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INFORMACJA O ROLNICTWIE NA TERENIE GMINY GNIEWOSZÓW
Gmina Gniewoszów jest gminą typowo rolniczą z ukierunkowaniem na
produkcję owoców i warzyw. Dominują głównie gospodarstwa o areale około 10 ha. Rolników o większej
powierzchni gospodarstwa jest około
20 procent, są to osoby które ciągle modernizują swoje gospodar-

stwa wprowadzając nowe technologie
i zwiększając powierzchnie upraw.
Użytków rolnych jest 5540 ha, uprawy trwałe zajmują 427 ha. Cała produkcja zbóż wynosi 2866 ha, 450 ha
ziemniaków, 120 ha kukurydzy, rzepak
90 ha, pastwisk 450 ha, łąk 304 ha.
Warzywa w gminie Gniewoszów upra-

wiane są w miejscowościach: Borek,
Regów Stary, Oleksów oraz Zalesie na
areale 270 ha, z czego 108 ha stanowi uprawa kalafiora i brokuła. Ponadto
w Zalesiu uprawiane są warzywa pod
osłonami na areale 7 ha, drzewa owocowe uprawiane są głównie w Borku
Oleksowie i Regowie Starym i zajmują
427 ha, z czego 350 ha stanowią jabłonie.
W miejscowościach Markowola, Kolonia Markowola, Boguszówka, Wysokie
Koło, Zdunków i Sarnów uprawiane są
również truskawki, których powierzchnia to 140 ha. Produkowane owoce
i warzywa sprzedawane są na giełdach
rolnych w Radomiu i Lublinie oraz
trafiają do przetwórni poprzez pośredników skupujących produkty od rolników. Poza uprawą owoców i warzyw
w miejscowościach o słabszych glebach rolnicy zajmują się produkcją
żywca wieprzowego. Produkcja mleka na terenie gminy nie jest bardzo
powszechna
specjalizujących
się
w hodowli bydła mlecznego, jest około
50 producentów, których stada liczą
powyżej 10 sztuk.

Informacje

Starostowie Dożynek powiatu kozienickiego
gniewoszów 2013
Jedną z tradycji związanych z obchodami Święta Plonów jest wybór Starosty
oraz Starościny Dożynek, którzy przekazują upieczony z tegorocznych zbiorów
bochen chleba przedstawicielom władz
samorządowych. W tym roku zaszczyt
pełnienia funkcji Starostów Dożynek Powiatu Kozienickiego Gniewoszów 2013
przypadł Agnieszce Grabiec z Borku oraz
Romanowi Pytrusowi z Sarnowa.

Agnieszka Grabiec
Agnieszka Grabiec została Starościną Dożynek Powiatu Kozienickiego
po raz drugi, po raz pierwszy wystąpiła
w tej roli w 2006 roku.
Agnieszka Grabiec prowadzi od
20 lat wraz z mężem Krzysztofem

gospodarstwo rolne o powierzchni
33 ha. Gospodarstwo przekazali rodzice
Krzysztofa Grabca, początkowo było tylko10 ha, na których uprawiane były warzywa. Właściciele dokupili jeszcze 20
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ha i i rozpoczęli produkcję sadowniczą,
szkółkarską i zbóż.
Uprawa zbóż jest
podyktowana tym,
że produkcja szkółkarska
wymaga
zmianowania, czyli
na ten sam kawałek
ziemi możemy wrócić po 7 ewentualnie
10 latach – mówi
pani
Agnieszka.
Pszenica jara, jęczmień jary i pszenżyto,
a czasami pszenica ozima uprawiane są
na około 20 ha. Ziarno sprzedawane jest
do paszarni lub kupują je rolnicy, którzy
mają produkcję zwierzęcą.
Sad jabłoniowy zajmuje 6 ha,

a uprawiane są w nim odmiany takie
jak: Gala Mast, Golden Delicious Reinders, Jonagold, Szampion, Ligol,
Gloster, Rajka. Rajka to nowa bezparchowa odmiana. Jabłka, które produkujemy w naszym gospodarstwie
sprzedajemy do odbiorcy, który zajmuje się handlem jabłkami w ilościach
hurtowych zarówno na wschód jak
i na zachód. Duże partie naszych
jabłek sprzedawane są do Moskwy, na Węgry, a część do marketów w Polsce. Zbiory owoców
w naszym sadzie w tym roku zapowiadają się porównywalnie do roku ubiegłego, czyli możemy powiedzieć, że jest
bardzo dobrze – dodaje starościna.
3 hektary zajmuje szkółka, gdzie
produkowane są też głównie jabłonie,
wcześniej były także grusze i śliwy.
W szkółce cykl produkcji jest dwuletni, aczkolwiek zdarza się również
i trzyletni.

Agnieszka i Krzysztof Grabcowie są
członkami Stowarzyszenia Szkółkarzy
Polskich i dzięki temu mogą produkować drzewka licencyjne, mając dostęp
do oczek odmian szlachetnych. Drzewka produkowane są dla sadowników
z rejonu warecko-grójeckiego.
W związku z tym, że uprawy narażone są na choroby grzybowe i szkodniki,
niezbędne jest wykonywanie zabiegów
chemicznych. Do tego służą opryskiwacze polowe i sadownicze.
W gospodarstwie są także:ciągnik rolniczy ZETOR oraz 2 ciągniki sadownicze.
Właściciele uważają, że gospodarstwo jest dobrze wyposażone
w niezbędny sprzęt. Planują zakup
urządzenia, które będzie ułatwiało
przygotowanie owoców do wysyłania
na eksport lub do sieci marketów, dlatego że ci odbiorcy wymagają bardzo
starannego przygotowania owoców, co
do ich wielkości, ubarwienia i dają bardzo krótkie terminy na przygotowanie
określonych partii towaru.
W gospodarstwie są dwie nowe,
nowoczesne komory chłodnicze o powierzchni 100 ton i dwie komory już
dwunastoletnie, które wymagają modernizacji.
W prowadzeniu gospodarstwa pomaga mama Krzysztofa Grabca, a także dzieci córka Dominika, uczennica
drugiej klasy liceum oraz syn Paweł,
który dostał się na ogrodnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
Jak mówi starościna – obydwoje są zaangażowani w pracę w gospodarstwie,
ale czy zostaną i będą kontynuować
jego prowadzenie w tej chwili trudno powiedzieć. Prowadzenie gospodarstwa to nasza pasja i jeżeli któreś
z nich będzie chciało to kontynuować
to będziemy bardzo dumni.
Dokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl
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Starostowie Dożynek powiatu kozienickiego
gniewoszów 2013
Roman Pytrus
Roman Pytrus w 2000 roku przejął
gospodarstwo od rodziców Stanisławy
i Stanisława Pytrusów, którzy prowadzili je od 1962 roku, wychowałem

dów Mięsnych w Maciejowicach. Mleko po udoju jest schładzane i co drugi
dzień odbierane jest przez samochód
z Zakładu Mleczarskiego w Opolu Lubelskim, rocznie sprzedawane jest 5060 tysięcy litrów.

się od dziecka w gospodarstwie, więc
chciałem je przejąć, rozwijać i rozbudowywać – mówi pan Roman.
Starosta dożynek ma 35 hektarów
gruntów własnych i 25 ha dzierżawy,
gospodarstwo prowadzi wraz z żoną
Elżbietą. Gospodarstwo specjalizuje
się w hodowli trzody chlewnej, aktualnie jest 170 sztuk. Hodowla bydła to
60 sztuk, 45 sztuk opasów i 15 sztuk
krów mlecznych. Tuczniki sprzedawane
są do Zakładów Mięsnych Dobrosławów, natomiast bydło rzeźne do Zakła-

Pszenica uprawiana jest na powierzchni 3 ha, żyto zajmuje 10 ha,
pszenżyto 10 ha, mieszanki 6 ha oraz
kukurydza na kiszonkę 7 ha, a ponad
18 ha zielonki na sianokiszonki. Papryka uprawiana jest na 2,5 ha, truskawki
na 1,5 ha,a ziemniaki na 1,5 ha.
Żniwa się skończyły – 3 silosy
30 tonowe są zapełnione, ponadto zboże znajduje się jeszcze w innych przechowalniach. Z tegorocznych zbiorów
jestem bardzo zadowolony, ponieważ
zboża obrodziły i wystarczą na paszę

w moim gospodarstwa, ewentualnie dokupię sobie tylko koncentratów – mówi
Roman Pytrus.
W gospodarstwie są 4 ciągniki, kombajn zbożowy, kombajn ziemniaczany,
prasa rolująca, prasa kostkująca, suszarnie do zbóż, schładzarka do mleka,
samochód do przewozu żywca. Obecnie jest to sprzęt wystarczający, ale
w przyszłości właściciel gospodarstwa nie wyklucza zmiany maszyn na
nowocześniejsze, po to aby usprawnić
i ułatwić wykonywanie prac. Gospodarstwo posiada własną suszarnię oraz
2 hale przeznaczone na magazynowanie pasz oraz przechowywanie sprzętu
rolniczego.
Roman Pytrus już drugą kadencję
jest radnym w Radzie Gminy Gniewoszów, znajduje także czas na działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sarnowie.
Starostą dożynek powiatowych będzie po raz drugi i mówi, że – jest to dla
mnie zaszczytem, jestem mile zaskoczony, po raz pierwszy w tej roli wystąpił
w 2006 roku.
Elżbieta Pytrus oprócz pracy w gospodarstwie zajmuje się także utrzymaniem porządku na podwórku. Znajduje
się na nim bardzo dużo kwiatów, najwięcej jest begonii, niecierpków i pelargonii. W dbaniu o kwiaty, które wymagają nawożenia, podlewania pomaga
teściowa, Stanisława Pytrus. Mama pana
Romana jest bardzo zadowolona, że syn
przejął gospodarstwo i bardzo dobrze
je prowadzi. Jak oni pracują w gospodarstwie to ja w domu dbam o wszystko
i obiad ugotuję i kwiatki podleję – dodaje.
W pracach w gospodarstwie pomagają
rodzice, syn oraz zatrudniani są pracownicy sezonowi.
Syn Paweł pierwszą kadencje jest
sołtysem wsi Sarnów i jak mówi – w pełnieniu tej funkcji trzeba współpracować
z ludźmi, z Urzędem Gminy w Gniewoszowie. Podatki zbierać, na zebraniach
ustalać co należy robić w naszej wsi, np.
drogi, oświetlenie i inne sprawy związane z naszą wsią.
W przyszłości myśli o przejęciu od
ojca gospodarstwa, a plany jego rozwoju zależeć będą od koniunktury na
rynku.
danuta delekta

www.kozienicepowiat.pl
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IV Kozienicki Festiwal Jeździecki
29 i 30 czerwca został zorganizowany IV
Kozienicki Festiwal Jeździecki w Stadninie
Koni w Kozienicach, która rozpoczęła swoją
działalność w 1924 roku jako jedna z trzech
stadnin państwowych w Polsce i ma wieloletnie tradycje w organizowaniu zawodów
konnych w skokach przez przeszkody. Od
2010 roku formuła imprezy została zmieniona. Obecnie jest to festiwal jeździecki, a konkursy skoków stały się jedną z jego części.
W imprezie, która odbywa się na hipodromie kozienickiej stadniny, zawsze
uczestniczy kilkudziesięciu zawodników,
a ich rywalizacja gromadzi liczną widownię – miłośników koni i jeździectwa.
Jak mówi Aleksander Kiljańczyk Prezes
Stadniny Koni Kozienice: Impreza, która odbywa się cyklicznie raz w roku, w następnym
roku zbiegnie się z 90 – leciem stadniny i wtedy postaramy się zrobić zawody ogólnopolskie, na które przyjedzie około 150 – 200 koni.
Na festiwal, który zaczęli organizować moi
poprzednicy, przychodzi i przyjeżdża wiele
osób. Jeśli chodzi o zawodników to reprezentują oni głównie Lublin, Warszawę, Radom.
Widzę progres – zauważa prezes Kiljańczyk
– z roku na rok coraz lepsi zawodnicy, oraz
lepsze nagrody, bo jakość zawodników jest
uwarunkowana wysokością nagród. W tym
roku głównym patronem został wicepremier,
minister gospodarki Janusz Piechociński.
Uczestnicy tegorocznego festiwalu
startowali w konkursach o różnym stopniu trudności, począwszy od konkursu dla
amatorów, kończąc na tych o najwyższej
randze, gdzie wysokość przeszkód sięga
130 cm. Zmagania oceniali sędziowie.
Jan Limanowski sędzia główny zawodów
– kryteria, które były brane pod uwagę na
tych zawodach to błędy na parkurze w postaci zrzutek, odmowy skoku plus drugi element
– czas przejazdu. W zależności od nazwy konkursu, artykułu, według którego jest on rozgrywany, to albo zawodnik zdobywa punkty
karne (to znaczy za popełnione błędy dostaje punkty karne), albo są konkursy, gdzie za
czysto pokonane przeszkody, bezbłędnie, zawodnik otrzymuje punkty bonifikacyjne. Najkrótszy czas przejazdu przy jednakowej ilości
punktów wyłania zwycięzcę.
Według Sebastiana Widawskiego z WSZJ
Warszawa, który także sędziował podczas
tych zawodów – były one spokojne, zawodnicy dobrze się prezentowali. Ocena zawodnika
rozpoczyna się z momentem wjazdu na parkur, wtedy jest już jakby pod naszą jurysdykcją
i to my przypatrujemy się temu, co się dzieje.
Przejazd poprzedzony jest sygnałem – deklaracją gotowości przez zawodnika, zarówno
jak i sędziów, to jest taki rodzaj komunikacji
i wtedy zawodnik ma 45 sekund na to, żeby
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rozpocząć przejazd i w czasie określonym przez gospodarza toru, danym torem ma pokonać przeszkody
w założonej kolejności.
Uczestnicy startowali w 13 konkursach o różnym stopniu trudności.
Jak poinformowała Halina Kusek
– trener i członek Komisji Orzekającej: konkursy zostały przewidziane
zarówno dla młodych koni, jak i dla
dojrzałych – zatem od konkursów
małych (70 cm) do 130 cm, czyli konkursów takich, jakie są rozgrywane
na zawodach ogólnopolskich. Przyjechało na nie ponad 70 zawodników
i ponad 80 koni. Najmłodszym zawodnikiem była dwunastolatka. Klub
Jeździecki Skarb z Kozienic reprezentowało 9 koni i 9 zawodników, wśród
których znalazło się 3 debiutantów.
Pierwszego dnia odbyły się
konkursy w skokach przez przeszkody LL (70 cm) do klasy C (130 cm)
oraz konkurs specjalny – próba pobicia
rekordu Kozienic.
Drugiego dnia zawodnicy startowali
również w konkursach w skokach przez
przeszkody klasy LL (70 cm) do klasy C
(130 cm), a także w konkursie klasy N o Puchar Starosty Powiatu Kozienickiego i klasy
N o Puchar Burmistrza Gminy Kozienice.
W konkursie o Puchar Starosty Powiatu
Kozienickiego startowało 23 uczestników,
a ukończyło go 21. Zwycięzcą został Karol
Stasiuk z Wojewódzkiego Klubu Jeździeckiego Lublin Sekcja Jeździecka Krupiec na
klaczy Inez. Drugie oraz trzecie miejsce zajął
Artur Kufel na koniach Arista i Kariera również z Wojewódzkiego Klubu Jeździeckiego Lublin Sekcja Jeździecka Krupiec. Karol
Stasiuk tuż po dekoracji powiedział – są to
już czwarte moje zawody w Kozienicach i za
każdym razem udawało mi się coś wygrać.
Dzisiaj udało mi się powtórzyć sukces z ubiegłych lat i wygrać konkurs o Puchar Starosty.
W konkursach startuję od czterech lat, ale jeżdżę już około 8 lat, a mój trening to nie tylko
skoki – to dużo pracy ujeżdżeniowej, ale nie
na jednym koniu. Obecnie jeżdżę na pięciu koniach, bo dopiero wtedy można myśleć o sukcesach i zgrać się. Dzisiaj wygrałem na Inez
– mojej najlepszej klaczy od wielu, wielu lat.
Puchary oraz nagrodę wręczali Janusz
Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego,
Józef Grzegorz Małaśnicki wicestarosta
oraz Lucyna Domańska – Stankiewicz
Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
W konkursie o Puchar Burmistrza
Gminy Kozienice startowało 5 uczestników. Konkurs, w którym pierwsze miejsce
zajęła Ewa Kufel z Klubu Jeździeckiego

Aleksander na koniu Axel, drugie miejsce
Artur Kufel z Wojewódzkiego Klubu Jeździeckiego Lublin Sekcja Jeździecka Krupiec na koniu Kariera, a trzecie Beata Żukowska z Klubu Jeździeckiego Aromer na
koniu Carlos Z, ukończyło 4 zawodników.
Według Prezesa Stadniny Aleksandra
Kiljańczyka jeździectwo to nie do końca
sport zarezerwowany dla nielicznych, chociaż można się z taką opinią spotkać – każdy, kto chce, może przyjść do nas i może
uczyć się jeździć. Mamy dofinansowanie
z gminy, które pozwala na bezpłatny trening
w Stadninie Koni dla osób z gminy Kozienice. Oczywiście, jeśli ktoś chce jeździć wyższe konkursy, chce jeździć mocniej, to musi
przygotować się na koszty. Nie ma również
zasady, kiedy należy zacząć. Dzieci mogą
zacząć już w wieku 6 – 7 lat. Dorośli mogą
zacząć trenować kiedy chcą. Chodzi o to,
aby im się ten sport spodobał. Zachęceni
będą się już potem sami nakręcali. Aby osiągać sukcesy trzeba jednak jeździć minimum
raz na trzy dni – to jest tzw. interwał. Zasada jest taka: jeśli człowiek jeździ rzadziej, to
zapomina – jeśli jeździ codziennie, albo co
drugi dzień, to może jeździć cały czas.
Patronat honorowy nad imprezą objęli
Janusz Piechociński wicepremier, Minister Gospodarki, Janusz Stąpór Starosta
Powiatu Kozienickiego, Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice. Organizatorami IV Kozienickiego Festiwalu
Jeździeckiego byli Klub Jeździecki Skarb
oraz Stadnina Koni Kozienice.
Tego dnia gościnnie wystąpili także
ułani z 22. Pułku Ułanów Podkarpackich
z Garbatki – Letnisko, którzy zaprezentowali pokaz musztry, sprawności i szarży
kawaleryjskiej.
Agnieszka Gajda
www.kozienicepowiat.pl
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Uczcili pamięć poległych żołnierzy!
4 sierpnia 2013 r. w Oleksowie (gmina Gniewoszów) odbyło się uroczyste oddanie hołdu żołnierzom Królestwa
Polskiego poległym 9 sierpnia 1831 r. w bitwie stoczonej z wojskami rosyjskimi na polach Gniewoszowa, Granicy
i Oleksowa.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta
w intencji poległych żołnierzy koncelebro-

wana przez Ojca podpułkownika Mirosława
Biernackiego – proboszcza Parafii Wojskowej Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie
oraz proboszcza parafii Oleksów ks. Kazimierza Bąbkę. W uroczystej Mszy udział
wzięła asysta honorowa z Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic. W kościele, przed ołtarzem
stanęły tablice upamiętniające poległych
żołnierzy oraz urna z ziemią zebraną z pól
bitewnych Gniewoszowa, Granicy i Oleksowa, pochodząca z jednostki wojskowej
4228 Stawy koło Dęblina i wykonana z łuski
czołgowej w Zakładzie Elaboracji Amunicji
w Stawach. Podczas Homilii o. ppłk Mirosław Biernacki wspomniał bohaterskich
żołnierzy walczących w bitwie stoczonej na
polach Gniewoszowa, Granicy i Oleksowa
oraz zwrócił uwagę na to, jak ważna była
i jest wolność. Ks. celebrans zakończył swą
homilię słowami wiersza Biskupa Władysława Bandurskiego: Ojczyzno moja! Gdy Bóg
dał nam Ciebie Odródź nas w sobie męką
i ofiarą. Nas, którzy chcemy trwać na glebie
I służyć przodków naszych wiarą.
W kościele odbyło się również wręczenie medali i wyróżnień. Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego za popularyzację niepodległości
Państwa Polskiego odznaczyło Krzyżem
Czynu Zbrojnego – ks Kazimierza Bąbkę,
a medalem XXX – lecia Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego: Stanisławę Bachanek
z Gniewoszowa – badaczkę historii regionu, Władysława Sosnowskiego z Warszawy
– Honorowego Obywatela Gminy Gniewoszów, Władysława Wiktorowskiego z Sarnowa, mjr. rez. pilota Mirosława Lentasa
z Sarnowa oraz płk w st. spocz. Wiesława
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Pawlonkę – Wójta Gminy Gniewoszów
w latach 2002-2006. Medale i wyróżnienia wręczał Komendant
Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
w Dęblinie płk dr inż.
Zbigniew Ciołek.
Proboszcz
parafii
Oleksów podziękował
za pomoc w organizacji
przedsięwzięcia i wręczył statuetki z podziękowaniem:
Staroście
Powiatu Kozienickiego
Januszowi Stąporowi,
Dowódcy 4 Skrzydła
Lotnictwa Szkolnego
w Dęblinie – gen. bryg.
pilotowi Marianowi Jeleniewskiemu oraz
Komendantowi Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie – płk dr
inż. Zbigniewowi Ciołkowi. Pisemne podziękowania otrzymał
Szef Sekcji Wychowawczej 4 Skrzydła
Lotnictwa Szkolnego
w Dęblinie, Kompania
Reprezentacyjna Sił Powietrznych
z Dęblina oraz Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Po Mszy świętej
w uroczystym przemarszu uczestnicy
obchodów udali się na
cmentarz parafialny,
gdzie odbyła się druga część uroczystości
z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej
Sił Powietrznych z Dęblina pod dowództwem ppor. Marcina Sztobryna. Nad ceremoniałem wojskowym czuwał major
Grzegorz Mazurek – oficer 4 Skrzydła
Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Po odegraniu przez Orkiestrę Dętą
Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic
pod batutą Zygmunta Juśkiewicza hymnu
narodowego zebrani wysłuchali okolicznościowych przemówień. Ksiądz Kazimierz Bąbka wyraził nadzieję, że pamięć
o przeszłych wydarzeniach pozostanie
w sercach zgromadzonych na uroczystości
na zawsze. Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór zwrócił uwagę na istotne
znaczenie jakie niesie ze sobą organizacja
tego typu przedsięwzięć. Wyraził prośbę,
by uroczystości upamiętniające bohate-

rów walczących o wolność odbywały się
nie tylko w czasie okrągłych rocznic, ale
cyklicznie i jak najczęściej.
Uroczystego poświęcenia urny i tablic upamiętniających poległych żołnierzy dokonał o. ppłk Mirosław Biernacki,
a usadowieniem tablic zajęli się strażacy
Ochotniczej Straży Pożarnej z Sarnowa.
Po usadowieniu tablic i urny mjr Grzegorz Mazurek odczytał Apel Pamięci,
a Kompania Honorowa Sił Powietrznych
z Dęblina oddała salwę honorową, po czym
nastąpiło uroczyste złożenie wieńców.
Wiązanki kwiatów pod Krzyżem i tablicami upamiętniającymi poległych złożyli
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Suski, Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór, delegacja Wójta
Gminy Gniewoszów oraz przedstawiciele
stowarzyszeń, społeczności wsi oraz szkół.
Po uroczystym złożeniu wieńców Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej

z Kozienic odegrała utwór okolicznościowy, Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego (Marsz Pierwszej Brygady).
Wiesław Pawlonka przedstawił historię działań bojowych prowadzonych
podczas Bitwy pod Gniewoszowem, Stanisława Bachanek omówiła bohaterskie
czyny synów tej ziemi w czasie ostatniej
wojny, a młodzież z parafii Oleksów oraz
Andrzej Zwolski – lokalny patriota przedstawili spektakl historyczny.
Organizatorem uroczystości była Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Oleksowie oraz
Komitet Organizacyjny. Patronat Honorowy nad uroczystościami objęli Janusz
Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego
oraz Stefan Marek Banaś Wójt Gminy
Gniewoszów.
Monika Wiraszka
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Wydarzenia

69. ROCZNICA BITWY POD STUDZIANKAMI
11 sierpnia br. w Studziankach
Pancernych i Magnuszewie odbyły się
uroczystości upamiętniające 69. rocznicę bitwy pod Studziankami i walk
o przyczółek warecko-magnuszewski.
Obchody rozpoczęły się pod pomnikiem
Braterstwa Broni w Magnuszewie, gdzie

ogromna danina krwi, były udziałem
tych, którzy walczyli w strasznych latach
II wojny światowej. Ponosili to wszystko mając przed oczami cel – wolny kraj,
wolna Ojczyzna od okupanta (...). Musimy pamiętać, musimy przekazywać
o nich pamięć młodym pokoleniom, żeby

tradycyjnie wygłoszono okolicznościowe mowy oraz złożono kwiaty oddając
tym samym cześć żołnierzom walczącym
o zdobycie przyczółka warecko-magnuszewskiego w 1944 roku.
Następnie wszyscy udali się do Studzianek Pancernych, gdzie na terenie
pomnika-mauzoleum odbyły się główne uroczystości oficjalne. Punktualnie
o godz. 11.00 prowadzący uroczystości
w imieniu organizatorów powitał licznie
zgromadzone poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, samorządów i organizacji pozarządowych oraz patronów
honorowych, przedstawicieli Wojska Polskiego, władz wojewódzkich i lokalnych
samorządów, a także wszystkich zgromadzonych gości. Po odegraniu hymnu
narodowego księża Radosław Zaborski
z parafii pw. Świętego Wawrzyńca
w Głowaczowie i Marek Pawełczyk
z parafii polskokatolickiej w Studziankach Pancernych odmówili modlitwę
ekumeniczną za wszystkich poległych
w walkach o Studzianki.
Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego w swoim wystąpieniu podkreślił bohaterstwo żołnierzy walczacych
69. lat temu oraz ciążący na współczesnych obowiazek pamięci i czci dla walczacych i poległych w walkach z okupantem podczas II wojny światowej:
„(...) trud, wysiłek ponad ludzką miarę,

ona nigdy nie zaginęła. Ale winniśmy im
również więcej, winniśmy im to żeby mądrze rządzić, mądrze zarządzać, uczciwie
i wydajnie pracować dla swojej Ojczyzny,
bo poprzez tego typu działania nie dopuścimy do tego żeby doszło znowu do takich
strasznych chwil, żeby znowu najlepsi synowie naszej Ojczyzny poświecali życie
walcząc o jej godność. Okażmy się godni
ich poświęcenia”.
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Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, urodzony i związany
ze Studziankami podkreślił m.in, że uroczystości w Studziankach to ważna i unikalna lekcja historii dla współczesnych:
„Pierwszy temat tej lekcji to jest Pamięć.
Jesteśmy im to winni. Tym, którzy (...)
stanęli na wysokości zadania(...), którzy
dali kolejny raz świadectwo tej prawdzie,
że kiedy przychodzi ta chwila – tak jak
w poprzednich wiekach – Polak jest gotów dla Polski, dla naszej wolności i niepodległości na czyny największe. Drugi
temat tej lekcji polskiej historii to jest
Tożsamość. Jesteśmy tu po to, by potwierdzić naszą narodową wspólnotę. Jesteśmy
tu po to, aby sięgając naszych korzeni,
z całą mocą wyartykułować, że Polskę
i Polaków więcej łączy niż dzieli (...).
I trzeci temat tej polskiej lekcji historii
to jest Dziedzictwo. W tym dziedzictwie
pamiętamy (...), że jesteśmy Narodem
wielkich żołnierzy, wielkich dowódców
i wielkich przywódców”.
Głos zabrali również Leszek Ruszczyk
– Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz płk. Ludwik Rokicki –
Prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
im. gen. Franciszka Gągora, którzy po
krótkich przemówieniach przekazali na
ręce Starosty Kozienickiego okolicznościowe listy.
Następnie ponad 30 przybyłych delegacji reprezentujących urzędy państwowe i samorządowe, instytucje, związki
oraz stowarzyszenia złożyły wiązanki
kwiatów pod pomnikiem-mauzoleum.
Po tej cześci uroczystości nastąpiła ce-

Dokończenie na str. 7
www.kozienicepowiat.pl
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69. ROCZNICA BITWY POD STUDZIANKAMI
remonia wręczania medali i odznaczeń
związkowych ZWiR WP oraz mianowania na wyższy stopień wojskowy. Ppłk
Stanisław Gliński odczytał Decyzje Ministra Obrony Narodowej oraz okolicznościowe Uchwały Zarządu i Prezydium
Związku Weteranów i Rezerwistów WP
o wyróżnieniach członków związku
oraz osób wspomagających działalność
związku. Na podstawie decyzji Ministra
Obrony Narodowej uroczystego wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe dokonał komendant WKU
Warszawa – Mokotów ppłk Krzysztof
Kosiorowski. Przy wręczaniu asystował szef Wydziału Rekrutacji WKU
w Radomiu mjr Artur Łęcki. Srebrne
i brązowe medale „Za Zasługi dla
Obronności Kraju” wręczał płk Ludwik
Rokicki wraz z płk Wiesławem Korgą.
Ponadto dekorowano wyróżnionych:
złotym oraz srebrnym „Krzyżem Zasługi ZWiR WP”, odznaką „Za Zasługi
dla Związku Weteranów i Rezerwistów
WP”, medalem pamiątkowym „20-lecia
Związku Weteranów i Rezerwistów WP”
oraz „Krzyżem za Zasługi dla Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”. Złotym „Krzyżem Zasługi
ZWiR WP” odznaczony został Starosta
Kozienicki Janusz Stąpór, a srebrnymi

awansowanym,
odznaczonym
i wyróżnionym
osobiście pogratulował Wicepremier Janusz
Piechociński.
Na zakończenie prowadzący uroczystości pracownik
Wydziału Promocji i Kultury
Starostwa
Powiatowego
w Kozienicach
podziękował
w imieniu organizatorów za udział i zaprosił wszystkich na przyszłoroczne uroczystości.
W uroczystości, oprócz wcześniej wymienionych udział wzięli m.in. przedstawiciel Kierownika Urzedu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki
płk Stanisław Czosnek, przedstawiciel
Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego – Rafał Rajkowski, radni
sejmiku województwa mazowieckiego
– Leszek Przybytniak, Zbigniew Gołą-

Wicestarosta Józef Grzegorz Małasnicki
oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach Lucyna Domańska-Stankiewicz.
Wśród odznaczonych medalem pamiątkowym „20-lecia Związku Weteranów
i Rezerwistów WP” znaleźli się pracownicy Starostwa Powiatowego: Danuta
Delekta i Krzysztof Zając. Wszystkim

bek oraz Andrzej Łuczycki.
Organizatorami uroczystości byli
Starosta Powiatu Kozienickiego, Mazowiecki Oddział Związku Weteranów
i Rezerwistów, Wójt Gminy Głowaczów
oraz Wójt Gminy Magnuszew. Patronat
honorowy nad uroczystościami objęli Wicepremier, Minister Gospodarki – Janusz
Piechociński oraz Marszałek Wojewódz-
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twa Mazowieckiego – Adam Struzik.
Po części oficjalnej na terenie byłej
szkoły podstawowej w Studziankach
Pancernych odbywał się Piknik Historyczny. Wszyscy uczestnicy uroczystości przenieśli się na ten teren, gdzie
wzięli udział w przygotowanych atrakcjach, a także „Spotkaniu żołnierskich
pokoleń”. Widzowie mogli podziwiać
pokaz czołgu PT-91 „Twardy”, obejrzeć
oryginalne uzbrojenie i sprzęt z okresu
drugiej wojny światowej prezentowane
przez Towarzystwo Miłośników Historii Wojskowości – Kalina Krasnaja
i Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Były również
atrakcje dla dzieci i młodzieży.
Jednym z pomyslodawców tego
przedsięwziecia jest Paweł Bryś, nowy
właściciel terenu na którym zorganizowano Piknik. Pasjonuje się on historią
wojskowości Polski. Chce, by w niedalekiej przyszłości miejsce to stało się
przystanią dla każdego zainteresowanego historią bitwy pod Studziankami
oraz szerzej zainteresowanych promocją obronności. W tym celu odtworzył
Izbę Historyczną Bitwy pod Studziankami i walk o przyczółek wareckomagnuszewski, której uroczyste otwarcie z udziałem gości nastąpiło podczas
imprezy.
Piknik zorganizowały stowarzyszenie
Fideles et Instructi Armis oraz 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza
Kościuszki. Honorowy Patronat nad imprezą objęli:
Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Stanisław Bojarski – Wójt
Gminy Głowaczów.
Krzysztof Zając
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Lotto Mazovia Tour 2013
23 lipca na terenie powiatu kozienickiego odbył się I etap 56. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza Lotto Mazovia Tour. Tegoroczna
edycja wyścigu rozpoczęła się już 22 lipca
w Warszawie, gdzie na Torze Wyścigów
Konnych na Służewcu, odbył się prolog,
którego dystans wynosił 45 km.
Kozienice już po raz 10 gościły zawodników Lotto Mazovia Tour. W tym roku
w wyścigu wzięło udział 19 drużyn, w tym
135 kolarzy. Zgromadzonych miłośników
kolarstwa serdecznie powitał Burmistrz
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka,
a zawodnikom życzył udanego wyścigu.
Lotto Mazovia Tour 2013 składał się
z sześciu etapów
– I Kozienice – Kozienice 162 km
– II Warszawa – Wesoła – Wysokie Mazowieckie 184 km
– III Wysokie Mazowieckie – Łomża
160 km
– IV Nowy Dwór Mazowiecki – Nowy
Dwór Mazowiecki 26 km
– V Modlin – Nowy Dwór Mazowiecki
113,1 km– VI Nowy Dwór Maz. – Wieliszew –
Nowy Dwór Maz. 160 km
Kozienicki etap Lotto Mazovia Tour 2013
zawierał trzy lotne premie, czyli wyznaczone
na trasie miejsca, gdzie zawodnicy walczyli
o sekundy bonifikaty. Na linii premii lotnej
trzej pierwsi zawodnicy otrzymali odpowiednio: 3, 2 lub 1 punkt. Druga lotna premia
w Kozienicach była jednocześnie III memoriałem Marka Łuczyńskiego, nieżyjącego
dyrektora Kozienickiego Centrum Rekreacji
i Sportu, wybitnego działacza sportowego.

W
klasyfikacji
indywidualnej
1 etapu Lotto Mazovia Tour 2013
w Kozienicach, pierwsze miejsce i jednocześnie koszulkę lidera
wywalczył Grzegorz
Stępniak (CCC Polsat
Polkowice). Drugie
miejsce zdobył Adam
Wadecki (Las Vegas
Energy Drink), zaś
trzecie miejsce zajął
zawodnik z niemieckiej drużyny LKT
Team Brandenburg,
Jonas Koch.
Największą ilość punktów na premiach
zgromadził Kornel Sójka (Las Vegas Power
Energy Drink), zdobywając tym samym koszulkę lidera klasyfikacji górskiej.
W klasyfikacji najaktywniejszego zawodnika zwyciężył Kamil Zieliński z Las
Vegas Energy Drink, zdobywając zieloną
koszulkę.
W lotnej premii poświęconej pamięci
Marka Łuczyńskiego pierwsze trzy miejsca wywalczyli kolejno: Kamil Zieliński
Las Vegas Power Energy Drink, Tomasz
Kiendyś CCC Polsat Polkowice, Adrian
Kurek CCC Polsat Polkowice.
Kozienicki etap 56-tego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła
Mazowsza Lotto Mazovia Tour 2013 zakończyła uroczysta dekoracja zwycięzców
oraz wręczenie pucharów, którego dokonali m. in. starosta kozienicki Janusz Stą-

pór, zastępca burmistrza Gminy Kozienice
Małgorzata Bebelska, dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin
Zmitrowicz oraz dyrektor Wyścigu Lotto
Mazovia Tour Marcin Wasiołek.
Obecnie Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza stanowi drugi, po
Tour de Pologne, wyścig tej rangi w Polsce.
To zawody, które rodzą gwiazdy światowego kolarstwa, przykładem może być Peter
Sagan, który wygrywał w Kozienicach,
a obecnie ma już na swoim koncie liczne
zwycięstwa w profesjonalnym kolarstwie.
Historia Wyścigu Dookoła Mazowsza
sięga aż 1951 roku. W pierwszym wyścigu
wystartowało 62 początkujących kolarzy.
Wyścig ten nie przypominał dzisiejszych
zmagań. Zawodnicy po drodze, oprócz
rywalizacji sportowej, mieli za zadanie
również np. pomagać przy żniwach.
Sabina Semeniuk

XXXII SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO
19 czerwca odbyła się XXXII Sesja
Rady Powiatu Kozienickiego podczas
której rozpatrzone zostało sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2012 rok. Po przedstawieniu
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za
2012 rok i wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu za 2012 rok i sprawozdania
finansowego.
Radni jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi powiatu kozienickiego za
wykonanie budżetu w roku 2012, Janusz
Stąpór starosta kozienicki – dziękuję rad-
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nym za dobrą ocenę pracy zarządu za rok
2012. Chcę także podziękować wszystkim
pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych starostwa. Bez ich rzetelnej pracy budżet nie zostałby tak dobrze
zrealizowany. Nie był to łatwy rok, ale
możliwe było zrealizowanie wielu inwestycji i rozwiązanie problemów ważnych
dla powiatu, m.in. inwestycje drogowe,
zakupiony został specjalistyczny sprzęt
medyczny oraz wykonano termomodernizację budynków i pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej, wybudowany został
i oddany do użytku budynek mieszkalny
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach.
Podjęte zostały także uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu powiatu kozieni-

ckiego w kwocie 40.000.00 zł gminie Magnuszew oraz gminie Grabów
nad Pilicą i Głowaczów w kwocie
po 20.000,00 zł z przeznaczeniem na
usuwanie szkód spowodowanych gradobiciem w 2013 roku oraz uchwałę
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013.
Ponadto radni podjęli uchwałę zatwierdzającą roczne sprawozdanie finansowe SP ZZOZ w Kozienicach za
2012 rok oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Kozienickiego.
Danuta Delekta
www.kozienicepowiat.pl

Inwestycje

INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM W ROKU 2013
W bieżącym roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne zaplanowano
kwotę ponad 9.281.000 zł.
Na przebudowę, budowę i modernizację dróg powiatowych o długości
13,498 km i budowę prawie 1,6 km chodników wydano ponad 5,6 mln złotych.
Wykonane zostały:
– przebudowa drogi powiatowej 1712W
Ryczywół – Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska polegająca na
dobudowie chodnika o dł. 0,575 km
oraz utwardzenie poboczy obustronnie na dł. 0,9 km, wartość zadania
199.950,34 zł;
– przebudowa drogi powiatowej 1727W
Kozienice – Śmietanki polegająca na
dobudowie chodnika o dł. 1,018 km
w miejscowości Janów oraz zatoka autobusowa, wartość zadania
252.081,03 zł;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1734W
Głusiec – Zbyczyn odcinek o dł. 0,380
km, wartość zadania 107.161,54 zł;
– budowa drogi powiatowej nr 1714W
Głowaczów – Lipskie Budy odcinek o dł.0,625 km, wartość zadania
296.002,02 zł;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1729W
Psary – Samwodzie odcinek o dł. 0,589
km, wartość zadania 343.001,21zł;
– przebudowa drogi powiatowej
nr 1719W Nowa Wieś – Kępa Bielańska odcinek o dł. 0,364 km, wartość
zadania 120.308,08 zł;
– przebudowa drogi powiatowej 1744W
Regów Stary – Markowola, odcinek o dł.0,880 km, wartość zadania
364.324,33 zł;
– przebudowa drogi powiatowej 1710W
Grabów n/Pilicą – Dziecinów odcinek o dł. 0,500 km, wartość zadania
241.772,49zł;
– budowa drogi powiatowej nr 1701W
Grabów n/Pilicą-Augustów odcinek o dł. 0,531 km, wartość zadania
261.796,58 zł;
– przebudowa drogi powiatowej 1740W
Molendy – Garbatka-Letnisko, ul.
Skrzyńskich w miejscowości Garbatka-Letnisko odcinek o dł. 0,200 km,
wartość zadania 191.680,42 zł;
– przebudowa drogi powiatowej
nr 1704W Magnuszew – Moniochy
odcinek o dł. 1,320 km, wartość zadania 499.200,63zł;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1725W
Przewóz – Cudów odcinek dł.0,400
km, wartość zadania 179.372,62 zł;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1723W
Kozienice-Holendry Piotrkowskie odcinek o dł. 0,825 km, wartość zadania
www.kozienicepowiat.pl

394.779,02 zł;
W trakcie realizacji są:
– przebudowa drogi powiatowej 1722W Chinów
– Łuczynów, polegająca
na dobudowie chodnika
w miejscowości Łuczynów
o dł. 0,320 km; wartość zadania 150.000,00 zł;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1703W Wola Magnuszewska – Lipinki odcinek o dł. 0,708 km, wartość
zadania 299.968,86 zł;
– modernizacja drogi powiatowej nr 1702W Wyborów
– Basinów odcinek o dł.
0,325 km, wartość zadania
144.777,45zł;
– odbudowa drogi powiatowej nr 1724W Kozienice
– Mozolice Duże, odcinek Holendry Kozienickie
– Wólka Tyrzyńska o dł. 2,913 km
i odcinek Kępeczki – Staszów o dł.
1,025 km, razem 3,938 km, wartość
zadania 1.579.193,04 zł., (w tym
1.400.000,- zł ze środków z funduszu
przeznaczonego na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych)
Inwestycje te zostały zrealizowane
ze środków powiatu, współfinansowane
przez gminę Kozienice oraz częściowo
przez inne gminy powiatu.
Została zakończona termomodernizacja budynku oddziału zakaźnego SP ZZOZ
w Kozienicach (modernizacja wymienników ciepła, docieplenie ścian), do
30 września zostaną zakończone prace
przy termomodernizacji budynków parterowych, przylegających do oddziału zakaźnego, na to zadanie wydano 258.000 zł,
ze środków powiatu. Dla szpitala zostały
także zakupione: aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych, aparat rentgenowski do zdjęć zębowych i zestaw wysiłkowy
z wyposażeniem do prób wysiłkowych na
oddział kardiologiczny, środki finansowe
przekazała gmina Kozienice.
Trwają prace związane z termomodernizacją budynku (poprzednia siedziba policji) przy ul. Kochanowskiego 15 wraz
z robotami budowlanymi polegającymi na
przystosowaniu budynku na cele administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego
w Kozienicach. Wymienione zostaną sieć
co i informatyczna, podłogi, instalacja elektryczna, wykonana zostanie nowa elewacja,
koszt zadania 413 000 zł, finansowane przez
powiat. Do budynku zostanie przeniesione
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

a także Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
W ramach środków byłego Funduszu
Ochrony Środowiska gminy otrzymały
dotacje w kwocie 1.800.000 zł na dofinansowanie następujących zadań:
– budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami z m. Borek,
Regów Stary, Oleksów – gmina Gniewoszów – 150.000 zł;
– budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Brzozówka – gmina Grabów nad Pilicą 150.000 zł;
– projekt techniczny i wykonanie kanalizacji w m. Mozolice Małe, Słowiki Nowe – gmina Sieciechów I etap,
150.000 zł;
– budowa sieci wodociągowej w Rogożku gmina Głowaczów – 150.000 zł;
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami we wsi Przydworzyce gmina Magnuszew – 150.000 zł.
– rekultywacja terenu Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego Polanka –
150.000 zł, dokończenie rekultywacji
gminnego składowiska odpadów ok
35.000 -zł gmina Garbatka-Letnisko;
– termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu – 200.000 zł,
– modernizacja oświetlenia Skweru przy
ul. Warszawskiej na energooszczędne
w technologii LED – 200.000 zł,
– budowa centrum kulturalno – artystycznego w technologii domu pasywnego
w Kozienicach 500.000 zł.
W ramach współpracy gmina Kozienice przekazuje środki na inwestycje
drogowe i szpital, a pozostałe gminy na
inwestycje drogowe.
danuta delekta
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Święto Policji w Kozienicach
26 lipca w Komendzie Powiatowej
Policji w Kozienicach, odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji.
Święto to obchodzone jest w rocznicę
powstania Polskiej Policji Państwowej dnia 24 lipca 1919 roku. Obchody z nim związane stały się okazją do
wręczenia odznaczeń resortowych oraz
aktów mianowania na wyższe stopnie
służbowe.
W uroczystościach wzięli udział
funkcjonariusze policji, którzy pełnią
służbę w strukturach Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, pracownicy policji, a także Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego,
Małgorzata Bebelska Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice, przedstawiciele oraz wójtowie gmin powiatu
oraz proboszcz parafii Św. Krzyża
w Kozienicach ksiądz kanonik Kazi-

mierz Chojnacki.
Komendant Powiatowy Policji insp.
Stanisław Kondeja powitał zaproszonych gości, wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników policji, po czym
wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym m.in. złożył podziękowania policjantom i pracownikom policji za ich służbę i pracę. Komendant
podziękował również wszystkim instytucjom, które czynnie wspierają policję w działaniach zmierzających do
podniesienia poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu kozienickiego.
Następnie odczytano list Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji insp.Cezarego Popławskiego,
który podkreślił, iż Święto Policji to
uhonorowanie wszystkich oddanych
służbie policjantów oraz wspierających
ich pracowników policji. Zwrócił tak-

że uwagę na fakt, iż dzięki wytrwałej
i pełnej poświęceń służbie, skuteczności i rzetelności policjanci cieszą się
coraz większym zaufaniem.
Najważniejszą częścią obchodów
Święta Policji w Kozienicach było
przekazanie aktów nominacyjnych,
którego dokonali Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Stanisław
Kondeja. Podczas uroczystości wręczono także podziękowania i nagrody
wyróżniającym się funkcjonariuszom
z posterunków gminnych.
Obecni na uroczystości m.in. starosta Janusz Stąpór dziękowali policjantom za zaangażowanie, sumienność
i gotowość niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi.
Sabina Semeniuk

Porozumienia patronackie – WSH
Porozumienie patronackie, zawarte pomiędzy Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, a I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach oraz Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku, dotyczy współpracy naukowej.

oraz wiedzy, zostało zorganizowane
spotkanie, na którym nie tylko omówiono współpracę, ale również podjęto
rozmowy dotyczące innych obszarów
działalności Stron.
Podpisujący tego dnia porozumienia patronackie doc. dr Elżbieta Kielska rektor uczelni oraz Ewa Malec

Przed podpisaniem porozumienia,
które zobowiązuje Strony do podejmowania działań w zakresie promocji nauki oraz kształcenia młodzieży
w obrębie szeroko rozumianej wiedzy,
a także wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych pozwalających na
zdobywanie umiejętności, kompetencji

i Mirosław Dziedzicki dyrektorzy szkół
zadeklarowali tym samym m.in. współpracę przy organizacji konkursów,
a także możliwość prowadzenia doradztwa naukowego i metodycznego dla zainteresowanych nauczycieli,
możliwość uczestnictwa uczniów szkół
w wybranych zajęciach prowadzonych
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w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu
i zaliczania ich na wcześniej ustalonych
zasadach, a także możliwość prowadzenia przez wykładowców Wyższej
Szkoły Handlowej lekcji pokazowych
o tematyce związanej z prowadzonymi
kierunkami oraz możliwość uczestnictwa uczniów w warsztatach z autoprezentacji, które pomogą w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego, jak
również możliwość wizyt uczniów klas
patronackich w laboratoriach i pracowniach WSH oraz współpracy w zakresie
realizacji wspólnych projektów, których
celem będzie zwiększenie kwalifikacji
zawodowych pracowników Wyższej
Szkoły Handlowej i nauczycieli szkoły, a także podejmowania wspólnych
działań uczelni i szkoły służących rozwojowi społeczności lokalnej i regionu, głównie przez prowadzenie badań
naukowych oraz wykonywanie ekspertyz i prognoz, konkursów i partnerstwa
w pozyskiwaniu grantów.
Z rozpoczętej współpracy zadowolony
jest również uczestniczący w spotkaniu
Janusz Stąpór starosta powiatu kozienickiego, według którego zintegrowany
sposób kształcenia jest bardzo korzystny
dla uczniów.
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Radomiu jest największą i najszybciej rozwijającą się uczelnią niepubliczną w regionie radomskim.
Agnieszka Gajda
www.kozienicepowiat.pl
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„Elka” – książka Izy Komendołowicz
Autorka stworzyła odważny i autentyczny portret Elżbiety Czyżewskiej
– jednej z najpopularniejszych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych
polskich aktorek lat sześćdziesiątych.
Kobiety o wielkiej osobowości, talencie
i sile przetrwania, którą kochano i jednocześnie nienawidzono. Opisała sukcesy
i porażki, miłość i samotność, zmaganie
się z chorobą alkoholową i nowotworową
tej aktorki, tworząc również wyrazisty
obraz filmowego środowiska artystycznego, pełnego romansów, intryg i bezwzględnej rywalizacji.
Książka autorstwa Izy Komendołowicz jest historią oryginalnej, dumnej,
inteligentnej kobiety, ale także okrutnej,
pogubionej, ukrywającej bolesne wydarzenia z dzieciństwa. Kobiety zjawiskowej, zabójczo ponętnej, cały czas na scenie życia, zachłannej miłości i akceptacji,
która kolekcjonowała role i ludzi całe
życie walcząc o to, żeby uratować samą
siebie. Losy Czyżewskiej, jej kolejne
wzloty i upadki, opisane w książce śledzi
się z napięciem i zainteresowaniem, bowiem z opowieści wyłania się wielowymiarowy portret „Elki”, a fakty z jej życia
pokazane są w zupełnie nowym świetle
i kontekstach. O aktorce opowiadają znani
aktorzy, reżyserzy, pisarze, artyści, przyjaciele, znajomi, zarówno ci z Polski, jak
i z Ameryki – m.in. Andrzej Łapicki, Daniel Olbrychski, Andrzej Wajda, Krystyna

Zachwatowicz, Agnieszka Holland, Joanna Pacuła, Bohdan Łazuka, Kazimierz
Kutz, Omar Sangare, Zofia Czerwińska,
Daniel Passent, Barbara Sass, Barbara Krafftówna, Władysław Kowalski,
Zuzanna Olbrychska – Łapicka, Nancy
Weber. Ich opinie bywają skrajnie różne:
część pamięta ją jako nieprzeciętnie utalentowaną, uwielbianą osobę, pozostali
mówią o niej głównie w kontekście porażek i zaprzepaszczonych szans. Jedni
zachwycają się jej inteligencją, ujmującą
pewnością siebie, życzliwością, inni uważają, że była „głupia życiowo”, zarozumiała, wyrachowana. Wspólny jest jednak pogląd, iż jej wyjazd do Stanów stał
się momentem przełomowym, zmienił
całkowicie zarówno życie Czyżewskiej,
jak i ją samą. I to właśnie te wspomnienia
tworzą dramatyczną historię losów aktorki, która w Nowym Jorku zmagała się
z poczuciem porażki.
Książka zilustrowana jest dodatkowo
bogatym materiałem zdjęciowym i dokumentami, które pomagają przypomnieć
postać aktorki i poznać fakty, o których
na co dzień się nie mówi.
Elżbieta Czyżewska, odkryta przez
Stanisława Bareję, stworzyła wyraziste
kreacje w komediach (Mąż swojej żony,
Żona dla Australijczyka, Małżeństwo
z rozsądku, Gdzie jest generał). Uważana
wówczas za królową polskich komedii,
miała na swoim koncie także znaczące

DNI GARBATKI 2013
W dniach 20 oraz 21 lipca na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego „Polanka”
zorganizowane zostały Dni Garbatki.
Ta zorganizowana już po raz 31 impreza mająca na celu również integrację
społeczności lokalnej oraz promowanie walorów turystycznych, która
w pierwszych edycjach opierała się
głównie na propagowaniu sportu, to
festyn rodzinny, który przyciąga publiczność w każdym wieku występami,
licznymi stoiskami i przede wszystkim
obietnicą dobrej zabawy.
Dni Garbatki to również okazja
do nagrodzenia osób zasłużonych dla
gminy „Szychą Garbacką” – nagrodą
wręczoną już po raz trzeci, przyznawaną przez Samorząd Garbatki – Letnisko ludziom, którzy wyróżniają się
zaangażowaniem na rzecz lokalnej
społeczności, a swoją postawą dają
przykład do naśladowania. Pierwszą
„Szychę” otrzymała Maria Dziedzicka,
www.kozienicepowiat.pl

drugą statuetkę odebrał Zenon Gnyś,
natomiast tegorocznym laureatem został Zenon Kurkowski – emerytowany
dyrektor ZSP w Garbatce – Letnisku,
nauczyciel z niemal półwiecznym stażem, szanowany pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży.
Ponieważ pogoda dopisała na Polance bawiło się wiele osób. Drugiego
dnia festynu najmłodsi mogli poznać
„Świat według Brzechwy”, w który
wprowadzili ich aktorzy teatru z Kielc.
Dla tych nieco bardziej dorosłych występ przygotował Góralski Kabaret
„Truteń”. Licznie zgromadzona publiczność bawiła się przy prezentującym
repertuar Czerwonych Gitar oraz The
Beatles zespole „Red Guitars”. Imprezę zakończyła zabawa taneczna.

role dramatyczne – zagrała m.in. u Kazimierza Kutza w Milczeniu, u Aleksandra Forda w Pierwszym dniu wolności,
a u Wojciecha Jerzego Hasa wystąpiła
w jego najsłynniejszym obrazie Rękopisie znalezionym w Saragossie. Aktorka
występowała też w filmach Jerzego Skolimowskiego. Związana była z Teatrem
Dramatycznym, gdzie zdobywała uznanie
jako aktorka teatralna. Popularność istotnie zdobyła w błyskawicznym tempie. Za
popularnością przyszły nagrody – m.in.
Złote i Srebrne Maski.
W roku 1967, prześladowana przez
władze, wyemigrowała do Nowego Jorku
wraz z mężem – Dawidem Halberstamem
(amerykańskim dziennikarzem wydalonym z Polski za krytykę Władysława
Gomułki). W ciągu przeżytych tam 33 lat
zagrała wiele epizodów
i drobnych ról w filmach i serialach
(m.in. w Pozytywce, Seksie w wielkim
mieście) występowała na deskach scen
Broadwayu, została uhonorowana nagrodą nowojorskiej krytyki. Nigdy nie
wróciła do Polski na stałe, od lat 80-tych
gościnnie wystąpiła m.in. w Debiutantce
Barbary Sass, Limuzynie Daimler – Benz
Filipa Bajona, S@motności w sieci.
Elżbieta Czyżewska zmarła 17 czerwca 2010 roku w nowojorskim szpitalu,
przegrywając walkę z rakiem.
Agnieszka Gajda

XXXIII SESJA RADY
POWIATU KOZIENICKIEGO
31 lipca odbyła się XXXIII Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego. Podjęte zostały
uchwały w następujących sprawach:
– emisji obligacji Powiatu Kozienickiego,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
– zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2013 – 2028,
– zmiany do uchwały nr XXIX/224/2013
z dnia 20 marca 2013 r. W sprawie
określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w powiecie kozienickim na
2013 rok.

Agnieszka Gajda
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GMINA GNIEWOSZÓW

G

niewoszów – nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska starego
rodu szlacheckiego Gniewoszów z Oleksowa. Najstarsza wzmianka występuje
w przywileju lokacyjnym z 1693 r. Gniewoszów został założony na gruntach Oleksowa przez właściciela dóbr sarnowskich,
podstolego województwa sandomierskiego, Jana Gniewosza herbu Rawicz. Za
dzień założenia miejscowości przyjmuje
się 8 września 1693 r. kiedy to Jan z Oleksowa podpisał a następnie ogłosił przywilej lokacyjny miasta Gniewoszowa.
Przywilej ten zapewniał wolność
osiedlania się w miasteczku i uprawiania
handlu i rzemiosł, a także produkowania
i szynkowania trunków pod warunkiem
wnoszenia określonych opłat.
W tym samym roku Jan Gniewosz podpisał i ogłosił przywilej, w którym zezwalał
na targi w czwartki i w niedziele, a także
dzięki jego staraniom król August II Sas nadał mieszkańcom Gniewoszowa prawo do
czterech jarmarków, a mianowicie: w dniu
św. Michała Archanioła, w dniu św. Szymona Judy, w dniu św. Józefa oraz w dniu Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.
Wszystkie w/w przywileje zostały
oblatowane (wpisane w księgi ziemskie)
w grodzie starościńskim radomskim
w 1713 r. Jan Gniewosz zmarł bezpotomnie w 1708 r.
Dzięki staraniom następnego dziedzica, Aleksandra Szembeka, król August
II Sas nadał w 1713 r. prawa do dwóch
dodatkowych jarmarków: w dniu Zielonych Świątek oraz w dniu św. Tomasza
Apostoła. Przywilej ten został oblatowa-

Tablica upamiętniająca lokację Gniewoszowa

Nasz Powiat * 12

Kościół p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie
ny w aktach starościńskich radomskich
w 1757 r. Po Szembakach Gniewoszów
należał do Myszkowskich i Działyńskich,
a swoje prawa miejskie utracił na podstawie ukazu carskiego w 1869 r.
Pierwotnie
Gniewoszów
sąsiadował
z
miejscowością
Granica, która uzyskała prawa miejskie
w 1735 r. Obie miejscowości położone
były na pograniczu historycznej Małopolski i Mazowsza, na lewym brzegu Wisły.
Od czasów średniowiecza przebiegał tędy
trakt z Prus i Pomorza przez Toruń. Warszawę, Janowiec do Lublina i dalej na Ruś
Czerwoną, Wołyń i Ukrainę. Od połowy
XVIII w. trakt lubelski był jednym z ważniejszych traktów pocztowych, natomiast
jedyną drogą wodną była Wisła z przystanią
w Regowie. Od XVI/XVII w. była ona wykorzystywana do spływu zboża do Gdańska.
Granica, podobnie jak Gniewoszów, swoje prawa miejskie utraciła
w 1869 roku. W obu miastach, od ich
powstania aż do 1942 roku istniały dość
liczne gminy żydowskie.
Gmina Gniewoszów położona jest w powiecie kozienickim w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego
i obejmuje obszar 8429 ha, z czego: użytki rolne 6714 ha, co stanowi 80% ogólnej
pow. gminy (grunty orne – 5123 ha, sady –
253 ha, łąki – 871 ha, pastwiska – 476 ha), lasy –
848 ha, wody – 254 ha, pozostałe grunty
– 613 ha. Znaczna część powierzchni gminy położona jest w dolinie środkowej Wisły,
a część w obszarze Równiny Radomskiej.
W skład gminy wchodzi 19 miejscowości,
a najstarszą z nich jest Oleksów. Wzmianki na temat kościoła wskazują, że istniał on
w Oleksowie już w 1253 roku. Na terenie
gminy znajduje się wiele zabytków i śladów

przeszłości. W samym Gniewoszowie znajdują się dwa podpiwniczne zabytkowe domy
o pomieszczeniach sklepionych kolebkowo
z lunetami z XVIII wieku. Zachowały się
również ślady po kwadratowym rynku z ulicami wybiegającymi z narożników.
Na szczególną uwagę zasługuje Wysokie
Koło z zabytkowym Kościołem p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca
Świętego, a także Kościół p.w. Świętego
Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie. Kościół p.w. N.M.P. Królowej Różańca
Świętego w Wysokim Kole zbudowany został w latach 1637 – 1681. Jego fundatorami
byli: kasztelan sandomierski i starosta zwoleński Stanisław Witkowski oraz kanclerz
koronny Jan Wielopolski. Wybudowany
został z białego kamienia wapiennego oraz
cegły palonej, utrzymany w stylu włoskiego
renesansu, kształtem przypomina trzynawową bazylikę. Przed kościołem rozpościera
się duży plac pielgrzymi, na środku którego
znajduje się figura Matki Bożej z Lourdes.
Została ona umieszczona na tym miejscu
w roku 1934 dla uczczenia 250. rocznicy
sprowadzenia cudownego obrazu Matki
Bożej do kościoła w Wysokim Kole. W kościele znajdują się dwa zabytkowe dzwony
z 1717 i 1720 r. odlane przez Michała Wittwerka z Gdańska. Cudowny obraz Matki
Bożej Wysokolskiej znajduje się w prawej,
bocznej kaplicy. Przedstawia Madonnę
z Dzieciątkiem Jezus na ręku, jest to typ „Hodegetrii”. Namalowany jest na wzór obrazu
z Częstochowy, z tą różnicą, że w prawej ręce
Madonna trzyma gałązkę z kwiatem róży.
Dnia 18 sierpnia 1974 r. odbyła się uroczysta
koronacja obrazu Matki Bożej Wysokolskiej.
W tym dniu Prymas Polski Kardynał Stefan
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GMINA GNIEWOSZÓW
Posiada wczesnobarokowy ołtarz główny
z XVII w. z licznymi
elementami
wyposażenia barokowego
z XVIII w. Dzwon pochodzi z wieku XVIII.
Do zabytków należy
również chrzcielnica
w stylu poźnorenesansowym z połowy XVII
w., obraz Św. Rodziny
i Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVIII
w., stalle i ławki
z 1863 r. a także
Gminna oczyszczalnia ścieków w Oleksowie
krucyfiks
cynowy
Wyszyński nadał cudownemu wizerunkoz XIX w.
wi Matki Bożej najwyższą powagę kośW Oleksowie, który w średniowiecielną, ozdabiając go ze złotymi koronami czu był grodem należącym do systemu
papieskimi.
obronnego Sieciechowa zachowały się
Kościół p.w. Świętego Stanisława Bi- dwa grodziska. Pierwsze typu pierścieskupa i Męczennika w Oleksowie ufundo- niowatego znajduje się na granicy wsi
wany został w połowie XIII wieku. Pierw- Sławczyn i ma kształt kopca o wysokości
szy kościół był drewniany (1252 – 1326). 9 m i 26 m średnicy. Grodzisko to użytw drugiej połowie XVI w. w Gniewoszowie kowane było do końca XII w. Drugie grozamieniono go na zbór ariański. Katolicy dzisko jest typu stożkowatego (XII – XV
odzyskali go ok. 1603 roku za panowania w.). Grodziska te nazwane były Małym
Zygmunta III. Obecny kościół postawio- i Wielkim Kopcem.
ny został w 1652 roku kosztem miejscoNa oleksowskim cmentarzu parafialwego proboszcza ks. Jana Sadowskiego. nym przy drodze na Kozienice) znajdują
W 1858 r. został odrestaurowany kosztem się groby powstańców z 1863 r. oraz parówczesnego dziedzica hr. Działyńskiego tyzantów, m.in. grób „Bilofa” – Bolesłai parafian, a w 1902 r. dobudowana została wa Krakowiaka.
przez ks. Feliksa Widuchowskiego nawa
W Boguszówce znajdują się ślady
z chórem, kaplica św. Stanisława i św. Ro- podworskiej zabudowy ostatnich dziecha oraz zakrystia. Po dużych zniszczeniach dziców Lewickich (Lewicka ufundowała
w czasie I wojny światowej został odbu- szkołę w Wysokim Kole). Zaś naprzeciw
dowany staraniem ks. Józefa Mackiewicza cmentarza parafialnego w Wysokim Kole
oraz później przez ks. Józefa Mączyńskiego. znajduje się cmentarz wojskowy, załoW latach 1990 – 1998 został komplek- żony w 1914 r. przez wojska austriackie.
sowo odrestaurowany. Kościół jest jed- Na tym cmentarzu, w dużych zbiorowych
nonawowy, ma kształt greckiego krzyża. mogiłach, spoczywają żołnierze polegli w czasie bitwy
o Dęblin w latach
1914 i 1915 oraz
w czasie walk frontowych prowadzonych nad Wisłą
w 1944 r.
W Regowie Nowym, ma gruntach
Gniewoszowa, znajduje się cmentarzysko żydowskie. Zostało ono założone
prawdopodobnie
w 1745 r. – brak
wszelkich symboli
Cmentarz wojenny w Wysokim Kole
cmentarnych.
www.kozienicepowiat.pl

W Regowie Starym od XV w. do
1955 r. istniała stara przystań portowa,
która była wykorzystywana do spławiania
zboża i innych produktów rolnych.
Na terenie gminy znajduje się wiele kapliczek przydrożnych. Zwykle są one dziełem artystów ludowych, wznoszone były
w celach wotywnych i dziękczynnych.
W północnej części miejscowości Borek usytuowany jest, wybudowany pod
koniec XIX w. Fort nr V, będący elementem umocnień twierdzy Dęblin. Praca nad
budową twierdzy trwały od 1837 r. do
1847 r. Twierdza ta, nazwana od imienia

Fort V w Borku z 1879 należący do systemu obronnego twierdzy Dęblin
budowniczego „Iwangorod”, przetrwała
do końca XIX w. Następnie została ona
zmodernizowana i wzmocniona siedmioma fortami. Cztery z nich zlokalizowano
na prawym brzegu Wisły (m.in. Fort nr
II – „Mierzwiączka” – zachowany w dobrym stanie, całkowicie zniszczony Fort
„Młynki” nr I), pozostałe trzy na lewym
brzegu Wisły. Twierdza Dęblin w okresie
II wojny światowej stanowiła ważny węzeł komunikacyjny.
Do rejestru zabytków wpisany są następujące obiekty:
– Park Krajobrazowy w Boguszówce założony w XIX w.,
– Fotr w Borku zbudowany w 1879 r., należący do systemu obronnego twierdzy
Dęblin,
– Kościół parafialny w Oleksowie,
– Kościół parafialny w Wysokim Kole.
Materiały Urzędu Gminy
w Gniewoszowie
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach prowadzi rekrutację uczestników
do projektu „Wspierajmy bezrobotnych”. Do współpracy w tym zakresie
zapraszamy pracodawców oraz osoby bezrobotne.
Pracodawców zapraszamy do składania wniosków o zorganizowanie stażu. Aktualnie planujemy zorganizowanie 68 staży, które
mają się rozpocząć od 26 sierpnia 2013 r. W pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane będą wnioski pracodawców, którzy
zadeklarują zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończonym stażu.
Osoby bezrobotne zachęcamy także do skorzystania z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Do zagospodarowania pozostały tu środki pozwalające założyć firmę około 20 osobom.
Wsparcie realizowane w ramach projektu „Wspierajmy bezrobotnych” w roku 2013 kierowane jest przede wszystkim do następujących kategorii osób bezrobotnych:
• bezrobotni powyżej 50 roku życia,
• bezrobotni, którzy nie ukończyli 31 roku życia,
• długotrwale bezrobotni.
Do skorzystania z oferowanego w projekcie wsparcia (staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej)
w sposób szczególny zapraszamy osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.
Oferowane w projekcie wsparcie jest kierowane zarówno do bezrobotnych kobiet jak i mężczyzn. Chodzi tu o osoby, które nie
korzystały ze wsparcia realizowanego w projekcie „Wspierajmy bezrobotnych” w latach minionych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach: ul. Zdziczów 1, 26-900
Kozienice:
• Staże – pokój numer 9, telefon: 48 614 66 99 wewnętrzny 46; pokój numer 10, telefon: 48 614 66 81.
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pokój numer 8, telefon: 48 614 66 99, wewnętrzny 34.
Informacje dotyczące projektu realizowanego przez PUP w Kozienicach można uzyskać w siedzibie Urzędu Pracy, ul. Zdziczów
1, 26-900 Kozienice pok. nr 10, na stronie www.pupkozienice.pl, a także pod numerem tel. 48 614 66 81.
mgr Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach

Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński
na budowie nowego bloku w Enea Wytwarzanie
w Świerżach Górnych
W ubiegłym roku rozpoczęto w Enea
Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych
budowę nowego bloku energetycznego.
To największa inwestycja energetyczna
realizowana w Polsce i w Europie. Obecnie kończą się prace związane z utwardzaniem terenu. 2 sierpnia na terenie budowy
przebywał Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński.
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Na placu budowy wbito już ponad
940 żelbetowych pali, które wzmocniły grunt. Na utwardzonej powierzchni
zostaną zbudowane główne obiekty
nowego bloku Elektrowni Kozienice: kotłownia, maszynownia, budynek urządzeń elektrycznych, zbiorniki retencyjne popiołów oraz galeria
nawęglania.
O postępie
prac przy budowie bloku
informowali
Krzysztof Zamasz prezes
Zarządu Enea
S.A.
oraz
Krzysztof Sadowski prezes
Zarządu Enea
Wytwarzanie
S.A.
N o w y
obiekt
będzie posiadał

wysoką sprawność produkcji energii,
a przez to będzie przyjazny dla środowiska. Z okazji budowy nowego bloku
w ramach akcji „Wytwarzamy las” zostanie zasadzonych 1075 drzew, pierwsze drzewo zasadził Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa.
Enea Wytwarzanie S.A. to obszar
wytwarzania Grupy ENEA. Przedstawiciele mediów mieli możliwość zwiedzania elektrowni Kozienice, która jest
liderem całego segmentu i największym
krajowym wytwórcą energii elektrycznej wykorzystującym do jej produkcji
węgiel kamienny. Dysponuje 10 wysokosprawnymi blokami energetycznymi
o łącznej mocy osiągalnej 2905 MW.
Należy do najefektywniejszych producentów prądu w Polsce, posiada około
8% udziału w rynku produkcji energii
elektrycznej.
danuta delekta
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Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka
Pojawienie się na świecie dziecka
jest ogromnym przeżyciem dla jego rodziców. Przez dziewięć miesięcy czekają i odliczają dni, kiedy będą mogli
zobaczyć swojego potomka na świecie.
Maluch w każdym dniu uczy się czegoś innego, na swoim koncie zapisując
kolejne życiowe debiuty. Wraz z nim
dojrzewają rodzice, zdobywając wiedzę, jak radzić sobie z różnymi przeciwnościami losu i godzić czasami wykluczające się role życiowe, z jakimi
przyszło się zmierzyć po narodzinach
dziecka.
Niestety, czasami całą tą radość
z pojawienia się dziecka na świecie
burzy diagnoza medyczna, albo niepokojące nas objawy, które dla większości rodziców oznaczają koniec
przede wszystkim upragnionego spokojnego rodzicielstwa. Niepokojące objawy mogą zostać zdiagnozowane już
w szpitalu tuż po urodzeniu dziecka lub
później, np. w trakcie sporządzania bilansu zdrowia lub, gdy dziecko trafi do
przedszkola. Im wcześniej rozpoznamy,
że coś złego się dzieje z dzieckiem, tym
wcześniej możemy pomóc.
W takiej sytuacji, tylko wczesna specjalistyczna pomoc może przyczynić
się do poprawy rozwoju dziecka, umożliwiając mu tym samym lepszy start
w przyszłości.
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka (WWRD) to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne
działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego
rozwoju dziecka od chwili wykrycia
pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki
w szkole podstawowej (0-6 lat). Zakres
WWRD może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji
i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności
samoobsługi i funkcjonowania w środowisku. Zajęcia prowadzą nieodpłatnie, zależnie od potrzeb dziecka, m.in.:
logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant. Wymiar godzin jest określony
przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin
w miesiącu. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w placówkach np. w przedszkolach, poradniach psychologicznopedagogicznych – ale w uzasadnionych
przypadkach, w szczególności z dziećwww.kozienicepowiat.pl

mi, które nie ukończyły 3. roku życia,
mogą być prowadzone także w domu
rodzinnym.
Cele wczesnego wspomagania wobec
dziecka.
Praca z małym dzieckiem, szczególnie tym z zaburzeniami jest niezwykle
trudna. Wymaga dużego zaangażowania, poświęcenia i wytrwałości, gdyż
jej efekty nie będą widoczne od razu.
Kompleksowa opieka musi być rozpoczęta jak najwcześniej, a aby program
przyniósł oczekiwane efekty musi spełniać pewne założenia. Jego celami głównymi są:
• Poprawa ogólnego stanu zdrowia i jego
stanu ruchowego;
• Zapobieganie występowaniu lub/i pogłębianiu się nieprawidłowości w jego
rozwoju psychoruchowym;
• Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim
dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych;
• Pomoc dziecku w budowaniu trwałych
więzi i znaczących relacji z osobami
w najbliższym otoczeniu;
• Wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej dziecka,
przejawianej w różnych formach
zabawy;
• Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego potrzeb;
• W przypadku dzieci nie komunikujących się werbalnie na dostatecznym
poziomie nauka komunikacji alternatywnej;
• Wyzwalanie i wzmacnianie aktywności
społecznej i poznawczej;
• Pomoc dziecku w osiąganiu coraz większej autonomii.
Zasady wspomagania rozwoju powinny koncentrować się na tym, aby
zapewnić dziecku jak najlepszy start
u progu kariery szkolnej, aby wypracować u niego jak największą samodzielność, uwzględniając przy tym
jego możliwości i ograniczenia. Warto
uczyć takie dzieci społecznego funkcjonowania w grupie pomimo ograniczeń, dawać jak najwięcej możliwości
do doświadczania świata oraz uczenia
podejmowania właściwych decyzji poprzez np. dawanie mu możliwości wyboru.

Cele wczesnego wspomagania wobec
rodzica.
Narodziny dziecka z zaburzeniami
rozwoju lub upośledzonego są zawsze
bardzo trudnym wydarzeniem dla rodziny. Potrzebuje ona wtedy szczególnie wsparcia, pomocy we wzmacnianiu
więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, psychoedukacji – wyjaśnienia tego co właściwie się stało,
informacji i wiedzy o chorobie lub
problemach dziecka. Dlatego wczesne
wspomaganie, oprócz intensywnej pracy z dzieckiem koncentruje się również
na:
• Dostarczaniu rodzicom wsparcia
w związku z długotrwałym kryzysem
emocjonalnym wynikającym z faktu
niepełnosprawności ich dziecka;
• Pomocą rodzicom w akceptacji dziecka,
jako osoby niepełnosprawnej;
• Pomocą rodzicom w zaakceptowaniu
siebie w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego;
• Stopniowym przygotowanie rodziców
do roli osób wspomagających rozwój
ich dziecka;
• Dostrzeganiu mocnych stron dziecka
i stwarzanie mu, jak najlepszych warunków rozwoju (aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy
i wspólnych zabaw);
• Wspieraniu rodziców w rozpoznawaniu
zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania;
• Udzielaniu instruktażu i porad w zakresie pracy, opieki i pielęgnacji dziecka.
Niezwykle ważnym procesem obejmującym pomoc rodzinie jest etap
wprowadzenia jej w zagadnienia związane z niepełnosprawnością dziecka.
Rodzina musi dowiedzieć się tego
wszystkiego, czego powinni spodziewać się po zaburzeniu/niepełnosprawności, która dotknęła ich dziecko. Ważnym elementem pracy jest także czas,
który trzeba dać rodzinie, aby pogodziła się z sytuacją, w której się znalazła.
Grupy wsparcia, kursy i szkolenia dla
rodziców, imprezy okolicznościowe,
warsztaty dla rodziców i dzieci, turnusy edukacyjno-terapeutyczne są jedną
z najlepszych metod aktywizacji rodziców do pracy nad dzieckiem, nad sobą,
nad swoją rodziną.
Aleksandra Strąg
Pedagog
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Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Adres wydawcy:
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
tel. 48 611-73-44 fax. 48 611-73-41
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego
– Naczelnika Wydziału, tel. 48-611-73-42
w Kozienicach
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
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