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Dokończenie na str. 2

Rozmowa z Euzebiuszem Strzelczykiem, wójtem 
Gminy Grabów nad Pilicą.

Co zostało zrobione w gminie od ostatnich wyborów sa-
morządowych, jakie plany i inwestycje zrealizowano?

W okresie od ostatnich wyborów samorządowych w Gminie 
Grabów nad Pilicą, zarówno Rada Gminy jak i ja jako Wójt Gmi-
ny wraz z pracownikami Urzędu Gminy dołożyliśmy wiele starań, 
aby wykonać jak najwięcej zadań inwestycyjnych, koniecznych dla 
rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Zauwa-
żyć należy, że Gmina Grabów n/Pilicą jest najmniejszą i najmniej 
zamożną gminą Powiatu Kozienickiego, a co za tym idzie również 
środki finansowe, którymi dysponujemy są skromne, szczególnie  
w stosunku do występujących potrzeb gminy. Jednakże pomimo takiej 
sytuacji w okresie od wyborów samorządowych zrealizowano wiele 
zadań i inwestycji. Wymienię tylko te najważniejsze: wykonano sieć 
kanalizacyjną w Wyborowie, zmodernizowano stację wodociągową 
w Grabowie nad Pilicą poprzez zamontowanie dodatkowego zbior-
nika, położono nawierzchnię asfaltową na drodze we wsi Brzozówka 
na długości 1 km, wykonano ujęcie wody we wsi Kępa Niemojew-
ska, zakupiono samochód strażacki dla OSP Augustów, utwardzono 
drogę na odcinku 800 m na ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą, zaku-
piono koparkę typu „KAMATSU” na potrzeby własne Gminy, zaku-
piono działkę pod budowę remizy strażackiej w Grabowskiej Woli, 
uruchomiono i wyposażono gabinet stomatologiczny, utwardzono 
drogi gminne tłuczniem na odcinku o długości 3 km, wybudowano 
boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą 
i rozpoczęto budowę drugiego boiska wielofunkcyjnego, zakupiono 
równiarkę do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Obecnie trwa budowa kanalizacji we wsi Augustów. Jest to 
jedna z największych miejscowości w naszej gminie. Będzie pod-
łączona „łącznikiem kanalizacyjnym” do istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Grabowie nad Pilicą, którą udało nam się wybudować 
5 lat temu.

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk

WYSTAWA W BIBLIOTECE
7 września br. w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice od-

było się otwarcie wystawy pt. „Pamiętajmy”.

Wystawa tematycznie nawiązuje do okresu II wojny świa-
towej i lat okupacji na terenie powiatu kozienickiego. Organi-
zatorzy zgromadzili i zaprezentowali wiele bardzo ciekawych 
eksponatów związanych z historycznymi wydarzeniami.  
W celu usystematyzowania ekspozycji, pamiątki podzielono 
na 5 sekcji tematycznych: życie codzienne, poczta, obozy, 
szkolnictwo oraz wojsko. W poszczególnych działach obej-
rzeć można m.in.: ówczesne banknoty (tzw. młynarki), do-
wody osobiste (kenkarty), kartki, koperty i znaczki pocztowe, 
listy kozieniczan z niemieckich obozów pracy i koncentracyj-
nych, świadectwa szkolne z kozienickich szkół, obwieszcze-
nia okupacyjne. Widowiskowy jest dział dotyczący militariów 
– polskich oraz niemieckich. Wszyscy zwiedzający poznać 
mogą umundurowanie i wyposażenie żołnierzy walczących 
ze sobą w 1939 r., m.in. elementy broni, amunicję, medale, 
odznaczenia, hełmy, maski p-gaz i wiele innych. Wystawę 

Mirosław Wasita przy kolekcji udostępnionej na wystawę
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Dokończenie ze str. 1

Proszę powiedzieć, jakie są plany na 
najbliższy rok i lata następne?

Największym zadaniem jest dokończe-
nie budowy sieci wodociągowej i rozbu-
dowa sieci kanalizacyjnej do wszystkich 
miejscowości gminy. Związane jest to  
z charakterem rolniczym tego terenu oraz 
lokalizacją wielu działek rekreacyjno-let-
niskowych na naszym terenie.

Drugim pilnym i stale kontynuowanym 
zadaniem jest utwardzenie wszystkich dróg 
dojazdowych do terenów zabudowanych. Sta-
ramy się dysponując ograniczonymi środkami 
wykonać jak największą ilość utwardzonych 
dróg i dobrze nam to wychodzi, gdyż podcho-
dzimy do tego po „gospodarsku”.

W 2008 chcemy wybudować stację 
uzdatniania wody we wsi Kępa Niemojew-
ska, wykonać sieć kanalizacyjną we wsi Au-
gustów i rurociąg tłoczny o łącznej długości 
około 12 km; przebudować drogę gminną 
Broncin – Tomczyn; zakupić równiarkę do 
bieżącego utrzymania dróg gminnych; zaku-
pić samochód typu BUS do przewozu ucz-
niów dla Zespołu Szkół w Grabowie n/ Pilicą 
oraz samochód asenizacyjny do szamba.

W latach następnych planujemy pro-
wadzić dalszą rozbudowę infrastruktury 
na terenie gminy, poprzez budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, utwar-
dzenie dróg gminnych tam, gdzie jeszcze 
nie zostały one wykonane dotychczas.
Które z zadań inwestycyjnych są naj-
ważniejsze i na jaką dziedzinę stawia 
się w gminie największy nacisk?

Jak już wyżej powiedziałem celami 
głównymi są: dokończenie wodociągo-
wania, budowa sieci kanalizacyjnej oraz 
budowa utwardzonych dróg do wszyst-
kich miejscowości na terenie gminy. 

Powyższe wiąże się nieodłącznie  
z ochroną środowiska naturalnego na terenie 
gminy, a trzeba powiedzieć, że jest ono czę-
sto dziewicze, nieskażone wpływami cywi-
lizacji. Prowadzi to do burzliwego rozwoju 
na naszym terenie rekreacji i wypoczynku. 
Systematycznie rośnie ilość działek rekre-
acyjnych, a jest ich już tu zlokalizowanych 
grubo ponad tysiąc. Wielki wpływ na to ma 
znaczne zalesienie gminy oraz bliskość rzeki 

GMINY POWIATU KOZIENICKIEGO
Pilicy. Jesienią na grzyby wychodzą nie tylko 
mieszkańcy naszej gminy czy gmin sąsied-
nich, jak Warka, ale pociągami przyjeżdżają 
mieszkańcy nieodległej Warszawy.

Chciałbym się pochwalić, że w niedale-
kiej przeszłości, bo w 2004 r., gmina nasza 
otrzymała wyróżnienie „Mazowiecki Lider 
Ekologii” w kategorii gmin i miast. Był to 
wielki nasz sukces, szczerze zapracowany.

Pomimo proekologicznych predyspo-
zycji gminy, na sercu leży nam aktywne 
promowania lokalnych przedsięwzięć 
gospodarczych, gdyż one również mogą 
przyczynić się do poprawy warunków 
życia mieszkańców, a samej gminie przy-
sporzyć dochodów.

Kolejną dziedziną, na którą kładzio-
ny jest bardzo duży nacisk, jest rozwój 
oświaty. Szczególnie wiele uwagi po-
święcamy rozbudowie bazy oświatowej, 
gdyż to ma szansę przełożyć się na lepsze 
osiągnięcia naszej młodzieży, co będzie 
pożyteczne dla całej gminy. 
W jakim stopniu gmina korzysta ze 
środków unijnych, jakie są plany  
w tym zakresie?

Gmina Grabów n/Pilicą obecnie nie 
korzystała ze środków unijnych. Jednak-
że stale śledzimy możliwości skorzystania  
z tych środków, prowadzimy systematycz-
ne szkolenia pracowników w tym zakresie 
i jesteśmy przygotowani na okoliczności 
do skorzystania z tych środków w każdej 
chwili, oczywiście na rozsądnych warun-
kach, korzystnych dla nas, przy zachowaniu 
właściwego rachunku ekonomicznego. Są-
dzimy, że środki te mogłyby przyspieszyć 
rozbudowę szlaków komunikacyjnych na 
naszym terenie oraz dokończenie budowy 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Gmina stale korzysta z środków sa-
morządu wojewódzkiego i powiatowego 
na ochronę środowiska i budowę dróg. 
Pozyskaliśmy w ostatnich latach znaczne 
środki na wyposażenia naszych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

W zakresie pozyskiwania środków unij-
nych, z uwagi na zawiłe i skomplikowane 
procedury, dla nas całkowicie nowe, widzie-
libyśmy również pomoc ze strony samorządu 

powiatowego czy wojewódzkiego, a szcze-
gólnie w zakresie występowania z inicjaty-
wami dotyczącymi inwestycji przekraczają-
cych teren czy możliwości jednej gminy.
Jak według Pana powinna wyglądać 
współpraca gminy z innymi samorzą-
dami gminnymi oraz samorządem po-
wiatowym?

O tych problemach wspomniałem już 
wyżej. Uważam, że współpraca powin-
na dotyczyć rozwiązywania problemów 
występujących na terenach bezpośrednio 
graniczących z sąsiednimi gminami oraz 
problemów o większym zasięgu, dotyczą-
cym większej ilości gmin, jak np. zagospo-
darowanie odpadów, ochrona środowiska  
w szerszym zakresie. Dla samorządu powia-
towego widziałbym rolę inicjującą podejmo-
wanie działań, gdzie potrzebna jest współ-
praca większej ilości gmin i dotyczy terenu 
kilku gmin czy też całego powiatu. Starostwo 
w takich działaniach mogłoby pełnić rolę ini-
cjującą, kierowniczą i nadzorującą.

Jakie są podejmowane działania pro-
mujące gminę?

Promocja Gminy jest to zadanie stałe  
i ważne. W dobie gospodarki rynkowej jest 
ono koniecznym dla rozwoju gminy. W ra-
mach swoich zadań realizowanych szczegól-
nie na zewnątrz mamy promocję gminy stale 
na uwadze. Promujemy gminę poprzez swój 
udział w różnych przedsięwzięciach, informo-
wanie o jej możliwościach, walorach i warun-
kach inwestowania. Uważam, że jesteśmy na 
początku drogi w tym zakresie i należy poło-
żyć większy nacisk na realizację działań pro-
mocyjnych. Wiele tu mamy do nauczenia się. 
Tu również oczekiwałbym pomocy Starostwa 
Powiatowego, na tym polu działania.

Z konkretnych działań, które są czy 
zostały realizowane przez gminę mogę 
wymienić np. wydawanie dodatku  
w Echu Dnia. Corocznie gmina wraz  
z innymi gminami jest współorganizato-
rem dożynek powiatowych. Gmina była 
fundatorem pomnika - nagrobka ku czci 
mieszkańców Gminy Grabów nad Pilicą 

Oczyszczalnia ścieków w Grabowie 

Nowa droga gminna

Boisko szkolne

Informacje 
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bestialsko zamordowanych 19 maja 1943 
roku przez okupantów hitlerowskich i po-
chowanych w mogile we wsi Czerwonka 
oraz innych miejscowościach na tere-
nie gminy oraz obelisku w Dziecinowie 
ku czci poległych mieszkańców gminy  
w trakcie bombardowań hitlerowskich czy 
pomnika przed budynkiem Urzędu Gminy 
w Grabowie n/Pilicą ku czci lotników po-
ległych w czasie II wojny światowej.

Uroczystości patriotyczne, które mia-
ły i mają corocznie miejsce w tych miej-
scach pamięci traktuję również, jako pro-
mocję gminy.
Co Pana zdaniem przyczyniłoby się do 
większego zainteresowania turystów 
gminą Grabów nad Pilicą?

Do większego zainteresowania tury-
stów gminą Grabów nad Pilicą przyczyni-
łoby się na pewno dokończenie inwesty-
cji infrastrukturalnych, o których wyżej 
mówiłem, a prowadzących do dbałości  
o ochronę środowiska i poprawę wa-
runków bytowych. Niezbędna byłaby 
również budowa odpowiedniej bazy tu-
rystycznej i agroturystycznej, promocja 
puszczy kozienickiej. Tu inwestorzy mają 
pełne poparcie władz Gminy i zachęcam 
do takich inwestycji.
Jakie imprezy kulturalne odbywają się  
w gminie, które z nich są najważniejsze?

Jeśli chodzi o imprezy kulturalne, któ-
re odbywają się w gminie to związane są 
one z aktualnie przypadającymi rocznica-
mi wydarzeń historycznych, które mia-
ły i mają corocznie miejsce na naszym 
terenie. Corocznie obchodzimy także 
Święto Strażaka. W czerwcu odbyło się 
uroczyste przekazanie sztandaru OSP Au-
gustów przy udziale władz powiatowych  
i Urzędu Marszałkowskiego w Warsza-
wie, zakończone zabawą taneczną dla 
mieszkańców.

W tym roku przypadło również 80 le-
cie istnienia OSP w Grabowie nad Pilicą  
i w związku z tym w dniu 6 lipca odby-
ło się uroczyste przekazanie sztandaru tej 
jednostce. Mieszkańcy gminy licznie przy-
byli na tę uroczystość i zabawę taneczną.

Chciałbym zauważyć, że jest tu miej-
sce szczególnie dla inicjatyw społecznych 
mieszkańców gminy, bo to oni tu żyją, 
pracują i tu powinni się uczyć i bawić. Ta-
kie inicjatywy władze gminy, z Wójtem 
na czele, poprą zdecydowanie, w miarę 
oczywiście swoich możliwości.

Z wójtem Euzebiuszem Strzelczykiem 
rozmawiała Danuta Delekta

GMINY POWIATU 
KOZIENICKIEGO

c.d.ze str.2 

WYSTAWA  
W BIBLIOTECE

c.d.ze str.1 

uświetnia wiele fotografii przedstawia-
jących różne aspekty okupacyjnego ży-
cia codziennego, zniszczenia wojenne  
i wojenną rzeczywistość w powiecie 
kozienickim. 

Organizatorzy mówią, że przygoto-
wania do wystawy trwały kilka miesięcy 
i pomimo początkowych trudności udało 
się stworzyć naprawdę atrakcyjną wysta-
wę złożoną z rekwizytów pochodzących 
ze zbiorów prywatnych. Mając to na uwa-
dze Dyrekcja oraz Pracownicy biblioteki 
już dziś zachęcają wszystkich posiada-
czy podobnych pamiątek do współpracy 
i eksponowania ich podczas wystawy  
z okazji 60-tej rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej we wrześniu 2009 r.

Wystawę zorganizowaną we współ-
pracy z Muzeum Regionalnym w Ko-
zienicach oglądać można do 15 paź-
dziernika 2008 r. w czytelni Biblioteki 
Publicznej Gminy Kozienice im. Francisz-
ka Siarczyńskiego ul. Kochanowskiego 22  
w godzinach pracy biblioteki (poniedzia-
łek – piątek 10 – 18, sobota 10 – 14).

KrZySZtOf Zając

KONKURS „MOJA MAŁA OJCZYZNA 
W INTERNECIE”

Biblioteka Publiczna Gminy Ko-
zienice im. F. Siarczyńskiego pełniąca 
funkcję biblioteki powiatowej i Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Kozieni-
ckiej organizują II edycję konkursu 
„Moja mała Ojczyzna w internecie” 
dla uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych w powiecie ko-
zienickim.

Celem konkursu jest popularyza-
cja walorów turystycznych Ziemi Ko-
zienickiej, krzewienie wśród dzieci  
i młodzieży znajomości historii regionu, 
upowszechnianie informacji na temat re-
gionu w internecie oraz aktywizacja spo-
łeczności lokalnych.
Zasady konkursu:
– uczestnicy konkursu wykonują pracę 

na jeden z podanych poniżej tematów, 
z uwzględnieniem punktu – ważna 
uwaga!,

– praca może mieć dwie formy:
• pisemną, należy wówczas przedsta-

wić pracę oraz jej wersję elektro-
niczną np. zapis na dyskietce, pły-
cie CD, itp.

• multimedialną, w postaci prezenta-
cji do zamieszczenia na stronie in-
ternetowej,

– prace można pisać indywidualnie lub  
w 2 – 3 osobowych zespołach,

– ocena prac nastąpi w dwóch katego-
riach:

gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne,

– najlepsze prace zostaną nagrodzone  
i opublikowane w internecie lub pe-
riodyku Ziemia Kozienicka.

Tematyka konkursu:
a. Historia mojej miejscowości.
b. Walory krajoznawcze ziemi kozienickiej 

(o zasięgu powiatu kozienickiego).
c. Zabytki- świadkowie przeszłości.
d. Szlakiem gminnych kapliczek przy-

drożnych.
e. „Synowie i Córki Tej Ziemi”– znani  

i mniej znani.
f. Tradycje, zwyczaje, legendy regionu.
Ważna uwaga!
Z uwagi na aspekt poznawczy prac 
konkursowych zależy nam, aby nie 
podejmować tematów opracowanych 
w poprzednich edycjach konkursu 
oraz nie powielać tematów w obecnej 
edycji, dlatego prosimy o zgłoszenie 
telefoniczne, a po akceptacji organi-
zatora pisemne, wybranego tematu. 
Formularz zgłoszenia w załączeniu 
do regulaminu.
Osoba do kontaktu: Elżbieta Stąpór; 

stapor@biblioteka–kozienice.net.pl; 
(048) 611 00 42

Wyciąg z protokółu konkursu  
w 2007 r. uwzględniający opracowane  
w ubiegłym roku tematy dostępny jest na 
stronie Biblioteki: w dziale ”Moja mała 
Ojczyzna”.

Prace należy składać do dnia 30 li-
stopada 2008 r. w Bibliotece Publicznej 
Gminy Kozienice, ul. Jana Kochanow-
skiego 22, w zaklejonych, oznaczonych 
godłem kopertach. Wyniki zostaną ogło-
szone do dnia 20 grudnia br. na stronach 
internetowych Biblioteki. Podsumowa-
nie konkursu i w ręczenie nagród nastą-
pi w bibliotece w Kozienicach w stycz-
niu 2009 roku.

Organizatorzy przewidują przyznanie 
dla uczestników konkursu nagród rzeczo-
wych o łącznej wartości 2000 zł, oraz dla 
opiekunów merytorycznych nagród rze-
czowych o łącznej wartości 1000 zł. 

Regulamin konkursu oraz karta 
zgłoszenia dostępne na www.bibliote-
ka-kozienice.net.pl

Informacje 
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AbOlICJA pOdATKOWA dlA OSób pRACUJąCYCh ZA gRANICą
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ko-

zienicach informuje, że w dniu 6 sierp-
nia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia  
25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiąza-
niach dla podatników uzyskujących nie-
które przychody poza terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej (Dz.U. Nr 143, poz. 894). 
Kto może skorzystać z ustawy? 
Z rozwiązań za lata 2002 – 2007 mogą 
skorzystać podatnicy:
– którzy przynajmniej w jednym roku po-

datkowym w okresie od 2002 do 2007 
roku uzyskiwali przychody z pracy za 
granicą, do których miała zastosowanie 
metoda proporcjonalnego odliczenia, 

– i w roku podatkowym, w którym uzyskali 
te przychody podlegali nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. 
podlegali obowiązkowi podatkowemu od 
całości swoich dochodów (przychodów) 
bez względu na miejsce położenia źródeł 
przychodów. 

Ustawa ma zastosowanie wyłącznie do 
przychodów z pracy za granicą, tj.
– przychodów ze stosunku pracy, lub/i
– przychodów z działalności wykonywa-

nej osobiście, lub/i
– przychodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej, opodatkowanych podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych 
według skali podatkowej, 19% stawki 
podatku lub ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych, lub/i

– przychodów z praw majątkowych w za-
kresie praw autorskich i praw pokrew-
nych w rozumieniu odrębnych przepisów, 
z wykonywanej poza terytorium Polski 
działalności artystycznej, literackiej, na-
ukowej, oświatowej i publicystycznej,  
z wyjątkiem dochodów (przychodów) 

uzyskanych z tytułu korzystania z tych 
praw lub rozporządzania nimi.

Wniosek PIT-AZ
Podstawowym warunkiem skorzystania  

z rozwiązań przyjętych w ustawie za lata 2002 
– 2007 jest złożenie wniosku o umorzenie za-
ległości podatkowej oraz zwrot podatku do-
chodowego (odrębnie za każdy rok podatko-
wy). W zależności od charakteru wniosku, na 
druku PIT-AZ należy zaznaczyć, że jest to:

Wniosek o umorzenie zaległości po-
datkowej, który należy złożyć w przypad-
ku, gdy podatnik:
– nie złożył zeznania podatkowego za rok 

objęty wnioskiem, 
– złożył zeznanie podatkowe za rok objęty 

wnioskiem, ale nie zapłacił podatku na-
leżnego,

– złożył zeznanie podatkowe za rok obję-
ty wnioskiem, ale nie wykazał (w całości 
lub w części) uzyskanych przychodów  
z pracy za granicą. 

lub
Wniosek o zwrot podatku dochodowego, 
który należy złożyć w przypadku, gdy 
podatnik złożył zeznanie podatkowe za 
rok objęty wnioskiem, wykazał w nim 
uzyskane przychody z pracy za granicą  
i zapłacił należny podatek.
lub
Wniosek o umorzenie zaległości podat-
kowej i o zwrot podatku, który należy 
złożyć w przypadku, gdy podatnik złożył 
zeznanie podatkowe za rok objęty wnio-
skiem, wykazał w nim uzyskane przycho-
dy z pracy za granicą i zapłacił należny 
podatek w niepełnej wysokości.
We wniosku należy podać w szczególności:
– rok podatkowy, którego dotyczy wniosek,
– dane identyfikacyjne podatnika,

– dane identyfikacyjne małżonka, jeżeli mał-
żonkowie złożyli wspólne zeznanie podat-
kowe za rok, którego dotyczy wniosek,

– wysokość uzyskanych za granicą przy-
chodów z pracy,

– wysokość kosztów uzyskania przychodów, 
określonych zgodnie z przepisami ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, obowiązujących w roku podatko-
wym za który składany jest wniosek,

– wysokość zapłaconego za granicą po-
datku dochodowego,

– wysokość innych przychodów uzyska-
nych za granicą i zapłaconego podatku.

załącznik AZ-O
Do wniosku należy dołączyć oświadcze-

nie na druku AZ-O złożone pod rygorem od-
powiedzialności karnej za składanie fałszy-
wych zeznań, potwierdzające wysokość:
– uzyskanych przychodów z pracy za 

granicą, 
– zapłaconego za granicą podatku (jeżeli po-

datnik był obowiązany do jego zapłaty).
Wniosek należy złożyć w terminie:
– do 6 października 2008 r. (tj. 2 miesięcy 

od dnia wejścia w życie ustawy) – w przy-
padku gdy wniosek dotyczy roku 2002; 

– do 6 lutego 2009 r. (tj. 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy) – w pozo-
stałych przypadkach.

Wnioski można składać w Urzędzie 
Skarbowym w Kozienicach: sala Nr 48 
stanowisko 7 lub w pok. Nr 30 

Informacja telefoniczna: (0-48) 614-
28-87, (0-48) 611-22-59 wew. 301 

Wzory wniosków dostępne są w Urzę-
dzie Skarbowym w Kozienicach oraz  
w wersji elektronicznej www.is.waw.pl/
uskozienice lub www.mf.gov.pl =>podatki

„FESTYN INTEGRACYJNY ENERGETYKÓW”
W sobotę 6 września w Kozienicach od-

był się „Festyn Integracyjny Energetyków” 
połączony z „Pożegnaniem Lata”. Już od 
wielu lat elektrownia organizuje festyn, pod-
czas którego świętują pracownicy branży 
energetycznej i mieszkańcy powiatu. Tym 

razem okazja była szczególna, bowiem właś-
nie w tym roku obchodzona jest 40 rocznica 
rozpoczęcia budowy tego przedsiębiorstwa. 

Do południa nad jeziorem i na basenie 
rozgrywane były zawody wędkarskie i pły-
wackie, natomiast część artystyczna odbyła 

się po oficjalnym rozpoczęciu festy-
nu, którego dokonali Krzysztof Zbo-
rowski prezes Zarządu Elektrowni 
„Kozienice” S.A., i Czesław Kol-
termann przedstawiciel Grupy Ka-
pitałowej ENEA S.A oraz Czesław 
Czechyra poseł RP, Janusz Stapór 
Starosta Kozienicki i Tomasz Śmie-
tanka Burmistrz Gminy Kozienice.

Stoiska firmowe były tłum-
nie oblegane przez dzieci, które 
brały udział w loterii oraz z nie-
cierpliwością czekały na różne 
gadżety promocyjne, jak czapki, 

długopisy, parasolki czy ekologiczne tor-
by. Swoje dzieła prezentowali twórcy lu-
dowi, a ofertę edukacyjną szkoły ponad-
gimnazjalne z powiatu kozienickiego.

Ogromną popularnością cieszyło się 
wesołe miasteczko, do którego stale usta-
wiały się długie kolejki. Dużo chętnych 
znalazły też strzelnica i stragany z zabaw-
kami i balonami.

Na rozgrzewkę zagrał rockowy zespół 
Cover Band. Muzycy ze Starachowic za-
prezentowali publiczności znane polskie  
i zagraniczne przeboje z lat 60 i 70-tych. 
Tuż po nich na scenie wystąpiły na prze-
mian kabarety Masztalscy i Koń Polski. 
Jako suport przed gwiazdą wieczoru, zagrał 
zespół „The Postman” z piosenkami Beatle-
sów. Swoje najnowsze i te starsze przeboje 
zaśpiewał Andrzej „Piasek” Piaseczny. 

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * �

pOWIAT KOZIENICKI NA pOdSTAWIE dANYCh 
AdMINISTRACYJNYCh Z 1827 ROKU

Genezy powstania nowożytnego powiatu kozienickiego należy 
upatrywać w podziale administracyjnym Księstwa Warszawskie-
go, które według wzorów francuskich podzielono na departamenty  
i powiaty. Na czele departamentów stali mianowani przez króla 
prefekci, natomiast powiatami zarządzali podprefekci odpowie-
dzialni przed ministrem spraw wewnętrznych. W 1807 roku Księ-
stwo liczyło 6 departamentów i 60 powiatów. Po przyłączeniu  
w 1809 r. części ziem polskich zaboru austriackiego ilość departa-
mentów zwiększono do 10, a powiatów do 100. Wśród nowopo-
wstałych powiatów znalazł się powiat kozienicki. 

Pomimo jego krótkotrwałego funkcjonowania wytyczone granice 
zostały uwzględnione przy nowym podziale administracyjnym, jaki 
nastąpił po utworzeniu Królestwa Polskiego w 1815 r. Jego twórcy  
w miejsce departamentów wprowadzili osiem województw, które 
podzielono na 39 obwodów, a te z kolei na powiaty. Powiaty w nie-
zmienionym kształcie terytorialnym utrzymane zostały dla celów wy-
borczych sejmików powiatowych dla szlachty i sądowych dla funkcjo-
nujących w nich sądów pokoju. Podział taki utrzymał się do 1837 r.

W podziale administracyjnym Królestwa powiat kozienicki wcho-
dził w skład obwodu radomskiego, który z kolei był jedną z jednostek 
terytorialnych województwa sandomierskiego ze stolicą w Radomiu. 
Możemy natomiast określić przebieg granic. Naturalnymi granicami 
na wschodzie i północy były rzeki Wisła i Pilica. Na zachodzie jego 
granice stanowiły zewnętrzne granice parafii: Głowaczów, Jedlnia  
z Jastrzębią, Sucha i Zwoleń, a od południa Tczów, Kazanów i Jano-
wiec nad Wisłą. Jak łatwo zauważyć jego ówczesny obszar był znacznie 
większy od obecnego zajmując nie tylko tereny dzisiejszego powiatu, 
ale i terytorium zwoleńskiego oraz części radomskiego i puławskiego.

Niebawem po utworzeniu Królestwa Kongresowego przystąpiono 
do spisów miejscowości, ludności i ilości domów oraz  określenia ich 
statusu własnościowego i przynależności do administracji rządowej  
i kościelnej. Wykonanie tego zadania powierzono Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych i Policji. Poza urzędnikami rządowymi w pra-
cach uczestniczyli również wójtowie gmin, którymi od 1818 r. byli 
właściciele ziemscy i na nich spoczywał obowiązek bieżącej ewidencji 
ludności zamieszkującej podległy im teren. Przyjmuje się, że spisy zo-
stały dokonane w 1819 r., ale ich zbiorcze dane, zawarte w oficjalnym 
dokumencie,   zostały opublikowano w Warszawie w1827 r.

Możemy ustalić, że na terenie powiatu znajdowało się 213 miej-
scowości zamieszkałych przez 49 548 osób, z czego 38 130 zamiesz-
kiwało w 202 wsiach, a 11 418 stanowiło ludność miejską 11 miast.  
Z powyższych danych wynika, że 77% ludności żyło na wsi, co świad-
czy o typowo rolniczym charakterze ówczesnego powiatu. Naszą tezę 
potwierdza brak większych ośrodków miejskich, których charakter 
wskazywałyby na produkcje przemysłową rozwijaną na większą ska-
lę. Do największych z nich należały rządowe Kozienice liczące 2094 
mieszkańców i 249 domów oraz Zwoleń z 2050 osobami i 218 doma-
mi. Powyżej jednego tysiąca liczył jeszcze Ryczywół. W omawianym 
okresie funkcjonowały obok siebie w bezpośrednim sąsiedztwie dwa 
prywatne miasta: Gniewoszów i Granica. Pierwsze z nich liczyło 882 
mieszkańców i 95 domów, a drugie odpowiednio 995 i 92. Łącznie, 
więc ta lokalna aglomeracja liczyła 1877 mieszkańców, a zabudowę 
stanowiło 187 domów. Występowanie takiej formy osadniczej przy 
główny szlaku komunikacyjnym i handlowym biegnącym z Kozienic 
do Puław warte jest dokładniejszych badań szczególnie przez history-
ków zajmujących się problematyką naszego regionu.

Liczebność pozostałych miast wahała się od 490 do 900 osób. 
Miasta te miały charakter rolniczy. Najmniejszymi miastami w po-
wiecie były: Głowaczów, Sieciechów i Kazanów. Pod względem 
liczby mieszkańców dorównywały im, a czasem przewyższały 

większe wsie, takie jak: Jedlnia, Brzóza, Stanisławice, Nowa Wieś, 
Garbatka, Wola Klasztorna, czy Bartodzieje. Dużych wsi liczących 
ponad 300 osób było w powiecie 20, co stanowiło zaledwie 10% 
ogólnej liczby osadnictwa wiejskiego. Najwięcej z nich, bo 133, 
należało do prywatnych właścicieli. Wsi o statusie rządowym było 
51, natomiast 18 stanowiło własność duchowną. W tym miejscu 
należy wyjaśnić, że miejscowości duchowne w całości należały do 
opactwa benedyktynów sieciechowskich. Po jego kasacie w 1819r. 
przeszły w zarząd Deputacji Zniesionych Instytucji Duchownych 
podległej Rządowej Komisji Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego. Były, więc de facto w posiadaniu rządu, jednak 
ze względu na gromadzenie uzyskiwanych z nich dochodów na 
specjalnie utworzonym Funduszu Ogólno Religijnym, który miał 
wspierać duchowieństwo katolickie, oznaczone zostały w dalszym 
ciągu jako własność duchowna. 

l.p. miasto Liczba 
mieszkańców

Liczba 
domów własność

1 Kozienice 2094 243 rządowa
2 Zwoleń 2050 218 rządowa
3 Ryczywół 1080 120 rządowa
4 Granica 995 92 prywatna
5 Magnuszew 968 89 prywatna
6 Gniewoszów 882 95 prywatna
7 Janowiec 861 129 prywatna
8 Tczów 769 124 rządowa
9 Kazanów 647 83 prywatna
10 Sieciechów 582 180 duchowna
11 Głowaczów 490 64 rządowa

Miejscowości znajdujące się w powiecie przynależały admi-
nistracyjne do 26 parafii, z czego 20 z nich miało swoje siedziby 
w jego granicach, a sześć poza nimi. Do kościołów parafii leżą-
cych na lewym brzegu Wisły( Stężyca, Pawłowice, Kazimierz) 
lub na południu (Chotcza, Wielgie) przyłączono mieszkańców 
12 miejscowości. Największą liczbę miejscowości posiada-
ła parafia Głowaczów (21) i Magnuszew (20), ale nie miało to 
znaczącego wpływu na liczbę parafian, ponieważ wynosiła ona 
w pierwszej 2458, a w drugiej 3046. Najbardziej liczebną była 
parafia sieciechowska wykazująca 8868 wiernych z 16 miejsco-
wości. Do najmniejszych należały: parafia Kazanów obejmują-
ca swoim zasięgiem tylko dwie miejscowości i skupiająca 818 
osób oraz Gródek i Policzna składające się z trzech wsi i liczące 
odpowiednio 922 i 563 parafian.

l.p. Nazwa wsi Liczba ludności Liczba domów
1 Jedlnia 772 124
2 Nowa Wieś 722 52
3 Brzóza 677 52
4 Stanisławice 544 80
5 Bartodzieje 538 80
6 Wola Klasztorna 533 51
7 Garbatka 461 61
8 Borek 404 52
9 Sarnów 372 41
10 Mniszew 358 44

Poruszona tematyka sygnalizuje tylko niektóre problemy sta-
tystyczno-demograficzne ówczesnego powiatu. Mam nadzieję, 
że jeszcze będę miał okazję wrócić do tych zagadnień na łamach 
„Naszego Powiatu”.

KrZySZtOf StaLMacH

Historia
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Z HISTORII GMINY GNIEWOSZÓW – OCALMY OD ZAPOMNIENIA!
Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym

Winston Churchill premier Wielkiej Brytanii, 1940 rok
Chlubne karty historii regionu zapisali 

lotnicy polscy, którzy w czasie II wojny 
światowej uczestniczyli w walkach po-
wietrznych z Niemcami na różnych fron-
tach, dając dowody swojego bohaterstwa.

W bitwach powietrznych o Francję, Anglię 
i o Atlantyk brali udział lotnicy, których losy 
życia związane były z gminą Gniewoszów.

Źródła podają, że ppor. Władysław Gnyś 
ur. 24 sierpnia 1910 r. w Sarnowie, gm. Gnie-
woszów, jako pilot 121 Eskadry Myśliwskiej 
Armii Kraków, wczesnym rankiem 1 wrześ-
nia 1939 r. został niespodziewanie zaatakowa-
ny w pobliżu Olkusza przez bombowce nie-
mieckie i w czasie zaciętej walki powietrznej 
zestrzelił samolot niemiecki Ju 87.

Po klęsce wrześniowej 1939 r. pilot 
Gnyś przedostał się do Francji i walczył  
o jej wolność. Po upadku Francji wyjechał 
do Anglii i od 20 sierpnia 1940 r. wcielo-
ny został do 302 dywizjonu myśliwskie-
go. Ppor. Gnyś wyróżnił się skutecznością  
w odpieraniu ataków niemieckich na Londyn  
15 września 1940 r. Brał też udział w opera-
cji lotniczej pod Dieppe 19 sierpnia 1942 r.  
i w nalotach dywanowych na miasta nie-
mieckie. W czasie lotu zwiadowczego nad 
Sekwaną 27 sierpnia 1944 r. pilotowany 
przez Gnysia samolot z 317 dywizjonu 
został zestrzelony, a ciężko ranny kapitan 
załogi Gnyś szczęśliwie uniknął śmierci. 
Za odniesione w walkach z Niemcami suk-
cesy lotnicze pilot Władysław Gnyś został 
uhonorowany odznaczeniami wojskowymi. 
Po zakończeniu wojny Władysław Gnyś 
wyjechał z Anglii do Kanady i osiadł tam  
z rodziną. Zmarł w lutym 2000 r.

W walkach powietrznych dywizjonu 

302 i odniesionych przez ten dywizjon 
sukcesach bojowych ma swój udział pilot 
Henryk Dygała z Gniewoszowa.

Urodził się 10 czerwca 1919 r.  
w Borysku na terenie Rosji. W roku 1935 
rozpoczął pracę w Parku Lotniczym przy 
Centrum Wyszkolenia Lotnictwa Nr 1  
w Dęblinie. Wybuch wojny we wrześniu 
1939 r., zastał go na Wyższym Kursie Pilo-
tażu w Ułężu. Jako jeden z nielicznych pilo-
tów był ewakuowany na Węgry, a następnie 
do Francji. Po upadku Francji dostał się do 
Anglii. W marcu 1940 r. wysłany został 
na odświeżający kurs pilotażu w Maroku,  
a następnie na kurs specjalizacji do Nr 61. 
Jednostki Wyszkolenia Bojowego.

Od 1 grudnia 1944 r. odkomenderowa-
ny został do rozprowadzania samolotów 
brytyjskich i amerykańskich w Afryce Pół-
nocnej i Europie. Po zakończeniu wojny 
pozostał w Anglii, ukończył wyższe studia 
i pracował w elektrowni. Został odznaczo-
ny trzykrotnie Krzyżem Walecznych i Me-
dalem Lotniczym. Zmarł w lutym 2002 r.

Szczególne zasługi w bitwie o Anglię ma 
Władysław Wieraszka z Borku, gm. Gnie-
woszów. Ur. 25 maja 1919 r. w Gniewoszo-
wie kształcił się w Bydgoszczy i w Krośnie 
jako pilot myśliwski. Brał czynny udział  
w kampanii wrześniowej 1939 r. w skła-
dzie Brygady Pościgowej. 18 września był 
ewakuowany do Rumunii. Z Rumunii prze-
dostał się do Francji, a następnie do Anglii, 
gdzie otrzymał przydział do 305 dywizjonu 
bombowego. 4 maja 1942 r. zginął wraz  
z całą załogą w czasie lotu bojowego z za-
daniem bombardowania Hamburga. Pilot 
Władysław Wieraszka był trzykrotnie od-

znaczany Krzyżem 
Walecznych i Me-
dalem Lotniczym 
oraz odnotowany 
jest w Imiennym 
rejestrze zwycięstw 
pilotów polskich  
w II wojnie świato-
wej. Miejsce grobu 
tego pilota jest nie-
znane. W dywizjo-
nie 305 bombowym 
walczył też pilot 
Mieczysław Sere-
dyn ur. 10 kwietnia 
1920 r. w Kozieni-
cach. Źródła podają, 
że 29 sierpnia 1942 
r. przeżył pożar sa-
molotu, który był 

dziesięciokrotnie atakowany przez Niemców 
w czasie lotu bojowego nad Saarbrücken. Po 
ataku na Hamburg w drodze powrotnej zo-
stał zestrzelony na samolocie Wellington Nr 
Z – 1392 na terenie Holandii i 3 lutego 1943r. 
dostał się do niewoli niemieckiej. Niemcy 
najpierw przywieźli Seredyna do szpitala  
w Leeuwarden. W czasie operacji, przeprowa-

dzonej na życzenie rannego bez narkozy, nie 
udało się usunąć odłamka pocisku tkwiącego 
w ramieniu, więc pozostał tam ten odłamek 
do końca życia poszkodowanego. Następnie 
jeniec Seredyn przewieziony został do obozu 
niemieckiego na terenie Prus Wschodnich, 
gdzie przebywał do momentu kapitulacji III 
Rzeszy – maja 1945 r. Po wyzwoleniu Mie-
czysław Seredyn powrócił do bazy wojskowej  
w Anglii. W 1946 r. przybył do Polski, zało-
żył rodzinę i zamieszkał w Oleksowie, gm. 
Gniewoszów, gdzie prowadził gospodarstwo 
rolne. Zmarł 19 czerwca 1981 r. i pochowany 
został na cmentarzu w Oleksowie.

Pilot Mieczysław Seredyn odznaczony zo-
stał Orderem Virtuti Militari Nr 09600, Krzy-
żem Walecznych i Medalem Lotniczym. 

Stefan Pogoda ze Sławczyna, gm. Gnie-
woszów, ur. 29 sierpnia 1920 r., po klęsce 
wrześniowej w 1939 r. ewakuowany do Ru-
munii, skąd 22 stycznia 1940 roku przedostał 
się do Francji, a 17 lipca 1940 roku przybył do 
Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu 14 marca 
1941 r. był wcielony do 306 dywizjonu my-
śliwskiego. Ochotniczo zgłosił się do służby 
w personelu latającym. Od 9 lipca 1945 r. 
przydzielony został do 304 dywizjonu trans-
portowego. Po zakończeniu wojny osiedlił się 
w Londynie i prowadził własne przedsiębior-
stwo handlowe. Został odznaczony Medalem 
Lotniczym i 1939-45 Star i War Medalem. 

Henryk Dygała z dwoma mechanikami

Mieczysław Seredyn, pilot Dywizjonu 
305 bombowego

Dokończenie na str. 8

Historia
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Na terenie Kozienic, niedaleko centrum 
znajduje się ulica nosząca nazwę Grusz-
czyńskiej. Niewiele jednak osób poprawnie 
kojarzy patronkę tej ulicy – Stefanię, czę-
sto wskazując z wielkim przekonaniem na 
Kazimierę Gruszczyńską. Pomimo jednak 
pozoru pierwszeństwa, jaki przysługuje pa-
tronom ulic (wszak zostaje się nim dzięki 
„zasłużeniu się” w ten czy inny sposób) nar-
racja tego artykułu skupi się nie na Stefanii  
a na Kazimierze Gruszczyńskiej. To 
właśnie ona – w opinii autora – wywie-
rała wielki wpływ na jej współczesnych,  
a współcześnie budzi, dzięki swojemu ży-
ciu, ogromną inspirację do działań spadko-
bierców jej charyzmatu. 

Niedługo minie równo 160 lat od na-
rodzin Kazimiery. Urodziła się 31 grudnia 
1848 r. w Kozienicach jako drugie dzie-
cko Andrzeja i Józefy (z Chrzanowskich) 
Gruszczyńskich. Rodzina ta nosząca herb 
 i legitymująca się szlacheckimi korzeniami, 
w samym mieście była poważaną, cieszącą 
się autorytetem i dobrze znaną inteligencką 
rodziną, ojciec pracował w miejscowym są-
dzie pokoju. Rodzice od najmłodszych lat 
zwracali uwagę na staranne, nie pozbawione 
swoistego drylu wychowanie, które wpły-
nąć miało na wyjątkowe cechy charakteru  
w życiu dorosłym. Dodatkowo doświad-
czyła w młodości widoku cierpienia  
i śmierci trojga rodzeństwa: Klaudiusza, 
Izydora i Wiktoryny. W domu rodzinnym 
otoczona była duchem patriotyzmu, mi-
łością i zgodą, wpajano jej zasady religij-
ne, społeczne i domowe przekazywane  
z pokolenia na pokolenie. Od siódmego 
roku życia, pod okiem ojca w zaciszu do-
mowym zaczęła przyjmować pierwsze 
nauki szkolne. Z natury była dzieckiem 
bardzo żywym i ruchliwym, dociekli-
wym, ambitnym i poszukującym. Z tego 
okresu życia zachował się pewien prze-
kaz obrazujący determinację rodziców  
w wychowaniu i nauce córki. Otóż, kiedy 
pewnego dnia młoda Kazimiera zaczęła 
ponad naukę przekładać inne zajęcia za-
niepokojeni rodzice postanowili ukrócić 
samowolę dziecka, zamiast normalne-
go ubrania nałożyli na nią gruby worek  
i przepasali sznurem, po czym zapowiedzie-
li, że wobec niewielkiego zainteresowania 
obowiązkami będzie to jej strój powszedni. 
Ta zaskakująca metoda wychowawcza wy-
warła oczekiwane efekty. 

Mającą 10 lat Kazimierę rodzice od-
dali do nauki w Instytucie „Maryjskim”  
w Puławach, gdzie uczyła się przez  

3 lata. Była to szkoła o wysokim poziomie, 
której ukończenie dawało szansę kariery. 
Wychowankami były córki urzędników 
państwowych, wojskowych oraz zamożnej 
szlachty. W szkole panowała dobra atmo-
sfera, pewna tolerancja religii i światopo-
glądu, Kazimiera osiągała bardzo dobre 
wyniki w nauce i wzorowe w zachowaniu. 
Niestety nie dane jej było odbyć pełne-
go 6-cio letniego cyklu nauki. W 1861 r. 
na fali nastrojów patriotycznych i anty-
rosyjskich Instytut zamknięto a wycho-
wanki odesłano do domów. Przez kolejne  
3 lata Kazimiera przebywała u rodzi-
ców w rodzinnych Kozienicach, po czym  
w 1864 r. została wysłana do pensji żeń-
skiej w Skierniewicach, gdzie mieszkał 
i pracował brat ojca – Adam. W rodzinie 
stryja znalazła ona głęboką pobożność  
i patriotyzm oraz warunki do pogłębiania 
swojej duchowości. 

Po czteroletnim pobycie w Skiernie-
wicach i ukończeniu tamtejszej szkoły po-
stanowiła wrócić do Kozienic z zamiarem 
utworzenia tu pensji. W Radomiu zdała bar-
dzo dobrze wszelkie wymagane egzaminy, 
uzyskała patent nauczycielski. Spotkał ją 
jednak zawód, ponieważ zabrano jej możli-
wość otwarcia szkoły z powodu jej udziału  
w patriotycznych manifestacjach. Pokrzy-
żowało to jej plany, jednak pozostała w Ko-
zienicach, była potrzebna rodzinie. W tym 
czasie zmarł jeden z jej braci – Klaudiusz, 
matka zaś często chorowała. Kazimiera co-
raz bardziej zagłębiała się w posługę bożą, 
posługę potrzebującym, opuszczonym  
i cierpiącym; rozwijała się wewnętrznie, 
w czym pomagał jej proboszcz, dziekan 
kozienickiej parafii ks. Józef Khaun. Za-
łożycielka Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek od Cierpiących w wieku 20 lat była 
głęboko wierzącą i oddaną Bogu kobietą,  
w tym wieku złożyła w miejscowym kościele 
podczas Mszy św. śluby czystości, do których 
przygotowywała się rekolekcjami i postem. 
Warto w tym momencie wspomnieć, że było to 
usankcjonowanie złożonych 10 lat wcześniej 
prywatnych ślubów czystości. Przekonana  
o swoim powołaniu szukała możliwości 
odpowiedniego spożytkowania sił. Nie 
były to łatwe poszukiwana, obciążone 
dodatkowo rodzinnymi nieszczęściami,  
w 1870 r. zmarła matka Kazimiery. Ojciec 
sprzeciwiał się planom córki wstąpienia do 
klasztoru. Niedługo nadarzyła się okazja wy-
jazdu. W ten sposób dotarła do Zakroczymia, 
gdzie odnalazła swoje powołanie.

W Zakroczmiu przebywali wówczas 

kapucyni, zakonnicy, którzy po carskiej ka-
sacie zakonów w 1864 r. zostali internowani  
w tym mieście. Jednym z nich był bł. Ho-
norat, czyli o. Wacław Koźmiński. Wobec 
stałej inwigilacji carskiej policji i prześla-
dowania kościoła katolickiego rozpoczął 
on, za pomocą konfesjonału, organizowanie 
coraz to nowych, tajnych zgromadzeń za-
konnych. To właśnie do jego konfesjonału 
trafiła Kazimiera i za sprawą rekolekcji pro-
wadzonych pod jego opieką odczytuje swoje 
Boże powołanie – trafia do tworzącego się 
zgromadzenia bezhabitowego sióstr posłan-
niczek Serca Jezusowego. Zgromadzenie to 
miało na celu wychowanie oraz nauczanie 
dzieci i młodzieży poprzez zakładanie pla-
cówek oświatowych, nauczanie prywatne  
i indywidualne, przełożoną była Józefa 
Chudzyńska. Po pewnym okresie działania  
w Zakroczmiu siostry ze zgromadzenia prze-
noszą się do Warszawy, gdzie kontynuują 
swoje posłannictwo. W przeciągu siedmiu 
lat Kazimiera pracowała jako nauczycielka, 
od 1881 r. kierowała schroniskiem Nauczy-
cielek Inwalidek, w tym czasie nabiera do-
świadczenia.

Od 1882 r. Kazimiera Gruszczyń-
ska zostaje przełożoną warszawskiego 
„Przytuliska” – instytucji będącej tym-
czasowym schronieniem dla kobiet, któ-
re z różnych przyczyn nie mogły znaleźć 
dobrych warunków życia. Przebywające 
tam kobiety znajdowały zajęcie, pora-
dy oraz opiekę duchową. Mianowanie 
Kazimiery nie było dziełem przypadku, 
została ona skierowana do „Przytuliska” 
z misją utworzenia wśród pracownic no-
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wego zgromadzenia zakonnego. Począt-
kowo napotykała trudności ze względu 
na utajony charakter misji oraz inten-
sywną politykę rusyfikacyjną a przez to 
antykościelną. Zresztą prześladowania 
ze stron rosyjskich władz trwały niemal-
że do 1914 r. Powoli, lecz systematycz-
nie nowe zgromadzenie rozwijało dzia-
łalność charytatywną 

Od 1890 r. Kazimiera toczyła walkę  
z chorobą, lekarze stwierdzili formowanie 
się guza w jamie brzusznej, dodatkowo 
osłabiona konfliktami wewnątrz zgroma-
dzenia przełożona „Przytuliska” pisała 
„byłam bliska śmierci wskutek walk mo-
ralnych”. Mimo wszystko Kazimiera wy-
szła z tego stanu, choć już do końca swoich 
dni znosiła męki z powodu powracających 
dolegliwości – niosąc pomoc cierpiącym 
sama doświadczała cierpienia.

Jak było wspomniane siostry z two-
rzącego się zgromadzenia pracowały  
z chorymi, odrzuconymi przez los wspoma-
gając ich materialnie, jak również duchowo. 
Kazimiera uczulała, co znamienitsze rody 
warszawskie na cierpienie biednych, wpły-
wała również na dobre serce rosyjskich de-
cydentów. W ten sposób dzięki kontaktom  
z żoną oberpolicmajstra warszawskiego pa-
nią Tołstoj udało się zgromadzeniu utworzyć 
pięć przytułków noclegowych: na Solcu, 
Nowolipkach, szerokim Dunaju, na Pradze  
i przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Ożywio-
na działalność Kazimiery Gruszczyńskiej 
doprowadziła do utworzenia zakładu wy-
chowawczego dla sierot – Izby Rzemieślni-
cze św. Antoniego w Warszawie, siostry ze 
zgromadzenia sprawowały również opiekę 
nad sierotami w Warszawskim Domu Sierot 
po robotnikach oraz nad starcami w Odessie, 
Zelcach k/Odessy, Poznaniu. W Lublinie 
Siostry Franciszkanki Od Cierpiących utwo-
rzyły dom dla dziewcząt zagrożonych mo-
ralnie, w Warszawie zaś dodatkowo od 1885 
r. pomagały ubogim matkom i ich dzieciom 
w zakładzie „Maternite” przy ulicy Hożej 
76 oraz prowadziły zakład dla nieuleczalnie 
chorych tzw. „Królikarnię”. Poza tym Siostry 
podczas zaborów jak i w latach międzywo-
jennych działały w wielu szpitalach, instytu-
cjach szpitalnictwa i charytatywnych.

Matka Kazimiera Gruszczyńska zwra-
cała szczególną uwagę na odpowiedni 
poziom wykształcenia fachowego swoich 
Sióstr. Zdawała sobie doskonale spra-
wę, że zaborcze władze nie przykładają 
wagi do rozwoju szpitalnictwa, a nawet 
pewnymi poczynaniami go hamowały. 
Aby podnieść poziom profesjonalizacji 

opieki nad chorymi wysyłała siostry do 
szkół za granicę, ponieważ na ziemiach 
polskich takiej szkoły wówczas nie było 
(pierwsza szkoła pielęgniarstwa powstała  
w 1911 r. w Krakowie, kolejna w Warszawie  
w 1924 r.). Tak więc inicjatywa szkolenia 
pielęgniarstwa wychodziła od samej matki 
przełożonej. Siostry przygotowywały się 
do służby w nowicjacie oraz w licznych 
kursach które organizowała Kazimiera,  
w tym celu m.in. zgromadzenie wybudowa-
ło nowoczesny szpital tzw. „Sanatorium”  
w Warszawie.  Poza przygotowaniem czy-
sto technicznym na kursach przygotowy-
wano siostry pod kątem pomocy psycholo-
gicznej, duchowej potrzebującym.

Jednym z marzeń m. Kazimiery Grusz-
czyńskiej było utworzenie w Kozienicach 
w majątku rodzinnym klasztoru. Sposob-
ność taka nadążyła się po śmierci ojca 
Kazimiery w 1883 r., kiedy majątek prze-
szedł na rzecz Zgromadzenia jako miej-
sce wypoczynku sióstr. W czasie pobytu  
w Kozienicach siostry rozwijały działalność 
posłanniczą wspierając miejscową parafię  
i pomagając ludziom biednym i chorym.  
W 1913 r. wobec niewystarczających wa-
runków bytowych Kazimiera przystąpi-
ła do rozbudowy domu Zgromadzenia.  
W powiększonym gmachu znalazła 
się kaplica i Ambulatorium św. Józe-
fa dla potrzebujących. W czasie I woj-
ny światowej Zgromadzenie opie-
kowało się inwalidami wojennymi  
i sierotami, miało pod opieką szpital, który 
powstał w 1916 r., przy szpitalu francisz-
kanki zorganizowały przytułek dla sierot  
i dzieci bez opieki. Po wojnie na terenie 
Zgromadzenia Matka Kazimiera dalej 
rozbudowywała ośrodek w Kozienicach, 
postanowiła wybudować okazały kościół 
– materiał pozyskano m.in. z cegieł rozbi-
tej twierdzy dęblińskiej. Konsekracja świą-
tyni nastąpiła 28 września 1924 r. Rozwój 
kompleksu budynków trwał dalej. W 1927 
r. ukończono dom nowicjatu Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Ko-
zienicach, od tego czasu Kozienice stano-
wią kolebkę tego Zgromadzenia.

Założycielka Zgromadzenia zmarła w so-
botę 17 września 1927 r. o godz. 13.30 w Ko-
zienicach. Jej ciało spoczęło na warszawskich 
Powązkach, serce zaś wróciło do rodzinnych 
Kozienic i złożono je w rodzinnym grobie 
Gruszczyńskich. Trudno jest przecenić jej po-
słannictwo i dzieło. Przetrwało ono przez lata  
i znajduje dziś kontynuację tak w samych 
Kozienicach jak i w całej Polsce. 

KrZySZtOf Zając

Dokończenie ze str. 6
Z HISTORII GMINY GNIE-
WOSZÓW – OCALMY OD 

ZAPOMNIENIA!
Zmarł 7 maja 1989 r. w Bognor Regis.

W Polskich Siłach Powietrznych na 
terenie Anglii walczył por. Jerzy Bogu-
ski ur. 22 lutego 1920 r. w Gniewoszowie. 
Por. Jerzy Boguski, absolwent Korpusu 
Kadetów we Lwowie, był spokrewniony  
z Marią Skłodowską – Curie. W czasie 
kampanii wrześniowej 1939 r. przebywał 
w Toruniu w Centrum Wyszkolenia Arty-
lerii. Tam wzięty do niewoli niemieckiej, 
uciekł na postoju i przedostał się do Fran-

cji, a następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie 
został oficerem zawodowym w lotnictwie. 
Jako pilot Pierwszej Samodzielnej Bryga-
dy Spadochronowej wykonywał, między 
innymi, zadania wspierające Ruch Oporu  
w Polsce. Od 27 lipca 1944 r. oddelego-
wany został z tej formacji do dyspozycji 
Dowódcy Sił Powietrznych w Anglii. Por. 
Jerzy Boguski brał udział w ciężkich star-
ciach powietrznych z Niemcami na terenie 
Włoch. W czasie walk w dolinie Padu pi-
lotowany przez Boguskiego samolot Auster 
VNJ 950 22 marca 1945 r. został poważnie 
uszkodzony ogniem nieprzyjaciela, a por. 
Jerzy szczęśliwie uniknął śmierci. Walki  
w dolinie Padu zakończyły się zdobyciem 
Bolonii przez polskie jednostki powietrzne.

Por. Jerzy Boguski, kawaler Orderu 
Virtuti Militari Nr 11301, zginął 24 kwiet-
nia 1976 r. śmiercią tragiczną na terenie 
Anglii we własnym samolocie.

Bohaterscy piloci walk powietrznych 
w latach 1939 – 1945 o wolność Polski, 
Francji, Anglii, Włoch i Atlantyku zapew-
nili trwałe miejsce dla naszego regionu  
w tradycjach patriotyczno-historycznych 
Europy.

Cześć ich pamięci!!
StaNiSłaWa BacHaNEK

jerzy Boguski, por. pilot, absolwent 
Korpusu Kadetów we Lwowie

Dokończenie ze str. 7
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PIERWSZE DNI W PRZED-
SZKOLU – DUŻY STRES 
MAŁEGO CZŁOWIEKA

Okres przedszkolny przypada na wiek 
od 3 do 6 lat i jest etapem licznych zmian 
w funkcjonowaniu poznawczym, emo-
cjonalnym i społecznym dziecka, które 
mają doprowadzić do umożliwienia mu 
rozpoczęcia nauki w szkole.

Zmiany dotyczące wzrostu i wagi nie są 
już tak spektakularne jak w okresie wczes-
nego dzieciństwa. Najważniejsze procesy 
zachodzą w obrębie układu nerwowego. 
Układ ten u małego dziecka nie jest w peł-
ni dojrzały. Dlatego też wydaje nam sie, że 
przedszkolak reaguje zbyt szybko na nawet 
niewielkie zmiany w otoczeniu. Reakcje te 
są często bardzo zmienne, wręcz nieprze-
widywalne, a ich największe natężenie ob-
serwujemy w sytuacjach dla dziecka szcze-
gólnie trudnych. Przykładem takiej sytuacji 
jest przystosowanie się do przedszkola. 

Trzylatek przekraczając po raz pierw-
szy próg przedszkola zostawia za drzwia-
mi dotychczasowe sposoby funkcjono-
wania. W jego otoczeniu pojawiają się 
rówieśnicy oraz nowe osoby dorosłe. 
Musi niekiedy zmienić się tryb i rytm ży-

cia wyznaczany przez pory posiłków, od-
poczynku i zabawy. Staje się członkiem 
grupy dzieci, w której każdy ma podobne 
obowiązki i prawa.  Nauczycielka sprawu-
je opiekę nad wszystkimi dziećmi i żad-
ne z nich nie zajmuje centralnej pozycji  
w sytuacjach społecznych, jaką miało  
w rodzinie. Taka sytuacja budzi u malucha 
lęk i sprawia, że czuje się on zdezoriento-
wany. Trzeba jednak pamiętać o tym, że 
to właśnie momenty trudne i nowe umoż-
liwiają nam rozwój. 

By pomóc przedszkolakowi poradzić 
sobie ze stresem związanym z pierwszymi 
dniami w nowym miejscu warto wcześ-
niej zadbać o właściwe przygotowanie go 
do tego momentu:
1. Ważne by trzylatek był w miarę samo-

dzielny w zakresie takich czynności 
jak jedzenie, ubieranie się, mycie rąk  
i buzi oraz potrafił wyrazić swoje potrze-
by. Maluchy, które w słabszym stopniu 
opanowały te umiejętności czują się czę-
sto osamotnione i bezradne, co z kolei 
wpływa na brak pewności siebie. 

2. Warto zadbać o to, by budynek przed-
szkola nie był maluchowi obcy. Można 
go tam wcześniej zaprowadzić, pokazać 
nowe, kolorowe sale, w których będzie 
spędzał czas, przedstawić nauczycieli. 

3. Można opowiedzieć dziecku o tym, jak 
będzie wyglądał teraz jego dzień, stara-
jąc się jednak, by te opisy odpowiadały 
rzeczywistości.
Pierwsze dni w przedszkolu to stres 

zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. 
Jeśli dziecko nawet po 2 – 3 miesiącach 
odmawia chodzenia do przedszkola, nale-
ży się zastanowić, czy jest emocjonalnie 
i społecznie dojrzałe do tej roli. Cenną 
wskazówką może się tu okazać rozmowa 
z nauczycielem, który obserwuje zacho-
wanie malucha w grupie. Jednak w więk-
szości przypadków maluchy dość szybko 
włączają się w nowy tryb życia, a w miej-
sce porannego smutku związanego z roz-
staniem z rodzicami pojawia się radość na 
myśl o spotkaniu z rówieśnikami. 

aNNa PiELa
PSycHOLOG, LOGOPEDa

Remonty w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie kozienickim
Kolejny rok szkolny uczniowie rozpo-

częli w ładnych salach lekcyjnych, pod-
czas letniej przerwy w szkołach przepro-
wadzone zostały niezbędne remonty. 

Prace remontowe, które mają poprawić 
komfort nauki i bezpieczeństwo wychowan-
ków trwały w większości placówek oświa-
towych w całym kraju, również w szkołach 
ponadgimnazjalnych działających w powie-
cie kozienickim. Remont najwcześniej roz-
począł się w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Kozienicach. Tu, już w trakcie zimowych 
ferii odnowiona została sala gimnastyczna. 
Natomiast w czasie wakacji wyremontowa-
no dziesięć pomieszczeń wewnątrz budynku 
– sale lekcyjne i pomieszczenia użytkowe,  
a także ogrodzenie wokół szkoły. Czyszcze-
niem i malowaniem przęseł ogrodzeniowych 
w LO zajęli się więźniowie z Zakładu Karne-
go w Żytkowicach. Natomiast sale odnawia-
ła, wyłoniona z przetargu firma remontowa, 
kosztowało to 20 tysięcy zł. Środki finanso-
we na remont pochodziły z budżetu szkoły  
i Starostwa Powiatowego.

Największe nakłady finansowe, bo ponad 
330 tysięcy zł. pochłonął remont w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Let-
nisko. Tu prace rozpoczęły się na początku 

wiosny i kontynuowane były przez całe wa-
kacje. Większość z nich, jak wzmocnienie 
więźby dachowej, remont szkolnej stołówki 
i kuchni czy wymiana podłogi w głównym 
budynku szkoły zostały już zakończone, 
inne przeciągną się jeszcze do październi-
ka. W dalszym ciągu trwają prace związane  
z adaptacją pomieszczenia magazynowego 
na dwie sale dydaktyczne i świetlicę szkolną. 
Już w trakcie roku szkolnego w szkole tej, 
w pomieszczeniach, w których są betonowe 
podłogi układane są płytki gresowe, na po-
wierzchni ponad 300 m2. 

Podczas wakacji w hali warsztatowej,  
w której uczniowie garbackiej szkoły po-
nadgimnajzalnej odbywają zajęcia prak-
tyczne wymieniona została instalacja elek-
tryczna i pomalowano ściany budynku  
(800 m2), jak również zainstalowano nową 
obrabiarkę (pilarkę tarczową formatyzują-
cą). Do użytku uczniów została poza tym 
oddana nowa sala dydaktyczna, w której 
będzie się znajdować pracownia obróbki 
ręcznej. Dzięki staraniom Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach środki finanso-
we na remont szkoły w Garbatce-Letnisko 
przeznaczył Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Większość 

prac remontowych wykonali nauczyciele 
zatrudnieni w tej placówce, a także więź-
niowie z Zakładu Karnego w Żytkowicach. 
W najbliższym czasie w szkole w Garbat-
ce-Letnisko będzie jeszcze remontowane 
schronisko młodzieżowe (remont korytarza 
i sal sypialnych w internacie) i zostanie za-
instalowany monitoring.

W czasie wakacji remonty wykonywane 
były też w Zespole Szkół Nr 1 w Kozieni-
cach. Tu główny nacisk położono na remont 
szkolnego internatu, gdzie konieczna była 
wymiana podłóg. Jej koszt wyniósł około 
43 tysiące zł. Dodatkowo w budynku wy-
mieniono trzy pary drzwi i pomalowano 
pokoje, w których w trakcie roku szkolnego 
będą mieszkać uczniowie spoza Kozienic. 
W szkole odnowione zostały 3 sale lekcyj-
ne, w każdej z nich położono nowe płytki, 
jedna, sąsiadująca ze szkolną świetlicą zo-
stała wyciszona. Oprócz tego, Rada Rodzi-
ców sfinansowała zakup nowych stolików  
i krzeseł do sal dydaktycznych.

W szkołach ponadgimnazjalnych dzia-
łających w powiecie kozienickim w roku 
szkolnym 2008/2009 naukę w pierwszych 
klasach rozpoczęło około 678uczniów.

MaGDaLENa DOMaGała

Informacje
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Upowszechnianie integracji społecznej  
w powiecie kozienickim”

W dniu 1 lipca 2008r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kozienicach rozpoczęło realizację Projektu systemowego 
„Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozieni-
ckim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie ak-
tywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

W ten sposób Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozie-
nicach rozpoczyna korzystanie ze środków Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki w perspektywie finansowej 2007-2013. Projekt 
będzie realizowany w oparciu o Umowę Ramową do 31.12.2013 r. 

Wartość Projektu systemowego w roku 2008 wynosi prawie 206 
tys. złotych. W kwocie tej dofinansowanie stanowi kwotę ponad 184 
tys. złotych. W ramach tych środków 25 osób skorzysta z komplekso-
wej pomocy. Grupami docelowymi, które zostaną objęte wsparciem 
w roku 2008 są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 
które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, 
w szczególności należące do jednej z poniższych grup:
• osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi 
– 18 osób,
• osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-
wychowawcze oraz placówki, o których mowa w art. 88 ustawy 
o pomocy społecznej – 7 osób.

Kompleksowość pomocy świadczonej w ramach projek-
tu przejawia się w tym, że obejmuje ona zróżnicowane formy 
wsparcia dopasowane do potrzeb poszczególnych osób (i grup 
osób). Na pomoc tę składają się:

• Szkolenia,
• Terapia psychologiczna,
• Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
• Turnusy rehabilitacyjne,
• Usługi wspierające osoby niepełnosprawne.

aNDrZEj SPytEK
aSyStENt KOOrDyNatOra PrOjEKtu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach        tel. (048) 611 02 26
Ul. Gen. Świerczewskiego 20                                              fax. (048) 611 02 25
26 – 900 Kozienice                                                       pcpr@kozienicepowiat.pl

JUbIlEUSZ 60 – lECIA SZKOŁY dRZEWNEJ 
W gARbATCE – lETNISKU

Chyba będę wyrazicielką poglądów większości z Państwa, 
jeśli stwierdzę, że okres spędzony w szkole, to czas dla wszyst-
kich bardzo ważny. Wówczas nie tylko poszerzamy horyzonty 
myślowe, kształtujemy charaktery, uczymy się zachowań pro-
społecznych, ale też odczuwamy więź z miejscem i ludźmi, 
którzy wówczas nas otaczali. Po latach wspominamy zazwy-
czaj te najlepsze chwile spędzone w szkole, o przykrościach 
zapominamy i często idealizujemy świat zapisany w ułomnej 
pamięci, świat młodzieńczych doznań i wyrytych głęboko 
szkolnych doświadczeń.

Taką właśnie okazją do spotkań, refleksji i wspólnej zabawy 
będzie jubileusz sześćdziesięciolecia w Zespole Szkól Ponad-
gimnazjalnych w Garbatce – Letnisku, dawnej Szkole Drzew-
nej. To już przez tyle lat ta mała placówka oświatowa kształci 
ludzi, którzy często zajmują eksponowane stanowiska w zakła-
dach pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą, jak choć-
by Zbigniew Bernacik - właściciel przedsiębiorstwa produkują-
cego domy z bali, bądź wykonują zupełnie inne zawody niż ten 
wyuczony w Szkole Drzewnej. Są wśród nich: księża, prawnicy, 
nauczyciele i reprezentanci wielu różnych profesji. 

Przy takiej okazji warto wspomnieć, że historia Szkoły 
jest bogata, obfitująca w różne zawirowania i zmiany profilów 
kształcenia oraz podległości urzędowej. Początki były bardzo 
trudne. Placówka powołana została 9 października 1948 roku.  

Nauka w niej odbywała się w prywatnych domach. Dopiero  
w czerwcu 1949 roku Kuratorium Oświaty w Kielcach przydzieli-
ło szkole dwa baraki, przeznaczone do rozbiórki, w celu przenie-
sienia ich do Garbatki jako tymczasowe obiekty edukacyjne. Jak 
jednak wiadomo, prowizorki są najtrwalsze, czego doświadczyły 
kolejne pokolenia uczniowskie, zdobywające u nas zawód stola-
rza, tapicera, a nawet przez krótki czas krawcowej i elektromonte-
ra, obecnie zaś technika technologii drewna i technika leśnika.

Choć wielokrotnie Szkoła Drzewna borykała się z problema-
mi finansowymi i wisiało nad nią widmo likwidacji, ale dzię-
ki wysiłkom kolejnych dyrektorów oraz życzliwości organów 
prowadzących możemy obchodzić jubileusz. Obecnie w szkole 
trwa remont. Dodatkowe pieniądze uzyskane ze Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach pozwolą na wzbogacenie się obiektu 
o dwie nowe sale lekcyjne oraz rozległy hol.

Mamy nadzieję, że dzień jubileuszu – 24 października 2008 
roku przywitamy w nowej scenerii i powiększonym obiekcie 
dydaktycznym, uzyskanym z byłego magazynu wyrobów go-

towych. Do tej ważnej uroczystości przygotowujemy się od 
dawna. Naszą ambicją jest wydanie zarysu historii Szkoły oraz 
zorganizowanie uroczystości jubileuszowych, godnie uświetnia-
jących tak poważną rocznicę. 

Dlatego też zwracamy się z apelem do wszystkich naszych 
absolwentów: przyjedźcie na Zjazd, obejrzyjcie nowe oblicze 
Szkoły, spotkajcie się ze swoimi profesorami i kolegami oraz 
weźcie udział w Balu Absolwentów. Bardzo liczymy na Wasze 
przybycie, bo to Wy razem z obecnymi uczniami tworzycie hi-
storię tej placówki. Nie może więc Was zabraknąć w tak uroczy-
stej i podniosłej chwili.

Zapraszamy serdecznie do wspólnego świętowania. Niech 
Waszych wspomnień czar ubogaci tę ważną dla Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Garbatce – Letnisku uroczystość.

BOżENa jaSEK

Budowa szkoły

Informacje
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VI DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE „JANIKÓW 2008”

dOŻYNKI WOJEWódZKIE W ZWOlENIU
Sąsiedni powiat zwoleński w tym roku 

otrzymał zaszczyt organizowania X Jubile-
uszowych Dożynek Województwa Mazo-
wieckiego, Diecezji Radomskiej, Powiatu 
Zwoleńskiego. Dożynki odbyły się 31 sierp-
nia 2008 r. w Zwoleniu, do którego od sa-
mego rana przyjeżdżały delegacje powiatów 
z całego województwa mazowieckiego. Na 
miejsce licznie przybyli również przedsta-
wiciele Kościoła, parlamentu, władz woje-
wództwa. Po przemarszu w okazałym koro-

wodzie, reprezentanci wszystkich powiatów 
zajęli miejsca na stadionie w Zwoleniu gdzie 
odbyła się polowa Msza św. koncelebrowa-
na przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa 
Zygmunta Zimowskiego Ordynariusza Die-
cezji Radomskiej. Biskup szczególnie zaak-
centował potrzebę sprawiedliwego podziału 
owoców pracy nie tylko rolników, tak aby 
nikomu ich nie zabrakło. Podczas mszy księ-
ża pobłogosławili wszystkie delegacje wień-
cowe a włodarze województwa obdarowali 
okolicznościowymi statuetkami. Wieniec  
i chleb z powiatu kozienickiego spotkały 
się z dużym zainteresowaniem władz koś-
cielnych, samorządowych i przedstawicieli 
rządu i parlamentu oraz wielu uczestników 
dożynek wojewódzkich.

Po mszy nastąpiło oficjalne rozpoczęcie 
i powitanie uczestników, obrzęd uroczyste-
go dzielenia się chlebem, okolicznościowe 
przemówienia. Po południu występował na 
głównej scenie Państwowy Zespół Ludo-
wy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, którego 
stroje, śpiewy i taniec wywołały ogrom-

ne wrażenie. Od godz. 21 – jako gwiazda 
wieczoru – występowała Ewelina Flinta,  
a po jej koncercie był widowiskowy pokaz 
sztucznych ogni.

Uroczystości były naprawdę okazałe. Pod-
czas Dożynek odbywały się kiermasze, liczne 
wystawy oraz pokazy organizatorów i insty-
tucji związanych z rolnictwem, leśnictwem  
i przetwórstwem. Swoją obecność zaznaczyła 
również delegacja z powiatu kozienickiego. 
Gospodarze – sąsiedzi szczególnie miło przy-
witali naszą delegację, której przewodniczył Ja-
nusz Stąpór Starosta Kozienicki. Uczestniczyły  
w niej także „Senioritki”, zespół wokalny  
z klubu seniora „Relax”, którego koncert na 
„małej scenie” cieszył się bardzo dużym za-
interesowaniem publiczności. Całość imprezy 
odbywała się w bardzo dobrych warunkach 
pogodowych, miłej i spokojnej piknikowej 
atmosferze, zaś bliskie położenie Zwolenia 
dawało możliwość szybkiego dojazdu miesz-
kańcom powiatu kozienickiego. 

KrZySZtOf Zając

24 sierpnia mszą świętą w kościele pw. 
św. Maksymiliana Kolbe w Janikowie, którą 
celebrował ksiądz proboszcz Jerzy Dąbrow-
ski w asyście księdza dziekana Władysława 
Sarwy rozpoczęły się Dożynki Powiatowo-
Gminne. Korowód dożynkowy, prowadzony 
przez ułanów ze Szwadronu Ziemi Kozie-
nickiej w barwach 22. Pułku Ułanów Pod-
karpackich z Garbatki –Letnisko i orkiestrę 
dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic 
przeszedł na plac przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Janikowie, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości.

Starostowie dożynek Bożena Krześniak  
i Marek Pyrka przekazali chleb gospodarzom 
tegorocznych dożynek Januszowi Stąporowi 
Staroście Powiatu Kozienickiego i Toma-
szowi Śmietance Burmistrzowi Gminy Ko-
zienice. W obrzędzie dzielenia się chlebem 
uczestniczyli współorganizatorzy Święta 
Plonów wójtowie wszystkich gmin powia-
tu kozienickiego oraz zaproszeni goście  
i uczestnicy dożynek. Wyróżniającym się 
rolnikom z powiatu kozienickiego wręczone 
zostały odznaki honorowe „Zasłużony dla 
rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi. W okolicznościowych 
wystąpieniach parlamentarzyści, zaproszeni 
goście dziękowali rolnikom i ich rodzinom 
za całoroczną ciężką pracę. Odczytane zo-
stały listy z podziękowaniami i życzeniami, 
m.in. od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marka Sawickiego, Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzika. 

Piotr Szprendałowicz członek Zarzą-
du, reprezentował Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego. Uczestni-
cy dożynek aktywnie i licznie brali udział  
w konkursie rolniczo- ekologicznym, któ-
ry zorganizowali Starostwo Powiatowe  
i Urząd Miejski w Kozienicach oraz Ma-
zowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Warszawie - Powiatowy Zespół Dorad-
ców w Kozienicach, nagrody (meble ogro-
dowe i węże ogrodowe) ufundował Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowie-
ckiego oraz w konkursie „Wiedza o BHP  
w Rolnictwie” zorganizowanym przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak każdego roku dla biorących 
udział w dożynkach organizatorzy przy-
gotowali grochówkę, degustację potraw 
ekologicznych m.in. chleba ze smalcem 
i ogórkiem kiszonym. 

Wieńce dożynkowe oceniła komisja, któ-
ra przyznała I miejsce dla Sołectwa Chinów 
z gminy Kozienice; II dla gminy Garbatka –
Letnisko, a III dla gminy Grabów nad Pilicą.

Nagrodę specjalną Starosty Powiatu 
Kozienickiego i Burmistrza Gminy Ko-
zienice otrzymał wieniec wykonany przez 
Urszulę i Eugeniusza Włodarczyków  
z gminy Głowaczów. Twórcy i wieniec 
reprezentowali  31 sierpnia br. powiat 
kozienicki na Dożynkach Województwa 
Mazowieckiego w Zwoleniu. Tegoroczne 
plony owoców i warzyw prezentowały 
Rodzinne Ogrody Działkowe z Kozienic.

Dożynkom towarzyszyły wystawy  
i ekspozycje firm i instytucji nie tylko z po-
wiatu kozienickiego, m.in. Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warsza-

wie, Kozienickiego Parku Krajobrazowego  
w Pionkach, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Nadleśnictwa Kozienice, Ban-
ku Gospodarki Żywnościowej, Wojskowej 
Komendy Uzupełnień, Biblioteki Publicznej 
w Kozienicach. Pszczelarze oferowali miód, 
a artyści z Kozienickiego Oddziału Twórców 
Ludowych prezentowali obrazy i rzeźby. 

Na stoisku Urzędu Pocztowego z Ko-
zienic można było nabyć specjalny oko-
licznościowy stempel pocztowy. Policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Kozieni-
cach prezentowali symulator zderzeń oraz 
alkogogle.

W części artystycznej wystąpili: dziecię-
co – młodzieżowy zespół folklorystyczny 
„Mateuski”, zespoły „Relaks”; „El Bayo”; 
„Jumbo Africa” oraz gwiazda programu 
Shazza. Zabawa taneczna w przerwie, któ-
rej odbył się pokaz sztucznych ogni zakoń-
czyła tegoroczne Święto Plonów. 

Honorowy patronat nad VI Dożynkami 
Powiatowo-Gminnymi w Janikowie spra-
wowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki, Wojewoda Mazowiecki 
Jacek Kozłowski i Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adam Struzik. Im-
preza została dofinansowana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowie-
ckiego i sponsorów. 

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim sponsorom oraz 
osobom, które uczestniczyły w przygoto-
waniach tegorocznego Święta Plonów.

DaNuta DELEKta

Delegacja Powiatu Kozienickiego

Wydarzenia
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Korowód dożynkowy

Dzielenie chlebem dożynkowym Oficjalne otwarcie Dożynek „janików 2008”

Zespół folklorystyczny „Mateuski” uczestnicy Dożynek

Orkiestra Dęta OSP Kozienice
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