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KONCERT Z OKAZJI 200 LAT POWIATU KOZIENICKIEGO 
DANIILA TRIFONOVA LAUREATA III MIEJSCA XVI  

MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHOPINOWSKIEGO
17 kwietnia 1810 roku na mocy dekre-

tu Księcia Warszawskiego Fryderyka Au-
gusta, Króla Saskiego zostały utworzone 
cztery departamenty: krakowski. lubelski, 
siedlecki i radomski, a w nim powiaty: 
opatowski, solecki, sandomierski, radom-
ski, staszowski, szydłowiecki, kielecki, 
koniecki, opoczyński oraz kozienicki. 
Fakt ten został ogłoszony w formie wypisu  
z Protokołu Sekretariatu Stanu w Dzien-
niku Praw tom II, Nr 16.

Uroczystości związane z 200 Leciem 
Powiatu Kozienickiego rozpoczęły się  
6 października 2010 roku mszą w Koś-
ciele pw. Św. Krzyża w Kozienicach  
w intencji mieszkańców powiatu kozieni-
ckiego celebrowaną przez Ks. Proboszcza 
Kazimierza Chojnackiego i Ks. Stanisła-
wa Drąga Proboszcza Parafii Św. Trójcy 
w Grabowie nad Pilicą.

Rok 2010 to rok szczególny dla Polski 
i świata m. in. ze względu na 200. rocznicę 
urodzin Fryderyka Chopina. Ten Jubileu-
szowy Rok był więc niepowtarzalną oka-
zją dla mieszkańców naszego powiatu, aby 
poznać i usłyszeć interesujących młodych 

artystów, którzy przyjechali do Warszawy 
i uczestniczyli w dniach 2-23 października 
w eliminacjach Międzynarodowego Kon-
kursu Chopinowskiego w Sali Koncerto-
wej Filharmonii Narodowej.

Dzięki kilkuletniej dobrej współpracy 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach  
z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki  
w Warszawie po mszy św. o godz. 19.00 
odbył się koncert w ramach projektu „Pre-
zentacje Chopinowskie” w wykonaniu 
zagranicznych pianistów uczestniczących  
w Międzynarodowym Konkursie Pianistycz-
nym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Przed publicznością kozienicką wy-
stąpiła Esther Park (Stany Zjednoczone) 
ur. w 1984 roku w Busan, ukończyła Juil-
liard School of Musik, obecnie kształci się  
w Wyższej Szkole Muzycznej w Hanowe-
rze. Laureatka wielu międzynarodowych 
konkursów pianistycznych, koncertowała 
w prestiżowych salach w USA: Linncoln 
Centre, Weill Hall – Carnegie Hall, Chi-
nach, Paryżu i Izraelu. Drugim artystą był 
Daniil Trifonov (Rosja) ur. w 1991 roku  
w Nowgorodzie. Absolwent słynnej 

Szkoły Muzycz-
nej im. Gniesinych  
w Moskwie. Od  
2009 roku kształ-
ci się w Stanach 
Z j e d n o c z o n y c h  
w Cleveland. Rów-
nolegle studiuje 
kompozycję. Laure-
at wielu międzyna-
rodowych konkur-
sów pianistycznych.  
W 2009 roku odbył 
dwie tury koncerto-
we po USA (m.in. 
koncert w Carnegie 
Hall w Nowym Jor-
ku) Kanadzie i Wło-
szech, koncertował 
także w Rosji, Au-

Daniil Trifonov – koncert w Kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach

Szanowni Państwo,

Dobiega końca III kadencja samo-
rządu powiatowego, to dobry czas na 
podsumowanie realizacji zadań i planów  
w latach 2007-2010. 

W tym numerze biuletynu przedsta-
wiamy inwestycje w powiecie kozie-
nickim, będące realizacją uchwał rady  
i decyzji zarządu powiatu, którego jestem 
przewodniczącym. 

Dzięki dobrej współpracy z gminami  
i ich współfinansowaniu oraz dzięki po-
zyskanym środkom zewnętrznym, a także 
własnym środkom finansowym zaplano-
wanym w budżetach na poszczególne lata 
mogliśmy wybudować, wyremontować  
i zmodernizować drogi, chodniki i par-
kingi. Duże nakłady finansowe przezna-
czone zostały na ochronę zdrowia, oświa-
tę, pomoc społeczną, bezpieczeństwo  
i przeciwdziałanie bezrobociu. 

W imieniu własnym i zarządu powiatu 
pragnę podziękować burmistrzowi, wój-
tom, radzie powiatu, radom gmin, właś-
cicielom, dyrektorom, prezesom firm, 
przedsiębiorstw i instytucji, społeczni-
kom, stowarzyszeniom, pracownikom 
jednostek organizacyjnych i starostwa  
za pracę na rzecz poprawy jakości ży-
cia mieszkańców powiatu kozienickiego  
i jego rozwoju. 

Janusz Stąpór
Starosta Kozienicki 
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strii, Chinach i Izraelu.
W programach obojga artystów znala-

zły się mazurki, polonezy i koncerty Fry-
deryka Chopina.

Warto dodać, że koncert odbył się na 
fortepianie firmy Steinway&Sons model 
B-211. Słowo o muzyce wygłosił Konrad 
Mielnik z Radia Gdańsk.

Daniil Trifonov został Laureatem III 
miejsca XVI Międzynarodowego Kon-
kursu Chopinowskiego w Warszawie.

7 października 2010 roku odbyła się 
uroczysta Sesja Rady Powiatu Kozieni-
ckiego z okazji 200 Lat Powiatu Kozieni-
ckiego. Rozpoczęła się wprowadzeniem 
Sztandaru Powiatu, wysłuchaniem Hymnu 
Państwowego i minutą ciszy dla uczcze-
nia pamięci o zmarłych radnych powiatu  
i pracownikach samorządowych. 

Sesję prowadził Krzysztof Wolski 
– przewodniczący Rady Powiatu Kozie-
nickiego. Starosta Kozienicki Janusz Stą-
pór przedstawił rolę i zadania powiatu na 
przestrzeni wieków.

Referat na okoliczność jubileuszu 
wygłosił Krzysztof Zając – historyk, 
pracownik Wydziału Promocji i Kultury 
Starostwa Powiatowego. Referat został 
opublikowany w Biuletynie Informacyj-
nym Nr 7/2010 Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach. Można go również prze-
czytać na stronie internetowej powiatu 
kozienickiego www.kozienicepowiat.pl. 

Uczestnicy Sesji mieli okazję obejrzeć 
krótki film o powiecie kozienickim zrea-
lizowany przez Telewizję „Nasz Powiat” 
działającą w ramach Wydziału Promocji 
i Kultury.

Na 200 Lat Powiatu Kozienickiego 
Zarząd Powiatu przygotował 200 Medali 
Okolicznościowych. Podczas Uroczystej 
Sesji medale zostały wręczone 107 oso-

bom. Wśród wyróż-
nionych znaleźli się 
m.in. radni, wójtowie, 
emerytowani pra-
cownicy samorządu 
powiatowego, przed-
stawiciele duchowień-
stwa, stowarzyszeń, 
firm i zakładów pracy, 
jednostek organizacyj-
nych, pracownicy sta-
rostwa i społecznicy.

Pozostałe meda-
le będą przyznawane  
i wręczane sukcesyw-
nie podczas kolejnych 
uroczystości.

Podczas obcho-
dów 200 Lecia Po-
wiatu odbyła się 
promocja wydanej 
z tej okazji książki 
„Powiat Kozienicki” 
Przewodnik Subiektywny autorstwa 
Danuty Delekty i Krzysztofa Zają-
ca – pracowników Wydziału Promocji  
i Kultury.

W wydawnictwie tym przedstawione 
są dzieje historyczne, dziedzictwo kultu-
rowe regionu, oferta turystyczna i kultu-
ralna, środowisko przyrodnicze, położe-
nie geograficzne i miejscowości wybrane 
przez autorów. Przewodnik można nabyć 
w księgarniach na terenie województwa 
mazowieckiego.

Na zakończenie z programem ar-
tystycznym wystąpił Jakub Niedziel-
ski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego  
w Pionkach i Szkoły Muzycznej w Ra-
domiu, mieszkaniec Garbatki-Letnisko.  
W jego wykonaniu usłyszeliśmy kilka 
utworów z repertuaru Marka Grechuty.

W uroczystościach 
200 Lat Powiatu Ko-
zienickiego wzięli 
udział: ks kanonik Ka-
zimierz Chojnacki, ks. 
dziekan Władysław 
Sarwa, ks. proboszcz 
Stanisław Drąg, Wie-
sław Starikowicz 
– starosta gminy Sza-
terniki na Litwie, 
Klaus-Dieter Magsig 
– burmistrz Gollheim 
w Niemczech, Bożen-
na Pacholczak – wice-
przewodnicząca Sej-
miku Województwa 

Mazowieckiego reprezentująca Marszał-
ka Adama Struzika, Waldemar Kordziński 
– Dyrektor Delegatury UM w Radomiu, 
reprezentujący Piotra Szprendałowicza, 
Członka Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego, Zbigniew Gurtat z Delegatury 
Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, re-
prezentujący Wojewodę Mazowieckiego 
Jacka Kozłowskiego, Kazimierz Kotowski 
Prezes Zarządu Związku Powiatów Pol-
skich –  Starosta Opatowski, Włodzimierz 
Górlicki – Starosta Szydłowiecki, Marian 
Górski – Wicestarosta Powiatu Grójeckie-
go, Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gmi-
ny Kozienice, Przewodniczący Konwentu 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta „Zie-
mi Radomskiej”, Zdzisław Maszkiewicz 
– Przewodniczący NSZZ Solidarność 
Ziemi Radomskiej, wójtowie gmin po-
wiatu kozienickiego, wiceburmistrzowie 
gminy Kozienice, radni trzech kadencji 
Rady Powiatu Kozienickiego, Przewod-
niczący Rady Miejskiej i Przewodniczący 
Rad Gmin, przedstawiciele stowarzyszeń, 
prezesi, dyrektorzy i właściciele firm, 
instytucji i przedsiębiorstw, pracownicy  
i kierownicy jednostek organizacyjnych,  
pracownicy starostwa, emerytowani pra-
cownicy starostwa, jednostek organiza-
cyjnych i firm oraz instytucji.

Wielu z gości zabrało głos przekazując 
na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu 
i Starosty gratulacje, życzenia i pamiąt-
kowe dyplomy oraz podziękowania za 
współpracę. 

Lucyna DomańSKa-STanKiewiczmedale okolicznościowe z okazji 200 Lat Powiatu Kozienickiego

uroczysta Sesja Rady Powiatu Kozienickiego

KONCERT Z OKAZJI 200 LAT POWIATU KOZIENICKIEGO DANIILA TRIFONOVA 
LAUREATA III MIEJSCA XVI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHOPINOWSKIEGO

Wydarzenia
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Wydatki inWestycyjne W poWiecie kozienickim  
W latach 2007 – 2010

W latach 2007-2010 w powiecie kozienickim na inwestycje 
wydano 63 421 137,00 zł, w tym wkład własny powiatu to po-
nad 16 076 216,00 zł, co stanowi 25,34 % oraz środki w kwocie  
47 344 921,00 zł pozyskane ze źródeł zewnętrznych, które sta-
nowiły 74,66% wydatków. 

W oświacie na poprawę warunków nauczania i wyposaże-
nie placówek wydano 5 712 407,00 zł, z tego: 446 406,40 zł 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie; 1 207 227,50 
zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku;  
1 813 233,70 zł Zespół Szkół Nr 1w Kozienicach; 945 955,37 zł 
I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach; 62 345,00 zł Porad-
nia Pedagogiczno-Psychologiczna.

Na pomoc społeczną wydatkowano 1 571 944,47 zł, z tego Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 1 041 754,79 zł (kwota 
bez środków z PFRON), a Dom Pomocy Społecznej 530 189,68 zł. 

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa przeznaczono  
2 040 364,00 zł: Komenda Powiatowa Policji wydała 70 000,00 zł,  
a Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1 970 364,00 zł.

Placówka Socjalizacyjna „PANDA” – 210 868,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy wydał 21 180 222,00 zł na aktywiza-

cję zawodową bezrobotnych (staże, prace interwencyjne, utwo-
rzenie własnej firmy). 

W służbie zdrowia na remonty i wyposażenie w SP ZZOZ 
wydano 5 805 319,48 zł.

Na inwestycje drogowe (budowę chodników, remonty i prze-
budowę dróg i wydano 22 234 985,00 zł. 

Ze środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na ponad 8 km przebudo-
wy dróg powiatowych pozyskano 4 820 414,00 zł, z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1 191 836,00 zł z priory-
tetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,  
a 980 754,00 zł z projektu systemowego PCPR „Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji w powiecie kozienickim”.

SŁUŻBA ZDROWIA

Inwestycje w SPZZOZ w Kozienicach 5 805 319,18 zł

ROK 2007 – 2 478 295,30 zł

1. Przebudowa oddziału chirurgicznego w SPZZOZ Kozienice 
– etap I – dostosowanie odcinka pielęgnacyjno-septycznego 
do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia. Prace polegały na przebudowie pomieszczeń, wymianie 

instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania dokonane 
na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.
I etap – 590 000,00 zł

2. Zakup ambulansów sanitarnych wraz z pełnym wyposaże-
niem medycznym dla Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ  
w Kozienicach – 450 879,62 zł

3. Modernizacja stacji uzdatniania wody – dostosowanie stacji 
uzdatniania wody do wymogów określonych w przepisach 
prawa – 16 709,86 zł

4. Zakup mebli medycznych stanowiących wyposażenie OIOM 
(sali chorych, izolatki, gabinetów zabiegowych, magazynków, 
pomieszczeń administracyjnych) – 113 915,01zł

5. Adaptacja pomieszczeń w celu uruchomienia pracowni mam-
mograficznej – 20 000 zł

6. Zakup sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego – 250 000,00 zł; w tym – stół 
operacyjny – 61.760,40 zł; laryngoskop – 1.011,15 zł; aparat 
do ogrzewania pacjenta – 10.999,60 zł; aparat do znieczule-
nia, kardiomonitory – 176.228,85 zł 

7. Modernizacja pomieszczeń ZZOZ Sieciechów – 48 414,50 zł
8. Zakup dwóch pompy infuzyjnych dla SPZZOZ w Kozieni-

cach – 7 276,00 zł.
9. Informatyzacja SPZZOZ – 981 100,51 zł

ROK 2008 – 1 895 510,00 zł
1. Zakup mammografu dla SPZZOZ w Kozienicach – 313 

510,00 zł, aparat do wykonywania badań mammograficznych 
wraz z oprzyrządowaniem oraz szkolenie personelu w zakre-
sie obsługi aparatu.

2. Przebudowa chirurgii – 293 999,98 zł.
3. Modernizacja budynku adm. – 24 400,00 zł.
4. Zakup sprzętu medycznego – 501 531,99 zł: aparat do znieczu-

lenia – 140 081,33 zł; kardiomonitory na pododdział kardiologii 
– 209 856,30 zł; stół operacyjny – 18 260,90 zł; aparat do USG 
z sondą rektalną i sondą konweksową –59 900,00 zł; aparat do 
koagulacji chirurgicznej –29 997,45 zł; aparat do wspomagania 
oddechu noworodków „Cepap” –17 120,00 zł; aparat do niedo-
krwienia z wyposażeniem – 1 357,43 zł; sprężarka powietrza 
medycznego – 14 030,00

5. Roboty budowlane 678 468,01 zł
6. Zakup nowoczesnego zestawu do wykonywania badań w za-

kresie laparoskopii oraz kompleksowa modernizacja windy 

Inwestycje
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83.600,02 zł, (w tym zestaw do laparoskopii – 44.966,93 zł; wy-
miana elementów nośnych i elektroniki windy – 38.633,09 zł).

ROK 2009 – 449.514,18 zł
1. Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych  

w SPZZOZ w Kozienicach 157.578,20 zł, w tym: histeroskop 
– 39.128,19 zł; elektrokardiograf – 2.026,08 zł; łóżka kardio-
logiczne – 64.578,20 zł; wyposażenie karetki – 19.018,18 zł; 
zestaw urządzeń do terapii ultradźwiękowej 32.827,55 zł.

2. Przebudowa oddziału chirurgicznego – 157 000,00 zł
3.Modernizacja wind do przewozu chorych polegała przede 

wszystkim na wymianie lin, wciągarki oraz elektronicznych 
elementów wind (tablic) – 35 421,80 zł

4.Termorenowacja SPZZOZ w Kozienicach – wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej – 99.514,18 zł

ROK 2010 
1. Dostosowanie pomieszczeń poradni specjalistycznych SPZZOZ 

w Kozienicach w związku z wdrażanym programem napraw-
czym do wymogów określonym w Rozporządzeniu Ministra 
etap I – sporządzenie dokumentacji projektowej dostosowania 
pomieszczeń poradni specjalistycznych – 30 500,00 zł
Rok 2010 – projekty w realizacji:

1. Zakup nowego wielowarstwowego tomografu komputerowe-
go wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla SPZ-
ZOZ w Kozienicach wraz z adaptacją pomieszczenia na pra-
cownię tomografii komputerowej.

2. Zakup sprzętu medycznego do Pracowni endoskopii – wypo-
sażenia Pracowni endoskopii wraz z montażem oraz szkole-
niem personelu medycznego – 342 521,00 zł

3.Termorenowacja SPZZOZ w Kozienicach ok. 100 000,00 zł 
a) remont połaci dachowej na budynku Kuchni „G” – 28 

547,70 zł docieplenie pozostałej części dachu, uzupełnienie 
tynków na ścianach, wymiana rynien i rur spustowych, kry-
cie papą termozgrzewalną, malowanie obróbek ogniomu-

rów farbą miniową, 
b) remont połaci dachowej na budynku „A” Pawilon Zakaź-

ny – 44 699,51zł – krycie papą termozgrzewalną, wymiana 
obróbek blacharskich ogniomurów, reperacja i tynkowanie 
kominów.

c) remont pokryć dachowych na budynkach „B” i „C” –  
27 487,54 zł

4. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku 
administracyjnym SPZZOZ w Kozienicach – 39 700,00 zł

OŚWIATA

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego  
w Kozienicach – 1 138 570,82 zł

ROK 2007 – 299 337,15 zł
W tym m.in.: zakup: sprzętu komputerowego mebli szkol-

nych i biurowych 23,358,76 zł; szafek metalowych uczniow-
skich, materiałów i wyposażenia do monitoringu wizyjnego, 
sprzętu oświetleniowo-nagłaśniającego 18 312,63 zł; sprzętu 
sportowego; remonty podłóg, ścian 86 953,00 zł.

Projekt rządowy „Nauka i sztuka Twoją szansą” – 93 934,00 zł.

ROK 2008 – 192 762,08 zł
W tym m.in.: remont sali gimnastycznej i łącznika –  

44 8769,92 zł; montaż opraw oświetleniowych w sali gimna-
stycznej 8 540,00 zł; wykonanie instalacji elektrycznej w sali 
gimnastycznej 5 734,00 zł, malowanie sal lekcyjnych i pomiesz-
czeń użytkowych 19 612,06 zł; zakup i montaż rolet w sali 
gimnastycznej 3 520,37 zł; zakup mebli szkolnych i biurowych  
10 369,99 zł.

Projekt „Pracownie komputerowe dla szkól 2007” –  
74 802,60 zł – Europejski Fundusz Społeczny. 

ROK 2009 – 112 019,45 zł

W tym m.in. zakup mebli szkolnych i biurowych  
24 712,99 zł; zakup sprzętu komputerowego 25 035,39 zł; 
rozbudowa monitoringu 5 175,86 zł; modernizacja parkietu 
w sali gimnastycznej 17 787,60 zł; wykonanie oświetlenia 
zewnętrznego szkoły 35 037,61 zł.

Informacje
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ROK 2010 –913 449,14 zł

W tym m.in. remont sal lekcyjnych 18 562,90 zł; zakup meb-
li szkolnych i biurowych 19 318,24 zł; montaż kamer zewnętrz-
nych i wewnętrznych oraz rejestratora 13 725,00 zł; prace re-
montowe na skwerku 12 385,00 zł; remont dachu 56 962,00 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego za sztuczną nawierzchnią 
– 395 000,00 zł

Od 1 09.2010 roku rozpoczęto realizację projektu „Gruntow-
ne wykształcenie – atrakcyjna praca” w ramach POKL Priorytet 
IX, działanie 9.1., poddziałanie 9.1.2 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatki na 
lata 2010-2012 – 397 496,00 zł. 

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach –  
3 289 094,52 zł 

ROK 2007 – 862 076,58 zł
– remont kanalizacji – 48 400,00 zł,
– termorenowacja budynków ZS Nr 1 im. Legionów Polskich 

w Kozienicach – internat – 216 688,00 zł – Fundusz Ochrony 
Środowiska,

– Program Leonardo da Vinci 596 988,58 zł – Europejski Fun-
dusz Społeczny.

ROK 2008 – 392.122.24 zł 

– modernizacja i remont siłowni – 54 134,39 zł,
– wykonanie, montaż oraz dostawa ślusarki aluminiowej  

w szkole i internacie – 26 098,23 zł,
– remont podłogi na korytarzach w Internacie – 41 589,92 zł,

– zakup stołów i krzeseł na stołówce – 17 101,35 zł,
– Program Leonardo da Vinci – 226 634,19 zł – Fundusz Roz-

woju Systemu Edukacji,
– Program COMENIUS-53 564,16 zł – Fundusz Rozwoju Sy-

stemu Edukacji.

ROK 2009 – 1 816.895.70 zł
– modernizacja centralnego ogrzewania na sali gimnastycznej 

– 134 658,37 zł,

– boisko Orlik – 1 274 993,33 zł,
– wykonanie stolarki aluminiowej w szkole – 21 594,00 zł,
– Projekt „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu na rynkach UE” 

PKOL – 296 679,00 zł, 
– zajęcia pozalekcyjne EFS – 88 971,00 zł

ROK 2010 – 218 000,00 zł 
– podłączenie ciepłej wody do budynku internatu (w trakcie re-

alizacji) – 68 000,00 zł,
– termorenowacja dachów budynku szkoły oraz budynku sal 

gimnastycznych – 150 000,00 zł – Fundusz Ochrony Środo-
wiska.

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku –  
1 085 791,15 zł 

ROK 2007 – 102 713,03 zł
– projekt techniczny na budowę kuchni szkolnej z zapleczem 

technicznym,
– odnowiono przez malowanie pomieszczenia szkolne i warszta-

towe w sumie ponad 1000 m²,
– wykonano prace gospodarcze, drobne remonty, sprzątanie te-

renów zewnętrznych, likwidacja śliskości, odśnieżanie itp.,
– Program Leonardo da Vinci, tytuł projektu „Rozwój umie-

jętności zawodowych w stolarce meblowej na przykładzie 
przemysłu drzewnego w Niemczech”. Wartość projektu  
72 544,56 zł 

ROK 2008 – 521 958,12 zł
– adaptacja pomieszczeń magazynowych pod dwie sale dydak-
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tyczne i świetlicę szkolną – koszt całkowity 299 805,10 zł, 
– termorenowacja dachu na budynku szkolnym oraz częściowa 

wymiana okien na budynku hali obróbki mechanicznej drew-
na całkowity koszt – 94 256,28 zł, 

– remont podłóg w pokojach uczniowskich internatu i na koryta-
rzu szkolnym koszt całkowity 29 659,03 zł, 

– monitoring wizyjny pomieszczeń szkolnych i warsztatowych 
całkowity koszt 14 320,00 zł, 

– wymieniono 42 m² podłogi w korytarzu szkolnym; odnowio-
no przez malowanie sale dydaktyczne, łazienki i sanitariaty  
w szkole na pow. 600 m²; odnowiono przez malowanie olej-
ne i emulsyjne pomieszczenie na hali obróbki mechanicznej 
drewna około 860 m²; wykonano drobne remonty, prace go-
spodarcze sprzątanie rejonów zewnętrznych,

– projekt unijny o wartości 68 017,71 złotych w ramach progra-
mu Leonardo da Vinci, praktyki uczniowskie zawodowe klasy 
technikum drzewnego (Niemcy).

ROK 2009 rok – 177 093,01 zł

–remont więźby dachowej na budynku zaplecza szkolnego o po-
wierzchnie 220 m² – całkowity koszt 161 093,01 zł,

– w internacie szkolnym w pokojach uczniowskich wymieniono 
podłogi drewniane na płytki gresowe,

– sposobem gospodarczym odnowiono przez malowanie po-
mieszczenie socjalne i korytarze szkolne oraz część elewecji 
budynku szkolnego, 

– adaptacja pomieszczenia po warsztacie mechanicznym na 
pracownię zajęć praktycznych, ułożono podkłady kolejowe 
na terenie działki warsztatowej około 120 m², ułożono wy-
lewkę betonową przy bramie wjazdowej od strony świetlicy  
gminnej.

ROK 2010 rok –284 026,99 zł 

– remont budynku zaplecza szkolnego etap II polegający na uło-
żeniu płytek podłogowych, ułożeniu opaski z kostki brukowej 
i malowaniu pomieszczeń – całkowity koszt 39 146,28 zł,

– termorenowacja budynku hali obróbki mechanicznej drewna 
polegająca na docieplaniu ścian warstwę 10 cm wełny mine-
ralnej z blachą trapezową – całkowity koszt 81 265,14 zł, 

– sposobem gospodarczym odnowiono przez malowanie olejne 
i emulsyjne pomieszczenia szkolne, świetlicę, sekretariat, po-
kój dyrektora, księgowość, sklepik uczniowski, łazienki i sa-
nitariaty oraz blok żywieniowy (kuchnia, stołówka i pomiesz-
czenia towarzyszące około 900 m²),

– remont obróbek blacharskich na budynku głównym,
– adaptacja pomieszczenia socjalnego, pod pokój pomocy przed-

medycznej,
– drobne remonty dotyczące pomieszczeń szkolnych, prace go-

spodarcze, porządkowe itp.,
– projekt unijny 155 115,57 zł w ramach programu „Leonardo 

da Vinci” praktyki uczniowskie zawodowe klasy technikum 
drzewnego i zasadniczej szkoły zawodowej w Niemczech.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie 
– 424.680,00 zł

ROK 2007 – 50 700,00 zł
– budowa hydrantu p.poż. wewnątrz budynku – 20 900,00 zł,
– zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni 29 800,00 zł

ROK 2008 – 12 0000,00 zł
– monitoring 8 500,00 zł,
– zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki 3 500,00 zł

ROK 2009 – 341 980,00 zł

– budowa boiska wielofunkcyjnego 336 980,00 zł,
– remont chodnika przy boisku 5 000,00 zł

ROK 2010 – 20 000,00 zł
– termorenowacja dachu w SOSW – 20 000,00 zł.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 62 345,00 zł

ROK 2007 – 5 515,00 zł
– utworzenie Punktu Konsultacyjnego – 5 515,00 zł

ROK 2008 – 55 000,00 zł
– program terapii i opieki – 5 000,00 zł, 
– modernizacja nowej siedziby 50 000,00 zł

ROK 2009 – 1 830,00 zł
– wykonanie bariery schodowej – 1 830,00 zł

Placówka Socjalizacyjna „PANDA” – 252 765,00 zł

ROK 2008 – 60765,75 zł
– ułożenie ciągów pieszych 39 823,00 zł, 
– zakup mebli, wyposażenia, sprzętu AGD 20 942,75 zł.

ROK 2009 – 25 000,00 zł
– zakup mebli kuchennych i szafki metalowej wg wymogów 

HCCP – 5 000,00 zł,

– urządzanie terenów zielonych – zakup ziemi, roślin krzewów 
20 000,00 zł

ROK 2010 – 167 000 zł
– zagospodarowanie otoczenia, zakup roślin, ławek 35 000,00 zł,
– zakup szaf, biurek, wyposażenia pokoi wychowanków  

10 000,00 zł, 
– modernizacja centralnego ogrzewania 122 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach 
– 530 189,68 zł

ROK 2007 – 141 225,20 zł
– przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego I c – 

81.841,35 zł,
– modernizacja łazienek dla osób niepełnosprawnych w budyn-

ku I b – 52.535,85 zł,
– sygnalizacja przyzywowo – alarmowa w budynku Ib –  

6.848,00 zł

ROK 2008 – 171 911,09 zł

– modernizacja przyłącza oraz wielofunkcyjnego węzła cie-
płowniczego – 69.061,00 zł,

– modernizacja pomieszczeń budynku mieszkalnego Ib – prze-
budowa kuchni i jadalni, wymiana 24 okien dwuskrzydło-
wych z lufcikami, wymiana dwóch okien trzyskrzydłowych  
z lufcikami i wymiana drzwi – 102.850,09 zł

ROK 2009 – 172 660,00 zł

– modernizacja instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej 
122 660,00 zł,

– wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności 
50 000,00 zł

ROK 2010 – 44 393,39 zł

– remont dachu budynku administracyjnego – 39 193,39 zł, 
– zakup obieraczki do ziemniaków 5 200,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach –  
1 021 754,79 zł

ROK 2008 – 205 935,00 zł
Upowszechnianie integracji społecznej – 205 935,00 zł Europej-
ski Fundusz Społeczny.

ROK 2009 – 427 164,00 zł
Upowszechnianie integracji społecznej – 389 164,00 zł Europej-
ski Fundusz Społeczny;
Promocja i wspieranie rodzicielstwa zastępczego – 38 000,00 zł 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

ROK 2010 – 385 655,79 zł
Upowszechnianie integracji społecznej – 385 655,79 zł Europej-
ski Fundusz Społeczny
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Kozienicach 1 970 364 zł 

ROK 2007 – 692.000,00 zł
– zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 600 000,00 zł, 
– zakup sprzętu ratowniczego 40 000,00 zł, 
– modernizacja obiektów – 52 000,00 zł 

ROK 2008 – 643 186,00 zł

– zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 535 875,00 zł,
– modernizacja Centrum Ratownictwa 15 408,00 zł,
– zakup sprzętu ratowniczego 91 903,00 zł

ROK 2009 – 395 178,00 zł 
– modernizacja Centrum Ratownictwa 45 471,00 zł, 
– zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 148 700,00 zł,
– zakup samochodu specjalnego – 201 007,00 zł

ROK 2010 – 240 000,00 zł
– zakup samochodu operacyjnego i sprzętu specjalistycznego 
– 220 000,00 zł,
– remont ogrodzenia 20 000,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty modernizacyjne, budowy i odnowy nawierzchni 

dróg powiatowych

ROK 2007 – 4 155 689,98 zł – 12,59 km

– Remont drogi powiatowej 1709W Zakrzew – Mniszew –  
1,100 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy be-
tonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, pro-
filowanie poboczy, wartość 271.262,61 zł (w tym powiat 
121.262,61 zł; gmina Magnuszew 150.000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1728W Wólka Tyrzyńska – Sta-
szów – 0,560 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudo-
wy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
profilowanie poboczy, wartość 134.504,10 zł; (w tym powiat 
67.252,05 zł, gmina Kozienice 67.252,05 zł)

– Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1739W Bogucin 
– Brzustów – 1,274 km, poszerzenie jezdni rozjazdu, war-
stwa profilowo-wiążąca z betonu asfaltowego, renowacja 

rowu, profilowanie poboczy 230 526,81 zł, (w tym powiat  
7.631,81 zł, gmina Garbatka-Letnisko 50.000,00 zł, Urząd 
Marszałkowski 172.895,00 zł)

– Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1741W Grudek Podu-
chowny-Bąkowiec, 0,417 km, uzupełnienie krawędzi jezdni, 
wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzch-
nia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość  
99.330,57 km, (w tym powiat 49.330,57 zł, gmina Garbatka-
Letnisko 50.000,00 zł)

– Remont drogi powiatowej 1731W Sieciechów – Gniewoszów 
1,340 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy be-
tonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, pro-
filowanie poboczy, wartość 353.380,33 zł, (w tym powiat 
133.380,33 zł, gmina Gniewoszów 120.000,00 zł, gmina Sie-
ciechów 100.000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1737W Zajezierze – Olek-
sów Poduchowny – 0,937 km, uzupełnienie krawędzi jezdni, 
wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzch-
nia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy wartość 
237.828,39 km (w tym powiat 59.457,39 zł, Urząd Marszał-
kowski 178.371,00 zł)

– Remont drogi powiatowej 1714W Głowaczów – Lipskie Budy 
– 0,400 km, roboty ziemne, poszerzenie jezdni, ustawienie 
krawężnika, doprofilowanie podbudowy z mieszanki tłucznio-
wej, podbudowa z mieszanki tłuczniowej, warstwa wiążąca  
z betonu asfaltowego, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
rów przydrożny, zjazdy z rur betonowych, profilowanie po-
boczy wartość 208.774,66 zł (w tym powiat 108.774,66 zł, 
gmina Głowaczów 100.000,00 zł)

– Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basi-
nów – 0,500 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudo-
wy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
profilowanie poboczy, wartość 138.431,06 zł (w tym powiat 
78431,06 zł, FOGR 60.000,00 zł)

– Remont drogi powiatowej 1710W Grabów n/Pilicą – Dzieci-
nów – 1,140 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudo-
wy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
profilowanie poboczy wartość 384.980,06 zł,(w tym powiat 
184.980,06 zł, gmina Grabów nad Pilicą 200.000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1716W Brzóza – Przejazd 
– 2,935km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy be-
tonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, re-
nowacja rowów, profilowanie poboczy wartość 694.106,47 zł  
(w tym powiat 173.527,47 zł, Urząd Marszałkowski – 
520.579,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1716W Brzóza – Przejazd 
– 0,465 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy be-
tonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, reno-
wacja rowów, profilowanie poboczy, wartość 200.000,00 zł  
(w tym powiat 110.000,00 zł, Min. Infrastruktury 90.000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1724W Kozienice – Mozoli-
ce Duże wraz z wykonaniem urządzeń ochrony przeciwpo-
wodziowej – przepustu stalowego -–1,522 km, poszerzenie 
jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, na-
wierzchnia z betonu asfaltowego, rozbiórka elementów żelbe-
towych istniejącego mostu, wykonanie przepustu stalowego, 
profilowanie poboczy, wartość 656.839,48 zł, (w tym powiat 
387.706,48 km, gmina Kozienice 269.133,00 zł)
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Roboty drogowe wykonane w 2006 roku – zapłacone w 2007 
roku
– Zakrzew – Mniszew – wartość 114.300,96 zł (powiat).
– Świerże Górne – Nowa Wieś – wartość 111.511,65 zł (po-

wiat).
– Wyborów – Basinów – wartość 319.912,83 zł (powiat).

ROK 2008 – 4 555 591,27 zł, 11,355 km+1,448 chodniki

– Remont drogi powiatowej 1741W Grudek Poduchowny – Bą-
kowiec – 0,675 km. poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudo-
wy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
profilowanie poboczy wartość 193.655,30 zł, (w tym powiat 
93.655,30 zł, gmina Garbatka-Letnisko – 100.000,00 zł)

– Remont drogi powiatowej 1731W Sieciechów-Gniewoszów 
– 0,635 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy 
betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
profilowanie poboczy wartość 264.173,89 zł, (w tym powiat 
129.173,89 zł, gmina Sieciechów135.000,00 zł)

– Remont drogi powiatowej 1727W Kozienice – Śmietanki 
– 0,530 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, 
wartość 178.410,91 zł, (w tym powiat 89.205,91 zł, gmina 
Kozienice 89.205,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1711W Ursynów – Aleksan-
drówka polegająca na dobudowie chodnika w m. Stanisławi-
ce – 1,073 km, chodnik w technologii kostki brukowej ob-
ramowanej obrzeżem wartość 199.964,92 zł, (w tym powiat 
99.982,46 zł, gmina Kozienice 99.982,46 zł)

– Remont drogi powiatowej 1709W Zakrzew – Mniszew 
– 1,016km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy be-
tonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, pro-
filowanie poboczy, wartość 326.640,36 zł, (w tym powiat 
226.640,36 zł, gmina Magnuszew 100.000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1716W Brzóza – Przejazd, 
odcinek Ursynów-Cecylówka-Brzózka – 0,570 km, posze-
rzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfalto-
wym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, renowacja rowu, 
profilowanie poboczy wartość 240.554,57 zł, (w tym powiat  
112.554,57 zł, Urząd Marszałkowski 128.000,00 zł)

– Przebudowa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej 
1714W Głowaczów – Lipskie Budy – 0,386km, wykonanie 
podbudowy tłuczniowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego 
wykonywana dwuwarstwowo, wartość 202.289,63 zł, (w tym 
powiat 102.289,63 zł, gmina Głowaczów 100.000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów – Aleksan-
drówka 0,696 km, poszerzenie jezdni, warstwa wyrównaw-
cza z mieszanki sortowanej, warstwy konstrukcyjne z betonu 
asfaltowego, zatoka autobusowa wraz z chodnikiem, profilo-
wanie poboczy, zjazdy gospodarcze. Wartość 399.832,07 zł, 
(w tym powiat 99.958,07 zł, Komponent A 299.874,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1710W Grabów n/Pilicą – 
Dziecinów – 1,145km, poszerzenie jezdni, wyrównanie pod-
budowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfal-
towego, odtworzenie rowu, profilowanie poboczy, wartość  
469.759,20 zł, (w tym powiat 119.759,20 zł, Komponent A 
350.000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1731W Sieciechów – Gniewo-
szów w m. Oleksów – 1,518 km, poszerzenie jezdni, wyrów-

nanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z be-
tonu asfaltowego, odtworzenie rowu, profilowanie poboczy, 
wartość 599.899,20 zł, (w tym powiat 98.224,20zł, gmina 
Gniewoszów 150.000,00 zł, Komponent A 351.675,00 zł)

– Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basi-
nów 0,500 km, wyrównanie podbudowy betonem asfalto-
wym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, renowacja rowu, 
profilowanie poboczy, wartość 125.301,63 zł,(w tym powiat  
62.651,63 zł, FOGR 62.650,00 zł)

– Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1718W Świer-
że Górne – Nowa Wieś – 0,375 km, chodnik z kostki wibro-
prasowanej, zjazdy gospodarcze na podbudowie tłuczniowej 
obramowanej obrzeżami, wartość 148.003,86 zł, (w tym po-
wiat 48.669,26 zł, gmina Kozienice 49.334,60 zł, Elektrownia 
„Kozienice” SA 50.000,00 zł)

– Odbudowa drogi powiatowej 1706W Przewóz Tarnowski 
– Chmielew w m. Kępa Skórecka – 1,130 km, wyrównanie 
podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu 
asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 250.278,41 km, 
(w tym powiat 165.278,41 zł i środki na zabezpieczenie dzia-
łań przeciwpowodziowych 85.000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1718W Świerże Górne – Nowa 
Wieś – 0,350 km, chodnik z kostki wibroprasowanej, zjazdy 
gospodarcze, przebudowa 2-ch zatok autobusowych, 2-ch za-
tok postojowych, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, 
wartość 305.754,79 km, (w tym powiat 155.754,79 zł, gmina 
Kozienice 150.000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1685W Warka – Boże w m. 
Kępa Niemojewska – 0,437 km, poszerzenie jezdni, wyrów-
nanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z beto-
nu asfaltowego, profilowanie poboczy 159.896,99 zł, (w tym 
gmina Grabów n/Pilicą 159.896,99 zł)

– Remont drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza  
w m. Wola Chodkowska – 1,167 km, wyrównanie podbudo-
wy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
profilowanie poboczy, wartość 329.817,73 zł, (w tym powiat 
164.908,87 zł, gmina Kozienice 164.908,86 zł)

– Remont drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza  
w m. Wola Chodkowska – 0,600 km, wyrównanie podbudo-
wy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
profilowanie poboczy, wartość 161.357,81 zł, (w tym powiat 
80.857,81 zł, gmina Kozienice 80.500,00 zł)

ROK 2009 – 7 427 488,62 zł, drogi 15,884 km, 3,312 km 
chodniki

– Przebudowa drogi powiatowej 1741W Grudek Poduchowny 
– Bąkowiec – 1,316 km, wyrównanie podbudowy betonem 
asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilo-
wanie poboczy, zjazdy gospodarcze, wartość 351.414,68 zł, 
(w tym powiat 236.414,68 km, gmina Garbatka-Letnisko  
115.000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1731W Sieciechów – Gniewo-
szów – 0,860 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudo-
wy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
profilowanie poboczy, wartość 194.762,73 zł,(w tym powiat 
94.762,73 zł, gmina Sieciechów 100.000,00 zł)

–  Przebudowa drogi powiatowej nr 1711W Ursynów – Alek-
Dokończenie na str 10
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sandrówka polegająca na dobudowie chodnika w m. Stanisła-
wice, Aleksandrówka – 2,315km, chodnik w technologii kost-
ki brukowej obramowanej obrzeżem wartość 557.540,00 zł,  
(w tym powiat 274.840,00 zł, gmina Kozienice 282.700,00 zł).

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1723W Kozienice – Holen-
dry Piotrkowskie polegająca na dobudowie chodnika w m. 
Kozienice, ul. Wiślana – 0,534 km, chodnik w technologii 
kostki brukowej obramowanej obrzeżem, wartość 96.770,40 
zł, (w tym powiat 1 561,60 zł, gmina Kozienice 95.208,80 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1727W Kozienice-Śmietan-
ki – 1,213 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy 
betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
profilowanie poboczy wartość 337.971,64 zł, (w tym powiat 
168.985,82 zł, gmina Kozienice 168.985,82 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza 
– 1,000 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, 
wartość 261.982,37 zł, (w tym powiat 130.991,19 zł, gmina 
Kozienice 130.991,18 km)

– Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza-II 
ETAP – 0,646 km, wyrównanie podbudowy betonem asfalto-
wym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie pobo-
czy, renowacja rowu, wartość 169.046,98 zł, (w tym powiat 
85.246,98 zł, gmina Kozienice 83.800,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1716W Brzóza – Przejazd 

– 0,573 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy be-
tonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, pro-
filowanie poboczy, renowacja rowu wartość 209.767,96 zł,  
(w tym powiat 109.767,96 zł, gmina Głowaczów 100.000,00 zł)

–  Przebudowa drogi powiatowej nr 1722W Chinów – Łuczy-
nów polegająca na dobudowie chodnika w m. Łuczynów –  
0,463 km, chodnik w technologii kostki brukowej obra-
mowanej obrzeżem, wartość 97.674,79 zł, (w tym powiat  
48.867,50 zł, gmina Kozienice 48.807,29 zł)

– przebudowa drogi powiatowej 1706W Przewóz Tarnowski 
– Chmielew – 0,770 km, wyrównanie podbudowy betonem 
asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie 
poboczy, wartość 149.674,77 zł, (w tym powiat 49.674,77 zł, 
gmina Magnuszew 100.000,00 zł).

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1711W Ursynów-Alek-
sandrówka na odcinku Ursynów – Stanisławów – III etap –  
2,346 km, wykonanie konstrukcji nawierzchni z gruntu stabi-
lizowanego cementem i z materiału kamiennego – mieszanka 
sortowana tłuczniowa oraz wykonanie nawierzchni jezdnej: 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna  
z betonu asfaltowego, 4 zatoki autobusowe, zjazdy gospo-
darcze, przepusty pod koroną drogi, profilowanie poboczy 
wartość 1.806.836,69 zł, (w tym powiat 262.625,89 zł, środki 
unijne 1.544.210,80 zł)

– przebudowa drogi powiatowej nr 1711W Ursynów – Alek-
sandrówka-Etap IV – 0,619 km, wykonanie konstrukcji na-
wierzchni z materiału kamiennego, profilowanie istniejącej 
nawierzchni brukowej mieszanką sortowaną, warstwa wią-
żąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfal-
towego, zjazdy gospodarcze, profilowanie poboczy, wartość 
397.929,72 zł, (w tym powiat 247.929,72 zł, KOMPONENT  
A – 150.000,00 zł)

– Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1702W Wyborów 
– Basinów w m. Celinów – 1,100 km, wykonanie konstruk-
cji nawierzchni z materiału kamiennego, warstwa wiążąca  
z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfalto-
wego, renowacja rowów, profilowanie poboczy, wartość  
514.447,31 zł, (w tym powiat 364.447,31 zł, gmina Grabów 
n/Pilicą 150 000,00 zł)

– Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basi-
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nów – 0,600 km, wzmocnienie konstrukcji jezdni warstwą 
wyrównawczą z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna  
z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, renowacja rowu, 
wartość 141.346,03 zł, (w tym powiat 86.346,03 zł, FOGR 
55.000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew 
– Moniochy na odcinku Łękawica-Studzianki Pancerne –  
2,900 km, poszerzenie jezdni, wykonanie warstwy jezdnej  
z betonu asfaltowego, zjazdy gospodarcze, przepust pod ko-
roną drogi, przebudowa skrzyżowania w m. Łękawica i Stu-
dzianki Pancerne, przebudowa urządzeń telekomunikacyj-
nych, wartość 1.387.949,57 zł, (w tym powiat 208.192,47 zł, 
środki z Unii Europejskiej 1.179.757,10 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1737W Zajezierze – Olek-
sów Poduchowny – 1,700 km, wyrównanie podbudowy be-
tonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, pro-
filowanie poboczy, wartość 567.894,02 zł, (w tym powiat 
217.894,02 zł, gmina Gniewoszów 150.000,00 zł, KOMPO-
NENT A 200.000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów – Gnie-
woszów 0,241 km, poszerzenie jezdni, warstwa wyrównawcza 
z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 
chodnik z kostki betonowej, zjazdy gospodarcze, profilowanie 
poboczy wartość 184.478,96 zł powiat

ROK 2010 – 8 096 215,18 zł, drogi 17 247 km, chodniki  
2,519 km, parkingi 208 m²

– Przebudowa drogi powiatowej 1726W Kozienice – Wólka 
Tyrzyńska, ul. Dolna w m.Kozienice 0,393 km, poszerze-
nie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, 
zatoka autobusowa, chodnik z kostki betonowej, wartość 
325.711,31 zł, (w tym powiat 162.855,66 zł, gmina Kozienice 
162.855,65 km)

– Przebudowa drogi powiatowej 1724W Kozienice – Mozolice 
Duże, ul. Parkowa i ul. Radomska w m. Kozienice – 0,344 km, 
wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia 
z betonu asfaltowego, zatoki postojowe, chodnik z kostki be-
tonowej, wartość 372.265,03 zł, (w tym powiat 186.132,51 zł, 
gmina Kozienice 186.132,52 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza 
– 1,220 km, wzmocnienie istniejącej drogi betonem asfalto-
wym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, renowacja rowu, 
profilowanie poboczy, wartość 483.785,63 zł, (w tym powiat 
241.892,82 zł, gmina Kozienice 241.892,81 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1716W Brzóza – Przejazd 
– 0,657 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy 
betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
profilowanie poboczy, wartość 194.173,32 zł, (w tym powiat 
73.173,32 zł, gmina Głowaczów 100.000,00 zł, powiat ra-
domski 21.000,00 zł)

– Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1711W Ursy-
nów – Aleksandrówka w m. Stanisławice 0,810 km, chod-
nik w technologii kostki brukowej obramowanej obrzeżem, 
wartość155.508,69 zł, (w tym 77.754,35 zł, gmina Kozienice 
77.754,34 zł)

– przebudowa drogi powiatowej 1737W Zajezierze – Oleksów 
Poduchowny – 1,625 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie 
podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu 

asfaltowego, profilowanie poboczy wartość 619.787,35 zł,  
(w tym powiat 419.787,35 zł, gmina Gniewoszów  
200.000,00 km)

– Przebudowa drogi powiatowej 1734W Głusiec – Zbyczyn 
– 0,919 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy 
betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
profilowanie poboczy wartość 320.712,08 zł, (w tym powiat 
220.712,08 zł, gmina Sieciechów 100.000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1727W Kozienice – Śmietanki 
– 1,256 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy be-
tonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, pro-
filowanie poboczy, odtworzenie rowu z przepustem, wartość 
360 940,60 zł, (w tym powiat 179 940,60 zł, gmina Kozienice 
181 000,00 zł).

– Przebudowa drogi powiatowej 1704W Magnuszew – Mo-
niochy – 2,100 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie pod-
budowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfal-
towego, profilowanie poboczy, renowacja rowu, wartość  
684 193,31 zł, (w tym powiat 384 193,31 zł, gmina Magnuszew  
200 000,00 zł, gmina Głowaczów 100 000,00 zł)

– Remont drogi powiatowej 1701W Grabów n/Pilicą – Augu-
stów w m. Brzozówka – 0,800 km, podbudowa z mieszanki 
tłuczniowej sortowanej, wyrównanie podbudowy betonem 
asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego,profilowanie 
poboczy, przepust pod koroną drogi, wartość 397 084,86 zł,  
(w tym powiat 247 084,86 zł, gmina Grabów n/Pilicą  
150 000,00 zł)

– Remont drogi powiatowej 1740W Molendy – Garbatka-Let-
nisko, ul. Partyzantów, ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko 
– 0,629 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodnik z kostki beto-
nowej z krawężnikami i obrzeżami, profilowanie poboczy, 
wartość 610 969,59 zł, (w tym powiat 410 969,59 zł, gmina 
Garbatka-Letnisko 200 000,00 zł).

– Przebudowa drogi powiatowej 1722W Chinów – Łuczynów 
w m. Łuczynów – budowa chodnika – 1,212 km, chodnik  
w technologii kostki brukowej obramowanej obrzeżem, war-
tość 206 915,33 zł, (w tym  powiat 103 457,67 zł, gmina Ko-
zienice 103 457,66 zł)

– Budowa parkingów w ciągu drogi powiatowej 1718W Świerże 
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Górne – Nowa Wieś w m. Świerże Górne – 208 m², parkingi 
w technologii kostki brukowej, wartość 22 123,48 zł, (w tym 
powiat 11 061,74 zł, gmina Kozienice 11 061,74 zł)

– Remont drogi powiatowej 1724W Kozienice – Mozolice 
Duże – 0,570 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbu-
dowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfal-
towego, profilowanie poboczy, wartość 178 924,76 zł,  
(w tym powiat 128 924,76 zł, gmina Sieciechów 50 000,00 zł)

– Modernizacja (remont) drogi powiatowej 1702W Wyborów 
– Basinów – 0,917 km, wyrównanie podbudowy betonem 
asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie 
poboczy, wartość 255 582,92 zł, (w tym powiat 210 582,92 zł, 
FOGR 45 000,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1710W Grabów n/Pilicą 
– Dziecinów – 0,367 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie 
podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu 
asfaltowego, renowacja rowu, profilowanie poboczy, wartość  
191 360,38 zł, (w tym powiat 171 360,38 zł, gmina Grabów 
n/Pilicą 20 000,00 zł)

– Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1712W Ryczywół 
– Brzóza w m. Ryczywół – 0,497 km, chodnik w technologii 
kostki brukowej obramowanej obrzeżem, wymiana krawężni-
ka, wartość 174 682,53 zł, (w tym powiat 87 341,27 zł, gmina 
Kozienice 87 341,26 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1715W Brzóza – Radom, odc. 
Brzóza – Wólka Brzózka – 2,050 km, poszerzenie jezdni, 
wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia  
z betonu asfaltowego, renowacja rowu, profilowanie pobo-
czy, zjazdy gospodarcze, chodnik z kostki betonowej, prze-
pust pod koroną drogi, wartość 884 755,75 zł, (w tym powiat  
392 378,75 zł,gmina Głowaczów 50 000,00 zł, budżet pań-
stwa – NPPDL 442 377,00 zł)

– Przebudowa drogi powiatowej 1713W Studzianki Pancer-
ne – Ryczywół na odcinku Studzianki Pancerne – Basinów 
– 3,400 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy 
betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowe-
go, renowacja rowu, profilowanie poboczy, zjazdy gospo-
darcze, chodnik z kostki betonowej, przepust pod koroną 
drogi, przebudowa skrzyżowania w m. Basinów, wartość  
1 656 738,26 zł,(w tym powiat 283 353,96 zł, środki unijne 
EFRR 1 373 384,30 zł)

POWIATOWY URZĄD PRACY

Już od wejścia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004, 
Urząd Pracy nieprzerwanie realizuje projekty współfinansowane 
przez Europejski Fundusz Społeczny. 

Najpierw były one realizowane w ramach Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. 
Kolejno były to projekty: „Europejska Szansa Młodzieży – Mło-
dzież na rynku pracy” (2004-2005r.), „Powrót osób bezrobotnych 
na europejski rynek pracy – Długotrwale bezrobotni powracają” 
(2004-2005r.), „Start do kariery” (2005-2006r.), „Dziś bierni ju-
tro aktywni” (2005-2006r.), „Od zależności do samodzielności” 
(2005-2006r.), „Pierwszy sukces” (2006-2007r.), „Nowe per-
spektywy” (2006-2007r.). Natomiast od początku roku 2008 (do 
końca roku 2013) realizowany jest projekt systemowy „Wspie-
rajmy bezrobotnych”. Jest on wdrażany już w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3.

Uwzględniając zarówno wszelkie środki krajowe jak i pro-
jekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny,  
w latach 2007 – 2010 Powiatowy Urząd Pracy pozyskał na ak-
tywne formy przeciwdziałania bezrobociu kwotę 29 244 900 

złotych. Dzięki tym środkom udało się zorganizować różnorakie 
formy wsparcia takie jak: roboty publiczne, prace interwencyjne, 
przygotowanie zawodowe, staże, szkolenia, jednorazowe środki 
na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje wyposażenia  
i doposażenia stanowiska pracy, prace społecznie użyteczne 
oraz przygotowanie zawodowe dorosłych. Łącznie z różnych 
form aktywizacji we wskazanym okresie skorzystało 5258 osób. 
Przedstawione wartości dotyczą okresu do dnia 30.09.2010r.
Warto zwrócić uwagę no to, że wśród wszystkich form pomo-
cy świadczonej przez Urząd Pracy bardzo dużą popularnoś-
cią cieszą się staże (1887 osób) oraz szkolenia (1362 osoby). 
Warto również zauważyć, że PUP przyczynił się do tego, iż  
w ciągu ostatnich 4 lat w powiecie kozienickim powstało 256 
nowych firm.

W kwocie 29 milionów, wartość środków przeznaczonych na 
aktywne formy w ramach projektów współfinansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 9 236 304 zło-
te. W tym okresie w ramach projektów unijnych aktywizowano 
łącznie 1679 osób. 

DanuTa DeLeKTa 
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Gdy choroba dziecka 
staje się chorobą  

systemu rodzinneGo
Choroba wiąże się z bólem i cier-

pieniem, zarówno tym fizycznym jak  
i psychicznym. Jednak nie tylko osoba 
dotknięta chorobą odczuwa negatywne 
skutki z nią związane. Również bliscy 
ludzie współodczuwają z chorym. Ro-
dzina stanowi system, w którym każdy 
element oddziałuje na drugi. Gdy jed-
na osoba cierpi odczuwają to pozosta-
li. Choroba dziecka jest przyczyną za-
burzenia całego systemu rodzinnego, 
ponieważ wpływa na wszystkie osoby, 
które wiążą ze sobą bliskie więzi. Jest 
doświadczeniem całej rodziny i sta-
nowi poważne zagrożenie dla jej pra-
widłowego funkcjonowania. Wpływa 
zarówno na jej strukturę jak i na pa-
nujące w niej układy i wewnętrzną at-
mosferę. Diagnoza niemal natychmiast 
zmienia życie całej rodziny. Nic nie 
pozostaje takie same. Przede wszyst-
kim zmieniają się role poszczególnych 
jej członków. Inne rzeczy stają się naj-
ważniejsze, zmieniają się priorytety, 
plany i marzenia. Bardzo często któryś 
z rodziców, zazwyczaj matka, musi 
zrezygnować z części siebie, ze swo-
jej kariery i pozostać w domu, aby móc 
opiekować się dzieckiem. Natomiast 
drugi z partnerów musi pracować wię-
cej, ponieważ pieniądze są bardzo po-
trzebne, często bardziej niż wcześniej. 
Małżonkowie mają coraz mniej czasu 
dla siebie, coraz częściej głównym, jak 
nie jedynym, tematem ich rozmów jest 
dziecko i jego choroba. W rodzinach,  
w których wszyscy jednoczą się  
w walce łatwiej jest przetrwać ten cięż-
ki czas. Trudna sytuacja spowodowana 
chorobą może zwiększyć wzajemne 
wspieranie się i zrozumienie oraz po-
łączyć rodziców we wspólnym dzia-
łaniu na rzecz dziecka. Takie rodziny 
stają się bardziej spójne i łatwiej prze-
zwyciężają trudności. Niestety w wie-
lu przypadkach ogromny ból i niemoc 
mogą sprawić, że członkowie rodziny 
zaczynają się obwiniać, obarczać od-
powiedzialnością i wymagać od sie-
bie więcej niż można zrobić. Może 
wówczas dojść do osłabienia więzi 
lub wręcz do rozpadu rodziny. Takie 
małżeństwa przestają „grać w jednej 
drużynie” i coraz bardziej odsuwają 
się od siebie, co nie pomaga w walce. 
Również rodzeństwo zostaje dotknięte 

chorobą brata lub siostry. Niejedno-
krotnie musi szybciej dojrzeć i stać się 
oparciem dla swoich rodziców, którzy 
nawet nieświadomie mogą wykazywać 
mniejsze zainteresowanie i szukając 
wsparcia mogą zacząć obarczać dzie-
cko problemami. To z kolei może po-
wodować problemy emocjonalne, takie 
jak: samotność, rozdrażnienie, lęk i de-
presję. Zdarza się jednak, że przy od-
powiednim podejściu rodziców, dzieci 
te często stają się bardziej tolerancyj-
ne, dojrzałe i odpowiedzialne. Cechuje 
je także większa empatia i umiejętność 
odnajdywania się w trudnych sytua-
cjach. Podkreślić należy, że bliscy cho-
rego nie powinni rezygnować z siebie. 
Ważne jest, aby utrzymywali kontakty 
towarzyskie i mieli dawne zaintereso-
wania. Ich dobre samopoczucie i zdro-
wie psychiczne sprawi, że ze zdwojo-
ną siłą będą potrafili zająć się chorym 
dzieckiem.

Samotność jest uczuciem, które to-
warzyszy cierpiącej rodzinie niemalże 
każdego dnia. Ojciec zazwyczaj przez 
swoją pracę i zdobywanie środków ma-
terialnych dla rodziny jest najbardziej 
odsuniętą osobą w rodzinie. Samotna 
czuje się również matka, która pragnie 
kontaktu z innymi poza chorym dzie-
ckiem, a nie potrafi nawet na chwilę 
odejść. Samotność może odczuwać 
również samo dziecko, co często jest 
niezauważane lub bagatelizowane. Zda-
rza się, iż ma poczucie, że matka nie 
jest z nim wystarczająco długo, choć 
ona zwykle poświęca mu niemalże cały 
swój czas. Jednak od bliskości fizycz-
nej cierpiące dziecko bardziej potrze-
buje bliskości psychicznej. Pierwszym 
krokiem jaki powinna wykonać każda 
rodzina jest jasne powiedzenie sobie: 
jedno z nas jest chore, mamy problem, 
ale razem damy radę. Zarówno przed 
chorym jak i przed sobą nie można uda-
wać, że nic się nie dzieje. Chore dziecko  
w swoim cierpieniu jest bardzo samot-
ne i potrzebuje zrozumienia dla swoich 
uczuć i zapewnienia, że nie jest samo  
z tym, co przeżywa. Ważne jest, by za-
razić go wiarą w wyzdrowienie.

Uczucia, które zazwyczaj to-
warzyszą rodzicom dziecka cho-
rego to przede wszystkim:  
– lęk przed chorobą i lęk o życie dziecka. 

Każdego dnia rodzina musi mierzyć się  
z myślą, że ukochane dziecko może odejść.
– bezradność wobec choroby. Rodzice 
czują ogromną bezradność, mają poczu-
cie, że nic nie mogą zrobić, że wszyst-
ko jest poza zasięgiem ich kontroli. Im 
młodsze dziecko tym poczucie bezrad-
ności jest większe, ponieważ mniejsze 
dzieci często nie potrafią nazwać swoich 
uczuć, opisać swojego bólu co sprawia, 
że rodzicom ciężej jest im pomóc.
– niewiedza, obwinianie się i poczu-
cie winy, złość w stosunku do siebie, 
współmałżonka lub rodziny. Rodzice 
początkowo nie mają wiedzy na temat 
choroby, jej przyczyn czy też przebie-
gu. Usiłują dociec przyczyn choroby  
w swoim postępowaniu, analizują historię 
życia dziecka, własne błędy wychowaw-
cze. Może się też pojawić poszukiwanie 
winnych: często oskarżają się wzajemnie  
o to, że w porę nie zauważyli zaczynającej 
się choroby, co powoduje tylko wzrost fru-
stracji i napięcia w rodzinie. 
– nadopiekuńczość wynikającą z ciągłe-
go lęku o zdrowie dziecka. Rodzicom 
wydaje się, że dziecko nie może już nic 
samo zrobić, że trzeba ciągle się nim 
opiekować. Bardzo często zdarza się, że 
dzieci, zwłaszcza starsze, chcą funkcjo-
nować normalnie, pragną czasami zapo-
mnieć o chorobie, a nadopiekuńczość 
rodziców im to uniemożliwia. 

mgr PauLina JaRoSz
PSychoLog

Rodzice mogą uzyskać pomoc i wsparcie 
w naszej placówce.
Nasz adres: Al. Wł. Sikorskiego 8a
26 – 900 Kozienice
Tel. 48 614 89 36
e-mail: poradnia_psych_ped@poczta.onet.pl

OFERTA dla UCZNIÓW i RODZICÓW 
 w roku szkolnym 2010/2011

Od października 2010 roku Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna w Ko-
zienicach rozpoczyna nabór na zajęcia 
grupowe (treningi i warsztaty) dla dzieci 
i młodzieży rozwijające funkcje poznaw-
cze i ruchowe oraz szeroko rozumiane 
umiejętności społeczne.

Zgłoszenia przyjmujemy i szcze-
gółowych informacji udzielamy od 
poniedziałku do piątku pod numerem 
telefonu 48 614 89 36; w godzinach  
od 7.30 – do 15.30.
Zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Informacje
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22 Pułk ułanów na Planie filmowym
„Lach bez konia, jak ciało bez duszy”

przysłowie staropolskie
Klaps, uwaga! Cisza! Kamery. Akcja, 

jazda – magiczne słowa, po których najczęś-
ciej ruszaliśmy galopem stały się w tym roku 
dla nas chlebem powszednim. Zaczęło się od 
telefonu komendanta 1 Pułku Ułanów Kre-
chowieckich z Kobyłki rtm. Andrzeja Mi-
chalika „Paweł ty masz wszechstronne konie 
trzeba zrobić do filmu J. Hoffmana „Bitwa 
Warszawska 1920” sześciokonny zaprzęg 
armatni”. Zgodziłem się, ale nie bez obaw. 
Powoziłem już wcześniej czwórką z kozła,  
a to było coś odmiennego. Po omacku, wer-
tując książki, zdjęcia, obrazy metodą prób  
i doświadczeń zgraliśmy cały zaprzęg. Wy-
dedukowałem, że największe i najszybsze 
konie powinny iść w pierwszej parze, a krępe 
i silne w trzeciej w dyszlu. Na lewym w każ-
dej parze siedzi jeździec i kieruje obydwoma. 
Po kilku dniach udało nam się galopować,  
a później skręcać w tym chodzie. Dzięki po-
mocy kolegów wszystko miało „ręce i nogi”. 
Paradoks, na imieniny w przeddzień wyjazdu 
dostałem w prezencie książkę, w której było 
wiele wskazówek, lecz już dla nas znanych.

Pierwszy kontakt z planem filmowym 
mieliśmy 30.06. i 01.07. w Twierdzy Modlin. 
Po przyjeździe kazano nam zaprzęgać konie, 
gdyż chcą sprawdzić co potrafimy, a jeśli za-
przęg nie będzie zgrany, to nam podziękują. 
Po spięciu koni wsiadamy i ruszamy stepem, 
później kłusem, już kusiło mnie żeby popro-
wadzić galopem, choć było tam trochę cias-
no. Wtedy konsultant do spraw koni Tomasz 
Biernacki krzyczy: „Dziękuję panom, wy nie 
musicie trenować, jutro o 7.00 zapraszam na 
plan filmowy”. Okazało się, że przed nami 
zaprzęgała się ekipa z Leszna, ale już przy ru-
szaniu złamali dyszel. 3 zaprzęg robili kaska-
derzy ze Słupna, ich spokojne konie nie robiły 
problemów. Nazajutrz kręcimy wyjście wojsk 
polskich na Kijów w kwietniu 1920 roku.  
W tej scenie brało udział kilkadziesiąt wozów 
konnych, pojazdy opancerzone, czołg, 2 arma-
ty i jaszcz, pluton kawalerii oraz ponad setka 
piechociarzy. Artylerzyści byli w mundurach 
kawalerii wielkopolskiej. Warunki ciężkie, 
droga wiedzie pod górkę po kocich łbach, 
żar leje się z nieba, co chwilę trzeba się za-
trzymywać, a armata jest ciężka, waży ponad  
2 tony. Po kilku powtórkach (dublach) konie 
w wozach zaczynają się buntować. Centralnie 
przed kamerą w odkrytym samochodzie stoi 
Naczelny Wódz J. Piłsudski (D. Olbrychski)  
z płk B. Wieniawą Długoszowskim (B. Lin-
da). Magia sceny – kieruję pierwszą parą, 
jestem jednym z kilkuset na planie, a czułem 
jakby Naczelnik wysyłał mnie osobiście bym 
szedł walczyć o dopiero odzyskaną wolność.

W przerwie idziemy na obiad. Dla sta-

tystów przygotowany jest kocioł z krupni-
kiem, lecz elita wojska (kawaleria) nie bę-
dzie jadła z szarą masą (piechotą), dlatego 
kieruję moich kolegów do cateringu, gdzie 
konsumuje ekipa filmowa i aktorzy. Dzię-
ki temu widzimy obok Jerzego Hoffmana 
(byłem zaskoczony, że mistrz tak dobrze 
wygląda mimo słusznego wieku i może tyle 
zjeść), D. Olbrychskiego (jestem ciekaw 
efektów jego gry bo śp. J. Zakrzeński wyso-
ko postawił poprzeczkę ), B. Lindę i B. Szy-
ca (na ekranie wydają się o wiele wyżsi).

Później znów kilka dubli, konie mają 
dosyć, niektóre się podbiły i zaczynają 
odmawiać współpracy. Kończymy około 
17.00 jesteśmy w szoku gdy mówią nam, 
że po około 8 godzinach pracy, w filmie 
będzie to nie więcej jak 2 minuty. Bardzo 
sympatycznie jest gdy po zakończeniu 
rozlegają się brawa ekipy filmowej w po-
dzięce za nasze zaangażowanie.

10 lipca jedziemy do Muzeum Wsi Lu-
belskiej gdzie kręcą odwrót wojsk polskich 
po ofensywie Armii Czerwonej. Umunduro-
wano nas na Błękitną Armię Hallera. Tym ra-
zem nie było pięknie, brudzono nas na czar-
no (kurz), żółto (glina) i czerwono (krew), 
niektórzy mieli porozrywane mundury. Na 
wąskim mostku rozlatuje się wóz, kolum-
na staje, rozlegają się kłótnie, złorzeczenia  
i przekleństwa, wokół leżą manekiny za-
bitych ludzi i koni, wala się oporządzenie. 
Piechurzy wyrzucają wóz do rzeki, ruszamy 
dalej. Reżyser krzyczy przez megafon: „Ma-
cie być zmęczeni, kiwać się w siodłach, nie 
wolno się śmiać i patrzeć w kamerę”. Przy-
trzymali nas na słońcu kilka godzin, podej-
rzewam, że po to byśmy wyglądali bardziej 
realistycznie. Po kolejnym dublu nagle rozle-
gają się brawa, już wiemy koniec zdjęć.

W sierpniu dostajemy propozycję wystą-
pienia w serialu „1920. Biało – czerwone”. 
Tematyka ta sama, wojna polsko – bolsze-
wicka. Jedziemy na dwa dni w 7 koni, tym 
razem jako kawaleria bolszewicka. Kręcimy 
przy starym drewnianym moście nad Pilicą 
koło Białobrzeg. Zaczynamy od umunduro-
wania i charakteryzacji, starsi niegoleni od 
kilku dni wyglądają nieźle, gołowąsy (mło-
dzież) muszą mazać się na czarno. Gramy  
z ośmiokonną ekipą kaskaderów.

Pierwsza scena galop oddziału przed ka-
merą, szyk trójkowy, prośba reżysera „ma 
być równo jak na musztrze, kaskaderzy  
z przodu, Garbatka z tyłu robić tło”. Kilka 
dubli, zauważyłem, że kamera zawsze jest  
w innym miejscu. Okazało się, po to by ła-
twiej było zwielokrotnić wielkość oddziału.

Następna scena „Atak na most” kręcona 

już z aktorami, dowódcą (Eryk Lubos) i ko-
misarzem ludowym (Michał Żurawski). Eryk 
nie jeździ konno, dlatego dali mu najspokoj-
niejszego rumaka, dodatkowo 2 ludzi w kucki 
trzyma go za wodze. Most się pali, jest pod 
ostrzałem, a komisarz z komandirem kłócą się 
iść naprzód czy wziąć rzekę wpław.

Kolejna scena, na miejscu dowódcy sie-
dzi kaskader, sygnał do odwrotu i wpadamy 
do rzeki galopem. E. Lubos czeka na brze-
gu w momencie gdy dubler spada z konia 
dobiega, przewraca się po chwili wybiega 
z wody, a oddział wycofuje się. Po 2 po-
wtórkach konie kaskaderów zaczynają się 
wyłamywać, nie chcą wskakiwać do wody, 
filmowcy proszą byśmy jechali z przodu bo 
nasze się nie boją. Oczywiście wpadamy do 
rzeki cwałem robiąc wielkie fontanny.

W przerwie mogliśmy porozmawiać  
z aktorami, którzy wbrew pierwszemu wra-
żeniu nie zadzierali nosa, dyskutowaliśmy 
przeważnie o historii. Eryka nauczyliśmy 
okrzyku kozackiego, on wołał „Swołocz” 
a my darliśmy się z wyciem „uuu”. Jeden  
z kaskaderów pokazywał nam kładzenie ko-
nia, zsiadł, poprosił rumaka i o dziwo udało 
się, wierzchowiec po chwili wstał i jeździec 
wsiadł. No to nasz Błażej Orzechowski 
(„Kucyk”) podjechał galopem, przewrócił 
konia w biegu, posiedział na nim chwilkę  
i odjechał. Opiekun kaskaderów chciał tego 
rumaka kupić lub dać dwa w zamian, lecz 
„Kucyk” się nie zgodził mówiąc słowami 
H. Sienkiewicza: „To tak jakbym przyjacie-
la przedawał.” Do następnej sceny potrzeba 
było 2 konie, grały już tylko nasze.

Kilka dni później w Ponurzycy k/Osie-
cka występowaliśmy jako oddział polskiej 
kawalerii, który galopem w trójkach wymija 
maszerującą piechotę i znika w lesie. Oczy-
wiście kilka dubli (kamera zawsze w innym 
miejscu) a do następnej sceny mamy 8 go-
dzin przerwy gdyż będą kręcone o zmroku. 
Był to biwak wojsk polskich przy starej leś-
niczówce. Przy ognisku ks. Skorupka modli 
się z młodymi ochotnikami, na stole przy 
domu z ich dowódcą ustalam strategię na 
następny dzień. W międzyczasie przechodzi 
obok warta, ułani z końmi i kamera. Kilka 
powtórek i jesteśmy wolni. Wracamy do 
domu po północy, kilka godzin snu, a sko-
ro świt wyjazd na rekonstrukcję Powstania 
Styczniowego 1863 r. w Kowali k /Radomia, 
a stamtąd do Komorowa za Zamościem na 
tygodniowy plan filmowy „Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r.”.

Poniedziałek 23.08 dzień organizacyjny, 
przegląd umundurowania, konsultanci do 

Dokończenie na str. 15

Wydarzenia
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spraw historycznych częściowo zaakcepto-
wali nasze, większość nam wypożyczono, 
kazano zdejmować zegarki i ostrogi.

Wtorek wyjazd na plan odległy o 10 km, 
który znajdował się w historycznym miejscu 
gdzie polska kawaleria rozgromiła Konarmię 
Budionnego. Maszerująca kolumna licząca 
około 260 koni w szyku trójkowym długa na 
kilometr robiła niesamowite wrażenie. Po raz 
pierwszy udało się zebrać tylu konnych re-
konstruktorów. Wszyscy byli bolszewikami, 
czego tam nie było, trudno znaleźć dwóch 
jednakowo umundurowanych: komisarze, 
atamani, budionnowcy, kozacy różnej maści, 
rozchełstani, brudni, niekarni, wzbudzający 
strach i odrazę. Okrzyk „Swołocz” królował. 
Kręciliśmy atak i odwrót oczywiście cwałem, 
bo musi być dynamicznie. Wyjątkowo cias-
no, moment wyhamowania i odwrotu dosyć 
karkołomny, konie głupieją w tej masie, pono-
szą, ściągają się jeden przez drugiego. Nagle 
przed nami droga na ukos, bardzo wysoka na 
pół metra, kilku jeźdźców spada, na szczęście 
nie zostali stratowani. Przy 4 dublu podpalają 
zabudowania, przy których mamy zawrócić. 
Chałupa była sucha i mocno podlana ropą, pa-
liła się szybko, dlatego musieliśmy robić jeden 
atak za drugim bez chwili odpoczynku. Konie 
miały dosyć, skończyło się na 3 powtórkach.

Środa podział ról, połowa jeźdźców musi 
się umyć i ogolić gdyż będą kawalerią pol-
ską. 22 Pułk Ułanów zostaje po stronie agre-
sora. Kręcimy marsz konnicy bolszewickiej 
na Warszawę. Jadę w pierwszym szeregu  
z flachą bimbru w ręku, inni dostają chleb, 
pęto kiełbasy lub żeberko, palący – papiero-
sy, lecz każą urywać ustniki. Po obiedzie za-
czynamy współpracę z taczankami (rosyjskie 
wozy i bryczki, na których montowano CKM 
zaprzęgane w 2,3,lub 4 konie). Atakujemy 
wzdłuż drogi, po której jedzie quad z kamerą, 
która stała na środku na wielkim wysięgni-
ku. Strażacy podpalają przygotowaną słomę. 
Musimy się zatrzymać, taczanki wykręcają 

i rozpoczynają ostrzał, 
niektóre konie w za-
przęgu „stają dęba”. Po 
chwili sygnał do uciecz-
ki, dym i pył wciska się  
w oczy, konie w taczan-
kach ponoszą, jedna się 
rozpada, oglądam się za 
siebie i poganiam ko-
nia, żeby któryś zaprzęg 
mnie nie rozjechał. 
Mimo kilku powtórek 
odbyło się bez strat  
w koniach i ludziach.

Czwartek wspólne sceny z kawalerią 
polską. Kontrast jest wielki: „swołocz” za-
rośnięta, brudna i pokrwawiona, a jazda pol-
ska w nowiutkich mundurach, wypucowani  
i lśniący jak na defiladzie.

Mamy zaszarżować, zatrzymać się, 
ostrzelać z koni i uciekać. Komicznie to 
wyglądało gdy wypadliśmy ile sił w kopy-
tach z pola walki, a polska kawaleria wje-
chała zebranym galopem, dostojnie, lecz 
po „bolszewi” został tylko pył.

Po obiedzie kręcimy starcia ławą na bia-
łą broń tzw. czesankę. P. Biernacki ustawia 
szyki: szwoleżerowie z lancami, „swołocz” 
z szablami, każdy w odległości 3 metrów 
wjeżdża w swój „tunel”, najpierw stępem, 
później kłusem, a w momencie minięcia się 
stukamy szablą w lance. Później jazda polska 
oddaje lance i dobywa szabli. Teraz już ga-
lopujemy, ciemno, pełne zadymienie, nagle 
koń jeźdźca obok przestraszył się płonącej 
słomy i skoczył przed mojego. Przemknęła 
mi myśl, że rozjadę go przed samą kamerą, 
na szczęście ominąłem go w ostatniej chwi-
li. Niektóre pojedynki wyglądały groźnie, 
dlatego zamieniamy szable na drewniane. 
Jeszcze jeden najazd i niespodziewanie do-
wiadujemy się, że to już koniec. Z jednej 
strony radość bo jesteśmy bardzo zmęczeni, 
a jednocześnie żal tej wspaniałej atmosfery 

jaka stworzył Mistrz Je-
rzy Hoffman. Dzięko-
wał nam serdecznie, 
przyznał, że został mile 
zaskoczony umiejęt-
nościami amatorów.

Piątek odpoczynek, 
przygotowania do II 
Manewrów Ochot-
niczej Kawalerii.  
W sobotę rano wzy-
wają mnie do sztabu. 
Manewry są odwołane, 
a naszą ekipę wyty-
powano do zrobienia 
szermierczych poje-

dynków w małej grupie znających się ludzi 
i koni. Wielkie wyróżnienie, ale odpowie-
dzialność jeszcze większa.

Walczymy 5 na 5, dowodzę polską kawa-
lerią (wielkie było zdziwienie gospodarzy,  
u których kwaterowaliśmy, przez poprzednie 
dni twierdzili, że mam wygląd kozackiego 
oficera, a gdy się ogoliłem i ubrałem w mun-
dur ułana zaniemówili). Robiliśmy starcia  
i szermierkę ławą, upadki, kamerzysta nie-
jednokrotnie wskakiwał między konie i wal-
czących jeźdźców. Na sygnał podjeżdżałem 
do 2 kamery i robiłem przed nią cięcia z góry 
i dołu, później pchnięcia, po mnie robił to 
samo W. Oleszkiewicz dowódca kozaków. 
Wszystko przy pełnym zadymieniu, mo-
mentami biliśmy się na wyczucie.

W niedzielę uczestniczyliśmy w obcho-
dach 90. rocznicy bitwy pod Komorowem, 
potem w rekonstrukcji, w czasie której ekipa 
J. Hoffmana kręciła wybrane sceny. Komicz-
ne było gdy w pewnym momencie w tle wal-
czących pojawił się traktor.

We wrześniu i październiku jeszcze 
kilkakrotnie odwiedziliśmy plan „1920. 
Biało-czerwone” występując po stronie 
polskiej i rosyjskiej.

Dzięki moim wąsom dublowałem Ceza-
rego Bakę w filmie – J. Piłsudskiego, cho-
dziłem po leśnej drodze i obserwowałem jak 
żołnierze uzbrajają i ładują pociąg pancerny.

Ten rok był dla nas bardzo udany i pe-
łen wrażeń, tym ważniejszy, że obchodzi-
liśmy 90 lecie powstania 22 Pułku Uła-
nów Podkarpackich.

„Bitwa Warszawska 1920” J. Hoffmana 
pierwszy polski film w technice trójwymia-
rowej (3D) wejdzie do kin we wrześniu 
2011 r., a serial „1920. Biało-czerwone”  
13 odcinków w telewizji publicznej od mar-
ca przyszłego roku, pilotowy odcinek obej-
rzymy 11 listopada 2010 roku. 

P.S. Niespodziewanie przed emisją „pi-
lota” dowiedziałem się, że serial ma nowy 
tytuł „1920 Wojna i miłość”, która ma za-
chęcić do oglądania kobiety.

Paweł KibiL

22 Pułk ułanów na Planie filmowym
Dokończenie ze str 14

Wydarzenia
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67. rocznica Pacyfikacji janikowa
7 listopada w Janikowie odbyły się 

uroczystości rocznicowe upamiętniają-
ce zamordowanych podczas pacyfikacji  
3 listopada 1943 r. 16 mieszkańców Ja-
nikowa. Obchody 67. rocznicy pacyfi-
kacji rozpoczęły się uroczystą mszą św. 
w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe 
w Janikowie. Podczas mszy zgromadzo-
ne poczty sztandarowe oraz delegacje 
kombatanckie i stowarzyszeń oraz władz 
lokalnych i uczestników powitał ks. pro-
boszcz Jerzy Dąbrowski. Program słow-
no-muzyczny zaprezentowała schola 
przyparafialna, która również pięknym 
gestem obdarowała wszystkich komba-
tantów i gości kwiatami róży.

Po mszy, spod kościoła pod pomnik 
w centrum Janikowa przemaszerował 
orszak z delegacjami prowadzony przez 
rekonstruktorów z Kozienickiego Stowa-
rzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 
oraz Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kozienicach pod batutą kapelmi-
strza Zygmunta Juśkiewicza. Pod pomni-
kiem uroczystości poprowadził Krzysztof 
Zając – pracownik Wydziału Promocji  
i Kultury Starostwa Powiatowego w Ko-
zienicach i prezes KSRH. Modlitwę za za-
mordowanych przez Niemców i poległych  
w obozach koncentracyjnych mieszkań-
ców sołectwa Janików poprowadził ksiądz 
proboszcz, a okolicznościowe przemó-

wienia wygłosili: 
Jan Pawlik – pre-
zes kozienickiego 
oddziału Stowa-
rzyszenia Polskich 
K o m b a t a n t ó w  
w Kraju Federacja 
Światowa, Czesław 
Czechyra – poseł 
na sejm RP, Wło-
dzimierz Kowalski 
– sołtys Janikowa, 
który odczytu-
jąc wspomnienia 
świadka, przypo-
mniał wydarzenia 
i zamordowanych 
przed 67. laty, Ja-
nusz Stąpór – Starosta Kozienicki oraz 
Henryk Wiśnicz – prezes Związku Więź-
niów Politycznych Okresu Stalinowskiego 
oddział w Radomiu. Po przemówieniach 
poszczególne delegacje złożyły kwiaty  
i wieńce pod pomnikiem. Po oficjalnych 
uroczystościach odbyło się spotkanie  
z kombatantami w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Janikowie. 

Organizatorami uroczystości byli: 
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 
w Kraju Federacja Światowa oddział  
w Kozienicach, Kozienickie Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznych, Gmina 

Kozienice i Starostwo Powiatowe w Ko-
zienicach. Obchody zostały zrealizowane 
dzięki dotacji przyznanej przez Gminę 
Kozienice w ramach otwartego konkursu 
ofert: Organizacja i udział w obchodach, 
uroczystościach i przedsięwzięciach rocz-
nicowych związanych z tradycjami walk 
o niepodległość i suwerenność Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Organizatorzy serdecznie dziękują za 
pomoc finansową, organizacyjną i rze-
czową wszystkim, którzy włączyli się  
w przygotowanie obchodów. 

KRzySzTof zaJąc

KWESTA NA RZECZ RATOWANIA ZABYTKOWYCH POMNIKÓW 
NA KOZIENICKIM CMENTARZU

W dniach 31 października i 1 listo-
pada w godzinach 9.00-15.00 na kozie-
nickim cmentarzu parafialnym prowa-
dzona była kwesta na rzecz renowacji 
zabytkowych pomników nagrobnych. 
Organizatorem akcji jest Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Kozienickiej, zaś 
partnerami i uczestnikami: Kozienickie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznych, Klub Młodzieżowego Wolon-
tariatu Skrzydła działający przy Domu 
Kultury w Kozienicach oraz kozienickie 
harcerstwo i przedstawiciele lokalnych 
władz i samorządu. 

Nawiązująca do kwesty na warszaw-
skich Powązkach akcja, w Kozienicach 
przeprowadzona była po raz trzeci  
z kolei. Za datki uzbierane podczas 
dotychczasowych kwest, udało się od-
restaurować pomniki usytuowane przy 
głównej alei cmentarza. Pomniki które 
wpisują się w charakterystyczny rzut 
alejki: tragicznie zmarłego 12-letniego 
chłopczyka Marjana Makowskiego oraz 
dwie monumentalne kolumny polskich 
żołnierzy z 25 smoleńskiego pułku 
piechoty, który w XIX w. stacjonował  
w Kozienicach.

Tegoroczna kwesta przebiegała  
w niespotykanie dobrych – jak na po-
czątek listopada – warunkach pogodo-
wych. Wysoka temperatura oraz świe-

cące słońce zachęcały do odwiedzin  
i spacerów po kozienickiej nekro-
polii, wpłynęły również na hojność 
wszystkich tych, którzy wrzucali datki 
do puszek zbierających. Zapewne na 
ofiarność i sukces tegorocznej kwest 
wpłynęły również widoczne efekty sta-
rań organizatorów w materii renowacji 
zaniedbanych pomników. Ostatecznie 
przewidywania organizatorów i uczest-
ników kwesty sprawdziły się. Ogółem 
w tym roku zebrano przez dwa dni 
sumę 11 120 zł dzięki hojności i ofiar-
ności Kozieniczan oraz wszystkich 
tych, którzy wsparli kwestę odnowione 
zostaną kolejne piękne okazy małej ar-
chitektury na naszym cmentarzu.

Organizatorzy akcji, na łamach „Biu-
letynu Nasz Powiat” składają serdeczne 
podziękowania wszystkim tym, którzy 
włączyli się do kwesty, którzy wsparli 
organizacyjnie akcję oraz wszystkich dar-
czyńców za składane kwoty i ciepłe słowa 
poparcia. 

KRzySzTof zaJąc
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V EUROPEJSK IE LETNIE IGRZYSK A OLIMPIAD SPECJALNYCH  
WARSZAWA 2010

Igrzyska odbyły się w dniach 18 – 24 
września 2010 roku, a udział w nich wzięli 
przedstawiciele 56 Programów Narodo-
wych Olimpiad Specjalnych z całej Eu-
ropy. W sumie ponad 1500 sportowców, 
którym towarzyszyło 600 trenerów. Nad 
sprawnym przebiegiem zawodów czuwało 
200 sędziów, 250 lekarzy i przedstawicie-
li środowiska medycznego, a także ponad 
100 działaczy Komitetu Organizacyjnego 
Igrzysk. Sportowe zmagania specjalnych 
olimpijczyków odbyły się w obiektach 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
Akademii Wychowania Fizycznego, COS 
Torwar, Rodzinnego Centrum Rozrywki 
Hulakula, Ursynowskiego Centrum Spor-
tu i Rekreacji – Hala Arena, Bemowskiego 
Ośrodka Piłki Nożnej i AM Tenis.

Mottem każdego olimpijczyka spe-
cjalnego są słowa przysięgi olimpijskiej 
wypowiadane w trakcie ceremonii otwar-
cia zawodów sportowych:

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie 
będę mógł zwyciężyć, niech będę dziel-
ny w swym wysiłku.”

Olimpiady Specjalne zostały stworzone 
w przekonaniu, że osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną, potrafią przy odpo-
wiedniej zachęcie i instrukcji trenować, 
cieszyć się i czerpać korzyści z uczestni-
ctwa w sportach indywidualnych i zespo-
łowych dostosowanych, jeśli to niezbędne, 
do ich potrzeb i możliwości.

Celem Olimpiad Specjalnych jest wspo-
maganie rozwoju osób z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną poprzez zapewnienie im 
udziału w treningach i współzawodnictwie 
sportowym. Naszym równie ważnym celem 
jest zwiększenie świadomości społecznej 
poprzez szerzenie wiedzy na temat możli-
wości osób z tą formą niepełnosprawności.

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapew-
nienie całorocznego cyklu treningów i za-
wodów sportowych w różnych dyscyplinach 
olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Sport wpływa 
pozytywnie na rozwój sprawności fizycznej, 
daje sposobność demonstrowania odwagi, do-
świadczania radości i dumy z własnych osiąg-
nięć, pokazywania swych talentów i umiejęt-
ności, daje szansę na nowe przyjaźnie oraz 
możliwość pełniejszego włączenia się w osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w życie 
społeczności lokalnej. 24 września wspania-
łą Ceremonią zamknięcia na warszawskim 
Torwarze zakończyły się Europejskie Letnie 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2010. 

1500 zawodników z 56 krajów rywalizo-
wało w dziewięciu dyscyplinach: bowlingu, 
lekkoatletyce, jeździe szybkiej na wrotkach, 

koszykówce, 
7 -osobowej 
piłce nożnej 
kobiet, bad-
mintonie, te-
nisie ziemnym 
i stołowym 
oraz trójboju 
siłowym. Do 
zdobycia było 
900 medali. 
Ponad 170 zo-
stało w Polsce. 
Jak wyjaśnił 
trener repre-
zentacji kraju 
w badmintonie 
Przemysław 
Przybylski, w Olimpiadach Specjalnych 
nie prowadzi się zbiorczej klasyfikacji 
medalowej, bo taka forma rywalizacji nie 
jest istotą startu w zawodach sportowców  
z niepełnosprawnością intelektualną. „Każ-
da ekipa na swój użytek może, ale nie musi 
zliczać wywalczonych medali” – wyjaśnił. 
Przy dźwiękach utworu „We are the Cham-
pions” uroczyście zgaszono olimpijski 
ogień, a flagę Special Olympics przeka-
zano na ręce reprezentacji Belgii, która za 
cztery lata przygotowuje kolejne europej-
skie Igrzyska. Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego ELIOS 2010 Zbigniew 
Niemczycki podziękował wszystkim, któ-
rzy byli zaangażowani w przygotowanie tej 
wspaniałej imprezy. Sala zgotowała gorącą 
owację Bogusławowi Gałązce, dyrektorowi 
Komitetu Organizacyjnego, w podzięce za 
świetnie przygotowane Igrzyska. Na twa-
rzach wszystkich sportowców malowało się 
zmęczenie, szczęście i cień żalu, że Igrzy-
ska się kończą, a następne dopiero za cztery 
lata. „Dziękuję Polsko, dziękuję Warszawo, 
czekamy na was za cztery lata w Belgii!” 
– wykrzyczał Eddy Beckers.

„I co nam teraz zostało? – zapytał pro-
wadzący ceremonię red. Michał Olszański. 
– Nie muszę tego zapowiadać, bo wy do-
skonale wiecie, a więc ... Jeżyku do boju”. 
Jeżyk został wykreowany przez znanego 
rysownika, przyjaciela Olimpiad Spe-
cjalnych, Edwarda Lutczyna. Oryginalny 
projekt maskotki – Jeżyk z jabłuszkiem 
– powstał w roku 1993, a w następnych 
latach dochodziły kolejne symbolizujące 
dyscypliny sportowe uprawiane przez za-
wodników z upośledzeniem umysłowym. 
Łańcuch mimów-Jeżyków przekazywał 
sobie sygnał zgaszenia znicza, który na po-
czątku września został zapalony od Ognia 
Nadziei, płonącego stale w bizantyjskim 

kościele w greckim mieście Aleksandro-
polis. W hali zrobiło się ciemno, pulsowa-
ło tylko 56 świateł symbolizujących udział 
tylu narodowych reprezentacji. Wcześniej 
Anna Komorowska wyraziła radość, że 
impreza została tak dobrze zorganizowana 
w stolicy Polski i była kolejnym krokiem 
w przezwyciężaniu uprzedzeń do osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. Czło-
nek międzynarodowego komitetu Olim-
piad Specjalnych Andriej Pawłow pod-
kreślił, że wszystko było zorganizowane 
na najwyższym poziomie. Rosjanin kilka-
krotnie użył słowa „excellent”, a wystąpie-
nie zakończył słowami: „Dziękuję pięk-
na Warszawo” i zaprosił sportowców do 
Aten, gdzie w przyszłym roku odbędą się 
Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych. 
Ruch Olimpiad Specjalnych objął swoim 
zasięgiem 180 państw i ponad trzy milio-
ny sportowców oraz drugie tyle trenerów, 
działaczy i wolontariuszy. W Polsce jest 
ok. miliona osób z upośledzeniem umy-
słowym. Ja miałam to szczęście, że byłam  
w grupie trenerów, którzy uczestniczyli 
wraz ze swoimi zawodnikami w Igrzy-
skach. Na bieżąco mogliśmy obserwować 
zmagania zawodników oraz uczestniczyć 
w imprezach towarzyszących. W repre-
zentacji województwa mazowieckiego 
byli zawodnicy ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Opactwie 
Andrzej Wójcik i Magda Koniarczyk. An-
drzej startował w jeździe szybkiej na rol-
kach, gdzie zajął I m w biegu na 500 m  
i II m w biegach na 1000 m oraz w sztafecie  
2 x 200 m. Magda zajęła V m w badmin-
tonie. Mam nadzieję, że to nie ostatnie me-
dale na igrzyskach zdobyte przez naszych 
sportowców. Impreza ta pozostanie dla nas 
trenerów i naszych zawodników miłym 
wspomnieniem.

maRia goLa

andrzej wójcik, magda Koniarczyk i trener maria gola
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Mistrzostwa Powiatu KozienicKiego w szachach  
i tenisie stołowym

W dniach 5 i 6 listopada na terenie Ogro-
du Jordanowskiego w Kozienicach odbyły 
się IV Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego 
w szachach oraz tenisie stołowym. Celem 
tych zawodów była popularyzacja szachów 
i tenisa stołowego w środowisku lokalnym 
oraz propagowanie zdrowego spędzania cza-
su wolnego wśród młodzieży i dorosłych. 

W pierwszym dniu zawodów w rozgryw-
kach szachowych, za kolebkę których uzna-
wane są Indie, wzięło udział 24 zawodników 
z Kozienic. Sędzią był Henryk Motyka, 
doświadczony szachista, wieloletni instruk-
tor tej dyscypliny. Zawodnicy zmagali się  
w 4 kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły 
gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne oraz 
open kobiety i mężczyźni. Wśród najmłod-
szych najlepsi okazali się Emilia Babula oraz 
Karol Sitkowski, w kategorii gimnazjów 
zwycięstwo odniósł Hubert Lecyk, w szko-
łach ponadgimnazjalnych Aleksandra Słyk  
i Adrian Prasek, a w kategorii open Jadwiga 
Wójcik i Jacek Murawski.

W drugim dniu odbył się turniej w te-
nisie stołowym, w którym udział wzięło 
33 zawodników z powiatu kozienickiego. 

Byli to zawodnicy amatorzy z Kozienic, 
Garbatki-Letnisko, Brzózy, Sewerynowa, 
Lipy, Stanisławic, Głuśca oraz miejscowości 
Kosny. Zmagali się oni ze sobą w czterech 
kategoriach: gra pojedyncza kobiet, gra po-
jedyncza mężczyzn oraz po raz pierwszy  
w powiecie kozienickim gra podwójna ko-
biet i gra podwójna mężczyzn. Wśród kobiet 
w grze indywidualnej I miejsce zajęła Daria 
Baran z PG Głowaczów, II Karolina Kłos  
z PG Głowaczów, a III Magdalena Bado-
wicz z PSP Bobrowniki. W deblu I miejsce 
Agnieszka Pawlik PSP Stanisławice i Milena 
Korzeń PG 1 Kozienice, II Daria Baran i Ka-
rolina Kłos PG Głowaczów, III Małgorzata 
Mazur i Daria Gordat PG Sieciechów. Nato-
miast wśród mężczyzn w grze pojedynczej 
I miejsce Jarosław Kozłowski Kozienice, II 
miejsce Sebastian Stankiewicz Kozienice, III 
miejsce Mariusz Kuryłek Kozienice. W deblu 
mężczyzn I miejsce Piotr Górka PG Głowa-
czów i Norbert Zielony Kozienice, II miejsce 
Jarosław Kozłowski i Grzegorz Gołębiowski 
Kozienice, III miejsce Wojciech Stankiewicz 
Molendy i Sebastian Stankiewicz Kozieni-
ce. Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki 

wręczał zwycięzcom puchary, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Kozienicach, które wraz 
z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej „Ogród 
Jordanowski” było organizatorem tegorocz-
nych mistrzostw.

aLeKSanDRa PaJDa

klub seniora „relaks”
Klub Seniora „Relaks” działa od 4 lat 

przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozie-
nicach. Głównym celem działalności jest 
promocja Kozienic i powiatu kozienickiego 
w Polsce i za granicą. Przewodniczącą klu-
bu oraz instruktorem muzycznym zespołów 
i solistów jest Mirosława Wójcicka.

Seniorzy koncertowali między inny-
mi: w Ciechocinku, Świnoujściu, Kryni-
cy Zdrój, Kraśniku, Radomiu, Warszawie, 
Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu i wielu in-
nych miejscowościach  Śpiewali także dla 
gości z Węgier i Niemiec. 

Kozieniccy seniorzy to laureaci wielu 
festiwali ogólnopolskich i przeglądów na 
terenie naszego kraju. Czołowe miejsca 

zajmują zarówno w kategorii zespół jak  
i w kategorii solista. 

W dniach 5-6 października 2010 r.  
w Poznaniu odbywał się IV Festiwal 
Twórczości Trzeciej Młodości. W tym fe-
stiwalu wzięli udział także przedstawicie-
le kozienickich seniorów, zespół wokalny 
„Relaks” oraz solistka Mirosława Wójci-
cka. Komisją oceniającą i nagradzającą 
wykonawców była publiczność. Program 
jaki wykonali seniorzy „Relaksu” bardzo 
się podobał publiczności, która gromkimi 
brawami zmusiła zespół i solistkę do bi-
sów. Ze względu na koncert w Radomiu 
w dniu 6 października nie mogli pozostać 
do końca festiwalu w Poznaniu.

Tego dnia na 
scenie Resur-
sy Obywatelskiej  
w Radomiu wy-
stąpili z koncertem 
„Biesiady muzycz-
nej” dla seniorów 
miasta Radomia  
z okazji „Dnia Se-
niora 

W dniu 21 paź-
dziernika 2010 r.  
w Poznaniu odbył 
się koncert galowy, 
w którym repre-

zentantka Kozienic zaśpiewała wielokrot-
nie bisując. Poza drobnymi upominkami 
otrzymała pamiątkowy dyplom ulubieńca 
publiczności.

W dniu 28 października 2010 r seniorzy 
„Relaksu” byli gośćmi Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych „Śpie-
wający Seniorzy” w Bogatyńskim Ośrodku 
Kultury w Bogatyni. W festiwalu wzięły 
udział zespoły i soliści z Polski oraz z Nie-
miec. W czasie obrad jury zespół „Relaks” 
oraz soliści zabawiali publiczność w ponad 
godzinnym koncercie, podczas którego 
uczestnicy festiwalu wspaniale się bawili. 
Były tańce, także śpiew publiczności na sto-
jąco – zespół musiał bisować. Najciekaw-
szym zdarzeniem było wejście pewnego 
uczestnika festiwalu na scenę podczas śpie-
wu zespołu, który ku ogromnemu zasko-
czeniu, ucałował ręce solistce Mirosławie 
Wójcickiej, uścisnął dłoń soliście Zbignie-
wowi Janowskiemu i nisko ukłonił się przed 
całym zespołem. To był piękny i przyjazny 
gest, który wzbudził wśród członków ze-
społu duże emocje, a reakcja publiczności: 
śpiew, taniec, gromkie oklaski, kołysanie 
się, bisy, sprawiły nam ogromną radość. 
Byliśmy bardzo ciepło przyjęci i ugoszcze-
ni przez organizatorów festiwalu. 

miRoSława wóJcicKa

Wydarzenia
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja
Powoli zbliża się koniec roku 2010. Z jednej strony czas ten jest okresem intensywnego wykonywania wszelkich zadań jakie 

muszą zostać „zamknięte” w roku bieżącym, a z drugiej strony jest to czas pierwszych podsumowań. Dotyczy to wszelkich obsza-
rów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach a co za tym idzie także projektu ”Wspierajmy bezrobotnych”. Projekt 
ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 (Poddziałanie 6.1.3 ). 

Projekt jest skierowany do osób bez-
robotnych zamieszkujących powiat ko-
zienicki, a uczestnicy projektu muszą 
spełniać określone wymogi „Ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku”, aby mogli korzystać z poszcze-
gólnych form wsparcia. Wszystkie te 
aspekty są każdorazowo analizowane 
przez pracowników PUP odpowiedzial-
nych za realizację poszczególnych form 
aktywnych.

Bardzo ważnym aspektem wdraża-
nia wszystkich projektów współfinan-
sowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego jest zapewnienie realizacji 
zasady „równości szans”. Projekt nie 
może więc dyskryminować osób bez-
robotnych ze względu na jakiekolwiek 
kryterium.

W roku 2010 wartość wsparcia wynosi  
2 961 625,92 zł (w kwocie tej dofinan-
sowanie stanowi 85 %). W ramach tych 
środków są organizowane następujące 
formy wsparcia: 

• Staże – dla 299 osób (119 osób kon-
tynuowało staże z roku 2009)

• Szkolenia indywidualne – dla 43 
osób

• Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej – dla 40 
osób.

Według stanu na pierwszą połowę 
października 2010r. udało się zrealizo-
wać niemal wszystkie zakładane formy 
aktywne. Posiadamy jeszcze środki 
na założenie własnej firmy. Dlatego 
też Powiatowy Urząd Pracy w Kozie-
nicach zaprasza bezrobotne kobiety 
i bezrobotnych mężczyzn do udzia-
łu w projekcie „Wspierajmy bez-
robotnych”. Osoby zainteresowane 
założeniem własnej firmy związane  
z tym informacje uzyskają w pokoju  
nr 8, tel. 48 614 66 99 wew. 34.

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 pok nr 10 a także pod numerem tel. 048 614 66 81. 

Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Kozienicach
arkadiusz nowakowski

Informacje
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Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.
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w Kozienicach

Wybrane Wydarzenia

Promocja albumu „Twórcy powiatu kozienickiego” Koncert jazzowy andrzeja Jagodzińskiego

wysokie Koło, koncert z cyklu „mazowsze w Koronie” iii Powiatowy Plener malarstwa i Rzeźby

mapa powiatu kozienickiego przed Starostwem Powiatowym iV mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w tenisie stołowym


