoje mięśnie. W piątym, szóstym roku

życia
można
włączyć zajęcia dodatkowe, ale tylko
takie, z których dziecko czerpie radość. Dzieci starsze i młodzież wybierają zajęcia, które sprawiają im przyjemność, np. nauka języków obcych,
zajęcia ruchowe, rozwijanie zdolności
malarskich, tanecznych czy wokalnych.
Podejmowanie dodatkowych obowiązków z własnej inicjatywy ma większą
wartość. Zajęcia, które nie wynikają z wewnętrznej motywacji dziecka,
wcześniej czy później zostaną przez nie
odrzucone. Trzeba jednak pokazać mu,
że są takie zawody, których nie sposób
wykonywać, jeżeli nie zacznie się ćwiczyć odpowiednio wcześnie.
W przypadku wybitnych uzdolnień,
ale niechęci do pracy istotne jest zachęcanie, szukanie indywidualnych
rozwiązań. Talent i praca to jednak nie
wszystko. Konieczne są również odpowiednie predyspozycje psychiczne, np.
odporność na stres związany z publicznymi występami.
Nie zapominajmy, że trzeba unikać
popadania w skrajność, kiedy dzieciom
zupełnie odpuszcza się, zaniedbuje i pozbawia bodźców, tak potrzebnych do harmonijnego rozwoju.
Najwspanialej jest, gdy przyczyną
działalności jest przyjemność. Sukces
bowiem nie zawsze ma postać materialną. Zadowolony z życia człowiek
uświadamia, nazywa i kontroluje swoje emocje, jest wytrwały, systematyczny i konsekwentny wobec rozpoczętych zadań. Warto uczyć dziecko tych
umiejętności. Nie zapominajmy zatem
o naszych, rodziców obowiązkach wobec dzieci.
mgr Małgorzata Kowalczyk
pedagog

LIKWIDACJA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W KOZIENICACH

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca
2010r. w sprawie 738222;Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień738221;
(Dz. U. Nr 41 poz. 242) z dniem
31 grudnia 2010r. znosi się Wojskową Komendę Uzupełnień w Kozie-
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nicach. Dotychczasowy terytorialny
zasięg działania WKU w Kozienicach
obejmuje powiaty: kozienicki, lipski
i zwoleński. Zgodnie z w/w rozporządzeniem od dnia 01.01.2011 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu
przejmuje terytorialny zasięg działania
dla powiatów: kozienickiego, lipskiego i zwoleńskiego.

Sprawy wszczęte i niezałatwione
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się według
właściwości organów obowiązujących
po dniu jego wejścia w życie.
ppłk Mirosław MARZEC
KOMENDANT
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki
wodno – ściekowej na terenie Gminy Kozienice”
Dnia 8 września br. w sali konferencyjnej pensjonatu Ośrodka Wypoczynku
Świątecznego Kozienickiego Centrum
Kultury, Rekreacji i Sportu odbyła się
pierwsza konferencja prasowa, podczas
której poinformowano zgromadzonych
o realizacji i zaawansowaniu prac dotyczących inwestycji prowadzonej przez Gminę
Kozienice pod nazwą: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej
na terenie Gminy Kozienice”.
Projekt ten obejmuje modernizację
i rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Kozienicach, budowę Stacji Uzdatniania
Wody w Janowie oraz modernizację SUW
w miejscowościach: Łuczynów i Stanisławice, a także budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Powiślu:
w Opatkowicach, Majdanach, Holendrach
Piotrkowskich oraz w Holendrach Kozienickich, Kuźmach, Piotrkowicach, Holendrach Kuźmińskich, a także na działkach
rekreacyjnych w miejscowości Psary.
Konferencję otworzył burmistrz Tomasz
Śmietanka witając wszystkich zgromadzonych. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na czele z dyrektorem Krystianem
Szczepańskim, zastępcy burmistrza, kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego w Kozienicach i Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaangażowani
w realizację Projektu, przedstawiciele Rady
Miejskiej w Kozienicach, w tym: przewodniczący i jego zastępca oraz mieszkańcy
terenów, które swym zasięgiem obejmie inwestycja, a także przedstawiciele mediów.
Zgromadzeni wysłuchali informacji o Projekcie przedstawionych przez Konsultanta
z firmy Safege Polska oraz obejrzeli krótki
materiał filmowy ukazujący przebieg prac.
Realizacja całego projektu ma kosztować ponad 60 mln zł, z czego 33 pochodzi
z Unijnego Funduszu Spójności. W jego ra-

www.kozienicepowiat.pl

mach zostanie wybudowanych 40 km kanalizacji sanitarnej oraz 45 km sieci wodociągowej. W wyniku realizacji tej inwestycji
na terenie gminy podłączonych do sieci kanalizacji zbiorczej będzie około 2300 osób.
Z ramienia kozienickiego Urzędu Miejskiego nad inwestycją czuwa zastępca burmistrza Igor Czerwiński, a koordynatorem
działań jest Robert Wojcieszek.
Krystian Szczepański – dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych WFOŚiGW
podkreślił bardzo dobrą współpracę z kozienickim magistratem, pogratulował profesjonalizmu i stwierdził, iż ta inwestycja
ma szanse być wzorcową na Mazowszu.
Burmistrz podczas konferencji podzielił
się też ze zgromadzonymi optymistyczną
informacją, iż udało się pozyskać dofinansowanie na II projekt budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska,
Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, który jest swoistym
uzupełnieniem tej głównej inwestycji. Do
sieci podłączonych zostanie 236 odbiorców. Koszt inwestycji wyniesie ok. 8 mln zł
z tego środki zewnętrze udało się pozyskać
z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
w wysokości ponad
3,3 mln zł. Podczas
spotkania burmistrz
przypomniał również,
że w tegorocznym
rankingu „Rzeczpospolitej” zatytułowanym „Rzeczpospolita
samorządna – gminni
mistrzowie dotacji”,
Kozienice w kategorii
gmin miejsko wiej-

skich znalazły się na 7 miejscu w przeliczeniu wysokości pozyskanych środków
na głowę mieszkańca i na 2 po Otwocku
jeśli chodzi o nominalną wysokość pozyskanych dotacji na inwestycje.
Omówione na konferencji inwestycje realizowane z funduszy unijnych to
zresztą nie jedyne środki jakie udało się
pozyskać w ciągu kilku ostatnich lat na
realizacje inwestycji na terenie gminy.
Warto przypomnieć, że ponad 3,5 mln
zł dotacji otrzymała gmina na budowę kanalizacji deszczowej i sieci dróg na osiedlu Polesie, prawie 900 tys. zł. Na budowę
drogi w Janikowie, 137 tys. zł na renowację Biblioteki Publicznej czy ponad 72 tys.
zł na rewitalizację Rynku w Ryczywole.
Ze środków unijnych zrealizowano także wiele programów społecznych
i edukacyjnych zarówno aktywizujących
osoby bezrobotne jak i poszerzających
wiedzę uczniów w szkołach.
Wybrane dotacje unijne na inwestycje
Zapewnienie prawidłowej gospodarkiwodno – kanalizacyjnej w gminie Kozienice 33.097.411,61
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą na Powiślu 3.360.000,00
Budowa kanalizacji deszczowej i sieci
dróg na Polesiu 3.553.542,53
Budowa drogi w Janikowie 890.194,44
Renowacja
137.250,00

Biblioteki

Publicznej

Rewitalizacja
72.929,00

Rynku

Ryczywole

w

RENATA JASEK
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Samotna wyprawa – na rowerze do Rzymu

Marek Frączak jest byłym pracownikiem Elektrowni „Kozienice” SA. Na
emeryturę przeszedł 21 maja, a 23 wsiadł
na rower i pojechał, bo uważał, „że trzeba
coś z tą emeryturą zrobić”.

P

roszę nam powiedzieć dlaczego pojechał Pan akurat do Rzymu i jak
długo trwała wyprawa?
W związku z tym, że jak mówi przysłowie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu,
innego wyjścia nie było. Wyprawa trwała przeszło miesiąc, wyjechałem 23 maja,
a wróciłem na początku lipca, z tym, że
z Rzymu do Kozienic wróciłem autobusem.
Powrót planowałem też rowerem inną drogą,
ale doszedłem jednak do wniosku, że dalsze
kontynuowanie jazdy nie sprawiałoby mi
już takiej przyjemności. Przejechałem ponad
2700 kilometrów. Nie była to najkrótsza trasa, ponadto przy okazji chciałem dużo rzeczy
zobaczyć i zobaczyłem. We Włoszech były
takie okresy, że lało od rana do wieczora, ale
trzeba było jechać nawet w pelerynie czego
sobie wcześniej nie wyobrażałem.
ak długo trwały przygotowania sprzętu, całego wyposażenia?
Sprzęt kompletowałem już od 2 lat, bo
wszystkiego na raz nie można kupić, sakwy,
namiot itd. to jest wydatek dość spory. Rower
sam składałem zimą, ponieważ to była wyprawa już naprawdę poważna, więc doszedłem do wniosku, że jest mi potrzebny dobry
rower. Sprawdził się, nie było żadnej awarii.
Teoretycznie także przygotowywałem się
całą zimę i to dokładnie. Przeczytałem parę
przewodników, dużo informacji znalazłem
w Internecie, przeanalizowałem kilka map

J
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i wytyczyłem dokładnie trasę.
aką trasę Pan przejechał?
W Polsce przejeżdżałem przez górę
świętej Anny, później przekraczałem granicę
polsko-czeską w Chałupkach. Następnie Żwirkowisko, Święta Górka koło
Ołomuńca, taka morawska Jasna Góra, następnie z Ołomuńca
przez Nowy Iczyn na Morawską Kras. Dalej wzdłuż czeskoaustriackiej granicy na zachód,
dlaczego tamtędy?. Bo tam są
piękne tereny, park narodowy,
dużo zamków. Przez rzekę Dyję
przeprawiały się wojska polskie gdy szły na odsiecz Wiednia. Jest tam punkt widokowy,
z którego Jan III Sobieski obserwował wojska przeprawiające się przez rzekę. Dojechałem do Czeskiego Krumlova
pięknego miasta, wpisanego na
listę zabytków UNESCO. Dojechałem do Pasawy, następnie
do Salzburga, miasta rowerów,
a stamtąd na południe w górę,
i w górę. Z ciekawszych rzeczy,
które widziałem, to chyba ten
najgłębszy wąwóz w Europie
Lichtensteinklamm. Trasą Hochalpenstrasse
na drugą stronę Wysokich Taurów do miejscowości Heiligenblut. Tradycja mówi, że
tam w kościele jest złożona ampułka z krwią
Chrystusa. Później Włochy i to co miało być
gwoździem programu Dolomity. Przejechałem praktycznie wzdłuż całe Dolomity, od
Lienzu przez Cortina d`Ampezzo do Trydentu, ale gór nie widziałem. Z powodu padającego deszczu jechało się jak we mgle. Czasami
jakiś fragment się wyłonił, ale nie było to piękne, tylko po prostu groźne. Słoneczny dzień
miałem, gdy jechałem wzdłuż jeziora Garda
na południe. Przejechałem przez miasto Mantua, właściwie dlatego, że przewija się ono
w powieści Żeromskiego „Popioły”. Utkwiło
mi to w pamięci,
i dlatego zwiedziłem miasto i twierdzę. Od Mantui
już
jechałem
w deszczu. Następnie Ferrara,
Rawenna i Rimini,
a stamtąd wzdłuż
Adriatyku do Loreto. Tu już miałem piękną pogodę, słoneczko,
ciepło, jechało się

J

dobrze. Potem z Loreto przez Asyż do Rzymu.
akie były warunki na trasie? Jakie
było zainteresowanie?
Zawsze trasę zaplanowaną miałem tak,
aby jechać jak najspokojniejszą drogą boczną, gdzie jest najmniejszy ruch. W Polsce,
w Czechach, w Austrii, w północnych Włoszech nie było problemów. Te zaczęły się
dalej na południu Włoch, bo tam jest bardzo
mało ścieżek rowerowych.
Ogólnie rzecz biorąc zainteresowanie
było duże, dlatego, że mało się spotyka turystów rowerowych takich, którzy jeżdżą
tak obładowani jak ja. Miałem dwie sakwy
z przodu, dwie z tyłu, jeszcze namiot, to jest
rzadki przypadek. Na przykład, Czesi, Austriacy, Niemcy, czy mieszkańcy północnych
Włoszech jeżdżą na rowerach masowo całymi rodzinami, ale mało jeżdżą turystycznie,
raczej sportowo, rekreacyjnie. Jeśli pojawia
się turysta to budzi zainteresowanie i raczej
z sympatią się do niego odnoszą.
dzie Pan nocował? A jak było z posiłkami, czy próbował Pan specjalności miejscowych kuchni?
Miałem ze sobą namiot i założenie
było takie, że będę nocował na kempingach, ale w związku z tym, że pogoda
była jaka była, więc czasami trzeba było
korzystać z kwater, po to aby wysuszyć
ubranie, no i chociażby przespać się w jakiś normalnych warunkach.
Starałem się po drodze w miarę możliwości skosztować specjalności z miejscowej kuchni, ale miałem ze sobą palnik,
naczynia, tak, że jak trzeba było to kolację, śniadanie robiłem sam.
zy udało się zobaczyć wszystko co
Pan zaplanował?
Nigdy nie da się zobaczyć wszystkiego
co się zaplanuje, z różnych powodów kondycyjnych, czy pogodowych. Starałem się po
drodze zobaczyć wszystko co było możliwe
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Samotna wyprawa
– na rowerze do Rzymu
do zobaczenia. Miałem pewne, różne plany.
Na przykład w Czechach to było Żwirkowisko na Zaolziu, gdzie jest pomnik w miejscu,
w którym w 1932 roku rozbili się dwaj nasi
lotnicy Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. A dlaczego tamtędy akurat jechałem, bo
to były nazwiska, o których i wielu innych
nauczył mnie ojciec. I to był też taki hołd
dla niego. Piękne miejsce urokliwe, trochę
zaniedbane. Nie przypominam sobie jakiejś
większej uroczystości np. z okazji dnia lotnika. Jest tam dom polski, był zamknięty nie
wiadomo dlaczego.
zy pojechałby Pan po raz drugi?
Oczywiście, ale już nie dokładnie tą
samą trasą, na pewno opuściłbym Wysokie
Taury i przełęcz Hochtor. Zaliczyłem ją, ale
drugi raz bym nie próbował. Akurat trafiła mi
się wtedy piękna pogoda. Wyjechałem z ostatniego kempingu przed przełęczą, z poziomu
ok. 1200 m.n.p.m., a przełęcz leży na poziomie
ponad 2500 m. Są tam niesamowite zakręty
i podjazdy. Jest bardzo dużo rowerzystów, tam
ogólnie jeżdżą na rowerach wyścigowych,
rzadziej na górskich. Widoki są wspaniałe,
a podjazd jest bardzo trudny. Ujechało się 100
-200 m i trzeba było odpoczywać. To była
ciężka praca, ale jak zobaczyłem, że turyści
podprowadzają rowery bez obciążenia to
wtedy dopiero mi ulżyło. Jednak sporą część
trasy przeszedłem, podprowadzałem rower, to
żaden wstyd. Zdobyłem przełęcz jako ostatni,
słońce już zachodziło, ale widoczność była
jeszcze dobra. Zjazd wcale nie był taki przyjemny, ręce cały czas na hamulcach, a ponadto woda z topniejącego śniegu przelewała się
przez jezdnię i można było zaliczyć wywrotkę. No i nie bardzo chciały ustępować z drogi
świstaki. Już nie było ruchu samochodowego
i motocykli, a ja jechałem po cichu, więc były
zdziwione, że ktoś jeszcze jedzie.
ciekawe spotkania ludźmi?
Gdy jechałem wzdłuż Adriatyku,
nocowałem w Loreto w Domu Pielgrzyma,
który prowadzą siostry nazaretanki. Traktowały mnie jak prawdziwego pielgrzyma,
może dlatego, że przyjechałem na rowerze.
Poczułem się jak w domu. Trochę mnie
zdemobilizował pobyt tam, następnego
dnia nie bardzo chciało mi się wyjeżdżać.
Siostra Róża zrobiła mi zdjęcie, w miejscu
gdzie siedział Jan Paweł II. Z Loreto pojechałem do Asyżu, miasta św. Franciszka.
Bardzo dużo turystów, straganów, tam jest
ciągły odpust. To mnie trochę zraziło, ze
względu na samo miejsce. Tym bardziej, że
ten święty miał całkiem inne poglądy, jakby
to zobaczył to chyba byłby zmartwiony.
No a później z Asyżu do Rzymu. Tam
spędziłem 4 dni na zwiedzaniu tego wielkiego i pięknego miasta.
D.D.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach od stycznia 2010 roku realizuje trzecią edycję projektu systemowego pn. „Upowszechnianie integracji społecznej
w powiecie kozienickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Wartość projektu w bieżącym roku wynosi ponad 380 000 złotych. Dzięki tym środkom wsparciem zostało objętych:
• 38 osób niepełnosprawnych
• 7 osób opuszczających rodziny zastępcze (osób usamodzielnianych)
Celem ogólnym projektu jest przygotowanie do życia społeczno-zawodowego osób
opuszczających rodziny zastępcze oraz podniesienie aktywności społeczno-zawodowej i wsparcie integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kozienickiego.
W ramach tegorocznych działań dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostały zorganizowane kompleksowe dwutygodniowe wyjazdowe turnusy szkoleniowo-rehabilitacyjne. Turnusy te odbyły się w czterech grupach w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Panorama” w Krynicy Zdrój w terminie lipiec-wrzesień
2010 r.
I grupa – 7 osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych (05-17.07.2010);
II grupa – 16 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją różnych narządów;
III grupa – 12 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu (w tym osoby
na wózkach inwalidzkich);
IV grupach 10 osób niepełnosprawnych z problemami zdrowia psychicznego.
Podczas wyjazdu uczestnicy turnusów zostali objęci wsparciem poprzez instrumenty aktywnej integracji, w tym instrumenty aktywizacji: społecznej, edukacyjnej,
zdrowotnej.
Grupa osób „usamodzielnianych” oraz dwie grupy osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją narządów ruchu (w tym osoby na wózkach inwalidzkich) oraz z dysfunkcjami
zróżnicowanymi były odbiorcami następujących zajęć aktywizacyjnych:
– szkolenie komputerowe z zakresu „Grafika komputerowa”,
– szkolenie „Przedsiębiorczość krok po kroku”
– trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami wsparcia w zakresie
umiejętności poruszania się po rynku pracy.
Dodatkowo osoby niepełnosprawne miały możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych zgodnych z zaleceniem lekarza.
Grupa osób niepełnosprawnych z problemami zdrowia psychicznego została objęta
wsparciem, na które składały się:
– szkolenie komputerowe (Word, Excel, Internet),
– trening kompetencji i umiejętności niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością
– indywidualna i grupowa terapia psychologiczna.
Podczas turnusów, oprócz fachowej opieki specjalistów, najbardziej potrzebującym uczestnikom pomocą służyli opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wszystkim
uczestnikom projektu, w zakresie pobytu aktywizacyjnego poza miejscem zamieszkania, zapewniono wyżywienie, nocleg oraz transport na miejsce zajęć aktywizacyjnych
i z powrotem. Usługi kompleksowo zrealizowane zostały przez Europejski Instytut
Edukacji Informatycznej z Nowego Sącza.
Kolejnym działaniem, które zostanie zorganizowane na rzecz uczestników Projektu
będzie spotkanie, mające na celu integrację osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością. Ponadto będzie stanowiło promocję i podsumowanie działań realizowanych
w ramach tegorocznej edycji Projektu „Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozienickim”.
Violetta Bednarek
Koordynator projektu systemowego
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obchody 90. rocznicy
bitwy warszawskiej
wioskę w najczulsze jak się okazało miejsce armii rosyjskiej, centrum
głównej arterii nieprzyjacielskiego ruchu naprzód. Nagły i niespodziewany atak wywołał wśród Rosjan popłoch, panikę, wycofanie
się ich z pozycji. Była to samotna inicjatywa porucznika Pogonowskiego (pośmiertnie awansowany do stopnia kapitana) i w niej leży
wielkość jego czynu.
„Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata” została
zwycięsko stoczona przez Polskę przy biernej widowni – wobec
zagrożenia Warszawy przez Armię Czerwoną – Zachód (Alianci)
pozostał obojętny. Państwa ościenne zajęły wobec nas wrogie
stanowisko. Tym większa waga tego zwycięstwa.
Alianci zachodni nie mieli żadnych intencji, by w chwili
zagrożenia bytu Polski, gdy w lipcu 1920 r. ofensywa rosyjska
osiągnęła swoje apogeum – nieść skuteczną pomoc państwu, które walczyło nie tylko o przetrwanie swoje, ale całego Zachodu
i jego dorobku cywilizacyjnego.
Szczególnie wrogie stanowisko w tej kwestii zajął premier
Wielkiej Brytanii David Lloyd George, prezydent Czechosłowacji Tomasz Masaryk apelowali do aliantów zachodnich, ażeby nie udzielać Polsce pomocy. Na przełomie lipca i sierpnia
1920 r. brytyjskie związki zawodowe zagroziły strajkami w razie
wysłania przez rząd pomocy wojskowej dla Polski i odmówiły załadunku zakupionego przez Polskę materiału wojennego. Podobne
stanowisko zajęli robotnicy w Gdańsku i Państwie Niemieckim (Republika Weimarska). W ten sposób robotnicy tych państw wykonywali polecenie Międzynarodówki Komunistycznej i II – giej Międzynarodówki Socjalistycznej, które wzywały wszystkich robotników
„by nie wspierali polskich imperialistów”. Należy nadmienić, że za
tę pomoc Polska płaciła – nie była to pomoc bezinteresowna.
W lipcu 1920 r. rząd niemiecki ogłosił neutralność w toczącej
się wojnie polsko-rosyjskiej, podobnie uczynił na początku sierpnia
1920 r. rząd Czechosłowacji. Ta neutralność oznaczała zamknięcie terytoriów tych państw dla transportu do Polski materiałów wojennych
i żywności zakupionych przez Polskę z Zachodu i Węgier. Cofano
te transporty – było to de facto wspomaganie agresora rosyjskiego.
Nawet Belgia (miała w stosunku do Polski dług wdzięczności) postanowiła by nie wysyłać do Polski nie tylko materiałów wojennych, ale
i żywności. Jedynie Węgry opowiedziały się czynnie po naszej stronie, ale pomoc od nich szła drogą okrężną przez Rumunię. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Powtarzam zatem:
„Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata” została zwycięsko stoczona przez Polskę samotną. Tym większa waga tego
zwycięstwa.
Święty Maksymilian Kolbe pisał, że kiedy Piłsudski otrzymał obraz Matki Bożej Ostrobramskiej – powiedział: „Matka
Najświętsza wzięła na siebie jakoby ministerium dobroci, bo
kiedy człowiek chociażby tylko patrzy na ten obraz to staje się
lepszym”. Ojciec Kolbe dodał od siebie „Bogarodzica towarzyszyła mu w bojowym marszu ku Polsce Niepodległej”.
Józef Piłsudski miłość ku Matce Niebieskiej wyssał z piersi
swojej ziemskiej matki, którą bardzo miłował. Od swojej matki nauczył się też kochać wspólną dla wszystkich ludzi matkę
i ukochał Ją w postaci Ostrobramskiej Maryi Panny. I ta miłość towarzyszyła mu przez całe życie. Teraz może łatwiej także zrozumiemy, dlaczego Matka Boża dała mu złamać hordy bolszewickie
w dniu Swojego Wniebowzięcia.
Jan Chryzostom Czachowski
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

W perspektywie finansowej 2007-2013 Powiatowe Urzędy
Pracy realizują projekty systemowe współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te są wdrażane
w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Powiatowy
Urząd Pracy w Kozienicach także korzysta z istniejących w tym zakresie możliwości. Na obszarze powiatu kozienickiego realizowany
jest projekt „Wspierajmy bezrobotnych”.
Ze wsparcia w ramach projektu może skorzystać niemal każda osoba bezrobotna zamieszkująca powiat kozienicki. Jedyne
ograniczenia jakie mogą wystąpić polegają na tym, że uczestnicy
projektu muszą spełniać określone wymogi „Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku”, aby mogli korzystać z poszczególnych form wsparcia. Wszystkie te aspekty są starannie analizowane przez pracowników PUP odpowiedzialnych merytorycznie
za realizację poszczególnych form aktywnych.
Bardzo istotnym priorytetem wdrażania wszystkich projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jest
zapewnienie realizacji zasady „równości szans”. Projekt musi więc
zapewniać równy dostęp do oferowanego wsparcia zarówno kobietom jak i mężczyznom, a także osobom zamieszkałym zarówno na
wsi jak i w mieście. W roku 2010 wartość projektu wynosi 2 961
625,92 zł (w kwocie tej dofinansowanie stanowi 85 %). W ramach
tych środków zostaną zorganizowane następujące formy wsparcia:
• Staże – dla 299 osób (119 osób kontynuowało staże z roku 2009)
• Szkolenia indywidualne – dla 43 osób
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
– dla 40 osób.

Według stanu na pierwszą połowę września 2010r. do projektu przystąpiło 232 nowych uczestników: 180 osób przystąpiło do
projektu w celu odbycia stażu, 24 osoby rozpoczęło korzystanie
ze szkoleń indywidualnych, natomiast 28 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn do udziału w projekcie „Wspierajmy bezrobotnych”. Prowadzone są nabory
uczestników szkoleń indywidualnych, a także przyznawane
są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane szkoleniami indywidualnymi
mogą uzyskać stosowne informacje w siedzibie PUP – pokój
nr 7. Natomiast osoby zainteresowane założeniem własnej
firmy związane z tym informacje uzyskają w pokoju nr 8.
Uczestniczki i uczestnicy projektu korzystają również z: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, informacji zawodowej oraz Indywidualnych Planów Działania.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach można
uzyskać w siedzibie PUP ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice
pokój nr 10 a także pod numerem tel. 48 614 66 81.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
Arkadiusz Nowakowski
www.kozienicepowiat.pl
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W ostatnią niedzielę sierpnia w powiecie kozienickim odbyło się doroczne
święto chleba będące uhonorowaniem
trudu pracy rolników naszego powiatu.
W tym roku gospodarzem Dożynek Powiatowych była gmina Grabów nad Pilicą. Zaszczyt organizacji tej imprezy gminie Grabów nad Pilicą przypadł już po raz
drugi. Pierwszy raz dożynki odbyły się na
jej terenie w 2005 roku.
Obrzędy dożynkowe i część artystycznokulturalną poprzedziła uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy,
celebrowana przez Jego Ekscelencję księdza
biskupa Edwarda Materskiego i proboszcza
księdza kanonika Stanisława Drąga. Wzięli
w niej udział mieszkańcy gminy i powiatu,
przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, instytucji i firm związanych z rolnictwem, delegacje z sześciu gmin
z wieńcami dożynkowymi oraz starostowie
dożynkowi, którzy na ręce odprawiających
nabożeństwo księży przekazali bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki.
Witając rolników niosących plony
ksiądz biskup powiedział „w ten sposób
dziękujemy Bogu za błogosławieństwo, jakim nas obdarzył; dziękujemy za to, że możemy cieszyć się obfitością darów”. Pracę
w polu i troskę o prawidłowy wzrost zasianego zboża Jego Ekscelencja porównał do
„pielęgnowanie miłości w rodzinie”. Jednocześnie odwołał się do sytuacji wielu tysięcy
polskich rolników, którzy przez tegoroczną
powódź stracili swoje pola, plony i dorobek
życia i zwrócił uwagę na to, że „nie możemy
być obojętni na ich cierpienie”.
Po zakończeniu mszy świętej korowód
dożynkowy prowadzony przez orkiestrę
dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic przeszedł na plac przed Zespołem Szkół
w Grabowie nad Pilicą, gdzie został przywitany przez zespół muzyczny Relaks z Kozienic, pieśnią „Przynosimy plon”. Aby tradycji
stało się zadość dożynki zainaugurowali ich
gospodarze – starosta powiatu Janusz Stąpór
oraz wójt gminy Grabów nad Pilicą – Euzebiusz Strzelczyk. Następnie tegoroczni starostowie dożynkowi – Monika Szatan i Tomasz
Plesiewicz, słowami „Oto trud naszej pracy,
dzielcie nim sprawiedliwie” rozpoczęli najważniejszą część święta plonów – obrzęd
dzielenia chlebem. Przyniesiony chleb przekazali włodarzom, którzy podzielili się nim
z uczestnikami dożynek. W dalszej części
uroczystości miało miejsce wręczenie, przyznawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Honorowych Odznak „Zasłużony
dla Rolnictwa”. W tym roku otrzymało je
www.kozienicepowiat.pl

szesnastu rolników z gmin: Grabów nad Pilicą, Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Kozienice i Sieciechów. Oprócz
tego sześciu rolników z powiatu korzystających z dopłat Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w działaniach
„Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz
„Młody rolnik” otrzymało specjalne puchary
i albumy, które wręczył im kierownik Biura
Powiatowego ARiMR w Kozienicach.
Poza medalami i pucharami odznaczeni
rolnicy otrzymali szereg gratulacji i podziękowań oraz życzenia wytrwałości, nadziei
i wiary na lepszą przyszłość. – „Dziękuję
za trud i poświęcenie, za tę ciężką pracę
u tego, tak bardzo wymagającego pracodawcy, który nie pozwala odpocząć i poleżeć. To dzięki Wam codziennie na nasze
stoły trafia polski chleb” – powiedział
podczas przemówienia starosta Janusz
Stąpór, jednocześnie dziękując rolnikom
z powiatu „za godną postawę i ogromną
pomoc, jaką okazaliście powodzianom
przekazując dla nich liczne dary”. Zabierając głos, wójt gminy Grabów nad Pilicą
Euzebiusz Strzelczyk powiedział „rolnicy
kochają swoją ziemię, nie wyobrażają sobie bez niej życia. Dbają o nią, pielęgnują
i choć nie jest ona z tych najwyższych klas,
zawsze przynosi stosowne plony. W imieniu
wszystkich dziękuję za wasz wielki trud i za
jakże godną postawę mimo wielu trudności
i problemów. Dzisiejsze dożynki są waszym
świętem”. O tym, jak ważny jest chleb
i o konieczności jego poszanowania wspomniał poseł na Sejm RP Czesław Czechyra, a były eurodeputowany dr Zbigniew
Kuźmiuk dodał „to właśnie rolnicy stoją
na straży bezpieczeństwa żywnościowego
i, mimo wielu trudów to bezpieczeństwo
Polsce i Polakom zapewniają. Powinniśmy
być im za to wdzięczni”.
Podobnie jak rok temu w czasie dożynek wybrany został najładniejszy wieniec. Te, przygotowane na tegoroczne
święto chleba przedstawiały konia i koguta, były tez wieńce w kształcie serca
czy krzyża. Owe, pieczołowicie wykonane dzieła oceniała specjalna komisja,
której przewodniczyła Barbara Bachanek
– dyrektor kozienickiego oddziału Banku
Spółdzielczego w Piasecznie, jednocześnie sponsor nagród dla zwycięskich delegacji. Jury konkursowe pierwsze miejsce
przyznała wieńcowi z Kozienic, który
wykonała pani Teresa Nakończa, a trzy
kolejne, równorzędne nagrody – wieńcom z Grabowa nad Pilicą, Sieciechowa
i Magnuszewa.

Po zakończeniu oficjalnej części dożynek rozpoczęły się występy artystyczne,
które zainaugurował Klub Seniora „Złota
Jesień” z Kozienic. Następnie, przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił
znany polski kabaret „My z Kopydłowa”.
Komendant kopydłowskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej, w którego rolę od lat
wciela się Leszek Benke oraz czwórka towarzyszących mu aktorów – Lidia
Kucharska–Segień, Ewa Czajkowska,
Mateusz Dewer oraz Grzegorz Rekliński
zostali bardzo entuzjastycznie przywitani przez widzów, szczególnie zaś przez
miejscowych strażaków, którzy na powitanie komendanta z Kopydłowa przygotowali specjalny transparent. Aktorzy
zaprezentowali program „Tak jest panie
komendancie”, w którym to komendant
uczył policjanta gminnego jak podrywać
dziewczyny na zabawach.
W dalszej części imprezy na scenie
zaprezentowali się uczniowie z Zespołu
Szkół w Grabowie nad Pilicą oraz Kapela „Sąsiedzi” ze Starego Tychowa,
a w przerwie między kolejnymi wykonawcami organizatorzy dożynek przewidzieli
dla dzieci gry i zabawy z nagrodami oraz dla
dorosłych konkursy, od lat organizowane
w czasie dożynek powiatowych przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego
i Starostwo Powiatowe w Kozienicach.
W taneczną i biesiadną atmosferę
uczestników dożynek wprowadził zespół
Lisa & Gipsy Girls. Publiczność, wspólnie z pięcioma, barwnie ubranymi cygankami bawiła się przy znanych wszystkim
piosenkach cygańskich, jak choćby „My
cyganie”. Gorącą, roztańczoną atmosferę podtrzymał pięcioosobowy zespół taneczny „Samba Brasil”, którego tancerki
ubrane w brazylijskie stroje karnawałowe
zachęcały publiczność do nauki tańców
latynoskich.
Część artystyczną tegorocznych dożynek zakończyła zabawa taneczna przy
muzyce miejscowego zespołu oraz pokaz
sztucznych ogni.
Tegoroczne, VIII Dożynki Powiatu Kozienickiego – „Grabów nad Pilicą
2010” zorganizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz
gminy: Grabów nad Pilicą, Garbatka-Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Magnuszew oraz Sieciechów. Wyjątkowo w tym
roku w przygotowanie uroczystości nie
włączyła się gmina Głowaczów.
magdalena domagała
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