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SŁOWA WSTĘPNE

Szanowni Państwo,

20 lat istnienia Powiatu to okres, w którym budowała się nasza samorządowa rodzina. To 

także okres ciągłych przemian, zarówno gospodarczych, społecznych, jak i kulturowych. To 

wreszcie czas, podczas którego wszyscy wspólnie dążyliśmy do zbudowania sprawnego samo-

rządu i podniesienia jakości życia naszych mieszkańców.

Oddajemy w Państwa ręce publikację, mającą na celu nie tylko ukazanie tych przemian, ale 

przede wszystkim zachęcającą do wspomnień. Wyrażam nadzieję, że wielu z Was przystanie nad 

kartami niniejszej książki i z zadumą wspomni sytuacje i wydarzenia mające miejsce na terenie 

powiatu kozienickiego dwadzieścia, piętnaście, dziesięć, czy pięć lat temu. W publikacji znaj-

dują się również krótkie wspomnienia o osobach, których już z nami nie ma, ale które na różne 

sposoby przyczyniały się do rozwoju lub promocji powiatu kozienickiego. Chcielibyśmy, by te 

kilka stron, na których o nich piszemy, było swoistym hołdem złożonym im za starania, jakie 

podejmowali podczas swojego życia.

Cieszę się, że Starostwo Powiatowe w Kozienicach, wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet 

Ziemi Kozienickiej mogło uczestniczyć w wydaniu publikacji „Powiat Kozienicki subiektyw-

nie… 1999–2018”, a wspólnie złożony wniosek został tak wysoko oceniony i w rezultacie w 

całości sfi nansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Lo-

kalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”. Wydawnictwo nie jest pracą naukową, a subiek-

tywnym zbiorem wielu informacji, które Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach usystematyzował, bazując na własnych materiałach, kronikach prowadzonych 

od początku istnienia Powiatu, archiwalnych zdjęciach i biuletynach. Sam z nieskrywaną przy-

jemnością zagłębiłem się z w lekturę publikacji i mam nadzieję, że w przyszłości tematyka ta 

doczeka się szerszego, naukowego opracowania.

Tą książką chcemy również zachęcić Państwa do poszerzania wiedzy na temat Powiatu Ko-

zienickiego – historii, gospodarki, walorów turystycznych. Będzie nam bardzo miło, gdy stanie 

się ona nie tylko ozdobą domowych bibliotek, ale i pozycją, do której z przyjemnością będziecie 

Państwo powracać.

Życząc miłej lektury

Andrzej Jung

Starosta Powiatu Kozienickiego
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Drodzy Czytelnicy,

książka ta jest debiutem wydawniczym Stowarzyszenia Kobiet 

Ziemi Kozienickiej, którym kieruję od 10 lat. Nasza dotychczasowa 

działalność polegała na organizacji szkoleń z zakresu edukacji fi nanso-

wej i przedsiębiorczości prowadzonych w szkołach, bibliotekach i świet-

licach wiejskich, oraz przedsięwzięć, takich jak Ogólnopolski Przegląd 

Piosenki Biesiadnej, Powiatowy Przegląd Przyśpiewek Dyngusowych 

i Pieśni Wielkanocnych, czy Fora NGO (organizacji pozarządowych) 

w naszym Powiecie. Nasza organizacja została zarejestrowana w KRS 

31 grudnia 2008 roku, za zgodą ówczesnego Starosty Janusza Stąpóra 

siedzibą stowarzyszenia jest Starostwo. Pan Starosta nie tylko poparł 

naszą inicjatywę, ale wspierał nas przez kolejne lata swojego życia.

Możliwość włączenia się w powstanie tej publikacji jest dla mnie formą podziękowania 

władzom starostwa za obdarzenie mojej osoby zaufaniem.

Dziękuję Panu Romanowi Wysockiemu i radnym I kadencji w tym Pani Bożenie Wysockiej. 

Bo to dzięki Waszej odważnej decyzji mogłam w Studziankach Pancernych założyć Niepublicz-

ne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych. Co roku dziesiątki osób mogło uzyskać wykształcenie 

średnie, zdać maturę i iść na studia. Dzięki tej decyzji wspólnie stworzyliśmy możliwości wy-

równania szans edukacyjnych naszego społeczeństwa.

Spotkałam się również z wielką życzliwością aktualnego Starosty Kozienickiego Andrzeja 

Junga, który idąc za przykładem swoich poprzedników, stworzył przestrzeń do aktywnej i owoc-

nej współpracy.

Nie byłoby Stowarzyszenia bez wsparcia takich osób jak: Halina Długosz – inicjatorka i 

założycielka Stowarzyszenia, Mirosława Wójcicka i Romualda Szabla członkinie Zarządu Sto-

warzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej, Irena Bielawska Prezes i pracownicy Lokalnej Grupy 

Działania „Puszcza Kozienicka”, Jadwiga Kręcisz, Danuta Delekta i Teresa Stańczak oraz Lu-

cyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik i pracownicy Wydziału Promocji i Kultury Starostwa 

Powiatowego w Kozienicach. To oni stale motywowali mnie do pracy, a także niezmiennie od 

lat uczestniczą i pomagają we wszystkich organizowanych przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 

Kozienickiej przedsięwzięciach.

W trakcie współpracy wielokrotnie przebywałam w Wydziale Promocji i Kultury i zawsze 

byłam pod ogromnym wrażeniem potencjału, który tkwił w przygotowywanych i zbieranych 
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w archiwach materiałach. Widziałam również, jak bardzo zależało Pani Naczelnik i wszystkim 

pracownikom, by kiedyś ta dokumentacja stała się fundamentem wydawnictwa, które trafi  do 

szerszego grona odbiorców. Dlatego też wspólnie przystąpiliśmy do realizacji projektu, którego 

efektem jest publikacja „Powiat Kozienicki subiektywnie... 1999–2018” opracowana w całości 

przez Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Barbara Gontarek

Prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej
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POWIAT KOZIENICKI – HISTORIA…

Mimo że najnowsze dzieje powiatu kozienickiego mają dopiero 20 lat, to w szerszej, 

historycznej perspektywie możemy mówić o prawie 210-letnim Powiecie Kozienickim. 

W 2010 roku z okazji 200-lecia Powiatu Kozienickiego w Biuletynie Informacyjnym 

„Nasz Powiat” ukazał się obszerny artykuł Krzysztofa Zająca o historii powiatu. W niniej-

szej publikacji ponownie chcielibyśmy Państwu przybliżyć dawne dzieje.

Powiaty po raz pierwszy w Polsce wprowadzono w II połowie XIV wieku, zastępując nimi 

likwidowane wówczas kasztelanie. Główną jednostkę terytorialną stanowiło województwo, ale 

w miejsce kasztelanii pojawił się większy od niej tzw. districtus. W końcu XIV w. funkcjonował 

już nowy system podziału terytorialnego, opierający się na ustroju sądowo-ziemskim. Jego pod-

stawą była ziemia, składająca się z 2–3 powiatów sądowych. Terytorium powiatu ukształtowało 

się jako konsekwencja obejmowania jurysdykcją mieszkańców obszarów wokół ośrodków miej-

skich, które były siedzibami objazdowych sądów ziemskich. Termin „powiat” wywodzi się od 

„dnia wietnego”, czyli „wiecu”, zgromadzenia sądowego o wyznaczonym z góry terminie. Piecza 

nad wykonywaniem wyroków sądowych oraz ogólny nadzór nad aparatem skarbowym, a także 

zarząd majątkiem władcy, spoczywał w rękach specjalnych rządców, zwanych od połowy XV 

wieku starostami.

Dzieje powiatu kozienickiego rozpoczynają się ponad 200 lat temu. Wcześniej, w 1807 r. 

za sprawą Napoleona Bonapartego doszło do utworzenia z części ziem polskich pod zaborami 

– Księstwa Warszawskiego. W 1809 r. dzięki zwycięskiej wojnie wojsk pod wodzą ks. Józefa Po-

niatowskiego z Austriakami do Księstwa przyłączono obszar III zaboru austriackiego, na którym 

znajdowały się również Kozienice. W Księstwie Warszawskim wprowadzono administrację na 

wzór francuski z departamentami zarządzanymi przez prefektów i powiatami, w których władzę 

sprawowali podprefekci. Decyzję o powstaniu powiatu kozienickiego wydał 17 kwietnia 1810 r. 

Fryderyk August – Książę Warszawski Król Saski, jednocześnie wnuk króla polskiego Augusta 

III Sasa – co miało uwiarygodniać jego władzę w nowoutworzonym państwie polskim. Ogłoszo-

no ją w formie wypisu z Protokółu Sekretariatu Stanu w Dzienniku Praw tom II, nr 16. 

Przytoczmy najważniejsze artykuły tejże decyzji:

FRYDERYK AUGUST, z Bożey Łaski Król Saski, Xiążę Warszawski etc. etc.
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Uzupełniając artykuł 6 Dekretu Naszego pod dniem 24 mca Lutego r.b. względem politycz-

nego podziału, nowo wcielonych do Księstwa warszawskiego krajów, na wniesienie Naszego 

Ministra Spraw Wewnętrznych i po wysłuchaniu zdania rady Stanu

postanowiliśmy i stanowimy:

Artykuł 1

Do dawnych sześciu Departamentów, naszego Księstwa Warszawskiego, przydane będą 

cztery nowe Departamenta, to jest: Krakowski, Radomski, Lubelski i Siedlecki

(…)

Artykuł 4.

Podług następującej Tabelli oznaczamy podział nowych Departamentów na powiaty i zgro-

madzenia gminne.

Powiat kozienicki wszedł w skład departamentu radomskiego. Po raz pierwszy w historii 

Kozienice stały się stolicą powiatu ziemskiego, jednego z największych terytorialnie w departa-

mencie radomskim. Na czele powiatu kozienickiego stał podprefekt, w latach istnienia Księstwa 

Warszawskiego był nim Paweł Puchała. Jego uprawnienia były zbliżone do uprawnień prefek-

ta, podlegała mu administracja oraz policja porządkowa i polityczna. Z kompetencji wyłączono 

sprawy wojskowe i sądownictwo. 

Terytorialnie powiat kozienicki obejmował ziemie graniczące na wschodzie z Wisłą, na pół-

nocy z Pilicą, na zachodzie jego granice stanowiły zewnętrzne granice parafi i Głowaczów, Jedlnia 

z Jastrzębią, Sucha i Zwoleń, na południu – Tczów, Kazanów i Janowiec nad Wisłą. Na jego tery-

torium znalazło się 11 miast: Kozienice, Zwoleń, Ryczywół, Granica, Magnuszew, Gniewoszów, 

Janowiec, Tczów, Kazanów, Sieciechów, Głowaczów. Taki podział utrzymał się do 1837 r.
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Powiat czerpał przychody z podatku konsumpcyjnego, którego wysokość zależała od liczby 

mieszkańców oraz podatku czopowego. 

Z każdego powiatu Księstwa wybierano posła na Sejm Księstwa Warszawskiego. Posłów 

wybierano podczas sejmików powiatowych, na których zbierała się szlachta z danego obszaru. 

Jeden z takich sejmików odbył się 30 lipca 1812 r. w Kozienicach. Przytaczamy fragment relacji: 

Dnia 25 b. m. moździerze i dzwony zwiastowały tu od świtu rozpoczęcie się Seymiku Powiatu 

naszego. Za przybyciem do Kościoła parafi alnego W. Podprefetka i Marszałka Seymikowego 

licznemi obywatelami otoczonych, W. Xiądz Stanisł. Piotrkowski Kanonik Kated. Kielecki mszą 

świętą odprawił, a JXiądz Józef Placyd Switalski, Komendarz Janowiecki stosowne miał kazanie. 

Po nabożeństwie W. Podprefekt Paweł Puchała przeczytał Uniwersal Rady Jeneralney konfde-

rancyi Królestwa Polskiego i wezwał JW. Marszałka Walentego Macieia Osłowskiego Posła z 

Powiatu Kozienickiego do przewodniczenia obradom. Ten w zabranym głosie przedstawił czule i 

wymownie cel, dla którego ten seymik iest zwołany, i wszystkie poprzednicze formalności według 

prawa dopełnił. Nastąpiły daley podpisy na akces do Konfederacyi, i każdy siebie, i wszystko, co 

posiada, dla oyczyzny poświęcił. Stanął nakoniec przed ołtarzem Boga W. JXiądz Stanis. Piot-

rkowski Kanonik Kadet. Kielecki, i zaśpiewał Te Deum, podczas którego i moździerze przed Za-

mek Królewski zaprowadzone, i broń ręczna od gwardii zręcznie użyta przy ciągłych w Kościele 

i za Kościołem radości okrzykach: Niech żyje ulubiona wiekami Polska! Słyszeć się dały.

Podczas obrad sejmiku powiatowego odbywały się liczne uroczystości, iluminacje miasta i 

inne atrakcje. Spośród wielu, autor relacji wymienił m.in.:

W zamku Królewskim jaśniały w transparencie Orzeł biały z pogonią, herbem w środku N. 

Pana: a na spodzie następujące wiersze:

Witajże Orle biały z Pogonią złączony!

Długo wasza niewola Polska dręczyła:

Lecz dzisiaj Bohatyra męstwem przywrócony

I ty będziesz wiekować, gdy Polska ożyła.

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

Zawalone gruzami oczyzny siedlisko

W powstaniu swem uwielbiany Bohatyra czyny.

On dziś drogie Polska zwraca ci nazwisko,

On w ieden węzeł łączy wszystkie razem syny.
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Po klęsce Napoleona i likwidacji Księstwa Warszawskiego w 1815 r. powiat kozienicki zna-

lazł się w Królestwie Polskim. Car Mikołaj I przywrócił podział na województwa, które dzie-

liły się na obwody. Dawny podział na powiaty miał od tej pory jedynie znaczenie pomocnicze 

– powiaty pełniły funkcje okręgów wyborczych dla sejmików i sądowych dla funkcjonujących 

w nim sądach pokoju. W wyniku tych zmian powstał obwód radomski w województwie sando-

mierskim, składający się z powiatu radomskiego i kozienickiego. W 1819 r. powiat kozienicki 

zamieszkiwało prawie 50 tys. osób.

Upadek powstania listopadowego wywołał zniesienie odrębności Królestwa Polskiego. 

Ukazem carskim z 1837 r. województwa przemianowano na gubernie, a w 1842 r. obwody na 

powiaty (ujezdy), powiaty zaś na okręgi (okrugi), ale te ostatnie tylko dla potrzeb sądowych. Od 

tej daty, aż do 1867 r. okręg kozienicki wchodził w skład powiatu radomskiego, powiat kozie-

nicki nie istniał. W 1867 r. Królestwo Polskie podzielono na dziesięć guberni w tym radomską. 

W jej skład weszło siedem powiatów: sandomierski, opatowski, opoczyński, konecki, radomski 

oraz – najbardziej nas interesujący – kozienicki z siedzibą w Kozienicach. Powiatem kierował 

naczelnik powiatu, który miał dwóch pomocników: do spraw administracyjnych i policyjnych. 

Naczelnik powiatu, stojący na czele zarządu powiatu, zobowiązany był przez władze gubernial-

ne do składania rokrocznie sprawozdań oraz zestawień statystycznych, mających na celu do-

starczenie informacji na temat stanu, w jakim 

znajduje się powiat, np.: dane dotyczące jako-

ści gruntów, charakterystyka zasiewów, ilość 

i rodzaj hodowlanych zwierząt, informacje o 

gwałtownych zgonach i ich przyczynach, nie 

wspominając już o liczbie ludności, stanie 

przemysłu, wielkości podatku, itp. W sumie w 

takim „obzorze” należało obowiązkowo opisać 

20 punktów. 

W 1880 r. urząd powiatowy znalazł swoją 

siedzibę w nowowybudowanym budynku przy 

ulicy Warszawskiej. Zachowało się zdjęcie pre-

zentujące budynek, Naczelnika Powiatu Kaza-

nowicza oraz urzędników powiatowych. 
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Piętnaście lat później naczelnikiem powiatu kozienickiego był już Eugeniusz Kozieł Po-

klewski, w urzędzie powiatowym zatrudnieni byli m.in.: K. Kruszyński, A. Boheński, Antoni 

Gucwiński, Piotr Sokołowski, Władysław Drażdżyński – lekarz powiatowy, N. Kiss, E. Gęba-

rowski.

Podczas I wojny światowej teren powiatu kozienickiego znalazł się pod okupacją austria-

cką. W 1915 r. gubernatorstwo lubelskie z ziemią kozienicką zostało podzielone na 27 obwodów, 

które w kwietniu 1917 r. przemianowano na powiaty. Przedstawicielem władz okupacyjnych na 

szczeblu powiatu był powiatowy komendant wojenny, zazwyczaj wyższy rangą ofi cer austriacki 

pochodzenia polskiego. Do pomocy miał zastępcę i adiutanta. W Kozienicach funkcję tę pełnił 

komendant Tinz. W tym miejscu należy wspomnieć, że już we wrześniu 1917 r. okupacyjne wła-

dze wprowadziły na ziemiach byłego Królestwa Polskiego samorząd terytorialny z powiatowym 

na czele. Deputowanych wybierano systemem kurialnym. Sejmikowi przewodził, mianowany 

przez generał-gubernatora, cywilny naczelnik – komisarz powiatowy. Komisarz powiatowy stał 

na czele Wydziału Powiatowego, który był organem wykonawczym. Na czele pierwszego sejmi-

ku powiatowego stanął Zdzisław baron Heydel – właściciel majątku Brzóza. Wcześniej, jak za-

uważa prof. Hubert Izdebski, w miastach Królestwa Polskiego nie istniał samorząd terytorialny 

– co było ewenementem na skalę europejską. 

Okupacyjne wojska austriackie ostatecznie opuściły Kozienice na początku listopada 1918 

r. Dla odrodzonej Rzeczypospolitej rozpoczął się czas wytężonej odbudowy naszego kraju. I 

choć właściwie do połowy 1922 r. nie była uregulowana sprawa granic Polski – jej ostatecznego 

podziału administracyjno-terytorialnego, to już w sierpniu 1919 r. na mocy ustawy tymczasowej 

o organizacji władz administracyjnych II instancji z 2 sierpnia 1919 roku z terenów byłego Króle-

stwa Polskiego utworzono m.in. województwo kieleckie podzielone na 16 powiatów. Najbardziej 

wysuniętym na północ powiatem Kielecczyzny był powiat kozienicki. To prowincjonalne poło-

żenie było powodem wielu utrudnień dla mieszkańców i władz powiatu oraz zaniedbań inwesty-

cyjnych. Inż. Jan Szmid w publikacji „Powiat Kozienicki” wydanej w 1936 roku podsumował 

ten stan następującymi słowami: Pod względem organizacyjnym teren naszego powiatu możemy 

uważać za swego rodzaju dziwoląg. Mieszkaniec powiatu kozienickiego mający do załatwienia 

sprawy w urzędach wyższych instancyj z konieczności musi poznać dużą połać Polski. W spra-

wach kościelnych zostanie odesłany do Sandomierza, w kwestjach wojskowych skierują go do 

Warszawy, kuratorjum okręgu szkolnego każą mu szukać w Krakowie, w sprawach pocztowych 

będzie musiał odwiedzić Lublin, sąd okręgowy wezwie go do Radomia, a do województwa odbę-
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dzie podróż do Kielc. Takie rozrzucenie urzędów jest rzeczą b. pożyteczną z punktu widzenia kra-

joznawstwa i turystyki, stoi jednak w wyraźnej sprzeczności z kieszenią większości obywateli.

Spontanicznie, na podwalinach dotychczasowych instytucji tworzono polską administrację 

terenową. Urzędy powiatowe, od 1919 roku przekształcone w starostwa, podlegały bezpośrednio 

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Początkowo administracją w powiecie kierował komisarz 

nazywany ludowym, następnie powiatowym. Ponadto w każdym powiecie działało około dwu-

dziestu różnego rodzaju urzędów podlegających bezpośrednio władzom centralnym np. admi-

nistracja oświatą, zarząd koleją czy pocztą. Konstytucja z 1921 roku stanowiła, iż dla celów 

administracyjnych państwo polskie podzielone będzie w drodze ustawowej na województwa, 

powiaty oraz gminy miejskie i wiejskie.

Powiat kozienicki pod względem obszaru i liczby gmin nie zmienił się prawie w całym 

dwudziestoleciu. W latach 30. składał się z gmin: Bobrowniki, Brzeźnica, Brzóza, Góra Pu-

ławska, Grabów nad Pilicą, Grabów nad Wisłą, Jedlnia, Kozienice, Mariampol, Oblasy, Pionki 

(utworzona w 1933 r.), Policzna, Rozniszew, Sarnów, Sieciechów, Suskowola, Świerże Górne, 

Tczów, Trzebień oraz miasta na prawach gmin: Kozienice i Zwoleń. Ciekawostką jest fakt, że 

były próby odłączenia z jego terytorium gminy Góra Puławska i części terenów z gminy Sarnów, 

tj. Gniewoszowa i okolic. W 1924 roku poseł na Sejm RP, Stefan Sołtyk wystąpił do ministra 

spraw wewnętrznych o utworzenie z części powiatu kozienickiego odrębnego powiatu zwoleń-

skiego. Były także próby wyłączenia z powiatu kozienickiego wsi Kraski Górne i Dolne oraz An-

toniówki na rzecz powiatu garwolińskiego. Do zmian tych jednak nie doszło. Łączna powierzch-

nia powiatu wynosiła 1883 km2, pod koniec lat 20. liczył 124 tys. mieszkańców, przez kolejne 20 

lat liczba ta podnosiła się prawie o 1000 mieszkańców na rok, osiągając w drugiej połowie lat 30. 

liczbę ponad 145 tys. osób. 

Na czele administracji powiatowej stał starosta mianowany przez ministra spraw wewnętrz-

nych, któremu podlegał pod względem osobowym. Był przedstawicielem rządu w powiecie i 

szefem administracji ogólnej. Urzędy powiatowe zostały przekształcone w starostwa. Głównym 

obowiązkiem starosty było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podlegał mu 

organ policji państwowej, któremu wydawał polecenia i kontrolował jego działalność. Pierwszym 

starostą kozienickim II RP był Stanisław Rudowski.

Współpracującym ze starostą organem samorządu powiatowego w latach 1919–1933 był 

sejmik powiatowy, a od 1933 r. rada powiatu. 
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Działalność samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i gminy w okresie dwudzie-

stolecia określiła konstytucja z 17 marca 1921 roku oraz ustawa sejmowa o ustroju samorządu 

terytorialnego z 23 marca 1933 roku. Kadencja wszystkich organów samorządu terytorialnego 

została ustalona na pięć lat. Jedynie zawodowi członkowie zarządu gminy mieli być wybierani na 

10 lat. Czynne prawo wyborcze przyznano osobom, które ukończyły 24 lata, od roku 1933 cenzus 

ten wynosił 21 lat. Bierne prawo wyborcze przysługiwało osobom posiadającym czynne prawo 

wyborcze i mającym ukończone 30 lat. 

Ustawa sejmowa z roku 1933 przyjmowała podział organów samorządowych na stanowią-

ce, kontrolujące i zarządzające oraz wykonawcze. Organami stanowiącymi w powiecie były rady 

powiatowe, do 1933 roku nazywane sejmikami powiatowymi. W skład sejmiku wchodził starosta 

i radni. Organem koordynacyjnym prace sejmiku powiatowego był Wydział Powiatowy, skła-

dający się z doświadczonych radnych powiatowych. Sejmik zajmował się sprawami gospodar-

czymi, zdrowotnymi, oświatowymi, kulturalnymi, opiekuńczymi, odbudowy itp., pełnił funkcje 

uchwałodawcze i kontrolne. Wydział Powiatowy był organem wykonawczym. Każda z gmin 

powiatu mogła delegować do sejmiku po 2 przedstawicieli, miasto Kozienice mogło delegować 

3 działaczy.

Pierwszy kozienicki Sejmik Powiatowy w II RP wyłoniono w marcu 1919 r. w jego skład 

weszło 40 rajców, członkami sejmiku I kadencji zostali: ks. Walenty Skarżyński, Józef Kosmala, 

Michał Śmietanka, Antoni Kiszel, Adam Oczkowski, Antoni Rugała, Jan Rojek, Józef Grudzień, 

Józef Dudek, Jan Lachtara, Władysław Szczepanowski, Józef Makuch, Franciszek Sekuła, Jan 

Emanowicz, Jan Zielony, Wawrzyniec Słomski, Sylwester Lenarczyk, Filip Kosmala, Józef Kę-

ska, Józef Kurczak, Wojciech Marciniak, Stanisław Fronczyk, Stanisław Rusek, Mirosław Ki-

raga, Walenty Ośka, Leon Malinowski, Edward Mindewicz, Wojciech Cholewa, Józef Kuc, Jan 

Sadura, Jan Kowalski, Tomasz Dutkowski, Franciszek Deja, Teofi l Nędzi, Paweł Gazarkiewicz, 

Piotr Gutowski, Aleksander Beze i Abram Chaim Frajlich. W skład wydziału powiatowego wcho-

dzili: ks. Walenty Skarżyński, Piotr Gutowski, Jan hr. Zamoyski, Stanisław Boski i Jan Rojek. 

Jak przedstawiała się sytuacja w powiecie kozienickim u zarania niepodległości? Cytując 

członków sejmiku powiatowego ślących dezyderaty do Warszawy, w powiecie panowała „strasz-

na nędza, żebractwo i bardzo zły stan sanitarny”, sam wspomniany wcześniej starosta Stanisław 

Rudowski relacjonował sytuację z zaniepokojeniem: Bezgraniczna ciemnota, skrajny egoizm, 

brak poszanowania ustaw i władz (…) stwarzają na zebraniach ferment o tendencjach jawnie 

anarchistycznych. Takie postawy spowodowały, że w powiecie kozienickim władze centralne 
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zarządziły ograniczenie praw obywatelskich i praw do zgromadzeń. Sam starosta musiał ostro 

i bezpardonowo interweniować poprzez kary administracyjno-dyscyplinarne stosując areszt dla 

niektórych wójtów i sołtysów. Ponadto zwolnił z urzędowania wójta Mariampolu i zawiesił jego 

zastępcę, zwolnił wójta gminy Zwoleń, Policzna, Sieciechów, Grabów nad Wisłą, Jedlni oraz 

burmistrza Kozienic. Ponadto musiał zwolnić z funkcji kilku ławników sejmiku powiatowego i 

członków rad gminnych. Stanisław Rudowski był starostą do 1921 r., siedzibą Starostwa Powia-

towego był budynek przy zbiegu ulic Warszawskiej i Kochanowskiego, gdzie mieściła się znana 

kozienicka restauracja. Budynek ten od 1880 r. był siedzibą władz miejskich i powiatowych, 

jednak w nocy 9/10 lutego 1921 r. część budynku – lewe skrzydło, całe pierwsze piętro oraz dach 

gmachu strawił ogień. Przyczyn pożaru nie ustalono, lecz podejrzewano celowe zaprószenie w 

wydziale aprowizacyjnym Starostwa Powiatowego, gdzie wcześniej wykryto nieprawidłowości i 

zaczęto je badać. Pożar strawił wszelkie dowody, winnych nie odnaleziono. Po pożarze minister 

odwołał Rudowskiego z funkcji, doraźnie przeniesiono również urząd do pałacu pomajorackiego. 

Po przeprowadzeniu koniecznych remontów i uregulowaniu kwestii własnościowych Starostwo 

Powiatowe znalazło tam swoją stałą siedzibę aż do 1939 r. W centralnym budynku na parterze 

znajdował się 1 pokój na potrzeby referatu administracyjno-karnego, na I piętrze 4 pokoje – ga-

binet Starosty, pokój Naczelnika Kancelarii, pokój referenta Białego i pokój referatu rolnego. W 

lewej ofi cynie urząd zajmował 4 pokoje: 2 pokoje – kancelaria, 1 pokój – referat wojskowy i 1 

pokój – lekarz powiatowy. Dodatkowo w tej ofi cynie znajdowało się mieszkanie referenta Białego 

i mieszkanie referenta rolnego Mickiewicza, którzy razem zajmowali 3 pokoje z kuchnią. W tym 

czasie mieszkanie Starosty Bratkowskiego znajdowało się w osobno wynajmowanym lokalu. Dla 

służbowych wyjazdów Starostwo posiadało 3 konie, 2 bryczki, sanie jak również wóz z uprzężą 

i inwentarzem. Dla obsługi urząd starościński posiadał – 2 woźnych, 1 gońca, 1 stróża i 2 fur-

manów. W urzędzie znajdowały się 2 telefony, jeden w gabinecie Starosty, a drugi w kancelarii 

dla ogólnego użytku, starostwo posiadało także 2 sprawne maszyny do pisania. Na początku lat 

20. w starostwie razem ze starostą pracowało 11 urzędników. Poziom zatrudnienia nie podlegał 

większym zmianom do 1939 r.

W okresie międzywojennym na czele powiatu kozienickiego stali:

1. Chruściński 1918 (komisarz powiatowy)

2. Zygmunt Strzeszewski – 1918;

3. Stanisław Rudowski – 1919–1921;

4. Stanisław Bratkowski – 1921–1922;
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5. Edward Wnęk – 1922–1925;

6. Tadeusz Zawistowski – 1925–1926;

7. dr Marian Bożydar Podchorodeński – 1926–1930;

8. Czesław Kowalski – 1930–1937;

9. Paweł Sulatycki – 1937–1938;

10. dr Jan Dorosz – 1938–1939.

Do największych osiągnięć powiatu kozienickiego dwudziestolecia międzywojennego na-

leży zaliczyć: odbudowę po latach zaborów i I wojny światowej, budowę Państwowej Wytwórni 

Prochów i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie-Pionkach, rozwój infrastruktury drogowej, 

rozwój systemu oświaty na poziomie powszechnym i średnim, zapobieżenie znacznym niepo-

kojom społecznym, dobrą gospodarkę fi nansami komunalnymi. Dodatkowo należy wspomnieć 

prawdziwy boom zainteresowania Garbatką-Letnisko jako miejscowością wypoczynkową. 

Z chwilą napaści Niemców na Polskę agresorzy zaczęli wprowadzać swoje porządki. Dą-

żyli do maksymalnego wykorzystania podbitego kraju. Początkowo okupanci nie wprowadzili 

zmian w podziale terytorialnym pozostawiając powiaty w przedwojennym stanie. Na stanowi-

ska komisarycznych starostów – Landratów hitlerowcy wprowadzili niemieckich urzędników 

z odpowiednimi kwalifi kacjami. W powiecie kozienickim stanowisko to obsadził dr Hempel, 

do pracy w administracji kierowano ludzi związanych z urzędami przed wojną, były przypadki 

podpisywania przez nich volkslisty i kolaboracji. 12 października 1939 r. utworzono Generalne 

Gubernatorstwo, które podzielono na 4 dystrykty w tym radomski. Na przełomie października i 

listopada dokonano zmian tymczasowych kierowników władz powiatowych – w Kozienicach dra 

Hempla zastąpił dr Derks, jednocześnie zakazano używania na tym stanowisko nazwy Landrat, 

zastępując je stanowiskiem Kreishauptmana – naczelnika powiatu akcentując tym odrębność 

administracyjną od rzeszy Niemieckiej. W lutym 1940 r. okupanci zlikwidowali powiat kozie-

nicki, a ziemie dotychczas wchodzące w jego skład włączono do powiatu radomskiego – Kreis 

Radom. Zarządzał nim starosta powiatowy Kreishauptman Radom Land dr Eden. Zachowano 

dotychczasowe samorządy gmin. Burmistrzami miast i wójtami gmin byli zazwyczaj Niemcy 

bądź volksdeutsche.

Obok okupacyjnej administracji, na podbitych terenach Polacy stworzyli konspiracyjne 

Polskie Państwo Podziemne ze strukturami administracji cywilnej, sądowej i wojskowej. Ca-

łością pionu cywilnego kierowała Delegatura Rządu na Kraj podporządkowana rządowi RP na 

uchodźstwie. W warunkach okupacyjnych funkcję szefa administracji ogólnej pełnił powiatowy 
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delegat rządu RP na uchodźstwie, który piastował naczelne kierownictwo i kontrolował pełnię 

spraw cywilnych w powiecie. Na czele delegatury powiatowej stał Józef Kołodziejek, a Piotr 

Ziarko „Perz” był kierownikiem służby informacyjno-propagandowej. Wysokie stanowisko za-

stępcy delegata wojewódzkiego sprawował Łukasz Kumor. 

15 stycznia 1945 r. nastąpiło długo oczekiwane wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej. 

Powiat kozienicki doznał największych zniszczeń w skali województwa kieleckiego. W wyniku 

działań wojennych zburzonych zostało 24 953 zabudowań wiejskich (dla porównania w powiecie 

sandomierskim było to 16 802 budynki, w radomskim 9 637, a w jędrzejowskim – gdzie zniszcze-

nia były stosunkowo najmniejsze – 1 017 zabudowań). Charakteryzując obraz wsi kieleckiej, ra-

portowano do Ministerstwa Opieki Społecznej: Teren ten przedstawia krainę ruin i zgliszcz. Wsie 

zniknęły z powierzchni ziemi, pola zryte rowami strzeleckimi i bunkrami, najeżone zasiekami z 

drutu kolczastego. Na podstawie orientacyjnych danych Starostwo Powiatowe w Kozienicach 

oceniało jako pewne, że w gminach Grabów n/Wisłą, Góra Puławska, Oblasy, Trzebień, Mariam-

pol i Grabów n/Pilicą zupełnie zniszczonych zostało od 93% do 95% budynków, inne wymagały 

gruntownych remontów. Pozostałe gminy też poniosły porażające straty. Jedynie dane z gmin 

Pionki i Suskowola nie wspominały o większych ubytkach materialnych. 
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Poza stratami w budynkach, inwentarzu i innych dobrach materialnych, najbardziej boles-

ne były straty w ludziach. Spis z początku 1949 r. podaje stan ludności powiatu kozienickiego 

w liczbie 119 612 osób. Powiat kozienicki o powierzchni 1 857 km2 był trzecim pod względem 

powierzchni powiatem województwa kieleckiego, podzielony został na 21 gmin, w tym 19 wiej-

skich, 2 miasta o charakterze gminy miejskiej i 305 gromad. Poszczególne gminy to: Bobrow-

niki, Brzeźnica, Brzóza, Góra Puławska, Grabów n/Pilicą, Grabów n/Wisłą, Jedlnia, Kozienice, 

Mariampol, Oblasy, Pionki, Policzna, Rozniszew, Sarnów, Sieciechów, Suskowola, Świerże Gór-

ne, Tczów, Trzebień. Miasta: Kozienice, Zwoleń.

Dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 r. ustanawiał organy administracji ogólnej w postaci 

starostw ze starostami na czele i urzędów wojewódzkich, którymi kierowali wojewodowie. 

Kompetencje poszczególnych organów administracji państwowej normowała ustawa KRN z 11 

września 1944 r. o zadaniach rad narodowych, która to równocześnie podporządkowywała gmin-

ne, miejskie, powiatowe i wojewódzkie rady narodowe KRN oraz dekret PKWN z 23 listopada 

1944 r.: „O organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego”, na podstawie którego 

przywrócono przedwojenne instytucje samorządowe. Ten podział istniał do marca 1950 r., kiedy 

to nastąpiła likwidacja samorządu terytorialnego. Teoretycznie na terenie powiatu najważniejsze 

funkcje administracyjne pełnił starosta. Jego pozycja, charakter sprawowania władzy i zakres 

kompetencji w głównej mierze wynikały z międzywojennego ustawodawstwa.

Pierwszym, powojennym starostą kozienickim został bezpartyjny, sympatyzujący z socja-

listami mgr Konstanty Bulli mianowany dnia 19 stycznia 1945 r. 

Starosta na obszarze podległego mu powiatu był: 

– przedstawicielem rządu, sprawującym z tego tytułu funkcje, przekazane mu rozporządze-

niami oraz innymi przepisami prawnymi, lub specjalnie zleconymi przez rząd; 

– szefem administracji ogólnej, tj. administracji publicznej (spraw wewnętrznych) oraz innych 

działów administracji, bezpośrednio zespolonych we władzach administracji ogólnej. Sta-

rosta miał być faktycznym gospodarzem powiatu, z tego tytułu zobowiązany był utrzymy-

wać najściślejszy kontakt i współpracę z miejscowym społeczeństwem i jego zrzeszeniami 

w postaci wszelkich związków i stowarzyszeń, zarówno politycznych jak i ekonomicznych. 

Co ważne – zobligowany on został do koordynacji działalności wszystkich czynników pań-

stwowych, w myśl zasadniczej działalności rządu. 

Ustawą z 20 marca 1950 r. w celu: (…) dalszego wzmocnienia Państwa Ludowego i przy-

spieszenia budowy socjalizmu w Polsce (…) zlikwidowano samorząd terytorialny w Polsce, 
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jednocześnie likwidując starostwa powiatowe i funkcję starostów. Terenowymi organami wła-

dzy państwowej stały się gminne, miejskie, powiatowe i wojewódzkie rady narodowe podległe 

Krajowej Radzie Narodowej. Od tej chwili na czele powiatów stał Przewodniczący Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej. 

Kolejne zmiany w podziale administracyjnym kraju nastąpiły podczas reformy z lat 1972–

1975. Na mocy ustawy z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa 

oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, powstało 49 województw zlikwidowano pośredni 

szczebel administracyjny, czyli powiaty. W skład nowopowstałego województwa radomskiego 

weszły tereny byłego powiatu kozienickiego. Podstawowymi jednostkami administracji zostały 

miasta i gminy. Powiat kozienicki powrócił na mapy administracyjne Polski 1 stycznia 1999 r.

W latach 1945–1975 teren powiatu kozienickiego uległ znacznym zmianom w podziale ad-

ministracyjnym i terytorialnym. W 1947 r. z gminy wiejskiej Maciejowice w powiecie garwoliń-

skim przyłączono do gminy Świerże Górne gromady: Antoniówka, Pastewnik, Kraski. W 1949 r. 

zniesiono gminę Mariampol, a na jej miejsce utworzono gminę Głowaczów z siedzibą w Głowa-

czowie. W 1953 r. w miejsce dotychczasowych 19 utworzono 30 gmin wiejskich. W 1954 r. ustawą 

o reformie administracji wsi i podziale gromadzkich rad narodowych zastąpiono dotychczasowe 

gminy gromadami jako podstawowymi jednostkami podziału państwa. Zniesiono urząd sołtysa, 

powstały nowe powiaty i gromady. Na terenie powiatu kozienickiego zamiast dotychczasowych 

30 gmin wiejskich utworzono 60 gromad. W tym samym roku z powiatu kozienickiego wyłączono 

na rzecz nowopowstałego powiatu zwoleńskiego: miasto Zwoleń i gromady Babin, Bartodzieje, 

Brzezinki Stare, Chechły, Czarnolas, Grabów nad Wisłą, Gródek Stary, Łagów, Ławeczko Nowe, 

Paciorkowa Wola, Policzna, Przyłęk, Rudki, Sarnów, Sucha, Sycyna, Strykowice Górne, Tczów 

Średni, Zawada Stara. Na rzecz powiatu puławskiego wyłączono gromady: Janowiec, Góra Pu-

ławska, Trzcianki, Zarzecze, Bronowice. W 1959 r. z powiatu kozienickiego wyłączono na rzecz 

powiatu radomskiego wieś Kolonka i cześć terenów Nadleśnictwa Jedlnia. W 1961 r. gromady 

Dobieszyn i Boże przyłączono do powiatu białobrzeskiego, natomiast wsie leżące po prawej stro-

nie Wisły: Kraski Dolne, Kraski Górne, Kraski Nowe, Pasternik, Antoniówka Świerżowska, An-

toniówka Wilczkowska oraz Rybakówka włączono do powiatu garwolińskiego. 

Kolejne zmiany były konsekwencją reform lat 1972–1975. Powiat kozienicki powiększono 

o sołectwa: Augustów, Budy Augustowskie, Dąbrówki, Helenów – dotychczasowy powiat bia-

łobrzeski, uszczuplono zaś na korzyść powiatu radomskiego o sołectwa: Lewaszówka, Nowe 

Mąkosy, Stare Mąkosy i część sołectwa Suskowola. W 1972 r. zlikwidowano gromady i powró-
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Stara mapa powiatu kozienickiego z atlasu historycznego Polski z 1907 r.
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cono do podziału na gminy. W uszczuplonym powiecie kozienickim utworzono gminy: Grabów 

nad Pilicą, Głowaczów, Magnuszew, Kozienice, Pionki, Garbatka, Gniewoszów, Sieciechów oraz 

gminy na prawach miast: Kozienice i Pionki. W 1975 r. zlikwidowano powiaty.

W latach 1945–1975 na czele administracji powiatowej stali: 

Starostowie powiatu kozienickiego:

1. Konstanty Bulli – 1945–1946;

2. Andrzej Peszke – 1946–1947;

3. Wincenty Klimecki – 1947–1949;

4. Józef Pokusa – 1949–1950;

5. Roch Wesołowski – 1950.

Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej:

1. Roch Wesołowski – 1950–1953;

2. Sławomir Bartwiński – 1953–1954;

3. Anna Tarnowska – 1954–1962;

4. Piotr Urbanek – 1971–1973;

5. Eugeniusz Jędrzejewski – 1973–1975 jako Naczelnik Powiatu.

W 1999 r. przywrócono powiat kozienicki liczący 7 gmin: Kozienice, Garbatka-Letnisko, 

Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew i Sieciechów. 

Od 1999 roku stanowiska Starostów Powiatu Kozienickiego piastowali kolejno:

1. Roman Wysocki – 1999–2006;

2. Janusz Stąpór – 2006–2015;

3. Andrzej Jung – 2015 – nadal.
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SYLWETKI STAROSTÓW
POWIATU KOZIENICKIEGO

ROMAN ANTONI WYSOCKI 

Roman Antoni Wysocki urodził się 15 lipca 1947 

roku w Ursynowie. W 1981 roku uzyskał dyplom ma-

gistra ekonomii o specjalności ekonomista rolnictwa. 

W latach 1998–2006 pełnił funkcję Starosty Kozieni-

ckiego i Przewodniczącego Zarządu Powiatu Kozieni-

ckiego. Radny Rady Powiatu Kozienickiego I, II, III 

i V kadencji. W latach 1999–2012 był Prezesem Za-

rządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 

2002–2007 – Przewodniczący Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. 

Działania, jakie podejmował podczas pełnienia funkcji Starosty Powiatu Kozienickiego 

przyczyniły się do tego, że również dziś możemy obserwować efekty jego pracy. Jako Starosta 

prężnie rozwijał współpracę z Wojewodą Mazowieckim i Urzędem Wojewódzkim w Warszawie. 

W 2005 roku, na wniosek Zarządu, którego był Przewodniczącym Powiat Kozienicki pozyskał 

budynek po Narodowym Banku Polskim, darowany na cel publiczny z przeznaczeniem na siedzi-

bę Starostwa Powiatowego w Kozienicach, w którym mieści się do dziś. Za sprawą działań Ro-

mana Wysockiego Powiat pozyskał jeszcze kilka innych nieruchomości m.in. w Wilczkowicach, 

czy w Kozienicach przy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Świerczewskiego i ul. Kochanowskiego, co 

miało wpływ na poprawę warunków pracy Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Zarówno jako Starosta, jak i Radny Rady Powiatu Kozienickiego zawsze dużą wagę przy-

wiązywał do rozwoju służby zdrowia. Był inicjatorem rozbudowy i rozwoju oraz modernizacji 

SP ZZOZ w Kozienicach. Dzięki jego staraniom w 2004 roku, podczas Wojewódzkiej Inaugu-

racji Mazowieckich Dni Zdrowia, otwarty został Szpitalny Oddział Ratunkowy w SPZZOZ w 

Kozienicach.
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Był inicjatorem nawiązania partnerskiej, samorządowej współpracy w zakresie gospodar-

czym, edukacyjnym i kulturalnym z Miastem i Rejonem Miżgiria na Ukrainie (współpraca pro-

wadzona jest do dnia dzisiejszego).

Zawsze dbał o promocję Powiatu Kozienickiego, organizując wiele przedsięwzięć kultu-

ralnych m.in. był inicjatorem organizacji corocznych Dożynek Powiatu Kozienickiego. W 2003 

roku z jego inicjatywy ukazał się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat” wy-

dawanego nadal, a w 2004 roku był także pomysłodawcą utworzenia Telewizji „Nasz Powiat”, 

która funkcjonuje do dziś w ramach Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w 

Kozienicach. 

Wielokrotnie nagradzany, w 2004 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Posiada również Brązową Odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, Złotą Odznakę „Zasłu-

żony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotą Odznakę „Zasłużony dla ZDZ”, Złoty Medal „Za 

zasługi dla Pożarnictwa oraz Medal Pamiątkowy „PRO MASOVIA”. Jest również laureatem na-

grody specjalnej „Skrzydła 2004” za dbanie o środowisko naturalne i proekologiczne inwestycje 

w Kozienicach i regionie.

JANUSZ TADEUSZ STĄPÓR

Janusz Tadeusz Stąpór urodził się 27 kwietnia 

1958 roku w Radomiu. Z zawodu historyk, ukończył 

studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. 

W powiecie kozienickim pracował od 1987 roku, kie-

dy to został nauczycielem historii w I Liceum Ogólno-

kształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. 

W latach 1992–1995 był zastępcą dyrektora, a w latach 

1995–2006 dyrektorem tej szkoły. W latach 1994–1998 

był przewodniczącym Komisji Edukacji Rady Gminy 

Kozienice, 1998–2006 przewodniczącym Rady Miej-

skiej w Kozienicach. Od 2006 roku był Starostą, Rad-

nym Rady Powiatu Kozienickiego, Przewodniczącym Zarządu Powiatu. Był Wiceprzewodni-

czącym Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz Przewodniczącym Samorządowego 

Forum Ziemi Kozienickiej.
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Wielokrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, 

społecznej i samorządowej. W 1999 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Otrzymał również 

Złotą Odznakę Ministra Kultury za opiekę nad zabytkami, Srebrny Medal „Za zasługi dla Obron-

ności Kraju”, Medal za zasługi dla Mazowsza, Złoty Krzyż Zasługi dla Związku Weteranów i 

Rezerwistów Wojska Polskiego. 

Janusz Tadeusz Stąpór wspierał i propagował inicjatywy związane z gospodarką, oświatą, 

kulturą i historią Ziemi Kozienickiej. Do jego osiągnięć w pracy samorządowej zaliczyć można 

między innymi: efektywne starania o remonty i modernizacje szkół, budowę boisk syntetycznych, 

Orlików, dokończenie budowy basenu, przebudowę stadionu i amfi teatru. Dużą wagę przykładał 

również do modernizacji dróg, poprawy bezpieczeństwa w powiecie kozienickim. Skutecznie 

współpracował z gminami i organizacjami pozarządowymi. Wspierał szeroką działalność w 

sferze kultury i promocji lokalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych, co 

zwieńczone zostało przyznaniem Powiatowi Kozienickiemu tytułu „Stolicy Kultury Mazowsza 

2012”. Kontynuował efektywną współpracę z partnerami zagranicznymi: gminą Szaterniki na 

Litwie i Miastem i Rejonem Miżgiria na Ukrainie. Skutecznie pozyskiwał także fundusze z Unii 

Europejskiej, m.in. na budowę nowego budynku Domu Pomocy Społecznej.

Poza pracą zawodową był wielkim entuzjastą sportu. Do szczególnych zainteresowań spor-

towych, jak sam przyznawał należało żeglarstwo i judo.

Zmarł nagle 10 października 2015 roku. 

ANDRZEJ TADEUSZ JUNG 

Andrzej Tadeusz Jung urodził się 3 października 

1958 roku w Ryczywole. Ukończył studia wyższe na 

Akademii Rolniczej w Lublinie, następnie studia po-

dyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i SGGW. 

Od wielu lat związany z pracą samorządową. W latach 

2000–2005 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Rol-

nictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie 

Miejskim w Kozienicach, następnie Naczelnika Wy-

działu Spraw Obywatelskich, Dyrektora Wydziału Po-

lityki Społecznej. W latach 2005–2015 Dyrektor Zakładu Budżetowego Kozienickiej Gospodar-

ki Komunalnej, I Prezes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, Zastępca Prezesa Kozienickiej 
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Gospodarki Komunalnej. Dodatkowo w latach 2006–2014 Radny Rady Powiatu Kozienickiego 

i Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W grudniu 2015 roku, po śmierci ówczesnego 

Starosty Janusza Stąpóra, objął mandat radnego Rady Powiatu Kozienickiego i wybrany został 

Starostą Powiatu. W wyborach samorządowych w 2018 roku uzyskał największe poparcie wśród 

kandydatów i ponownie został Radnym, Starostą Powiatu Kozienickiego i jednocześnie Prze-

wodniczącym Zarządu Powiatu.

Może poszczycić się wieloma osiągnięciami w pracy samorządowej. Są to m.in. starania o 

realizację wielu inwestycji drogowych, uzyskanie dofi nansowania m.in. ze środków Europejskie-

go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, otwarcie Zespołu Poradni Specja-

listycznych w SP ZZOZ w Kozienicach, realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynku 

administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach”. Andrzej Tadeusz Jung jako Starosta 

duży nacisk kładzie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa w powiecie kozienickim oraz 

współpracę z innymi samorządami oraz administracją rządową. Wielokrotnie zabiegał u Woje-

wody Mazowieckiego o modernizację wałów przeciwpowodziowych w powiecie kozienickim. 

A od 2016 roku podejmuje starania i zabiega o budowę mostu na rzece Wiśle, łączącego powiat 

kozienicki z powiatem garwolińskim.

W 2017 roku odznaczony został Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa nadanym 

przez Prezydium Oddziału Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Wiele uwagi poświęca 

rozwojowi i doposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również przykłada dużą 

wagę do szkolenia i doskonalenia umiejętności strażaków ochotników.

Wybrany Starostą Roku 2017 w Regionie Radomskim.
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ROLA I ZADANIA POWIATU

Powiaty są jednostkami samorządu terytorialne-

go. Każdy powiat tworzą z mocy prawa jego miesz-

kańcy (stanowiąc lokalną wspólnotę). Powiaty rozpo-

częły funkcjonowanie 1 stycznia 1999 roku, przejęły 

odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu 

lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji 

rządowej. 

Organem ustawodawczym i kontrolnym jest rada 

powiatu. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym.

Powiat wykonuje zadania publiczne w zakresie 

m.in.: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, 

pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania 

osób niepełnosprawnych, dróg publicznych, kultury 

i ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury 

fi zycznej i turystyki, geodezji, kartografi i i katastru, gospodarki nieruchomościami, budowni-

ctwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym za-

grożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lo-

kalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu oraz 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zadania te wykonują pracownicy poszczególnych 

wydziałów Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 2016 r.) Powiat Kozienicki zaj-

muje powierzchnię 916 km2, gęstość zaludnienia w osobach na km2 wynosi 67 osób, natomiast 

liczba mieszkańców na koniec 2016 r. wynosiła 61045 osób. 

W skład powiatu kozienickiego wchodzi 7 gmin, 6 wiejskich: Garbatka-Letnisko, Głowa-

czów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów i miejsko-wiejska Kozienice.

Powiat nie jest organem nadrzędnym gmin. Wszystkie gminy współpracują ze sobą, a tak-

że z powiatem w różnych dziedzinach, m.in. oświaty, ekologii, budowie oczyszczalni ścieków, 

wodociągów i kanalizacji, wspólnie podejmują działania inwestycyjne, organizują przedsięwzię-
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cia kulturalne, sportowe oraz patriotyczne. 

Powiat i gminy uczestniczą w inwestycjach 

drogowych, w dofi nansowywaniu zakupu 

sprzętu medycznego dla Szpitala Powiato-

wego w Kozienicach. 

Dla prawidłowego wykonywania za-

dań każdego powiatu niezbędne są jednost-

ki organizacyjne. W powiecie kozienickim 

funkcjonują: Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd 

Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecz-

nej im. Kazimiery Gruszczyńskiej, Samo-

dzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-

czy w Opactwie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Placówka Socjalizacyjna „PANDA”.

Powiat Kozienicki jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Pol-

skich i I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Kozienicach, a do 31 grudnia 2017 r. 

był także dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, 

którą przejął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Ponadto do wykonywania ustawowych zadań działają służby, inspekcje i straże: Komenda 

Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowa Stacja Sanitar-

no-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz Powiatowy Inspektorat Nadzo-

ru Budowlanego. Wszystkie te instytucje, a także Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa oraz 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także KRUS i Urząd Skarbowy są niezbędne dla istnienia i 

funkcjonowania powiatu.

Wszystkie instytucje, jednostki organizacyjne oraz służby, straż i inspekcje umożliwiają i 

ułatwiają mieszkańcom powiatu załatwianie ważnych spraw w pobliżu miejsca zamieszkania.

Działania powiatu i wykonywanie zadań pod względem prawnym są kontrolowane przez 

Urząd Wojewódzki, w dziedzinie fi nansów przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Przez niemal 20 lat istnienia Powiatu można zauważyć ciągły jego rozwój, a co za tym idzie 

wiele inwestycji mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Nie byłoby to moż-

liwe bez wykwalifi kowanych pracowników. Poniżej przedstawiamy Państwu listę pracowników 

zatrudnionych z chwilą utworzenia Powiatu tj. z dniem 1 stycznia 1999 r.:
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1. Bąk Zofi a;

2. Bebelska Małgorzata;

3. Braksator Kazimiera;

4. Dąbrowska Irena;

5. Domańska Lucyna;

6. Górka Wiesław;

7. Graszkiewicz Maria;

8. Kacperek Jadwiga;

9. Koczyk Halina;

10. Kręcisz Jadwiga;

11. Kusio Antoni;

12. Maciąg Małgorzata;

13. Maciąg Marek;

14. Marchewka Kazimierz;

15. Marszałek Stanisław;

16. Michalak Jan;

17. Nakończy Teresa;

18. Niciński Marek;

19. Orlińska Małgorzata;

20. Pająk Dorota;

21. Pawelec Bożena;

22. Smolarczyk Katarzyna;

23. Suszek Tamara;

24. Syroka Jadwiga;

25. Sznajder Danuta;

26. Wróbel Anna;

27. Wysocki Roman;

28. Zygmunt Irena;

29. Żak Genowefa.
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Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych – 2018 r.
Dom Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyń-
skiej w Kozienicach – 2017 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opa-
ctwie – 2007 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach – 2011 r.

Placówka Socjalizacyjna „PANDA” w Kozienicach 
– 2006 r.

Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach – 2018 r.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckie-
go w Kozienicach – 2008 r.

Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach – 2013 
r.
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Radni Rady Powiatu Kozienickiego I kadencji 1998–2002

SKŁADY RAD POWIATU KOZIENICKIEGO

Skład Rady Powiatu Kozienickiego I Kadencji na lata 1998–2002

1. Adamski Witold;

2. Banaś Stefan Marek;

3. Błaż Edward;

4. Chelińska Janina;

5. Czechyra Czesław;

6. Figlewicz Stanisław;

7. Hodyra Bogdan;

8. Janeczek Dariusz;

9. Kowalski Kazimierz;

10. Kowalczyk Stanisława;

11. Kowalczyk Tadeusz;

12. Kusiński Dariusz;

13. Kupiszewski Mieczysław;

14. Marchewka Kazimierz;

15. Morzyński Tadeusz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu;
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16. Orzechowski Stanisław;

17. Przychodzeń Bogdan;

18. Skierniewski Marian;

19. Stępień Jan;

20. Sobota Barbara;

21. Stachurski Leszek – Przewodniczący Rady Powiatu;

22. Syroka Tadeusz;

23. Szewczyk Grzegorz;

24. Śmietanka Tomasz;

25. Wach Jerzy;

26. Wolski Krzysztof;

27. Wysocka Bożena;

28. Wysocki Roman;

29. Ziółek Grażyna;

30. Żak Jan.

Skład Rady Powiatu Kozienickiego II Kadencji na lata 2002–2006

1. Banaś Stefan Marek;

2. Błaż Edward;

3. Drabik Anna;

4. Figlewicz Stanisław;

5. Frądczyk Marian;

6. Gnyś Zenon;

7. Kowalczyk Tadeusz;

8. Kucharski Marek;

9. Łukasik Zdzisław;

10. Łyszcz Mirosław; 

11. Marchewka Kazimierz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu;

12. Orzechowski Stanisław;

13. Różański Tomasz;

14. Siembor Mieczysław;

15. Stepień Jan;
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16. Tarczyński Kazimierz;

17. Wach Jerzy;

18. Wojasiewicz Michał – Przewodniczący Rady Powiatu;

19. Wysocki Roman.

Skład Rady Powiatu Kozienickiego III Kadencji na lata 2006–2010

1. Banaś Waldemar;

2. Gnyś Zenon;

3. Chmielewski Marek – mandat wygasł w lipcu 2007 r.;

4. Jung Andrzej;

5. Karsznia-Czerska Wanda;

6. Kucharski Marek;

7. Kurek Bogumiła;

8. Łachwa Ryszard;

9. Małaśnicki Józef Grzegorz;

10. Molenda Tadeusz – mandat wygasł 27 listopada 2006 r.;

Radni Rady Powiatu Kozienickiego III kadencji 2006–2010
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11. Przedniczek Marek;

12. Siembor Mieczysław;

13. Sitkowski Zbigniew;

14. Sobota Barbara;

15. Sotowski Grzegorz;

16. Stąpór Janusz – od 6 grudnia 2006 r., po wygaśnięciu mandatu Tomasza Śmietanki;

17. Stysiak Włodzimierz;

18. Śmietanka Tomasz – mandat wygasł 27 listopada 2006 r., wskutek wyboru na Burmistrza 

Gminy Kozienice;

19. Wolski Krzysztof – Przewodniczący Rady Powiatu;

20. Woszczyk Barbara – od 6 grudnia 2006 r., po wygaśnięciu mandatu Tadeusza Molendy 

– Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu;

21. Wysocki Roman;

22. Zawodnik Dariusz.

Skład Rady Powiatu Kozienickiego IV Kadencji na lata 2010–2014

1. Bienias Radosław;

2. Bożek Martin;

3. Fusiek Marianna;

4. Grygiel Robert;

5. Jung Andrzej;

6. Kowalczyk Tadeusz;

7. Kucharski Marek;

8. Łachwa Ryszard – od 13 grudnia 2010 r., po wygaśnięciu mandatu Henryka Plaka;

9. Małaśnicki Józef Grzegorz;

10. Molenda Tadeusz;

11. Orzechowski Stanisław – od 28 grudnia 2012 r., po wygaśnięciu mandatu Mieczysława 

Siembora;

12. Plak Henryk – mandat wygasł 1 grudnia 2010 r., wskutek wyboru na Wójta Gminy Magnuszew;

13. Przedniczek Marek – mandat wygasł we wrześniu 2014 roku, wskutek śmierci;

14. Siembor Mieczysław – mandat wygasł 28 listopada 2012 r., wskutek utraty prawa wybieral-

ności;



35

Radni Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji 2010–2014

15. Sobota Barbara;

16. Sotowski Grzegorz;

17. Stąpór Janusz;

18. Stysiak Włodzimierz – Przewodniczący Rady Powiatu;

19. Szcześniak Krystyna –Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu;

20. Śmietanka Tomasz – mandat wygasł 1 grudnia 2010 r., wskutek wyboru na Burmistrza 

Gminy Kozienice;

21. Wojcieszek Robert – od 13 grudnia 2010 r., po wygaśnięciu mandatu Tomasza Śmietanki;

22. Zawodnik Dariusz.

Skład Rady Powiatu Kozienickiego V Kadencji na lata 2014–2018 

1. Stysiak Włodzimierz – Przewodniczący Rady Powiatu;

2. Górka Mirosław – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu;

3. Golik Janina;

4. Grygiel Robert – od 20 lipca 2016 r. po zrzeczeniu się mandatu przez Krystynę Szcześniak;

5. Jung Andrzej – od 28.10.2015 r., po wygaśnięciu mandatu Janusza Stąpóra;

6. Kowalczyk Tadeusz;

7. Kucharski Marek;

8. Kurp Anna – mandat wygasł 11 grudnia 2017 roku wskutek śmierci;
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Radni Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji 2014–2018

9. Małaśnicki Józef Grzegorz – mandat wygasł 3 grudnia 2014 r. wskutek wyboru na Wójta 

Gminy Głowaczów;

10. Nazorek Jacek – od 10 grudnia, po wygaśnięciu mandatu Józefa Grzegorza Małaśnickiego;

11. Orzechowski Stanisław;

12. Piwoński Dariusz – mandat wygasł 18 grudnia 2014 r. wskutek pisemnego zrzeczenia się 

mandatu przez Radnego;

13. Sałek Krzysztof – od 20 grudnia, po wygaśnięciu mandatu Anny Kurp;

14. Sotowski Grzegorz;

15. Stąpór Janusz – mandat wygasł 19 października 2015 r. wskutek śmierci;

16. Szcześniak Krystyna – mandat wygasł 4 lipca 2016 r. wskutek pisemnego zrzeczenia się 

mandatu przez Radną;

17. Witkowski Waldemar;

18. Wojcieszek Robert;

19. Wolski Krzysztof;

20. Woszczyk Barbara;

21. Woźniak Wacław – od 31 grudnia 2014 r., po wygaśnięciu mandatu Dariusza Piwońskiego;

22. Wysocki Roman;

23. Zawodnik Dariusz;

24. Ziółek Grażyna.
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Radni Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji 2018–2023

Skład Rady Powiatu Kozienickiego VI Kadencji na lata 2018–2023

1. Banaś Waldemar;

2. Bebelska Małgorzata – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu;

3. Górka Mirosław – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu;

4. Jung Andrzej;

5. Kucharski Marek;

6. Ligorowska Lidia;

7. Orzechowski Stanisław;

8. Plak Henryk;

9. Siekut Małgorzata;

10. Sitkowski Zbigniew;

11. Sotowski Grzegorz;

12. Stysiak Włodzimierz – Przewodniczący Rady Powiatu;

13. Śmiech Jerzy;

14. Trela Tomasz;

15. Witkowski Waldemar;

16. Wolski Krzysztof;

17. Zawodnik Emanuel;

18. Ziółek Grażyna;

19. Zmitrowicz Marcin.
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WSPOMNIENIA O ZNANYCH POSTACIACH 
ZWIĄZANYCH Z POWIATEM KOZIENICKIM

Powiat Kozienicki tworzą nie tylko samorządowcy, tworzą go przede wszystkim jego miesz-

kańcy. Wśród nich, w ciągu ostatnich 20 lat, poznać mogliśmy wybitne osobowości, zarówno ze 

świata kultury, sportu, nauki, jak również weteranów walk o wolność naszej Ojczyzny. Postacie 

te w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju lub promocji powiatu kozienickiego.

Jako że Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych, to w niniejszym rozdziale przypomi-

namy sylwetki tych osób, które już od nas odeszły, a które w sposób wyjątkowy zapisały się na 

kartach historii powiatu kozienickiego.

ANNA BORUCKA (1933–2016)

Z Kozienicami związana była od 1969 r. Przez 

wiele lat pracowała w kozienickiej Elektrowni. Jed-

nak całe swoje życie związała najbardziej z dzia-

łalnością społeczną. Pani Anna była założycielką i 

wieloletnią Przewodniczącą Klubu Seniora „Złota 

Jesień”. Dodatkowo przez wiele lat działała jako 

Przewodnicząca w Radzie Klubów Seniora Ziemi 

Radomskiej. W latach 1997–2007 Klub Seniora 

„Złota Jesień” aż dziewięciokrotnie uhonorowany 

był „Laurem Seniora”, w czym duże zasługi miała 

Anna Borucka – ówczesna przewodnicząca. Wielo-

krotnie nagradzana i wyróżniana za swoją działalność. Była osobą zawsze otwartą na współpra-

cę, zarówno z innymi Stowarzyszeniami, jak i samorządami. Jej otwartość na rozmowę z innymi 

ludźmi – skutkowała świetnie zorganizowanymi przedsięwzięciami m.in. Przeglądem Kolęd i 

Pastorałek. W sposób szczególny, poprzez swoją działalność, przyczyniała się do integracji i 

aktywizacji seniorów ziemi kozienickiej. Zmarła w wieku 83 lat w lipcu 2016 roku.
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BOGUSŁAW GÓRNIAK (1927–2017)

Bogusław Górniak był znanym w Kozienicach ko-

lekcjonerem, a także badaczem i popularyzatorem lokal-

nej historii. Przez ponad pół wieku zbierał znaczki pocz-

towe, etykiety zapałczane oraz różnego rodzaju zdjęcia, 

informacje i stare dokumenty będące świadectwem histo-

rii Kozienic i okolic.

W swoich zbiorach Bogusław Górniak posiadał kil-

kadziesiąt tysięcy znaczków pochodzących z całego świata. 

Były zawsze odpowiednio posegregowane i usystematy-

zowane. Znaczki pana Bogusława pokazywały przeróżne 

przedmioty, postacie, sytuacje i wydarzenia. Prezentowały 

historię i geografi ę poszczególnych państw.

Drugą miłostką Bogusława Górniaka była fi lumeni-

styka. Z etykietami zapałczanymi po raz pierwszy zetknął 

się w byłej Czechosłowacji, gdzie przebywał na zlocie harcerskim i poznał druhów kolekcjonują-

cych takie etykiety. Przez jakiś czas pracował także w Zakładzie Przemysłu Zapałczanego w By-

strzycy Kłodzkiej, co w dużym stopniu ułatwiło mu zbieranie i wymianę etykiet. Pan Bogusław 

etykiety zapałczane nazywał najmniejszymi plakatami świata i często powtarzał, że spełniają 

one potrójną rolę – bawią, uczą i wychowują. Jak wspominał, przed upowszechnieniem zapal-

niczek, zapałki były przedmiotem codziennego użytku w każdym domu. W Polsce produkcja 

wynosiła około 3,5 miliona sztuk na dobę. W poszukiwaniu etykiet zapałczanych Bogusław Gór-

niak przemierzał różne zakątki świata. Przez lata bywał w wielu miejscach i nawiązywał liczne 

znajomości, dzięki którym zdobywał coraz to nowsze i ciekawsze eksponaty. W swoich zbiorach 

pan Bogusław posiadał etykiety zapałczane z tak odległych zakątków świata jak Indie, Australia, 

Nowa Zelandia czy Pakistan. Żeby je zdobyć korespondował z kolekcjonerami z wielu państw. 

Poza kolekcjonowaniem znaczków i etykiet zapałczanych Bogusław Górniak zbierał do-

kumenty i stare fotografi e. W swoich zbiorach posiadał liczne informacje na temat Kozienic, 

wydarzeń, które miały tu miejsce i ludzi związanych z tym miastem. 

Był również autorem publikacji „Kozienice wczoraj i dziś. W świetle Jubileuszu 50-lecia 

Spółdzielni Mieszkaniowej 1961–2011”.

Pan Bogusław zmarł w styczniu 2017 roku.
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JANUSZ KARAŚ (1957–2018)

Janusz Karaś urodził się w 1957 roku 

w Pionkach. Z zawodu był technikiem me-

chanikiem. Z pasji malarzem i prozaikiem. 

Swój twórczy dorobek prezentował na licz-

nych wystawach zbiorowych i indywidual-

nych. W latach 2000–2005 działał w Ko-

zienickim Klubie Twórców Kultury. Wśród 

prac malarskich Pana Janusza przeważały 

te malowane techniką olejną, jednak dużo 

było również rysunków ołówkiem, wę-

glem, ale i prac rzeźbiarskich. Ich tematyka 

była bardzo różnorodna. Był pomysłodaw-

cą i współtwórcą Galerii Centrum Promo-

cji Sztuki. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień m.in. 2001 rok – nagroda BGŻ „Życie i dzieło 

ks. Kardynała Wyszyńskiego”, 2004 rok – I nagroda „Ginące zawody”, 2004 rok – III nagroda 

„Żołnierz polski dawniej i dziś”, 2005 rok – II nagroda „Świat Jana Kochanowskiego”. Był także 

autorem wielu opowiadań o tematyce historycznej, opisujących dzieje Kozienic i okolic. Na frag-

mentach jego książki pt. „Jak to kiedyś bywało?” w 2012 roku wystawione zostało widowisko 

folklorystyczne „Nasze Kozienickie Wesele”, które cieszyło się dużym zainteresowaniem lokal-

nej społeczności. Był także autorem „Kozienickich opowieści” oraz zbioru legend i baśni „Klech-

dy Kozienickie”, które opatrzył własnymi rysunkami. Ponadto publikował również artykuły w 

zeszytach „Ziemia Kozienicka” wydawanych wspólnie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Kozienickiej i Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego. Tam 

też zadebiutował jako pisarz, kiedy to w 2007 roku w Zeszytach ukazało się jego opowiadanie 

pt. „Henio”. Jak sam mówił największą inspiracją do pisania opowiadań i dłuższych fragmentów 

prozy była dla niego chęć przekazania młodym pokoleniom historii, tradycji i kultury na ziemi 

kozienickiej. Powtarzał, że cieszy się, że to co robi zostawia ślad.

Pan Janusz Karaś był członkiem Grupy VENA, zrzeszającej twórców i działającej przy 

Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach. Zmarł w 2018 roku w 

Kozienicach.
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DR STANISŁAW KOWALSKI (1936–2018)

Dr Stanisław Kowalski urodził się w 1936 r. 

w Łojach gm. Sieciechów. Po ukończeniu Publicz-

nej Szkoły Zawodowej w Kozienicach o kierunku 

handlowym rozpoczął naukę w Technikum Finan-

sowym w Przemyślu. W 1957 r. rozpoczął studia hi-

storyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Jednak magisterium obronił już na Uniwersytecie 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jako stu-

dent wykazywał się dużą aktywnością, działając w 

Zrzeszeniu Studentów Polskich oraz Kole Młodych 

Historyków KUL.

Od 1962 r. pracował jako nauczyciel historii 

oraz przedmiotów zawodowych w Technikum Ekonomicznym i Zawodowej Szkole Handlowej w 

Kozienicach. Aż do 1983 roku związany był ze szkolnictwem w powiecie kozienickim, zarówno 

jako nauczyciel, jak i m.in. kierownik Biblioteki Pedagogicznej, podinspektor szkolny. W 1972 r. 

powołany został na stanowisko dyrektora Liceum Ekonomicznego, Zasadniczej Szkoły Handlo-

wej i Dokształcającej w Kozienicach. W 1976 roku uzyskał tytuł doktora na UMCS w Lublinie. 

Od 1983 roku do 2007 roku pracował jako dyrektor i nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych 

w Dęblinie. W 2007 roku przeszedł na emeryturę, i kontynuował pracę naukową między innymi 

w ramach Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. W zeszytach Ziemia Kozienicka uka-

zywało się wiele jego artykułów. Był również autorem takich publikacji jak: „Rozwój oświaty 

w powiecie kozienickim w latach 1918–1975” oraz „Szkice do dziejów oświaty i szkolnictwa na 

terenie gminy Sieciechów”.

Uhonorowany był m.in. Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złotym Krzy-

żem Zasługi. Zmarł w 2018 roku.

MAREK ŁUCZYŃSKI (1947–2011)

Marek Łuczyński urodził się w 1947 roku. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego 

im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W latach 1977–1985 był kierownikiem szkolenia w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Póź-

niej przez wiele lat, aż do śmierci pełnił funkcję Dyrektora Kozienickiego Centrum Kultury, Re-
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kreacji i Sportu w Kozienicach. Między innymi dzięki jego 

inicjatywie w Kozienicach zaczęto rozgrywać Grand Prix 

Polski w Pływaniu, a ulice Kozienic stały się areną zmagań 

najlepszych kolarzy w Międzynarodowym Wyścigu Kolar-

skim Dookoła Mazowsza. 

Marek Łuczyński zmarł nagle w Zakopanem w 2011 

roku. 8 czerwca 2013 roku w Kozienicach podczas III Me-

moriału Marka Łuczyńskiego w Lekkiej Atletyce Młodzi-

ków miała miejsce uroczystość, podczas której stadionowi 

lekkoatletyczno-piłkarskiemu w Kozienicach nadano imię 

Marka Łuczyńskiego.

JAN PAWLIK (1926–2016)

Porucznik Jan Pawlik urodził się w 1926 roku w 

Wólce Tyrzyńskiej, większość swojego życia spędził jed-

nak w Kozienicach. Był uczestnikiem konspiracyjnych 

walk o wolność i suwerenność Polski.

Swoją działalnością propagował patriotyzm wśród 

kilku pokoleń Kozieniczan. To między innymi z jego ini-

cjatywy po 1989 roku powstało w Kozienicach Stowarzy-

szenie Polskich Kombatantów Federacja Światowa oddział Kozienice. Dał się poznać jako dobry 

organizator i działacz społeczny. Współpracując z władzami samorządowymi gminy Kozienice 

oraz powiatu kozienickiego, duchowieństwem oraz stowarzyszeniami organizował wiele uroczy-

stości patriotyczno-religijnych. Jan Pawlik wpisany był do Korpusu Weteranów Walk o Niepodle-

głość Rzeczypospolitej. Za swoją godną naśladowania działalność był wielokrotnie odznaczony. 

Wśród jego odznaczeń znajdują się: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Kombatancki 

Krzyż Zasługi, Krzyż Batalionów Chłopskich, Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Naro-

dowej, Krzyż Partyzancki, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość. Był także jednym z funda-

torów Kaplicy Armii Krajowej w Kościele pw. Świętego Idziego w Suchej.

Był wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju Federacja Świa-

towa oddział Kozienice oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozienice. 

Jan Pawlik zmarł w grudniu 2016 roku w wieku 90 lat.
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GRZEGORZ SZEWCZYK (1943–2010)

Grzegorz Szewczyk urodził się w 1943 roku w Kozie-

nicach, był rzeźbiarzem, malarzem i poetą i jednocześnie 

założycielem i gospodarzem Izby Twórczej w Kozienicach. 

Był to jeden z najbardziej znanych kozienickich twórców. 

Ze względu na szeroką gamę zainteresowań, w środowisku 

artystycznym określany był człowiekiem renesansu.

Wywodził się z rodziny o dużych tradycjach artystycz-

nych, w której zamiłowanie do sztuki i talent przechodziły 

z pokolenia na pokolenie. Dziadek artysty był snycerzem, 

a ojciec rusznikarzem. Pan Grzegorz już jako mały chło-

piec bardzo chętnie sięgał po dłuto i scyzoryk. Uczył się, podglądając prace znanego rzeźbiarza 

Stanisława Denkiewicza. Swoje zainteresowania Grzegorz Szewczyk zaszczepił synowi, który 

podobnie jak ojciec zajął się rzeźbieniem.

Artysta rzeźbił zarówno zwierzęta, postacie, jak i scenki rodzajowe. Do wykonania prac 

wykorzystywał przede wszystkim swoją wyobraźnię, ale często opierał się na wiedzy zdobytej 

dzięki literaturze. Inspiracje czerpał również z przyrody. W swoich zbiorach miał kilka tysięcy 

prac.

Grzegorz Szewczyk bardzo często podróżował. Swoje prace prezentował w wielu miejscach 

w Polsce, jak i za granicą, m.in. we Francji, Niemczech, i Stanach Zjednoczonych. Obok Violetty 

Villas i Wojciecha Siemiona jest honorowym obywatelem miasta New Britain w USA. Uczest-

niczył w kilkudziesięciu plenerach. Brał również udział w osiemdziesięciu ośmiu konkursach 

rzeźbiarskich, z czego w dwudziestu pięciu z nich zdobył pierwsze nagrody. W swoim dorobku 

zgromadził około dwustu dyplomów. Za całokształt pracy twórczej otrzymał statuetkę „Artura” 

przyznawaną przez regionalne stowarzyszenia twórcze.

Swoje rzeźby Grzegorz Szewczyk prezentował na licznych wystawach krajowych i zagra-

nicznych. Większość jego prac znajduje się obecnie w kozienickim Muzeum Regionalnym oraz 

Muzeum Wsi Radomskiej. Poza rzeźbieniem artysta zajmował się też malarstwem i poezją. Pan 

Grzegorz wielokrotnie brał udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, a także w spotka-

niach artystycznych i wieczorach poezji. Napisał około trzystu utworów. Ma na swoim koncie 

kilka publikacji, m.in. indywidualne tomiki – „Wierne drewno lipowe”, „Koncert na polu” i „Nie 

umiem mówić językiem aniołów”.
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Grzegorz Szewczyk należał do Radomskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz Sto-

warzyszenia Twórców Ludowych. Był także kandydatem do Stowarzyszenia Kultury Europej-

skiej, oddział w Polsce. Zmarł w 2010 roku.

ANNA DANUTA WOJCIECHOWSKA (1951–2012)

Anna Danuta Wojciechowska od urodzenia, czyli od 1951 

roku, związana była z Kozienicami. Z zawodu i zamiłowania 

była malarką. Zajmowała się malarstwem i aktywnie uczestni-

czyła w życiu kulturalnym Kozienic. Jak sama mówiła, już od 

dzieciństwa interesowała się sztuką i odkąd sięgała pamięcią 

zawsze pociągało ją rysowanie i malowanie. Już w przedszko-

lu jej prace budziły podziw nauczycielek i opiekunek. 

Artystka uczęszczała do liceum plastycznego w Nałę-

czowie. Jako dwudziestoletnia dziewczyna wyjechała do by-

łej Jugosławii, gdzie spędziła cztery lata. Tam też doskonaliła 

swój warsztat malarski pod okiem znanych jugosłowiańskich 

malarzy. Po powrocie do Polski Anna Danuta Wojciechowska 

podjęła pracę zawodową. Nie była ona jednak związana z jej 

wykształceniem i zainteresowaniami, ale mimo to artystka nie zrezygnowała z malarstwa i każ-

dą wolną chwilę poświęcała swojej pasji. W międzyczasie ukończyła trzyletni Kurs Akademii 

Rysunku w Poznaniu. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęła podróże po Europie, które stały 

się inspiracją do jej prac. Zwiedziła m.in. Maltę, Chorwację, Hiszpanię, Grecję, Sycylię, Włochy 

oraz Francję. Jak każdy malarz, artystka miała dobrą pamięć wzrokową. Bardzo często, w czasie 

zagranicznych podróży fotografowała też interesujące miejsca, które później przenosiła na płót-

no. Fascynowała ją architektura południowej Europy – stare miasta, mury i kamienie. Właśnie 

one były głównym motywem obrazów malarki. Spod jej pędzla wychodziły także kwiaty, cza-

sem portrety oraz martwe natury. Swoje prace wykonywała techniką olejną; używała do tego 

zarówno pędzla jak i szpachelki.

Anna Danuta Wojciechowska mogła pochwalić się dużym dorobkiem artystycznym. Wie-

lokrotnie wystawiała swoje prace w Bibliotece, Domu Kultury, a także w Muzeum Regional-

nym w Kozienicach. Malarka prezentowała obrazy również poza terenem powiatu kozienickiego. 

Uczestniczyła w wielu plenerach artystycznych. Jej prace cieszą się dużym zainteresowaniem. 
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Większość z nich artystka sprzedała, część przeznaczyła na aukcje i licytacje. W 2011 roku była 

komisarzem Powiatowego Pleneru Malarskiego organizowanego przez Wydział Promocji i Kul-

tury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Anna Danuta Wojciechowska prowadziła aktywne życie artystyczne. Należała do Związku 

Plastyków Warmii i Mazur oddział Feniks w Kozienicach oraz była członkiem Radomskiego 

Stowarzyszenia Twórców Kultury. Zmarła w sierpniu 2012 roku.

STANISŁAW WOŁOS (1931–2016)

Stanisław Wołos urodził się w 1931 r. w Stani-

sławicach. Nauczyciel, regionalista, kronikarz, pa-

miętnikarz, heraldyk. Posiadał wykształcenie wyższe. 

Był autorem i wykonawcą herbu wsi Stanisławice oraz 

hymnu pt. „Błogosław Boże Stanisławice”, hymnu 

Kozienic „Kozienice miastem marzeń”, współautorem 

monografi i wsi Stanisławice. Zaprojektował również 

herb Zjednoczeniowy Stowarzyszeń Osób Represjo-

nowanych w Stanie Wojennym w 1981 r. Brał udział 

w zbiorowych wystawach malarsko-rzeźbiarsko-heral-

dycznych, w wystawach zbiorowych poplenerowych, w wernisażach oraz plenerach. 

Za swoją działalność otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi: nagrodę Mi-

nistra Oświaty i Wychowania III stopnia, I Nagrodę Wojewody Mazowieckiego, II nagrodę w 

konkursie ogólnopolskim pn. „Moja radość, mój region, czyn” w Kielcach. Został odznaczony 

Krzyżem Ofi cerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Me-

dalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kozienice”. Zdobył także tytuł „Belfra Roku” w Plebiscy-

cie organizowanym przez „Echo Dnia”. Zmarł w październiku 2016 roku.
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20 LAT NA KILKU STRONACH…
WYDARZENIA, INWESTYCJE, WSPÓŁPRACA, SPOTKANIA

1999
11 października 1998 roku odbyły się wybory samorządowe, w których wybierani byli za-

równo Radni Rad Powiatów, Radni Sejmików Województw, ale także radni rad gmin na lata 

1998–2002. Na pierwszej sesji rad gmin spośród radnych wybrani zostali Wójtowie. W wyniku 

głosowania na stanowisko Wójta: Gminy Garbatka-Letnisko wybrany został Krzysztof Stalmach, 

Gminy Głowaczów – Dariusz Kwaśniewski, Gminy Gniewoszów – Dariusz Kusiński, Gminy 

Grabów nad Pilicą – Euzebiusz Strzelczyk, Gminy Magnuszew – Henryk Plak oraz Gminy Sie-

ciechów – Jan Szymański. Burmistrzem Gminy Kozienice został Tomasz Śmietanka. 

STYCZEŃ

► Powiat Kozienicki rozpoczyna swoją działalność

Starostą Powiatu został Roman Wysocki, Wicestarostą Kazimierz Marchewka, Sekreta-

rzem Małgorzata Bebelska, pełniącą obowiązki Skarbnika Jadwiga Kręcisz, natomiast Przewod-

niczącym Rady Powiatu Kozienickiego Leszek Stachurski.

► W Starostwie Powiatowym w Kozienicach, mającym siedzibę w budynku przy ul. Ra-

domskiej 1, odbyło się kilka spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń. Wśród samorzą-

dowców, którzy wzięli w nich udział znaleźli się: Włodzimierz Nieporęt Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Kuźmiuk Marszałek Województwa Mazowieckiego, 

Starostowie Powiatów: Białobrzeskiego, Grójeckiego, Radomskiego, Lipskiego, Przysuskiego, 

Szydłowieckiego i Zwoleńskiego.

► Pod koniec stycznia Radni przyjęli Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w 

Kozienicach. W Starostwie utworzono następujące Wydziały:

1. Wydział Zdrowia, Promocji Powiatu i Edukacji;

2. Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich;

3. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych;

4. Wydział Geodezji, Kartografi i, Katastru i Nieruchomości;

5. Wydział Budownictwa, Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego;

6. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

7. Wydział Organizacji, Nadzoru i Kadr;
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8. Wydział Budżetowo-Finansowy;

9. Biuro Rady i Zarządu Powiatu.

Utworzono następujące jednostki organizacyjne Powiatu:

1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

3. Dom Opieki Społecznej;

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Garbatce-Letnisku;

5. Zespół Szkół Zawodowych w Kozienicach;

6. Dom Dziecka w Kozienicach;

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie;

8. Powiatowy Rzecznik Konsumentów;

9. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, Kartografi cznej i Katastralnej;

10. Zarząd Dróg Powiatowych;

11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

LUTY

► Zarząd Powiatu Kozienickiego na stanowisko Dy-

rektora SPZOZ powołał Tadeusza Molendę, który zastąpił na 

tym stanowisku Artura Chedę. 

► Powiat Kozienicki przystąpił do Związku Powiatów 

Polskich, mającego na celu przede wszystkim reprezentowa-

nie Starostw podczas rozmów z Rządem. Na pierwszy zjazd 

Starostów Polskich oddelegowany został Starosta Roman 

Wysocki. 

► Na Sesji 24 lutego Starosta przedstawił: Mirosława 

Kocyka – Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kozie-

nicach, Zbigniewa Szczygła Komendanta Komendy Powiato-

wej Państwowej Straży Pożarnej, Kazimierza Kwiecińskiego 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Kozienicach, Stanisława Jaroszyńskiego Dyrektora Powiato-

wego Inspektoratu Weterynaryjnego w Kozienicach.

Od lewej: Jan Stępień Wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Kozienickiego I kadencji, 
Leszek Stachurski Przewodniczący Rady, 
Tadeusz Morzyński II Wiceprzewodniczący 
– 1999 r.
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MARZEC

► Radni uchwalili pierwszy Budżet Powiatu za rok 1999 w kwocie 19 057 000,00 zł. Naj-

więcej pieniędzy Rada przeznaczyła na:

1. oświatę i wychowanie – 7.164.000,00 zł;

2. bezpieczeństwo publiczne – 5.182.000,00 zł;

3. opiekę społeczną – 2.170.000,00 zł;

4. ochronę zdrowia – 797.000,00 zł.

KWIECIEŃ

► W Szpitalu Powiatowym w Kozienicach zawiązał się Międzyzwiązkowy Komitet Straj-

kowy, zrzeszający 6 Związków Zawodowych działających w SPZOZ. Powodem zawiązania się 

Komitetu było niewypłacenie rocznego dodatkowego wynagrodzenia tzw. „trzynastki” oraz brak 

podwyżek od 1 kwietnia. W wyniku rozmów i negocjacji uzgodniono podwyżki w wysokości 

3%, a pod koniec kwietnia podpisano porozumienie w sprawie wypłaty tzw. „trzynastki”. Zgod-

nie z porozumieniem wypłata zaległych zobowiązań fi nansowych nastąpiła od dnia 30 kwietnia 

1999 roku w sześciu miesięcznych ratach.

WRZESIEŃ

► W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie od 1 września 

1999 roku rozpoczął swoje funkcjonowanie Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego weszły 

następujące placówki oświatowe:

− Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy SOSW w Opactwie o strukturze organizacyj-

nej klas 1–6;

− Publiczne Gimnazjum Specjalne przy SOSW w Opactwie o strukturze organizacyjnej klas 

1–3.

Dyrektorem SOSW w Opactwie w tym czasie była Maria Gola.

PAŹDZIERNIK

► 15 października Zespół Szkół Zawodowych w Kozienicach świętował Jubileusz 25-lecia 

działalności. W ciągu 25 lat istnienia funkcję dyrektorów pełnili: Eugeniusz Klimaj, Mirosław 

Bordziłowski, Stanisław Kozik, Mirosław Markiewicz. Z okazji Jubileuszu Starosta jedenastu 

wyróżniającym się nauczycielom wręczył nagrody.
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LISTOPAD

► Powiatowy Urząd Pracy, mieszczący się dotychczas na parterze Starostwa Powiatowego, 

zmienił swoją siedzibę na budynek przy ul. Zdziczów 1, na parterze internatu Zespołu Szkół 

Zawodowych. Prace adaptacyjne trwały trzy i pół miesiąca.

GRUDZIEŃ

► Na XI Sesji Rady Powiatu Kozienickiego Radni uchwalili budżet na 2000 rok. Dochody 

budżetu wyniosły ogółem: 23 879 025,00 zł, a wydatki 23 879 025,00 zł. 0,15% stanowiły wydat-

ki inwestycyjne, natomiast wydatki bieżące 99,85%.

2000
STYCZEŃ

► Powiatowy Urząd Pracy wszedł w skład jednostek organizacyjnych Powiatu Kozieni-

ckiego.

MARZEC

► Na zaproszenie Starosty gościł w Kozieni-

cach Ordynariusz Diecezji Radomskiej Biskup Jan 

Chrapek, który odwiedził Dom Dziecka, a także 

spotkał się z przedstawicielami władz samorządo-

wych, zakładów pracy z terenu powiatu oraz kie-

rownikami jednostek podległych Starostwu. Biskup 

podczas spotkania wygłosił wykład na temat: „Roli 

samorządu w obecnej sytuacji historyczno-społecz-

nej”.

► Na stanowisko Skarbnika Powiatu uchwałą Rady Powiatu powołana została dotychczas 

pełniąca obowiązki Skarbnika Jadwiga Kręcisz.

MAJ

► W Kozienicach rozpoczął działalność Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Zakład ten, 

zgodnie z uchwałą podjętą przez Radnych na XI Sesji Rady Powiatu wszedł w skład, noszące-

go od tej pory nową nazwę Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Od lewej: Biskup Jan Chrapek, Roman Wysocki, To-
masz Śmietanka, Leszek Stachurski, Magorzata Bebel-
ska – 1999 r.



50

w Kozienicach. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ma na celu całodobową opiekę obejmującą 

świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem 

kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających lecze-

nia szpitalnego. Nowo otwarty zakład, mogący przyjąć 28 pacjentów, zlokalizowany został na 

parterze Oddziału Zakaźnego. Koszt remontu przekroczył kwotę 300 000,00 zł.

CZERWIEC

► Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w 

Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie z 

Wicewojewodą Mazowieckim Stanisławem Pie-

trzakiem oraz Zastępcą Dyrektora Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

Erwiną Ryś-Ferens. Jednym z tematów, które zo-

stały poruszone podczas spotkania była aktualna 

sytuacja budowy basenu, gdyż Zarząd Powiatu 

ubiegał się o pozyskanie środków zewnętrznych 

na pokrycie kosztów części budowy tej inwestycji. Pod koniec czerwca w Starostwie odbyło się 

kolejne spotkanie dotyczące budowy basenu. Wzięli w nim udział przedstawiciele Elektrowni 

Kozienice S.A, Urzędu Miasta i Gminy Kozienice, Starostwa Powiatowego w Kozienicach. W 

wyniku podjętych wcześniej uchwał na Sesji Rady Powiatu i Sesji Rady Miasta i Gminy Ko-

zienice o przystąpieniu do Fundacji Woda Życie, Urząd Miasta i Gminy reprezentowany przez 

Tomasza Śmietankę i Starostwo Powiatowe reprezentowane przez Romana Wysockiego weszli w 

skład Rady Fundatorów. Podpisane zostało także stosowne porozumienie. 

► Starosta, Burmistrz i Wójtowie z terenu powiatu kozienickiego rozpoczęli działania 

zmierzające do utworzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej. W ramach działalności Związek 

miałby zająć się selektywną zbiórką odpadów komunalnych, promocją powiatu, propagowaniem 

sportu na terenie całego powiatu, a także rozwiązywaniem problemów dotyczących wszystkich 

gmin.

LIPIEC

► Wybrany został nowy Zarząd Fundacji „Woda Życie”. W skład Zarządu weszli:

− Prezes – Roman Frąckiewicz;

Basen w budowie – 2000 r.
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− Członkowie – Jan Żak przedstawiciel 

Rady Powiatu Kozienickiego, Zbigniew Józe-

fowicz przedstawiciel Fundacji „Woda Życie”, 

Eugeniusz Cieślak przedstawiciel Rady Miasta i 

Gminy Kozienice. 

► Z okazji trwających obchodów 450-lecia 

Kozienic na zaproszenie władz samorządowych 

gościł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Alek-

sander Kwaśniewski. 

SIERPIEŃ

► W Kozienicach po raz pierwszy gościło 

Lato z Radiem, uświetniając obchody jubileuszo-

we Miasta. Podczas koncertu odbył się fi nał Miss 

Lata z Radiem.

GRUDZIEŃ

► W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-

miologicznej nastąpiła zmiana na stanowisku Dy-

rektora. Dotychczasowego Inspektora Powiatowego Kazimierza Kwiecińskiego zastąpiła Maria 

Pawlak – dotychczasowy Ordynator Oddziału Zakaźnego Kozienickiego Szpitala.

2001
STYCZEŃ

► Wydział Geodezji, Kartografi i, Katastru i Nieruchomości przeniesiony został do nowej 

siedziby – do zaadaptowanego na ten cel budynku administracyjnego kozienickiego Szpitala. W 

Wydziale znajduje się także Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografi cznej 

oraz Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.

LUTY

► W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kozienicach odbył się Konwent Powiatów Województwa 

Mazowieckiego. Oprócz Starostów z terenu województwa mazowieckiego uczestniczyli w nim 

Po środku Eleni i Starosta Roman Wysocki – 2000 r.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski z wizytą w Kozieni-
cach – 2000 r.
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także Włodzimierz Nieporęt Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew 

Kuźmiuk Marszałek Województwa Mazowieckiego, Antoni Pietkiewicz Wojewoda Mazowiecki.

MAJ

► 3 maja na budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach 

odsłonięta została tablica pamiątkowa z napisem „Kozienice 

1791–2001 w 210. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

pierwszej Ustawy Zasadniczej w Europie, w hołdzie jej Twór-

com, Społeczeństwo Ziemi Kozienickiej”. Odsłonięcia doko-

nali: Roman Wysocki Starosta Powiatu Kozienickiego oraz 

Tomasz Śmietanka Burmistrz Miasta i Gminy Kozienice.

CZERWIEC

► 8 czerwca odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji instalacji odsiarczania spalin 

Bloków 500 MW w Elektrowni Kozienice S.A.

LIPIEC

► Powołany został Zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Kozienicki”.

Zadania Stowarzyszenia: stała pomoc w podnoszeniu prestiżu i sprawności jednostek i or-

ganów odpowiedzialnych odrębnymi przepisami za bezpieczeństwo obywateli, propagowanie 

zasad kształcenia w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego obywateli, podnoszenie wiedzy o 

przepisach ruchu drogowego, organizowanie i 

pomoc w organizowaniu przedsięwzięć związa-

nych z bezpieczeństwem obywateli, kształtowa-

nie właściwych, społecznie pożądanych postaw 

wśród dzieci i młodzieży i szeroko pojęta profi -

laktyka tych działań, podnoszenie świadomości 

prawnej osób narażonych na skutki agresji, alko-

holizmu i innych negatywnych zjawisk społecz-

nych, pomoc ofi arom przemocy oraz poszkodo-

wanym w wypadkach.
Z lewej strony Prezes Elektrowni Kozienice Jan Wrona 
– 2001 r.
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SIERPIEŃ

► Zagrożenie powodziowe na terenie powiatu ko-

zienickiego. Po długiej walce udało się uratować wały 

wiślane. Na terenie powiatu nie doszło do powodzi. 13 

sierpnia odbyło się podsumowanie akcji przeciwpowo-

dziowej. 

► Lato z Radiem po raz drugi już gościło w Ko-

zienicach. W koncercie wystąpili: Pan Yapa, Andrzej 

Cierniewski, Varius Manx, Perfect.

WRZESIEŃ

► W Kozienicach ruszył system miejskiego monitoringu. W pierwszym etapie zainstalo-

wane zostały cztery kamery: dwie z nich nadzorowały obszary Szkół: I Liceum Ogólnokształcą-

cego oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Trzecia kontrolowała teren głównego skrzyżowania ul. 

Warszawskiej z ul. Radomską. Czwarta kamera nadzorowała obszar w rejonie skwerku na Placu 

15 Stycznia. Centrum dowodzenia – stałego nadzoru nad kamerami znajdowało się w Komendzie 

Powiatowej Policji w Kozienicach.

LISTOPAD

► 19 listopada Starostwo Powiatowe w Kozienicach zorganizowało Konferencję „Polski 

Sołtys w Unii Europejskiej”, której celem było uzyskanie jak najszerszego poparcia mieszkań-

ców wsi dla integracji Polski w Unii Europejskiej poprzez ukazanie skutków akcesji – szans 

i zagrożeń, przygotowanie mieszkańców wsi do korzystania z programów pomocowych, a w 

przyszłości z funduszy strukturalnych i przyjęcia zasad WPR.

2002
MAJ

► 9 maja na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach odby-

ła się uroczystość z okazji 10-lecia PSP oraz przekazania nowego samochodu gaśniczego GCBA 

SCANIA. Samochód zakupiony został przez Komendę Główną PSP, Starostwo Powiatowe w Ko-

zienicach, Urząd Miasta i Gminy w Kozienicach oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej. Był to jedyny w Polsce samochód tego rodzaju. Podczas uroczystości 

Lato z Radiem po raz drugi w Kozienicach 
– 2001 r.
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Komendant Powiatowy PSP bryg. Zbigniew Szczygieł uhonorował medalami pamiątkowymi z 

okazji 10-lecia PSP następujące osoby: Romana Wysockiego, Janusza Stąpóra, ks. Jerzego Dziół-

kę, Stanisława Orzechowskiego, Wiesława Sztąberka, Janusza Bujaka.

WRZESIEŃ

► Od 9 do 11 września odbyły się XIX Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej 

„Kozienice 2002”. W Mistrzostwach startowało osiem reprezentacji wojewódzkich wyłonionych 

wcześniej w eliminacjach strefowych. Mistrzostwa cieszyły się dużym zainteresowaniem miesz-

kańców powiatu kozienickiego.

► 15 września w Kozienicach odbyły się IV Samorządowe Dożynki Województwa Ma-

zowieckiego. Po raz pierwszy były one organizowane wspólnie przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego i Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w 

kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach. Następnie korowód dożynkowy ubarwiony pięk-

nymi wieńcami dożynkowymi przeszedł przez ulice miasta. Główna część uroczystości odbyła 

się na stadionie. Wzięli w niej udział przedstawiciele 22 powiatów. Podczas uroczystości odbyły 

się tradycyjne obrzędy dożynkowe, uroczyste przekazanie wieńców i chlebów dożynkowych na 

ręce organizatorów. Po obrzędzie dzielenia chlebem uhonorowano rolników z terenu powiatu i 

wręczono nagrody w konkursach regionalnych, jak „Polski Producent Żywności”, „AGROLIGA 

2002”, czy konkursie ekologicznym. Uczestnicy dożynek mogli obejrzeć m.in. wystawę darów 

ziemi Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Jarmark Agroturystyczny, czy Kiermasz Sztuki Ludowej. 

W bogatym programie artystycznym wystąpili artyści z Kozienic i gwiazdy polskiej estrady jak 

Krzysztof Krawczyk. Na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca SGGW „Promnik”, Ka-

baret Genowefa Pigwa, Zespół Babilon oraz Orkie-

stra Górnicza Katowickiego Holdingu Węglowego.

► 24 września najstarsza mieszkanka Domu 

Pomocy Społecznej Stefania Dłużewska obchodzi-

ła 100. rocznicę swoich urodzin. Starosta Kozieni-

cki Roman Wysocki złożył życzenia Jubilatce w 

obecności Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 

Kozienicach Elżbiety Jarosz.

Stefania Dłużewska w 100. rocznicę urodzin
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PAŹDZIERNIK

► 9 października odbyła się ostatnia Sesja Rady Powiatu Kozienickiego I kadencji. Prze-

wodniczący Rady Powiatu Leszek Stachurski przedstawił sprawozdanie z pracy Rady za okres 

4 lat. Starosta Kozienicki Roman Wysocki poinformował o awansie Małgorzaty Bebelskiej Se-

kretarza Powiatu Kozienickiego na stanowisko Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie.

► 27 października odbyły się wybory samorządowe. W wyniku głosowania w skład Rady 

Powiatu Kozienickiego II kadencji weszli: Marian Frądczyk, Mirosław Łyszcz, Stefan Marek 

Banaś, Zenon Gnyś, Zdzisław Józef Łukasik, Stanisław Figlewicz, Kazimierz Tarczyński, Ka-

zimierz Marchewka, Tadeusz Kowalczyk, Anna Drabik, Roman Wysocki, Jan Stępień, Michał 

Wojasiewicz, Mieczysław Siembor, Stanisław Orzechowski, Edward Błaż, Marek Kucharski, 

Tomasz Śmietanka, Jerzy Wach.

Na stanowiska Wójtów w poszczególnych Gminach wybrano: Gmina Garbatka-Letnisko 

– Krzysztof Stalmach, Gmina Głowaczów – Stanisław Bojarski, Gmina Gniewoszów – Wie-

sław Andrzej Pawlonka, Gmina Grabów nad Pilicą – Euzebiusz Strzelczyk, Gmina Magnuszew 

– Henryk Plak oraz Gmina Sieciechów – Kazimierz Pochylski. Na stanowisko Burmistrza Gminy 

Kozienice wybrany został Tomasz Śmietanka.

LISTOPAD

► 13 listopada w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wręczone zostały mandaty Rad-

nym wchodzącym w skład Rady Powiatu Kozienickiego II kadencji. Stosowne zaświadczenia 

poszczególnym Radnym wręczył Lech Wiśniewski, który pełnił funkcję Przewodniczącego Po-

wiatowej Komisji Wyborczej.

► 19 listopada odbyła się I Sesja Rady Powiatu Kozienickiego.

Przewodniczącym Rady został Michał Wojasiewicz, Starostą Powiatu Kozienickiego Ro-

man Wysocki, natomiast Wicestarostą Kazimierz Marchewka. Ponadto wybrany został 4-osobo-

wy Zarząd, w skład którego weszli: Roman Wysocki (Przewodniczący), Kazimierz Marchewka, 

Tadeusz Kowalczyk, Jan Stępień. 

► 21 listopada Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach został wyróżniony przez Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Minister Jerzy Haus-

ner wręczył list gratulacyjny Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach Elżbiecie Jarosz.
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2003
STYCZEŃ

► 15 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie Powiatowego Biura Ewidencji Gospodarstw 

Rolnych. Otwarcie Biura Powiatowego możliwe było dzięki zaangażowaniu władz Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowieckiego Oddziału Regionalnego i władzom Po-

wiatu Kozienickiego

► 27 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach utworzony został Wydział Promo-

cji, Kontroli i Analiz. Naczelnikiem Wydziału została Lucyna Domańska.

LUTY

► W Starostwie Powiatowym w Kozienicach zorganizowane zostało Seminarium doty-

czące gospodarczych i społecznych aspektów procesu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Seminarium to poprowadzili przedstawiciele Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana z War-

szawy Justyna Jakubowska i Stanisław Kornatowski. Uczestniczyli w nim Radni Rady Powiatu 

Kozienickiego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu. 

MAJ

► 5 maja Wicemarszałek Sejmu RP Tomasz Nałęcz i Starosta Kozienicki Roman Wysocki 

uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem Elektrowni Kozienice S.A. Janem Wroną. Podczas spot-

kania omówione zostały problemy związane z dziedziną energetyki po wejściu Polski do Unii 

Europejskiej. Wicemarszałek odwiedził również uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach, dla 

których poprowadził wykład dotyczący korzyści i strat po wejściu Polski do Unii Europejskiej. 

Wicemarszałek uczestniczył także w spotkaniu z przedstawicielami lokalnych władz samorządo-

wych, dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu oraz przedstawicielami przedsiębiorstw 

z terenu powiatu kozienickiego. 

CZERWIEC

► 1 czerwca przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka odbył się Festyn pod 

nazwą „Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej – Dzieciom – Lato 2003”. W Kozienicach ten 

letni Festyn odbył się po raz 7. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Starosta Powiatu Kozieni-

ckiego, Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
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Festyn „Mieszkańcy Domów Pomocy Spo-
łecznej – Dzieciom – Lato 2003”

w Opactwie. Uroczystości odbyły się w ramach obchodów 

Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. 

► W czerwcu ukazał się pierwszy numer Biuletynu 

Informacyjnego „Nasz Powiat”. Czasopismo powstało z 

myślą o mieszkańcach powiatu kozienickiego i jest swego 

rodzaju informatorem. Jedną z podstawowych kwestii, któ-

re poruszane były w tym czasie w biuletynie była ekologia, 

edukacja w tej dziedzinie i ochrona środowiska.

LIPIEC

► 26 i 27 lipca na hipodromie w Stadninie Koni w Kozienicach po raz kolejny odbyły 

się Regionalne Zawody Konne w skokach przez przeszkody. Organizatorem zawodów był Klub 

Jeździecki Skarb działający przy Kozienickiej Stadninie Koni. W pierwszym dniu zawodów ro-

zegrany został Konkurs o Puchar Starosty Powiatu Kozienickiego. Był to konkurs nr 4, klasa „N” 

o wzrastającym stopniu trudności. Zwycięzcą został Krzysztof Gaś na koniu Georginia z klubu 

jeździeckiego WKJ Lublin SJ Poniatowa. 

► 30 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie spotkali się przedstawiciele woje-

wództwa, powiatów, gmin oraz miast z terenu Mazowsza, którzy poparli ideę stworzenia Spółki 

Prawa Handlowego. W efekcie podpisane zostało porozumienie dotyczące powołania Mazowie-

ckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego dostrzegły po-

trzebę wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, a koncepcja przystąpienia do Funduszu Poręczeń 

Kredytowych okazała się być jednym z instrumentów do osiągnięcia tego celu.

SIERPIEŃ

► 10 sierpnia w Studziankach Pancernych odbyły się uroczyste obchody 59. rocznicy walk 

1 Brygady Pancernej „Bohaterów Westerplatte” na przyczółku warecko-magnuszewskim. Orga-

nizatorami uroczystości byli: Mazowiecki Oddział Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Pol-

skiego, kombatanci 1 Dywizji Pancernej, Wójtowie Gmin: Głowaczów, Magnuszew i Grabów 

nad Pilicą, a także Nadleśnictwo Dobieszyn i Publiczna Szkoła Podstawowa im. 1 Brygady Pan-

cernej im. Bohaterów Westerplatte w Studziankach Pancernych. Podczas uroczystości w hołdzie 

poległym złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.
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► 18 sierpnia, zgodnie z Zarządzeniem z 29 lipca powołana została Powiatowa Rada ds. 

Osób Niepełnosprawnych w Kozienicach. W jej skład weszli: Jan Żuchowski (Polski Związek 

Niewidomych w Kozienicach), Danuta Bernacik (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kozienicach), Beata Maj (Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach), Jan Żak (Krajowa Izba 

Gospodarczo-Rehabilitacyjna Oddział Mazowiecki), Mieczysław Siembor (Rada Powiatu Ko-

zienickiego).

► 24 sierpnia w Piotrkowicach, z inicjatywy producentów i przetwórców odbył się I Festyn 

Ogórkowy Powiśle 2003. Festyn miał na celu wypromowanie rodzimego produktu.

WRZESIEŃ

► 6 i 7 września odbył się Festyn pod hasłem „My też w Europie”. Imprezę zorganizowa-

no w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem Festynu 

było Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Niepełnospraw-

nością Ruchową „Nasze Dzieci” w Kozienicach, a współorganizatorami Stowarzyszenie Kajaka-

rzy na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych w Radomiu i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach.

► 7 września Starostwo Powiatowe w Kozienicach po raz pierwszy zorganizowało Dożyn-

ki Powiatowe. Gospodarzem Święta Chleba była Gmina Głowaczów. Starostami Dożynek byli 

Renata Kłos i Krzysztof Mikos. Podczas uroczystości ofi cjalnych Starostowie Dożynek podzię-

kowali za zbiory i podzielili się z władzami powiatu dożynkowym chlebem. Podczas Dożynek 

można było obejrzeć stoiska gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, wysłuchać Kaba-

retu Wesoły Autobus, koncertu zespołu Jambo Africa oraz uczestniczyć w zabawie dożynko-

wej przy muzyce Kapeli Ludowej. Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawane 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Starosta Powiatu Kozienickiego wręczył 23 rolnikom z 

terenu powiatu kozienickiego oraz 3 przedsiębiorcom.

PAŹDZIERNIK

► 24 października w Zespole Szkół Drzewnych w Garbatce-Letnisku obchodzony był Ju-

bileusz 45-lecia działalności szkoły. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rządo-

wych, samorządowych oraz dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych z terenu powiatu 

kozienickiego. Podczas jubileuszowych obchodów placówce nadano sztandar jako wyraz naj-
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wyższego uznania dla szkoły. Poszczególni nauczyciele w dowód uznania za ich ciężką pracę 

otrzymali nagrody oraz odznaczenia. 

LISTOPAD

► 11 listopada Starostwo Powiatowe w Kozienicach przy udziale Urzędu Miejskiego w Ko-

zienicach zorganizowało po raz pierwszy uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległo-

ści. Rozpoczęła je msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozieni-

cach. Dalsze uroczystości związane z 85. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości miały 

miejsce na cmentarzu parafi alnym. Po wysłuchaniu hymnu Starosta Kozienicki przedstawił rys 

historyczny, a uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego recytowali 

okolicznościowe wiersze. Po Apelu Poległych poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły 

znicze. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Muzeum Regionalnym otwarta została 

wystawa „Polskie godło w płaskorzeźbie”, której autorem był Bogdan Ormowski.

► W listopadzie zakończył się Program szkoleniowy – Program Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich realizowany od stycznia 2003 roku, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej na terenie całej Polski. W progra-

mie uczestniczyło Starostwo Powiatowe w Kozienicach. 9-osobowa grupa reprezentująca Powiat 

Kozienicki zajmowała się programem pt. „Rynek pracy – aktywna polityka przeciwdziałania 

bezrobociu”. Powiat Kozienicki na zakończenie uzyskał stosowny Certyfi kat.

GRUDZIEŃ

► 7 grudnia w Kozienicach odbyło się Mazo-

wieckie Święto Choinki zorganizowane z inicjatywy 

Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego w Ko-

zienicach, Starostwa Powiatowego w Kozienicach 

oraz Urzędu Miejskiego. Wszyscy zebrani wspólnie 

kolędowali wraz z Chórem Seniora Złota Jesień i 

Estradą Piosenki oraz mogli obejrzeć wystawę świą-

tecznych drzewek. Główną atrakcją muzyczną był 

występ Szymona Wydry – fi nalisty I edycji Idola 

wraz z zespołem Carpe Diem.
Mazowieckie Święto Choinki – 2003 r.
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2004
STYCZEŃ

► 15 stycznia nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Wojskowej Komendy Uzupeł-

nień. Dotychczasowego Komendanta, płk Andrzeja Prokopa zastąpił mjr Zbigniew Wieczorek. 

W spotkaniu uczestniczyli szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Włodzimierz 

Zieliński, Starosta Powiatu Kozienickiego Roman Wysocki, a także przedstawiciele powiatów 

zwoleńskiego, lipskiego, straży pożarnej oraz pracownicy WKU w Kozienicach.

LUTY

► Na początku lutego w telewizji kablowej wyemitowany został pierwszy materiał (nagra-

nie Sesji Rady Powiatu Kozienickiego) utworzonej w strukturach Wydziału Kontroli, Promocji i 

Analiz Starostwa Powiatowego w Kozienicach Telewizji „Nasz Powiat”.

► 12 lutego Starosta Roman Wysocki odebrał certyfi kat potwierdzający uczestnictwo Po-

wiatu Kozienickiego we wdrażaniu Modelu Partnerstwa Lokalnego opracowanego przez Depar-

tament Pracy Stanów Zjednoczonych. Patronat nad Programem – trwającym od czerwca 2002 

roku do stycznia 2004 sprawował Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W województwie 

mazowieckim program Partnerstwa Lokalnego wdrożyło 17 regionalnych i 21 powiatowych spe-

cjalistów partnerstwa.

► 22 lutego przestały kursować kozienickie autobu-

sy. Związki Zawodowe „Solidarność” ogłosiły strajk oku-

pacyjny. Strajkujący domagali się spełnienia następujących 

postulatów: cofnięcia wypowiedzenia przewodniczącemu 

ZZ „Solidarność”, ochrony miejsc pracy, odnowienia taboru 

samochodowego, wymiany kierownictwa, niewyciągania 

konsekwencji wobec strajkujących oraz unieważnienia pro-

cesu prywatyzacji. 24 maja załoga PKS wróciła do pracy.

MARZEC

► 22 marca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, którego głów-

nym tematem było usuwanie skutków powodzi oraz innych klęsk żywiołowych, które wystąpiły 

w Polsce w latach 2001–2003 oraz wręczenie promes dotacyjnych. W spotkaniu wzięli udział Mi-

nister Marek Wikiński, dyrektor Jan Winter, Parlamentarzyści z Ziemi Radomskiej oraz przed-

Siedziba PKS Kozienice
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stawiciele samorządów. Promesę dla Powiatu Kozienickiego w wysokości 100 000,00 zł odebrał 

Starosta Roman Wysocki.

MAJ

► Od 15 do 31 maja w województwie mazowieckim 

trwały obchody Mazowieckich Dni Zdrowia. 23 maja w 

Kozienicach odbyła się ich Wojewódzka Inauguracja, któ-

ra połączona została z otwarciem długo wyczekiwanego 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Festyn odbył się na 

terenie Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach. Wśród licznie 

przybyłych na tę uroczystość byli: parlamentarzyści Zie-

mi Radomskiej, przedstawiciele administracji rządowej 

oraz samorządowej, przedstawiciele Narodowego Fundu-

szu Zdrowia Oddział Mazowiecki, dyrektorzy i kierownicy publicznych zakładów opieki zdro-

wotnej z subregionu radomskiego oraz lokalna społeczność. Podczas Mazowieckich Dni Zdrowia 

przeprowadzony został szereg badań i profi laktyka medyczna w wielu przychodniach i poradniach 

na terenie powiatu kozienickiego. Dyrektorem Szpitala był wówczas Tadeusz Molenda.

► 26 czerwca na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn uroczyście obchodzono 80-lecie Lasów 

Państwowych. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Jana Chrzciciela w Strom-

cu, następnie odbyła się biesiada leśna w osadzie leśnej Kniejówka w uroczysku Grabowy Las.

LIPIEC

► 2 lipca Starosta Kozienicki Roman Wysocki odebrał nagrodę w wysokości 200 000,00 

zł dla Powiatu Kozienickiego, za zajęcie I miejsca w konkursie „Mazowiecki Lider Ekologii”. 

O tytuł Lidera Ekologii walczyło 120 gmin, 221 powiatów oraz 9 organizacji pozarządowych. 

W klasyfi kacji gmin Garbatka-Letnisko zajęła I miejsce i otrzymała nagrodę w wysokości 300 

000,00 zł, natomiast gmina Grabów nad Pilicą otrzymała wyróżnienie i nagrodę w wysokości 

50 000,00 zł.

Powiat Kozienicki przystępując do konkursu udokumentował działania w zakresie ochrony 

środowiska w latach 1999–2004 na kwotę 12 511 000,00 zł. Największe nakłady inwestycyjne 

przeznaczono na oczyszczalnie ścieków, sieć wodociągową oraz selektywną zbiórkę odpadów.

Szpitalny Oddział Ratunkowy – 2006 r.
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SIERPIEŃ

► 8 sierpnia w Studziankach Pancernych odbyły się uroczyste obchody 60. rocznicy bitwy 

pod Studziankami. Koordynacją uroczystości po raz pierwszy zajęło się Starostwo Powiatowe w 

Kozienicach. Obchody rozpoczęły się w Kwaterze Wojennej na cmentarzu w Magnuszewie, gdzie 

złożono kwiaty dla uczczenia poległych w walkach o Ojczyznę. Główne uroczystości odbyły się w 

Studziankach Pancernych. Przy Pomniku-Mauzoleum zgromadzili się uczestnicy walk z sierpnia 

1944 roku, członkowie organizacji kombatanckich, przedstawiciele władz państwowych i samorzą-

dowych, Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz społeczność powiatu kozienickiego. 

Mszę świętą polową celebrował Ordynariusz Diecezji Radomskiej Ks. Biskup Zygmunt Zimowski. 

Po mszy zebrane delegacje złożyły kwiaty przy pomniku mauzoleum. Z kolei na placu szkolnym 

uczestnicy mogli zobaczyć wystawę prac rzeźbiarsko-malarskich pt. „Żołnierz polski – dawniej i 

dziś”. Program słowno-muzyczny przygotował Chór Seniora „Złota Jesień” z Kozienic. 

► 29 sierpnia w Sieciechowie odbyły się II Dożynki 

Powiatowe. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji 

rolników celebrowana przez Ordynariusza Diecezji Radom-

skiej ks. biskupa Zygmunta Zimowskiego. Dalsza część uro-

czystości odbyła się na placu szkolnym. W obrzędzie dziele-

nia chlebem oprócz Starosty i Wójta wzięli udział również 

Starostowie Dożynek Jolanta Pachnia i Leszek Dutkowski, 

Wojewoda Mazowiecki, posłowie i senatorowie RP oraz wła-

dze pozostałych sześciu gmin z terenu powiatu kozienickiego. Podczas dożynek wręczone zostały 

także odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. Wśród artystów występujących na scenie 

byli: Kabaret PIGWA, Jan Wojdak i Zespół Wawele, a także Zespół Pieśni i Tańca Powiśle.

PAŹDZIERNIK 

► 15 października Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach obchodził Jubileusz 30-lecia istnienia. 

Dla Zespołu Szkół było to podwójne święto. W tym dniu odbyło się bowiem również uroczyste 

poświecenie sztandaru i nadanie imienia Legionów Polskich. 

LISTOPAD

► 5 listopada Starosta Powiatu Kozienickiego odebrał nagrodę gospodarczą „Skrzydła” 

przyznawaną przez Dziennik „Słowo Ludu”. Nagroda została przyznana za proekologiczne in-

II Dożynki Powiatowe „Sieciechów 2004”
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westycje w Kozienicach i regionie oraz dbanie o środowisko naturalne. Powiat Kozienicki zajął I 

miejsce w klasyfi kacji powiatów. 

► 10 i 11 listopada odbyły się uroczyste obchody 86. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-

podległości. 10 listopada w Kozienickim Domu Kultury w sali widowiskowej uczniowie Zespołu 

Szkół nr 1 im. Legionów Polskich zaprezentowali program artystyczny, a Chór Seniora „Złota 

Jesień” koncert pieśni patriotycznych i żołnierskich. 11 listopada uroczystości rozpoczęła msza 

święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach. Po niej wszyscy 

uczestnicy przeszli na cmentarz parafi alny, gdzie przy grobach legionistów złożono hołd wal-

czącym o wolną Polskę. Pamięć poległych uczczono modlitwą i Apelem Poległych. Następnie 

zebrane delegacje złożyły kwiaty w Kwaterze Legionistów i przy symbolicznym grobie żołnierzy 

poległych podczas II wojny światowej. 

2005
STYCZEŃ

► Od 1 stycznia Dom Dziecka w Kozienicach przekształcony został w Placówkę Socjaliza-

cyjną „PANDA”. Nazwa placówki jest przede wszystkim skrótem słów: P – Pomoc, A – Akcep-

tacja, N – Nadzieja, D – Diagnoza, A – Aktywizacja. Słowa te są jednocześnie obrazują zakres 

działalności placówki. Dotychczas Dom Dziecka obejmował opieką dzieci w wieku 0–5 lat. Od 1 

stycznia placówka objęła opieką dzieci w wieku 0–18 lat. W okresie od 1 stycznia 2002 roku do 

30 października 2004 roku w domu dziecka przebywało 209 wychowanków.

► 12 stycznia w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach zorganizowano spotkanie noworocz-

ne. Na spotkaniu obecni byli Ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. biskup Zygmunt Zimowski, 

przedstawiciele Caritas, fundacji „Dać Sercom Nadzieję”, organizacji pozarządowych i stowa-

rzyszeń, samorządów lokalnych, proboszczowie parafi i, 

pracownicy organów pomocy społecznej oraz prezesi 

i dyrektorzy fi rm, instytucji i przedsiębiorstw z terenu 

powiatu kozienickiego. 

MARZEC

► 11 marca odbyło się podsumowanie II edycji 

całorocznego konkursu ekologicznego ogłoszonego w 

2004 roku przez Zarząd Powiatu Kozienickiego. Kon-
Podsumowanie II edycji Konkursu ekologicznego 
– 2005 r.
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kurs przeprowadzony został w 5 kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, 

ponadgimnazjalne i inne podmioty. Komisja konkursowa przyznała 5 równorzędnych nagród 

– zestawy kina domowego oraz kamerę, za najlepiej zorganizowane akcje ekologiczne w ka-

tegoriach: szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Dla pozostałych uczestników 

Zarząd Powiatu przyznał nagrody rzeczowe w postaci fotografi cznych aparatów cyfrowych. Pod-

czas spotkania uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozienicach przedstawili program 

artystyczny.

KWIECIEŃ

► 23 kwietnia podczas IX edycji Gali Biznesu Ziemi Ra-

domskiej Starosta Powiatu Kozienickiego Roman Wysocki ode-

brał nagrodę „Kryształowego Tulipana” w konkursie o nagrodę 

gospodarczą Granitowego Tulipana za rok 2004. Starostwo Po-

wiatowe w Kozienicach nominowane było w kategorii „Przyja-

zny dla Biznesu 2004 roku”. Jako jedyne zostało wyróżnione za 

inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości i działalność 

proekologiczną i otrzymało nagrodę „Kryształowego Tulipa-

na”.

MAJ

► Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Fundacja „Dać Sercom Nadzieję” oraz Fundacja 

Polskich Kawalerów Maltańskich utworzyły punkt, w którym można wypożyczyć sprzęt me-

dyczny i rehabilitacyjny. 19 maja nastąpiło poświęcenie punktu przez Biskupa Diecezji Radom-

skiej. Wypożyczalnia uruchomiona została 20 maja. 

► 29 maja odbyły się uroczyste obchody 61. Rocznicy 

Śmierci Ludności Cywilnej w gminie Grabów nad Pilicą. 

Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafi alnym w Łę-

kawicy, gdzie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową. 

Następnie wszyscy uczestnicy zgromadzili się w Dziecino-

wie na mszy świętej polowej celebrowanej przez księdza 

biskupa Adam Odzimka, który poświęcił Krzyż upamięt-

niający śmierć ludności cywilnej z Dziecinowa, Łękawicy 

„Kryształowy Tulipan” dla Powiatu Ko-
zienickiego – 2005 r.

Krzyż upamiętniający śmierć ludności cywil-
nej – Dziecinów 2005
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i okolicznych miejscowości. Przedstawiciele komitetu organizacyjnego uroczystości: Grażyna 

Wnuk, Roman Wysocki, Tadeusz Kowalczyk, Jan Czachowski i Euzebiusz Strzelczyk wręczyli 

młodzieży szkolnej akt przekazania opieki nad miejscem upamiętniającym wydarzenia z sierpnia 

1944 r. Współorganizatorem uroczystych obchodów było Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

CZERWIEC

► 18 czerwca odbył się, zorganizowany przez Starostwo 

Powiatowe i Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach Festyn 

„Niepełnosprawni – Dzieciom, Dzieci – Niepełnosprawnym” 

Lato 2005. W festynie wzięli udział mieszkańcy 17 Domów 

Pomocy Społecznej oraz 3 grupy reprezentujące Warsztaty 

Terapii Zajęciowej. Na scenie kozienickiego amfi teatru wystą-

piło 8 zespołów z Domów Pomocy Społecznej, 2 grupy z War-

sztatów Terapii Zajęciowych oraz zespół taneczny HIP-HOP z 

Domu Kultury i młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.

LIPIEC

► W dniach 9 i 10 lipca odbył się w Kozienicach IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. 

Bogusława Klimczuka. Organizatorem Festiwalu było Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji 

i Sportu im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach. Pierwszego dnia w zmaganiach scenicznych 

wzięło udział 19 młodych wokalistów z całej Polski. Odbył się także występ zespołu De Mono. 

Drugiego dnia, podczas koncertu galowego można było wysłuchać utworów Bogusława Klim-

czuka w wykonaniu laureatów poprzednich edycji festiwalu. Grand Prix zdobył Michał Kacz-

marek z Ostrowa Wielkopolskiego. Wybrano również najlepszego wokalistę z terenu powiatu 

kozienickiego. Została nią Ewelina Skwira, która otrzymała Nagrodę Starosty.

SIERPIEŃ

► 1 sierpnia 2005 roku budynek po Narodowym Banku Polskim został przekazany Staro-

stwu Powiatowemu w Kozienicach. NBP zrzekł się na rzecz Skarbu Państwa prawa do użytko-

wania wieczystego i prawa własności. Od dnia przekazania budynku Starostwu Powiatowemu w 

Kozienicach osobą zarządzającą budynkiem jest Starosta Kozienicki.

Festyn „Niepełnosprawni – Dzieciom, Dzie-
ci – Niepełnosprawnym” – 2005 r.
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► 7 sierpnia w Magnuszewie i Studziankach Pancernych odbyły się uroczyste obchody 

61. rocznicy bitwy pod Studziankami i walk o przyczółek warecko-magnuszewski. Uroczystości 

rozpoczęły się w Magnuszewie przed pomnikiem Braterstwa Broni, gdzie w hołdzie poległym 

złożone zostały kwiaty. Następnie uczestnicy zgromadzili się przy pomniku-mauzoleum w Stu-

dziankach Pancernych, gdzie w szczególny sposób oddano hołd żołnierzom I Brygady Pancernej 

im. Bohaterów Westerplatte. Wyrazy najwyższego szacunku złożono także żyjącym uczestni-

kom Bitwy pod Studziankami. Podczas uroczystości odmówiona została również modlitwa, a 

zebrane delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem-mauzoleum.

WRZESIEŃ

► 3 i 4 września na Jeziorze Kozienickim odbyły 

się IX Mazowieckie Regaty Kajakowe Osób Niepełno-

sprawnych. Organizatorami zawodów byli: Stowarzy-

szenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 

„Sami Sobie”, Warsztat Terapii Zajęciowej, Stowarzy-

szenie Kajakarzy na rzecz Dzieci z Radomia oraz Koło 

Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Nasze 

Dzieci” w Kozienicach. W regatach udział wzięło 15 

drużyn z warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy 

społecznej, ośrodków szkolno-wychowawczych i orga-

nizacji społecznych z województwa mazowieckiego. 

► 4 września odbyły się III Dożynki Powiatowe „Grabów nad Pilicą 2005”. Uroczystości 

rozpoczęły się mszą świętą w intencji rolników w kościele parafi alnym w Grabowie nad Pi-

licą. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na plac 

przy szkole. Po odegraniu hymnu państwowego nastąpił 

obrzęd dzielenia chlebem, który rozpoczęli Starostowie 

Dożynek – Monika Szatan i Tomasz Plesiewicz. Naj-

lepsi rolnicy otrzymali Odznaki Honorowe „Zasłużony 

dla Rolnictwa”. W części artystycznej wystąpili: Chór 

Seniora „Złota Jesień” z Kozienic, Chór Seniora z Gar-

batki-Letnisko, zespół Bayer Full, Halina Frąckowiak 

oraz cygański zespół „Dżelem”, a także kabaret Pirania. 

IX Mazowieckie Regaty Kajakowe Osób Niepeł-
nosprawnych – 2005 r.

III Dożynki Powiatowe „Grabów nad Pilicą 
2005”
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Podczas uroczystości dożynkowych odbył się również mecz o Puchar Starosty Powiatu Kozie-

nickiego i Wójta Gminy Grabów nad Pilicą, pomiędzy drużynami z Augustowa i Grabowa nad 

Pilicą. Zwyciężyła drużyna z Grabowa pokonując Augustów 1:0. 

► 7 września 2005 roku podczas XXIX Sesji Rady Po-

wiatu Kozienickiego radni podjęli uchwałę wyrażając zgodę 

„na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Kozienicki nierucho-

mości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skar-

bu Państwa położonej w Kozienicach”. 9 września 2005 roku 

Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliński wydał zarządzenie 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

powiatu kozienickiego. 14 września 2005 roku został podpisany 

akt notarialny, a już 15 września Wojewoda Mazowiecki Le-

szek Mizieliński uroczyście przekazał akt Staroście Powiatu 

Kozienickiego Romanowi Wysockiemu. Nieruchomość po NBP 

została darowana na cel publiczny związany z przeznaczeniem 

jej na siedzibę Starostwa.

► 9 i 10 września odbyły się I Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób Niepełno-

sprawnych „Szukamy Siebie”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Kozienickie Centrum Re-

kreacji i Sportu im. B. Klimczuka, Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz Urząd Miejski 

w Kozienicach. Pierwszego dnia odbył się koncert fi nałowy uczestników prezentacji. Drugiego 

dnia odbył się koncert galowy, na którym wystąpili laureaci prezentacji artystycznych. Wręczone 

zostały również nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. Atrakcją był koncert Zespo-

łu Pieśni i Tańca Jawor z Akademii Rolniczej w Lublinie oraz występ zespołu Kombi.

PAŹDZIERNIK

► 27 października odbyła się uroczystość nadania Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Ko-

zienicach imienia Jana Pawła II. Podczas mszy świętej Ordynariusz Diecezji Radomskiej Biskup 

Zygmunt Zimowski poświęcił sztandar placówki. Po mszy świętej, w szkolnym holu, wśród licznie 

zgromadzonych gości i młodzieży, Burmistrzowie miast Göllheim i Kozienic – Dieter Magsig i 

Tomasz Śmietanka, wraz z dyrektor gimnazjum Wandą Karsznia-Czerską odsłonili popiersie Pa-

pieża. Uczniowie placówki przedstawili program artystyczny, nawiązujący do nauk Jana Pawła II.
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LISTOPAD

► 11 listopada, jak co roku, odbyły się w Kozienicach uroczyste obchody Narodowego 

Święta Niepodległości. Na cmentarzu parafi alnym po odegraniu hymnu, odmówieniu modlitwy 

i okolicznościowych przemówieniach, uczniowie I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 

recytowali wiersze patriotyczne. Następnie zebrane delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów 

przy grobach żołnierzy. Ofi cjalne obchody 87. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 

poprzedził koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu artystów operowych Anny Rosy i Jerzego 

Ostapiuka.

GRUDZIEŃ

► 28 grudnia odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego II kadencji. Przed roz-

poczęciem obrad, na mocy postanowienia Prezydenta RP z dnia 23 września 2005 roku, zostały 

nadane odznaczenia. Za zasługi w pracy zawodowej oraz osiągnięcia w działalności społecz-

nej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Stanisław Golubiec, Kazimierz Marchewska, 

Michał Wojasiewicz, Wanda Karsznia-Czerska, Grażyna Maciążek-Chołody, Andrzej Mańko, 

Stanisław Marszałek, Leokadia Styś. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono: Ryszarda Krześ-

niaka, Teresę Majewską, Janusza Patkowskiego, Marię Pawlak, Teresę Posłuszny oraz Irenę Zyg-

munt. Ponadto na wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego wyróżniono osoby, które angażują się 

w działania na rzecz rozwoju powiatu. Wśród osób wyróżnionych znalazły się Maria Gola, Iwona 

Ulijasz-Wojtowicz, Regina Kobylska, Anna Borucka, Czesław Czechyra, Stanisław Grudzień, 

Marek Łuczyński, Elżbieta Stąpór.

2006
MARZEC

► 15 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach odbyły 

się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Głównym organizato-

rem konkursu był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 

KWIECIEŃ

► 2 kwietnia, jak co roku, odbyły się uroczyste obchody 62. rocznicy bitwy pod Molen-

dami. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafi alnym w Garbatce-Letnisku, a ich 

dalsza część odbyła się w Molendach pod Pomnikiem Poległych, gdzie 7 kwietnia 1944 roku 
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Obelisk upamiętniający bitwę w Wyborowie 
– 2016 r.

Oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich wspierane przez miejscową ludność, stoczyły 

bitwę i poniosły dotkliwe straty. Po odegraniu hymnu i oddaniu hołdu przez poczty sztandarowe, 

zebrane delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

MAJ

► 2 maja Starostwo Powiatowe w Kozienicach rozpoczęło pracę w nowej siedzibie, przy ul. 

Jana Kochanowskiego 28 w Kozienicach.

► 21 maja 2006 roku w gminie Grabów nad Pilicą 

odbyły się obchody 350. rocznicy zwycięstwa rycerstwa 

polskiego nad wojskami szwedzkimi. Uroczystość rozpo-

częła się mszą świętą w intencji żołnierzy walczących na 

terenach gminy. W trakcie uroczystości ks. Biskup Edward 

Materski odsłonił i poświęcił tablicę pamiątkową i fi gurę 

hetmana polowego Stefana Czarnieckiego. Aktorzy Teatru 

Powszechnego w Radomiu odegrali krótką scenkę przedsta-

wiającą bitwę pod Warką. Z okazji 350. rocznicy zwycię-

stwa polskiego nad wojskami szwedzkimi, wybite zostały 

także pamiątkowe medale. Po mszy świętej uczestnicy uro-

czystości przemaszerowali przed obelisk upamiętniający 

bitwę w Wyborowie. Starostwo Powiatowe w Kozienicach 

było współorganizatorem uroczystości.

► W maju powstała pierwsza w powiecie kozienickim prywatna Izba Historyczno-Re-

gionalna. Jej właścicielem jest Stefan Siek z Sieciechowa. W Izbie znajdują się między innymi 

narzędzia używane przez naszych przodków, przedmioty codziennego użytku, a także udoku-

mentowana historia Sieciechowa.

CZERWIEC

► 20 czerwca odbyło się podsumowanie całorocznego konkursu związanego z edukacją 

ekologiczną na organizację imprez, wystaw, konkursów, apeli, happeningów oraz kampanii eko-

logicznych i porządkowych. Konkurs ten ogłoszony był przez Zarząd Powiatu Kozienickiego. Do 

III edycji konkursu zgłosiło się 38 podmiotów, wśród nich przedszkola, szkoły podstawowe, gim-

nazja oraz szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I 
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miejsce zdobyły I Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach. W pozostałych 

kategoriach nagrodzono najlepsze szkoły, które otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy. 

LIPIEC

► 23 lipca w amfi teatrze Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu odbył się I 

Przegląd Piosenki Biesiadnej. Głównymi organizatorami imprezy byli: Klub Seniora „Relaks”, 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz KCKRiS. W Przeglądzie wzięło udział 28 wykonaw-

ców z terenu byłego województwa radomskiego i innych.

SIERPIEŃ

► 13 sierpnia odbyły się uroczyste obchody 62. rocznicy bitwy pod Studziankami. Uroczy-

stości, jak każdego roku, były hołdem dla tych wszystkich, którzy poświęcili swoje życie walcząc 

w 1944 roku o wolną Polskę. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą w intencji 

poległych, po której uczestnicy obchodów udali się pod pomnik-mauzoleum w Studziankach 

Pancernych. Tam odmówiona została modlitwa w intencji poległych, a zebrane delegacje złożyły 

wiązanki kwiatów. Zebrani wysłuchali również krótkiej historii wydarzeń z 1944 roku. 

WRZESIEŃ

► 10 września w Gniewoszowie odbyły się IV 

Dożynki Powiatowe „Gniewoszów 2006”. Tradycyjnie, 

uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji rolników 

w kościele parafi alnym pw. Niepokalanego Serca NMP. 

Dalsze uroczystości miały miejsce na boisku szkolnym, 

tam odbył się obrzęd dzielenia chlebem oraz wręczone 

zostały odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” 

dla 45 rolników z terenu powiatu. W części artystycznej 

wystąpili: Orkiestra Dęta OSP w Kozienicach, Kapela 

Stefana Wyczyńskiego z Lubczy, a także laureaci Szansy na Sukces – Agnieszka Dyk oraz To-

masz Wolski. Gwiazdą Dożynek była Anna Jurksztowicz. Można było również obejrzeć liczne 

wystawy m.in. ptaków egzotycznych oraz stoiska agroturystyczne i egzotyczne, a także wzbić 

się balonem w powietrze.

IV Dożynki Powiatowe „Gniewoszów 2006”
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
– 2006 r.

PAŹDZIERNIK

► 20 października odbyła się ostatnia Sesja Rady Powiatu Kozienickiego II kadencji. Była 

ona okazją do podsumowania czteroletniej działalności i osiągniętych celów. Na zakończenie 

obrad Radni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki stanowiące podziękowanie za pracę 

na rzecz społeczeństwa powiatu kozienickiego w latach 2002–2006.

LISTOPAD

► 11 listopada w Kozienicach, jak co roku obcho-

dzono uroczyście Narodowe Święto Niepodległości. Or-

ganizatorem obchodów 88. rocznicy odzyskania przez 

Polskę Niepodległości było Starostwo Powiatowe w Ko-

zienicach przy współpracy Urzędu Miejskiego. Po mszy 

świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Krzy-

ża w Kozienicach uczestnicy obchodów udali się na 

cmentarz, gdzie po modlitwie i Apelu Poległych, przy 

grobach żołnierzy zebrane delegacje złożyły kwiaty i 

zapaliły znicze.

GRUDZIEŃ

► Podczas I i II Sesji Rady Powiatu Kozienickie-

go III Kadencji (2006–2010) wybrany został Przewodni-

czący Rady Powiatu – Krzysztof Wolski, Starosta – Ja-

nusz Stąpór, Wicestarosta – Marek Chmielewski oraz 

Członkowie Zarządu: Marek Kucharski, Józef Grzegorz 

Małaśnicki oraz Dariusz Zawodnik. 

W wyniku wyborów samorządowych na stanowi-

sko Wójtów poszczególnych gmin i Burmistrza Gminy 

Kozienice w kadencji 2006–2010 wybrani zostali: Gmina 

Garbatka-Letnisko – Tadeusz Molenda, Gmina Głowa-

czów – Stanisław Bojarski, Gmina Gniewoszów – Stefan Marek Banaś, Gmina Grabów nad Pilicą 

– Euzebiusz Strzelczyk, Gmina Magnuszew – Henryk Plak oraz Gmina Sieciechów – Kazimierz 

Pochylski. Na stanowisko Burmistrza Gminy Kozienice wybrany został Tomasz Śmietanka.

Krzysztof Wolski – Przewodniczący Rady podczas 
II Sesji Rady Powiatu Kozienickiego III kadencji 
– 2006 r.
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2007
STYCZEŃ

► 6 i 7 stycznia odbyły się w Kozienicach 70 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajo-

wym. Trasa, z którą zmagali się kolarze liczyła 3,5 km. Organizatorami Mistrzostw byli: Ma-

zowiecko-Warszawski Związek Kolarski, Stowarzyszenia „Mazovia Team”, Polski Związek Ko-

larski, Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu, Starostwo Powiatowe w Kozienicach i 

Urząd Miejski w Kozienicach.

► 25 stycznia odbyło się ofi cjalne wręczenie certyfi katu ISO dla Samodzielnego Publiczne-

go Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Certyfi kat odebrał Dyrektor placówki 

Sławomir Idzikowski. Szpital Powiatowy w Kozienicach działania zmierzające do wprowadze-

nia systemu zarządzania jakością ISO rozpoczął już w 2005 roku.

LUTY

► 11 lutego Starostwo Powiatowe w Kozienicach zorganizowało II edycję Amatorskiej 

Drużynowej Ligii Powiatowej w tenisie stołowym. W rozgrywkach wzięli udział nie tylko ucz-

niowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale także nauczyciele, pra-

cownicy Szpitala Powiatowego w Kozienicach, policjanci oraz mieszkańcy powiatu. Głównym 

założeniem turnieju było zachęcenie mieszkańców powiatu do aktywnego spędzania wolnego 

czasu.

MARZEC

► Komenda Powiatowa PSP w Kozienicach otrzymała nowy, specjalistyczny podnośnik 

hydrauliczny. Samochód ten wyposażony jest w węże, prądownice oraz pilarki spalinowe do cię-

cia drewna. Wartość sprzętu wyniosła 1 000 000 zł, a sfi nansowany został ze środków samorządu 

Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice – 400 000 zł. Pozostałe środki pozyskane zostały z 

Komendy Głównej PSP, Urzędu Marszałkowskiego oraz Elektrowni Kozienice.

KWIECIEŃ

► 2 kwietnia, w drugą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, odsłonięto w Kozienicach 

pomnik upamiętniający tego wybitnego Polaka. Odsłonięcia i poświęcenia pomnika dokonał Or-

dynariusz Diecezji Radomskiej Ksiądz Biskup Zygmunt Zimowski. 
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Wizyta Mera Miżgirii Wasyla Szczura i jego Za-
stępcy w Powiecie Kozienickim – 2007 r.

► 27 kwietnia w Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku, 

odbyło się spotkanie z Andrzejem Jagodzińskim urodzonym w Garbatce-Letnisku wybitnym, 

znanym w Polsce i na całym świecie pianistą jazzowym.

► 29 kwietnia, w 67. rocznicę śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, na błoniach 

nad Radomką, odbyła się rekonstrukcja bitwy oddziału wydzielonego Wojska Polskiego. Orga-

nizatorami przedsięwzięcia byli Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz Biblioteka 

Publiczna Gminy Kozienice. Rekonstrukcję poprzedziły uroczystości patriotyczne w Chodkowie 

pod pomnikiem upamiętniającym pobyt mjr Dobrzań-

skiego i jego oddziału oraz zwycięską bitwę z Niemcami 

w Woli Chodkowskiej.

► W kwietniu na terenie powiatu kozienickiego 

gościła delegacja z ukraińskiego miasta Miżgiria. W 

skład delegacji weszli m.in. nowy Mer Miżgirii Wasyl 

Szczur wraz ze swoim zastępcą. Wizyta miała na celu 

kontynuowanie nawiązanej w 2004 roku współpracy i 

ustalenie wspólnych kierunków działania.

MAJ

► 18 maja w Sali Widowiskowej Urzędu Miasta w Radomiu rozstrzygnięty został konkurs 

Miss Ziemi Radomskiej. Powiat Kozienicki reprezentowały Milena Mickiewicz oraz Patrycja 

Seredyn. Patrycja Seredyn zdobyła tytuł Miss Internetu i 

Miss czytelników Echa Dnia.

► 24 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowej sie-

dziby Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, która 

została przeniesiona z budynku przy ulicy Kochanowskie-

go 15 do budynku przy ulicy Radomskiej 1, gdzie wcześ-

niej mieściło się Starostwo Powiatowe. Nowa siedziba zo-

stała wyremontowana i przystosowana do potrzeb policji.

CZERWIEC

► 16 czerwca w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach odbyła się uroczy-

stość, podczas której pożegnano odchodzącego na emeryturę komendanta mł. insp. Macieja Śli-

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy 
Powiatowej Policji w Kozienicach – 2007 r.
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wiaka. Tego dnia odbyło się również przekazanie stanowiska. Nowym komendantem został mł. 

insp. Stanisław Kondeja.

LIPIEC

► Na początku lipca odbyły się V Kozienickie Dni 

Ogórka – Powiśle 2007. Organizatorzy przygotowali dla 

uczestników wiele atrakcji, natomiast w biesiadny na-

strój wprowadziły wszystkich występy chórów seniora, 

a o całodniową zabawę zadbał kabaret Wesoły Autobus 

oraz zespoły muzyczne Das i Konwers.

► Przez tydzień w Kozienicach gościła 33-osobo-

wa grupa młodzieży z Miżgirii w ramach nawiązanej w 

2004 roku współpracy. Wśród zaplanowanych dla gości 

atrakcji znalazło się m.in. zwiedzanie Kozienic czy wy-

cieczka do Warszawy.

SIERPIEŃ

► 10 sierpnia w Galerii Centrum Promocji Sztuki 

w Kozienicach odbyła się prezentacja strojów regional-

nych. Starania o ich pozyskanie rozpoczął Stanisław 

Grudzień – Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

Zakupione zostało 20 strojów – męskich i damskich.

► 25 sierpnia zawitała do Kozienic ekipa reprezentująca Wielką Brytanię na Mistrzostwach 

Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi, które odbywały się w wareckim ośrodku Sielan-

ka. Zawodnicy zwiedzili Kozienice i spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych.

WRZESIEŃ

► Od 1 września w trzech placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kozie-

nicki funkcje dyrektorów objęły nowe osoby. Nowym Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stefana Czarnieckiego została Ewa Malec, w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach Ryszard 

Zając, a Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Ewa Jarosz.

V Kozienickie Dni Ogórka – Powiśle 2007

Grupa młodzieży z Miżgirii przebywająca w Po-
wiecie Kozienickim w 2007 r.
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Zespół Boys podczas V Dożynek Powiatowych „Mag-
nuszew 2007”

► 9 września odbyły się V Dożynki Powia-

towe – Magnuszew 2007, które zorganizowane zo-

stały w Rozniszewie. Uroczystości tradycyjnie roz-

poczęła msza święta, po której uczestnicy udali się 

na plac OSP w Rozniszewie, gdzie nastąpiła dalsza 

część obchodów. Po obrzędzie dzielenia chlebem i 

wręczeniu odznak zasłużonym rolnikom, rozpoczę-

ła się część artystyczna, podczas której wystąpili 

m.in. zespół cygański „Terme Roma” oraz gwiazda 

wieczoru grupa Boys.

PAŹDZIERNIK

► Publiczne Gimnazjum w Głowaczowie dołączyło do grona szkół imienia Jana Pawła 

II. Uroczystości związane z nadaniem imienia i przekazaniem sztandaru placówce odbyły się 

13 października. Podczas obchodów odsłonięta została pamiątkowa tablica, na której umiesz-

czone zostały słowa Jana Pawła II: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie 

wymagali.

► W wyniku wyborów parlamentarnych, któ-

re odbyły się w Polsce 21 października, Posłem na 

Sejm RP został Czesław Czechyra – mieszkaniec 

Kozienic, lekarz pediatra. Pracował w Przychod-

niach Kozienickich, a od 1983 roku w Szpitalu 

Powiatowym w Kozienicach. Początkowo jako za-

stępca dyrektora, a od 1989 roku jako Ordynator 

Oddziału Dziecięcego. Jeden z założycieli Funda-

cji „Zdrowe Dziecko”, która od 1992 roku pomaga 

przewlekle chorym dzieciom. Jako Poseł zadeklaro-

wał chęć pracy przede wszystkim związanej z prob-

lematyką ochrony zdrowia, ale również z poprawą infrastruktury drogowej w regionie powiatu 

kozienickiego.

► Polska po raz trzeci była gospodarzem Mistrzostw Świata CISM w Kolarstwie Przeła-

jowym. Tym razem zaszczytna rola gospodarza XX edycji tego sportowego wydarzenia, przy-

Poseł Czesław Czechyra odbiera gratulacje po wybo-
rach parlamentarnych w 2007 roku
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padła Kozienicom. O tytuł wojskowego Mistrza Świata 

na rok 2007 w dniach 25–29 października, walczyło 28 

zawodników reprezentujących armie 7 krajów: Francji, 

Niemiec, Holandii, Włoch, Słowacji, Belgii i Polski. Po 

wyrównanej rywalizacji złoty medal i koszulkę Mistrza 

Świata zdobył reprezentant Francji, srebrny Belgii, a 

brązowy wywalczył zawodnik z Polski.

LISTOPAD

► W Konwencie Powiatów Województwa Mazowieckiego, który w listopadzie odbył się w 

Kozienicach wzięli udział starostowie, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 

oraz Wicewojewoda Mazowiecki Cezary Pomarański. Wśród gości znaleźli się także eksperci z 

Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas obrad konwentu omówione zostały m.in. bieżąca sy-

tuacja dotycząca bezrobocia i zatrudnienia na Mazowszu, kontraktowanie usług medycznych na 

2008 rok, kwestia fi nansowania oświaty w 2008 roku, a także zagadnienia dotyczące Regional-

nego Programu Województwa Mazowieckiego.

2008
LUTY

► 2 lutego odbył się bal charytatywny Fundacji „Zdrowe Dziecko”, podczas którego Fun-

dacja świętowała również Jubileusz 15-lecia swojej działalności. Goście mogli wziąć udział w lo-

terii fantowej, a także w licytacji rzeźb, obrazów, książek, a nawet sukni wieczorowej. W trakcie 

balu odbyła się projekcja fi lmu podsumowującego dotychczasową działalność i sukcesy Fundacji. 

Bal charytatywny Fundacji „Zdrowe Dziecko” zorganizowany został już po raz 12, a dochód z 

niego przeznaczony został na zakup pomp insulinowych.

► 12 lutego w Kozienicach odbyła się konferencja z cyklu „Partnerskie inicjatywy na rzecz 

rozwoju powiatu”, której organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz Powiatowy 

Urząd Pracy w Kozienicach. Celem cyklu konferencji było stworzenie partnerstwa lokalnego na rzecz 

zatrudnienia. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach, podczas których próbowali określić, jakie ko-

rzyści mogą przynieść społeczności powiatu, działania lokalnych grup partnerskich. Pracując w gru-

pach starali się zdiagnozować główne problemy powiatu oraz wyszczególnić jego walory i zalety. 

Mistrzostwa Świata CISM w Kolarstwie Przeła-
jowym
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MARZEC

► W 2008 roku w kozienickim Szpitalu rozpoczął działalność nowy Oddział Anestezjolo-

gii i Intensywnej Terapii. Umiejscowiony został na parterze szpitala. Jego budowa zajęła blisko 

15 miesięcy – rozpoczęła się w lutym 2006 roku, a zakończyła w maju 2007 roku. Całkowity 

koszt prac modernizacyjno-budowlanych przekroczył 2 000 000,00 złotych. Środki na ten cel 

zostały pozyskane z Ministerstwa Zdrowia, od Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz z 

budżetu Powiatu Kozienickiego. Oddział wyposażony został w nowoczesną aparaturę: monitory, 

aparat do hemofi ltracji, respiratory, a także w łóżka i materace przeciwodleżynowe. Na oddziale 

funkcjonowało 5 stanowisk leczniczych, pracowało 25 pielęgniarek oraz 7 lekarzy, w tym 2 an-

estezjologów, co było raczej rzadkością w placówkach takich, jak kozienicki szpital.

KWIECIEŃ

► W dniach od 11 do 13 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozie-

nicach odbyły się zawody fi nałowe XXXIV Olimpiady Geografi cznej i XVII Olimpiady Nau-

tologicznej. W zawodach wzięło udział 117 uczniów gimnazjów i szkół średnich. Laureatem I 

miejsca w Olimpiadzie Geografi cznej został Piotr Żoch uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego 

w Warszawie. W Olimpiadzie Nautologicznej zwyciężył Jan Małaszkiewicz z I Liceum Ogólno-

kształcącego w Białymstoku. Piotr Byrski – gimnazjalista z Bielska Białej otrzymał nagrodę dla 

najmłodszego uczestnika – ufundowaną przez Starostę Kozienickiego Janusza Stąpóra.

► 27 kwietnia, na błoniach w Ryczywole, od-

była się inscenizacja walk z 9 września 1939 roku o 

tzw. Przedmoście Maciejowickie. Rekonstrukcja hi-

storyczna obrazowała walki o przeprawę na Wiśle w 

okolicach Świerży Górnych i Maciejowic. W przy-

gotowanie rekonstrukcji zaangażowało się około 

130 osób z 16 grup rekonstrukcji historycznej z ca-

łej Polski oraz lokalni mieszkańcy. Trwającą blisko 

godzinę inscenizację obejrzało około 500 widzów. 

Organizatorami przedsięwzięcia byli Kozienicka 

Grupa Rekonstrukcji, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz Starostwo Powiatowe 

w Kozienicach. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Minister Obrony Narodowej Bogdan 

Klich.

Rekonstrukcja historyczna „Przedmoście Maciejowi-
ckie” – 2008 r.
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► „Chleb staropolski” z Zakładu Piekarsko-Ciast-

karskiego „Kowalczyk” z Grabowa nad Pilicą otrzymał 

główną nagrodę w I edycji Konkursu o Laur Marszał-

ka Województwa Mazowieckiego za najlepszy produkt 

żywnościowy 2007 roku. O ten zaszczytny tytuł rywa-

lizowało 80 przysmaków: wędliny, pieczywo, nabiał, 

napoje. W kategorii wyroby mączne wygrał właśnie 

„chleb staropolski”, od niespełna roku wypiekany w pie-

karni w Grabowie nad Pilicą. Chleb ten wypiekany jest 

z mąki żytniej, na naturalnym zakwasie, bez drożdży. 

Piekarnia, z której pochodzi zwycięski chleb, powstała w 1991 roku, założycielami byli Tadeusz 

i Krystyna Kowalczyk.

MAJ

► Już po raz trzeci w kościele pw. Św. Krzyża w 

Kozienicach odbył się koncert „Mazowsze w Koronie”, 

organizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i 

Sztuki w zabytkach architektury Mazowsza. 16 maja 

zgromadzeni w kozienickiej świątyni miłośnicy muzyki 

poważnej mogli wysłuchać utworów wybitnego, zali-

czanego do tzw. „trójki klasyków wiedeńskich” austria-

ckiego kompozytora Josepha Haydna. Wystąpili: Anna 

Mikołajczyk – sopran, Aneta Łukaszewicz – Mezzoso-

pran, Sylwester Smulczyński – tenor, Robert Gierlach 

– bas, Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum oraz Orkiestra Sinfonia Viva.

CZERWIEC

► 15 czerwca z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Kozienickiego Parku Krajobrazo-

wego zorganizowany został „Ekologiczny Patrol Po Radomce”, czyli spływ kajakowy i piknik. 

Spływ rozpoczął się w Brzózie, a jego metę usytuowano w Ryczywole. W imprezie uczestniczyło 

ponad 100 osób.

Koncert z cyklu „Mazowsze w Koronie” w koś-
ciele pw. św. Krzyża w Kozienicach – 2008 r.

Krystyna Kowalczyk z synem i z chlebem, któ-
ry zwyciężył w konkursie o „Laur Marszałka” 
– 2008 r.
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► W dniach od 23 czerwca do 5 lipca w Gar-

batce-Letnisku odbył się Plener Rzeźbiarsko-Malarski, 

zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kozieni-

cach przy współpracy Technikum Drzewnego z Gar-

batki. W wydarzeniu wzięli udział artyści z całej Pol-

ski, wśród nich również absolwenci Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie i Krakowie oraz innych szkół 

plastycznych, m.in. w Łodzi, Toruniu, czy Gdańsku. 

Dwutygodniowy plener zakończył się wernisażem 

prac wszystkich uczestników.

SIERPIEŃ

► W związku z przypadającym w 2008 roku Jubileuszem 50-lecia Koła Pszczelarzy w 

Kozienicach, 3 sierpnia w Stanisławicach odbył się festyn kulturalny „Święto Miodu, Mleka i 

Chleba”. Można było zwiedzić wystawę zabytkowych uli oraz wziąć udział w sesji popularno-

naukowej poświęconej bartnictwu i pszczelarstwu na terenie Puszczy Kozienickiej. 

► 10 sierpnia odbyły się uroczystości związane z obchodami 64. Rocznicy Bitwy pod Stu-

dziankami. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w Magnuszewie pod pomnikiem Brater-

stwa Broni, gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złożono kwiaty. Następnie w Stu-

dziankach Pancernych pod pomnikiem-mauzoleum Żołnierzy Wojska Polskiego zgromadzeni 

oddali hołd i cześć poległym żołnierzom. Płk Julian Mieczysław Jastrzębski – uczestnik walk o 

przyczółek warecko-magnuszewski, otrzymał pamiątkowy dyplom. Na zakończenie uroczysto-

ści delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. 

► 24 sierpnia odbyły się VI Dożynki Powiato-

wo-Gminne Janików 2008. Gospodarzem dożynek 

była gmina Kozienice. Jak co roku, podczas Święta 

Plonów odbył się obrzęd dzielenia chlebem, a wy-

różniający się rolnicy otrzymali Odznaki Honorowe 

„Zasłużony dla Rolnictwa”. Starostami Dożynek 

byli Bożena Krześniak i Marek Pyrka. Wystąpili 

m.in. Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” 

oraz Ewelina Flinta.

Plener Rzeźbiarsko-Malarski w Garbatce-Letni-
sku – 2008 r.

VI Dożynki Powiatowo-Gminne „Janików 2008”
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WRZESIEŃ

► 16 września Marcin Awiżeń – 23 letni mieszkaniec Świerży Górnych, zdobył złoty me-

dal olimpijski w biegu na 800 metrów na paraolimpiadzie w Pekinie. Po powrocie do kraju meda-

lista spotkał się z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych. 

► We wrześniu I Liceum Ogólnokształcące w Kozieni-

cach obchodziło Jubileusz 90-lecia swojego funkcjonowania. 

Inauguracją Jubileuszu była msza święta. Po niej, na placu 

przed I LO odsłonięte zostało popiersie patrona szkoły Stefana 

Czarnieckiego. Uroczystości Jubileuszowe połączone były z V 

Zjazdem Absolwentów i Wychowawców, którzy podczas obcho-

dów mogli obejrzeć m.in. fi lm o historii placówki, a także nabyć 

pamiątkową monografi ę.

► 28 września w miejscowości Czerwonka w Gminie 

Grabów nad Pilicą odbyła się uroczysta msza święta celebrowa-

na przez księdza biskupa Adama Odzimka w intencji osób roz-

strzelanych przez hitlerowców w Czerwonce i w tartaku – Wy-

mysłów w maju i w lipcu 1943 roku, połączona z poświęceniem 

symbolicznego pomnika-nagrobka. Jej inicjatorem był wójt oraz Rada Gminy Grabów nad Pilicą. 

W uroczystościach wzięli udział członkowie rodzin poległych oraz zaproszeni goście. 

PAŹDZIERNIK

► W październiku, przy schodach prowadzących do budynku Starostwa Powiatowego w 

Kozienicach, zamontowana została specjalna platforma schodowa, która ma ułatwić osobom star-

szym i niepełnosprawnym dostanie się do budynku urzędu. 

Decyzję o jej zainstalowaniu podjęła Rada Powiatu, a koszt 

inwestycji opiewa na kwotę 43 310 zł brutto. 

► 3 października w Kozienicach, w sali konferencyj-

nej Urzędu Skarbowego, odbył się koncert Andrzeja Jago-

dzińskiego – wybitnego, polskiego pianisty jazzowego, któ-

ry urodził się i wychował w Garbatce-Letnisku. Trwający 

blisko 2 godziny recital był pierwszym tego rodzaju wystę-

pem artysty w powiecie kozienickim. 

90-lecie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Czarnieckiego w Kozieni-
cach – 2008 r.

Andrzej Jagodziński po koncercie w Urzędzie 
Skarbowym w Kozienicach – 2008 r.
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► W dniach 11–13 października delegacja z powiatu kozienickiego na czele ze Starostą 

Januszem Stąpórem gościła w zaprzyjaźnionym Rejonie Miżgiria na Ukrainie na uroczystych 

obchodach 593. rocznicy powstania miasta Miżgiria.

► 24 października Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku obchodził Ju-

bileusz 60-lecia istnienia. Podczas uroczystości, które rozpoczęły się mszą świętą w kościele 

parafi alnym w Garbatce-Letnisku, wręczone zostały nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

oraz tytuły „Honorowego Przyjaciela Szkoły”, a uczniowie pierwszych klas złożyli ślubowanie. 

Przedstawiona została także prezentacja poświęcona historii szkoły. Na pamiątkę Jubileuszu, 

przed budynkiem szkoły posadzony został „Dąb Sześćdziesięciolecia Marcin”.

LISTOPAD

► 11 listopada zorganizowane zostały powiatowe Obchody Święta Niepodległości. Rozpo-

częły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, po której uczestnicy w uroczystym przemarszu, pro-

wadzonym przez poczty sztandarowe, członków Kozienickiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, 

przy asyście Orkiestry Dętej OSP, udali się na cmentarz parafi alny. Przed mogiłami Legionistów 

i Żołnierzy poległych za Ojczyznę odmówiona została modlitwa, wygłoszono okolicznościowe 

przemówienia i odczytano Apel Poległych. Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich 

w Kozienicach wyrecytowali treści patriotyczne, po czym delegacje złożyły kwiaty.

► 19 listopada na terenie Zakładu Karnego w 

Żytkowicach odbyły się uroczystości związane z ju-

bileuszem 25-lecia Jednostki, połączone z poświę-

ceniem nowego sztandaru i budynku administracyj-

nego. Obchody rozpoczęła msza święta celebrowana 

przez Ordynariusza Radomskiego Księdza Biskupa 

Zygmunta Zimowskiego w kościele parafi alnym w 

Bogucinie. W trakcie nabożeństwa odczytany został 

akt erekcyjny sztandaru, a jego fundator Starosta Po-

wiatu Kozienickiego Janusz Stąpór przekazał sztandar 

na ręce Dyrektora Zakładu Karnego Roberta Kowalczyka. Dalsza część uroczystości odbyła się 

przed nowym budynkiem, gdzie odsłonięta została tablica upamiętniająca nadanie sztandaru. Na 

zakończenie wszyscy goście zwiedzili nowy obiekt i okolicznościowe wystawy – malarską i fo-

tografi czną.

Jubileusz 25-lecia Zakładu Karnego w Żytkowicach 
– 2008 r.
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GRUDZIEŃ

► 5 grudnia w Kozienicach odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Poradni Psy-

chologiczno-Pedagogicznej przy Al. Sikorskiego 8a. W otwarciu wzięli udział Przewodniczący 

Rady Powiatu, Starosta i Wicestarosta Powiatu Kozienickiego oraz dyrektorzy współpracujących 

z poradnią placówek oświatowych. 

► 10 grudnia w Zajeździe Rycerskim w Janowie zorganizowana została V Konferencja 

Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego i rynku pracy. Była to 

już ostatnia z cyklu pięciu konferencji organizowanych w 2008 roku przez Powiatowy Urząd Pra-

cy w Kozienicach. Celem spotkań było wypracowanie projektów gospodarczych, możliwych do 

zrealizowania na terenie powiatu kozienickiego. Podczas konferencji grupy warsztatowe zapre-

zentowały cztery projekty, spośród których, w wyniku głosowania, wybrany został najlepszy. 

2009
STYCZEŃ

► 18 stycznia w sali ślubów Urzędu Stanu Cywil-

nego w Kozienicach odbyło się spotkanie z okazji 40-lecia 

działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozieni-

ckiej. Spotkanie zainaugurował Lech Wiśniewski, który 

przypomniał zebranym początki oraz najważniejsze suk-

cesy tej organizacji. Podczas uroczystości najstarsi oraz 

najaktywniejsi członkowie TMZK zostali uhonorowani 

pamiątkowymi dyplomami.

LUTY

► 21 lutego, po raz kolejny, w Kozienicach zorganizowany został bal charytatywny Fun-

dacji „Zdrowe Dziecko”. Wśród gości znaleźli się także Poseł na Sejm RP Marek Wikiński oraz 

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Podczas balu odbyła się m.in. loteria fantowa, pokazy 

tańców standardowych i latynoamerykańskich oraz degustacja win, serów i wędlin. Nie zabrakło 

też tradycyjnej licytacji, na której znalazły się m.in. rzeźby i obrazy lokalnych twórców, złote 

serduszko, czy koszulki z autografami piłkarzy Kuby Błaszczykowskiego i Rogera Gureirro. 

Pozyskany dochód wyniósł ponad 29 tysięcy złotych i przeznaczony został na pomoc dzieciom 

poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

40-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozieni-
ckiej – 2009 r.
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► 27 lutego w sali widowiskowej Ogrodu Jorda-

nowskiego w Kozienicach odbył się koncert wiedeńskiej 

harfi stki Moniki Stadler pt. „Pomiędzy Ziemią, Morzem 

i Niebem”. Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja 

„Mars, Wenus i Zdrowie” oraz Starostwo Powiatowe w 

Kozienicach. Ponad godzinny występ obejrzało i wysłu-

chało 200 osób. Podczas występu artystka zagrała kilka 

autorskich utworów, zaprezentowała swój instrument i 

odpowiadała na pytania słuchaczy. 

MARZEC

► 2 marca Poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk spotkał się w Kozieni-

cach z maturzystami I LO im. Stefana Czarnieckiego. W spotkaniu uczestniczył również Janusz 

Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego. Wizyta eurodeputowanego związana była z organizo-

wanym przez niego konkursem Wiedzy o Unii Europejskiej, w którym główną nagrodą była 

kilkudniowa wycieczka do Brukseli. Konkurs ten organizowany był już po raz szósty, a w marcu 

na wycieczkę wyjechało czterech uczniów z powiatu kozienickiego, w tym jeden wychowanek 

„zielonego” liceum. 

► 3 marca w Kozienicach odbyło się spotkanie poświęcone promocji, wydanego przez 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach albumu „Twórcy Powiatu Kozienickiego”, który prezentu-

je sylwetki pięćdziesięciu artystów pochodzących z różnych gmin 

powiatu – poetów, malarzy, rzeźbiarzy, hafciarek. Album został 

wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy. W spotkaniu uczestniczy-

li twórcy, ich rodziny, władze samorządu powiatowego, przedsta-

wiciele wielu instytucji i organizacji z terenu powiatu i nie tylko. 

Uroczystość rozpoczęli kozieniccy poeci, którzy zaprezentowali 

swoje wiersze. Następnie przedstawiona została historia powstania 

albumu. Na zakończenie przed zgromadzonymi wystąpił kozieni-

cki muzyk Marcin Jóźwik.

► 8 marca w Grabowie nad Pilicą odbyły się obchody 60. 

rocznicy śmierci Marii Komornickiej – urodzonej w tej miejsco-

wości młodopolskiej poetki. Uroczystości rozpoczęła msza święta 

Monika Stadler podczas koncertu w Kozieni-
cach – 2009 r.

Pomnik Marii Komornickiej przy 
Urzędzie Gminy w Grabowie nad 
Pilicą
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odprawiona w kościele parafi alnym, podczas której zaprezentowano sylwetkę artystyczną poetki. 

Dalsza część obchodów odbyła się przed Urzędem Gminy, gdzie odsłonięty został pamiątkowy 

pomnik Marii Komornickiej, pod którym złożono kwiaty. Obchodom towarzyszyła okolicznoś-

ciowa wystawa w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

KWIECIEŃ

► 24 kwietnia w Chodkowie i Ryczywole odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 

70. rocznicę wojny obronnej na Ziemi Kozienickiej, zatytułowane „Kozienicki wrzesień 1939–

2009”. Oprócz ofi cjalnych uroczystości zorganizowana została również rekonstrukcja historycz-

na. Wzięło w niej udział około 90 rekonstruktorów z 14 grup.

MAJ

► 20 maja Kozienickie Koło Polskiego Związku Niewidomych obchodziło Jubileusz 10-lecia 

istnienia. Z tej okazji w kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach odprawiona została msza św. 

LIPIEC

► W lipcu w Kozienicach gościła 44-oso-

bowa grupa młodzieży z Republiki Litewskiej. 

Wizyta została zorganizowana na podstawie po-

rozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Ko-

zienickim, a Gminą Szaternki na Litwie. Goście 

zwiedzili park miejski, Muzeum Regionalne w 

Kozienicach. Młodzież odwiedziła też pływal-

nię „Delfi n”, stadninę koni i Ogród Jordanow-

ski. Zawitała również do Puszczy Kozienickiej i 

nad „Królewskie Źródła”, gdzie zorganizowane zostało ognisko połączone z grami, zabawami i 

warsztatami terenowymi.

SIERPIEŃ

► 9 sierpnia odbyły się uroczystości związane z obchodami 65. rocznicy bitwy pod Stu-

dziankami. Pierwsza część obchodów miała miejsce w Magnuszewie, natomiast kolejna pod po-

mnikiem-mauzoleum Żołnierzy Wojska Polskiego w Studziankach Pancernych. Po zakończeniu 

Grupa młodzieży z Republiki Litewskiej spędzająca waka-
cje w powiecie kozienickim – 2009 r.
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polowej mszy św. księża odmówili modlitwę ekume-

niczną w intencji poległych podczas bitwy. Licznie zgro-

madzone delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

► 23 sierpnia w powiecie kozienickim odbyły 

się VII Dożynki Powiatowe. Tym razem święto będące 

ukoronowaniem całorocznej pracy rolników zorganizo-

wane zostało na terenie gminy Garbatka-Letnisko. Po 

tradycyjnej mszy świętej w intencji rolników i ich ro-

dzin, barwny korowód dożynkowy udał się na stadion 

sportowy, gdzie nastąpiła dalsza część obchodów. Przed 

zgromadzonymi wystąpili: Klub Seniora Wrzos i Ze-

spół Dziecięcy z Garbatki-Letnisko, Kapela Podwórko-

wa „Radomskie Muzykanty”, a także zespoły Dariusza 

Bernatka „Za dziesięć dziesiąta” i „Happy End”. Impre-

zie towarzyszyły liczne konkursy z nagrodami, wesołe 

miasteczko dla najmłodszych oraz liczne stoiska i wy-

stawy.

WRZESIEŃ

► 6 września w Rozniszewie odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika „Poległym, po-

mordowanym i zaginionym na ziemi rozniszewskiej w latach 1939–1945”. Starania o jego wybu-

dowanie rozpoczęły się w 2003 roku. Pomnik według projektu Marcina Górskiego – architekta 

z Politechniki Warszawskiej, wykonali mieszkańcy Rozniszewa – Mirosław Traczyk i Jan Kwa-

pisiewicz. Inicjatorem budowy pomnika i pierwszym przewodniczącym Społecznego Komitetu 

Budowy Pomnika był, nieżyjący już, Edward Zieliński. W skład Komitetu weszli ponadto Jan 

Rokita, Czesław Słomski, Agnieszka Suska i nieżyjący już Zenon Wieczorek. 

► 20 września w 70. rocznicę walk 31. Pułku Strzelców Kaniowskich z wojskami niemie-

ckimi w Puszczy Kozienickiej, odbyły się uroczystości w Augustowie i festyn patriotyczny w 

Stanisławicach. Uroczystości niedzielne poprzedzone były otwarciem wystawy upamiętniającej 

70. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz prezentacja publikacji „Kampania wrześniowa 

1939 r. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich na terenie powiatu kozienickiego w relacjach ofi cerów 

31 Pułku Strzelców Kaniowskich”. W Augustowie odprawiona została msza święta w intencji 

Uroczyste obchody 65. rocznicy bitwy pod Stu-
dziankami i walk na przyczółku warecko-magnu-
szewskim – Magnuszew 2009 r.

Chleb dożynkowy – VII Dożynki Powiatowe 
„Garbatka-Letnisko 2009”
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żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej 1939 roku, a następnie poświęcono i odsłonięto 

pamiątkowy pomnik. Dalsza część obchodów odbyła się w Stanisławicach, gdzie Kozienickie 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych zaprezentowało inscenizację walk 31. Pułku.

PAŹDZIERNIK

► 2 października w Głowaczowie odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie, pierwszego 

w powiecie kozienickim, kompleksu sportowego przy Publicznym Gimnazjum, wybudowanego 

w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. W ramach kompleksu sportowego 

„Orlik” powstało boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne: do koszy-

kówki i siatkówki, ogrodzenie i oświetlenie.

► 16 października w Bibliotece Publicznej w Kozienicach odbyła się prezentacja nowej 

publikacji dotyczącej historii powiatu. Książkę pt. „Rozwój oświaty w powiecie kozienickim w 

latach 1939–1945” napisał dr Stanisław Kowalski. Podczas spotkania autor przedstawił proble-

matykę swojej publikacji, proces jej powstania oraz motywy, które nim kierowały przy tworze-

niu dzieła. Dr Kowalski w swojej książce opisał m.in. etapy zmian administracyjnych powiatu 

kozienickiego, wszystkie szczeble szkolnictwa obecne na terenie powiatu, a także administrację 

oświatową.

► 17 października Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach świętował 

Jubileusz XXXV-lecia, połączony z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Po nabożeństwie 

uczestnicy, w uroczystym orszaku udali się do siedziby Zespołu Szkół. Kolejną część obchodów 

rozpoczął Ryszard Zając, dyrektor placówki, który przypomniał historię i tradycję szkoły, oddał 

cześć swoim poprzednikom oraz przybliżył największe osiągnięcia placówki i jej wychowan-

ków. 

► 18 października w Gminnej Bibliotece – Centrum Kultury w Magnuszewie odbyło się 

uroczyste otwarcie wystawy portretów papieskich autorstwa księdza Stanisława Drąga probosz-

cza parafi i w Grabowie nad Pilicą, połączone z obchodami Dnia Papieskiego. Na wystawie za-

prezentowane zostały 33 portrety Jana Pawła II namalowane węglem. Prace powstawały przez 

18 lat, od 1991 roku, kiedy to ksiądz Drąg spotkał się z papieżem Janem Pawłem II na lotnisku 

w Radomiu. Eksponowane portrety przedstawiają Ojca Świętego w różnych pozach, ujęciach i 

sytuacjach. 
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LISTOPAD

► 4 listopada w Zespole Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie od-

było się spotkanie promujące książkę „Sieciechów. Szkice do dziejów miejscowości od czasów 

najdawniejszych do współczesnych” autorstwa Stefana Sieka i Krzysztofa Zająca. W spotkaniu 

oprócz dyrekcji, nauczycieli i uczniów placówki, wzięli udział także Janusz Stąpór Starosta Ko-

zienicki oraz przedstawiciele władz gminy Sieciechów, księża, rodziny i znajomi autorów książ-

ki. Promocja książki zbiegła się z I rocznicą nadania sztandaru i imienia placówce. 

► 11 listopada – już po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Kozienicach zorganizowało obchody 

Narodowego Święta Niepodległości. Po mszy świętej w intencji Ojczyzny wszyscy zgromadzili się na 

cmentarzu parafi alnym przy kwaterach żołnierzy, by tam oddać hołd poległym w obronie Ojczyzny.

► 26 listopada do użytku oddany został trzeci w po-

wiecie kozienickim kompleks boisk sportowych „Moje Boi-

sko – ORLIK 2012” zlokalizowany przy Zespole Szkół nr 1 

im. Legionów Polskich w Kozienicach. Koszt budowy kom-

pleksu wyniósł blisko 1 300 000,00 zł. Koszty związane z 

realizacją inwestycji poniesione zostały przez rząd, Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Starostwo 

Powiatowe w Kozienicach.

GRUDZIEŃ

► 18 grudnia w Kozienicach zorganizowane zostało pierwsze w historii tego miasta „Wigi-

lijne spotkanie mieszkańców Ziemi Kozienickiej”. Podczas tego wyjątkowego spotkania uczest-

nicy mogli złożyć sobie życzenia i nabyć za symboliczną złotówkę ozdoby choinkowe i stroiki 

świąteczne, skosztować potraw wigilijnych. 

► 21 grudnia do użytku oddane zostały dwie wyremontowane drogi powiatowe: Magnu-

szew-Moniochy na odcinku Łękawica-Studzianki Pancerne, oraz Ursynów-Aleksandrówka na 

odcinku Ursynów-Stanisławów. Łączna wartość inwestycji wyniosła 3 204 668,26 zł. W Ursyno-

wie oddanie drogi do użytku było szczególnie ważnym wydarzeniem. Mieszkańcy tej miejsco-

wości bowiem czekali na jej wybudowanie ponad 30 lat. 

► W 2009 roku Starostwo Powiatowe w Kozienicach wydało Publikację Albumową „Po-

wiat Kozienicki”, w której znalazły się zarówno zdjęcia miejsc, krajobrazów, przyrody, jak i 

zabytków oraz wydarzeń, które miały miejsce na terenie powiatu.

W otwarciu boiska uczestniczyli m.in. Jacek 
Wszoła, Marian Woronin oraz Poseł na Sejm RP 
Czesław Czechyra.
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2010
STYCZEŃ

► 29 stycznia Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie wydał decy-

zję, na mocy której Zespół Kościelny w Rozniszewie, składający się z kościoła pw. Narodzenia 

NMP, budynku dzwonnicy, ogrodzenia wraz z terenem placu przykościelnego oraz starodrze-

wem, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Głów-

nymi inicjatorami tego przedsięwzięcia byli ksiądz Wojciech Celuch proboszcz rozniszewskiej 

parafi i oraz Teresa Oleksiak Radna Gminy Magnuszew. 

LUTY

► 12 lutego w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbyło się uroczyste otwarcie nowego 

pawilonu mieszkalnego. Jego budowa trwała ponad rok, zakończyła się w grudniu 2009 roku i 

pochłonęła ok. 5 000 000 zł. Obiekt ten został wyposażony w 2 świetlice, salę ćwiczeń, kaplicę 

oraz samodzielną łaźnię. Budynek przystosowany jest również dla osób niepełnosprawnych. 

KWIECIEŃ

► 10 kwietnia w katastrofi e samolotu rządowego pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, prezy-

dent RP z małżonką, przedstawiciele parlamentu, dowódcy wszystkich rodzajów wojsk, przed-

stawiciele duchowieństwa i stowarzyszenia rodzin katyńskich, a także inni uczestnicy delegacji, 

która miała uczestniczyć w uroczystościach 70. rocznicy mordu katyńskiego. 15 kwietnia, w 

trakcie żałoby narodowej, w powiecie kozienickim w szczególny sposób uczczono pamięć tych, 

którzy zginęli w katastrofi e. Najpierw w Ogrodzie Jordanowskim w Kozienicach odbyła się uro-

czysta, nadzwyczajna sesja Rady Gminy i Rady Powiatu Kozienickiego, podczas której minutą 

ciszy uczczono pamięć ofi ar. Następnie odprawiona została msza żałobna w intencji 96 pasaże-

rów prezydenckiego samolotu, w której udział wzięli mieszkańcy, władze i poczty sztandarowe. 

Na zakończenie odbył się apel, podczas którego złożono wieńce i zapalono 96 symbolicznych 

biało-czerwonych zniczy.

MAJ

► W maju i w czerwcu przez Polskę przeszła fala powodziowa, spowodowana ulewnymi i 

długotrwałymi deszczami. Nie ominęła ona również powiatu kozienickiego, przez którego gra-

nice biegnie blisko 80 km wałów przeciwpowodziowych. Akcja przeciwpowodziowa rozpoczęła 
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sie 19 maja spotkaniem Zespołu Zarządzania Kry-

zysowego. Tego samego dnia Starosta Kozienicki Ja-

nusz Stąpór ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe, 

a następnie alarm przeciwpowodziowy dla gmin; 

Sieciechów, Gniewoszów, Kozienice i Magnuszew. 

W związku z alarmem, 20 maja na terenie powiatu 

przebywał premier Donald Tusk. Podczas wizyty 

odwiedził najbardziej zagrożone podtopieniem i za-

laniem miejscowości. Był w Elektrowni Kozienice 

S.A., a następnie spotkał się z mieszkańcami Kłody i Łojów. Główny ciężar działań operacyjnych 

i wykonawczych dotyczących zabezpieczenia powiatu przed powodzią spoczął na Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Od 21 maja w działania te włączone 

zostały siły zbrojne. 150 żołnierzy pracowało w miejscach zagrożonych przesiąknięciem i prze-

rwaniem wałów. W sumie do zabezpieczenia wałów wykorzystano ok. 200 tysięcy worków z 

piaskiem. Bilans powodziowy na dzień 25 maja kształtował się następująco: w miejscowości 

Kłoda podtopionych zostało 12 gospodarstw i 40 domów mieszkalnych, w miejscowości Ostrów 

– 15 posesji, w Podmieściu - 3 gospodarstwa, a w gminie Kozienice – 85 piwnic w budynkach 

mieszkalnych i 124 budynki gospodarcze. W gminie Sieciechów podtopione zostały pola, łąki i 

nieużytki. Alarm przeciwpowodziowy dla powiatu odwołano 26 maja.

CZERWIEC

► Od 18 do 19 czerwca w Kozienicach odby-

ły się obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem 

zatytułowane „Most Królewski w Kozienicach”. 

Uroczystości zainaugurowały wyścigi smoczych 

łodzi i kajaków nad kozienickim jeziorem oraz se-

sja popularno-naukowa poświęcona Bitwie pod 

Grunwaldem z udziałem historyków z Uniwersytetu 

Warszawskiego i Jagiellońskiego oraz Politechniki 

Warszawskiej. Kozienickie obchody nawiązywały 

do wydarzeń poprzedzających bitwę, czyli do wybudowania w Kozienicach tzw. mostu łyżwo-

wego na podporach z łodzi, który spławiono do Czerwińska, skąd wojska polskie przeprawiły się 

Powódź na terenie powiatu kozienickiego w 2010 r.

Wyścig smoczych łodzi – czerwiec 2010 r.
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nim na drugą stronę Wisły i połączyły się z wojskami 

litewskimi. Według historyków, takie rozwiązanie przy-

czyniło się do zwycięstwa Jagiełły pod Grunwaldem. 

Podczas uroczystości replika fragmentu drewnianego 

mostu stanęła w specjalnie zainscenizowanej wiosce 

średniowiecznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu 

Pałacowo-Parkowego w Kozienicach. W pobliżu mostu 

umiejscowione zostały fi gury z żywicy epoksydowej 

przedstawiające m.in. króla Władysława Jagiełłę, czu-

wającego nad budową starostę radomskiego Władysła-

wa Dobrogosta Czarnego z Odrzywołu oraz mistrza Jarosława, który nadzorował prace budow-

lane. Po odsłonięciu pomnika odbył się Piknik Grunwaldzki, w ramach którego rozegrano turniej 

rycerski, zaprezentowane zostało widowisko historyczne i odbył się koncert muzyki dawnej. Dla 

publiczności przygotowano zabawy plebejskie: turniej siłaczy i rzutu toporem, konkurs łuczni-

czy i strzelanie z katapulty. Na zakończenie przed pałacem wystawiona została opera „Straszny 

Dwór” Stanisława Moniuszki w wykonaniu Polskiej Opery Kameralnej z Łodzi.

► W dniach 20–23 czerwca na zaproszenie Powiatu Kozienickiego, w ramach porozumie-

nia podpisanego z Gminą Szaterniki Rejonu Wileńskiego na Litwie, przebywała w Kozienicach 

40-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Litwy wraz z 5 opiekunami. Byli to uczniowie z trzech 

polskich szkół: Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach, Wielucianach i Grygajcach. Program pobytu 

przygotowali pracownicy Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach i 

oni też sprawowali opiekę nad grupą uczniów.

SIERPIEŃ

► 29 sierpnia Starostwo Powiatowe w Kozienicach wraz z Gminą Grabów nad Pilicą zor-

ganizowało VIII Dożynki Powiatu Kozienickiego „Grabów nad Pilicą 2010”. Święto Plonów 

rozpoczęła msza święta celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Edwarda Mater-

skiego. W części ofi cjalnej odbył się obrzęd dzielenia chlebem, a wyróżniającym się 16 rolnikom 

z terenu powiatu kozienickiego wręczone zostały odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. 

W części artystycznej wystąpili: Kabaret „My z Kopydłowa”, Kabaret Sąsiedzi oraz Lisa & Gip-

sy Band.

Odsłonięcie fi gury przedstawiającej króla Wła-
dysława Jagiełłę podczas 600-lecia Bitwy pod 
Grunwaldem – Kozienice 2010 r.
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WRZESIEŃ

► 17 września do Kozienic zawitała wyjątko-

wa sztafeta niosąca znicz olimpijski V Europejskich 

Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Tuż przed 

rozpoczęciem igrzysk, Kozienice gościły niepeł-

nosprawnych zawodników z kadry portugalskiej, 

co zdecydowało o tym, że tzw. „Bieg z Pochodnią 

Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” 

odbył się w Kozienicach. Bieg ten stanowi trady-

cję Olimpiad Specjalnych i odbywa się w miastach 

goszczących niepełnosprawnych sportowców. W 

składzie sztafety niosącej znicz znaleźli się repre-

zentanci służb mundurowych z 9 miast Polski, a 

także z Irlandii, Czarnogóry, Niemiec, Holandii, 

Turcji i Macedonii. W związku z faktem, iż w te-

gorocznej edycji Igrzysk udział wzięli zawodnicy 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Opactwie, w biegu ze zniczem wystartowali rów-

nież przedstawiciele tej placówki.

PAŹDZIERNIK

► W dniach 6 i 7 października w Kozienicach zorganizowane zostały obchody 200-le-

cia Powiatu Kozienickiego. Rozpoczęły się one 6 października mszą świętą w kościele pw. Św. 

Krzyża w intencji mieszkańców powiatu. Po nabożeństwie odbył się koncert w ramach projek-

tu „Prezentacje Chopinowskie” w wykonaniu zagranicznych pianistów uczestniczących w XVI 

Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Przed pub-

licznością wystąpili: Esther Park oraz Daniil Trifonov.

► 7 października odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Kozienickiego, którą popro-

wadził Krzysztof Wolski Przewodniczący Rady Powiatu. Starosta Kozienicki Janusz Stąpór 

przedstawił rolę i zadania powiatu na przestrzeni wieków. Krzysztof Zając, historyk, pracownik 

Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, wygłosił referat na oko-

liczność Jubileuszu, wyświetlony został także fi lm o powiecie, zrealizowany przez Telewizję 

Uczestnicy uroczystych obchodów 200 lat Powiatu 
Kozienickiego

Daniil Trifonov podczas koncertu z okazji 200 lat Po-
wiatu Kozienickiego – 2010 r.
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„Nasz Powiat”. Z okazji jubileuszu, Zarząd Powiatu Ko-

zienickiego przygotował 200 medali okolicznościowych, 

które otrzymali m.in. radni, wójtowie, emerytowani 

pracownicy samorządu powiatowego, przedstawiciele 

duchowieństwa, stowarzyszeń, fi rm i zakładów pracy, 

jednostek organizacyjnych powiatu, pracownicy sta-

rostwa i społecznicy. Podczas obchodów 200-lecia Po-

wiatu odbyła się promocja wydanej z tej okazji książki 

„Powiat Kozienicki. Przewodnik Subiektywny”, autor-

stwa Danuty Delekty i Krzysztofa Zająca – pracowników Wydziału Promocji i Kultury. Książka 

ukazała się w ramach cyklu Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki pn. Tradycja Mazowsza.

LISTOPAD

► 5 i 6 listopada na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozieni-

cach odbyły się IV Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w szachach oraz tenisie stołowym. Ich 

organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Celem zawodów była popularyzacja 

szachów i tenisa stołowego w środowisku lokalnym.

► 11 listopada w Kozienicach odbyły się obchody 92. rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w 

kościele pw. Św. Krzyża. Po mszy św. uczestnicy obchodów, w asyście orkiestry Dętej OSP w 

Kozienicach, Ułanów ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, 

udali się na cmentarz parafi alny. Dalsza część uroczystości kontynuowana była przed mogiła-

mi Legionistów i żołnierzy poległych za Ojczyznę. Na zakończenie obchodów zorganizowane 

zostały dwa koncerty. Pierwszy, koncert muzyki polskiej przygotowany przez uczniów Szkoły 

Muzycznej I Stopnia w Kozienicach, odbył się w Muzeum Regionalnym, natomiast drugi, kon-

cert organowy w wykonaniu wybitnego muzyka-organisty, prof. Wiktora Łyjaka, miał miejsce w 

kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach.

► 21 listopada odbyły się wybory samorządowe. Do Rady Powiatu Kozienickiego w 3 

okręgach wyborczych wybrano 19 Radnych. Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej uzyskało 

5 mandatów: Robert Grygiel, Andrzej Jung, Marek Kucharski, Janusz Stąpór, Tomasz Śmie-

tanka. Platforma Obywatelska zdobyła 3 mandaty: Marek Przedniczek, Krystyna Szcześniak, 

Dariusz Zawodnik. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 3 mandaty: Tadeusz Kowalczyk, Mie-

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości – 2010 r.
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czysław Siembor, Włodzimierz Stysiak. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło również 3 mandaty: 

Martin Bożek, Tadeusz Molenda, Barbara Sobota. Praworządny Powiat Miasto i Gmina uzyskał 

3 mandaty: Marianna Fusiek, Józef Grzegorz Małaśnicki, Grzegorz Sotowski. Nasz Region Ko-

zienicki uzyskał 2 mandaty: Radosław Bienias, Henryk Plak.

Wójtami Gmin zostali: Gmina Garbatka-Letnisko – Robert Kowalczyk, Gmina Głowaczów 

– Stanisław Bojarski, Gmina Gniewoszów – Stefan Marek Banaś, Gmina Grabów nad Pilicą 

– Euzebiusz Strzelczyk, Gmina Magnuszew – Henryk Plak, Gmina Sieciechów – Kazimierz 

Pochylski. Na stanowisko Burmistrza Gminy Kozienice wybrany został Tomasz Śmietanka.

GRUDZIEŃ

► 1 grudnia odbyła się I Sesja Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji, podczas której 

wręczone zostały zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego, a Radni złożyli ślubowanie. Pod-

jęta została uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Śmietanki (wybrany na 

Burmistrza Gminy Kozienice) i Henryka Plaka (wybrany na Wójta Gminy Magnuszew). Radni 

wybrali Włodzimierza Stysiaka na Przewodniczącego Rady Powiatu.

► 13 grudnia odbyła się II Sesja Rady Powiatu Kozienickiego, podczas której w miejsce 

radnych, którym mandaty wygasły weszli Robert Wojcieszek i Ryszard Łachwa. Starostą Powia-

tu Kozienickiego został Janusz Stąpór, a Wicestarostą Józef Grzegorz Małaśnicki.

► 17 grudnia w Kozienicach na terenie przy 

krytej pływalni „Delfi n” odbyło się II Wigilijne Spot-

kanie Mieszkańców Ziemi Kozienickiej. Podczas Wi-

gilijnego Spotkania wszyscy mieszkańcy kolędowali 

przy szopce bożonarodzeniowej wraz z Orkiestrą Dętą 

OSP w Kozienicach, uczniami ze Szkoły Muzycznej 

I stopnia, laureatami Konkursu Kolęd i Pastorałek 

„Na ten Nowy Rok”, Klubem Seniora „Złota Jesień” i 

„Relaks” oraz zespołem Fa-Mi-Re. Można było także 

obejrzeć stoiska prezentowane przez jednostki orga-

nizacyjne gminy i powiatu kozienickiego, a także skosztować potraw wigilijnych – pierogów z 

kapustą i grzybami, kapusty z grochem, barszczu czerwonego, zupy grzybowej oraz śledzi.

II Wigilijne Spotkanie Mieszkańców Ziemi Kozieni-
ckiej – 2010 r.
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2011
STYCZEŃ

► 9 stycznia, tak jak w całej Polsce, tak i na terenie powiatu kozienickiego odbył się XIX 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tej edycji była zbiórka pieniędzy na sprzęt 

umożliwiający leczenie dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. XIX Finał Orkie-

stry na terenie powiatu kozienickiego przyniósł przede wszystkim ogromne zainteresowanie 

akcją oraz zaangażowanie się w nią młodzieży szkolnej, jak i dobrą zabawę dla mieszkańców 

powiatu.

► 24 stycznia Marek Pacyna rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Zastąpił na tym stanowisku 

Sławomira Idzikowskiego, który 24 listopada 2010 roku został odwołany z funkcji dyrektora, ze 

względu na problemy zdrowotne uniemożliwiające pracę.

LUTY

► 8 lutego w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice odbyło się podsumowanie II edycji 

Turnieju Międzyszkolnego „Znane postacie Powiatu Kozienickiego”. Organizatorem konkursu, 

adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu kozienickiego był Zespół Szkół 

nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, natomiast patronat nad nim sprawowali: Starosta Po-

wiatu Kozienickiego Janusz Stąpór oraz Biblioteka Powiatowa. Gościem honorowym spotkania 

był ks. Florian Rafałowski – bohater pracy, która zdobyła I miejsce w konkursie.

► 9 lutego w Pułtusku, podczas posiedzenia 

Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckie-

go Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wrę-

czył Staroście Kozienickiemu Januszowi Stąpórowi 

srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju”. 

Medal został nadany przez Ministra Obrony Na-

rodowej w uznaniu zasług Janusza Stąpóra, który 

jako starosta, a poprzednio jako Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Kozienice i dyrektor I Liceum 

Ogólnokształcącego w Kozienicach wyróżniał się 

aktywnością w organizacji i koordynacji różnych form szkolenia obronnego na terenie kiero-

wanych przez siebie samorządów. We wzorowy sposób przygotował oraz przeprowadził powia-

Srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju” dla 
Starosty Janusza Stąpóra – Pułtusk 2011 r.
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towo-gminne ćwiczenia obronne powiatu kozienickiego. Poświęcał wiele czasu na działalność 

w organizacjach społecznych, czym w znaczący sposób przyczynił się do umacniania systemu 

obronnego powiatu kozienickiego. Medal ustanowiony w 1966 roku dzieli się na 3 kategorie: 

złoty, srebrny i brązowy. Medal w danym stopniu nadawany jest tylko raz.

► 22 lutego 2011 r. zmarł Marek Łuczyński, wieloletni, zasłużony działacz sportowy i 

społeczny. Urodzony 27 sierpnia 1945 r. w Kozienicach, w naszym mieście ukończył Szkołę 

Podstawową nr 1, natomiast w Pionkach – Technikum Chemiczne. Całe dalsze życie poświęcił 

działalności sportowej, początkowo jako dobrze zapowiadający się zawodnik Akademickiego 

Związku Sportowego Warszawa, następnie pełniąc liczne funkcje kierownicze w Polskim Związ-

ku Lekkiej Atletyki. Wieloletni Dyrektor Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w 

Kozienicach. Jego pogrzeb odbył się 25 lutego w Kozienicach.

MARZEC

► W dniach 5–6 marca w Kozienicach zostały rozegrane kolejne zawody z cyklu Grand 

Prix Polski w pływaniu, organizatorami których byli: Polski Związek Pływacki oraz Kozienickie 

Centrum Rekreacji i Sportu. W klasyfi kacji kobiet triumfowała Aleksandra Urbańczyk z Trój-

ki Łódź przed Donatą Kilijańską (Ostrowiec Świętokrzyski) oraz Katarzyną Wilk z Krakowa. 

Wśród mężczyzn bezkonkurencyjny był Radosław Kawęcki z Zielonej Góry. W Grand Prix w 

Kozienicach startowało 199 zawodników.

MAJ

► 3 maja w Kozienicach już po raz kolejny odbyły się uroczystości związane z uchwa-

leniem konstytucji w 1791 roku rozpoczęte mszą świętą w kościele pw. Świętego Krzyża. W 

wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy Kozienic, poczty sztandarowe i delegacje związków kom-

batanckich, szkół, służb mundurowych, przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych po-

wiatowych i gminnych, jednostek i instytucji oraz członkowie Kozienickiej Grupy Rekonstrukcji 

Historycznej. Po mszy uczestnicy uroczystości, w asyście Orkiestry Dętej OSP w Kozienicach, 

przeszli do zespołu parkowo-pałacowego, gdzie pod kolumną upamiętniającą narodziny króla 

Zygmunta I Starego, zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie Starosta Powiatu 

Kozienickiego Janusz Stąpór wraz z Posłem na Sejm RP Czesławem Czechyrą wręczyli srebrne 

medale „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.
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► 5 maja w siedzibie KP PSP w Kozienicach odbyły się uroczyste obchody Dnia Stra-

żaka. W trakcie uroczystego apelu wyróżniającym się w służbie strażakom wręczone zostały 

odznaczenia państwowe, resortowe i korporacyjne oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. W 

trakcie uroczystości został również przekazany jednostce ratowniczo-gaśniczej nowy samochód 

operacyjny, pojazd specjalny quad oraz silnikowa łódź ratownicza „Multipionier”. Burmistrz 

Gminy Kozienice przekazał jednostce OSP w Brzeźnicy zestaw hydrauliczny do ratownictwa 

technicznego, natomiast Wójt Gminy Gniewoszów przekazał jednostce OSP w Gniewoszowie 

motopompę pożarniczą.

► 8 maja w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w 

Opactwie odbyła się inauguracja VIII edycji projektu 

muzycznego „Mazowsze w Koronie”. Podczas koncertu 

pt. „Muzykowanie wobec Aniołów”, muzycy z zespołu 

instrumentów dętych blaszanych Varsovia Brass Qui-

ntet zaprezentowali znane utwory muzyki religijnej i 

świeckiej wielkich mistrzów: Bacha, Haedla, Mozarta, 

Chopina, Verdiego i Beethovena. 

► 15 maja na rozległych błoniach nad Radomką w 

Ryczywole zorganizowana została rekonstrukcja histo-

ryczna „Maszerują Strzelcy”. Inscenizacja była kontynuacją relacji wydarzeń na linii środkowej 

Wisły we wrześniu 1939 roku. Podczas przedsięwzięcia organizatorzy odtworzyli walki oddzia-

łów wchodzących w skład Odwodowej Armii „Prusy”, w szczególności Wileńskiej Brygady Ka-

walerii i 13 Kresowej Dywizji Piechoty, walczących z Niemcami w dniach 9–11 września 1939 r. 

Dodatkowo przedstawili jedną z walk bohaterskiego 31 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich 

z 15 września pod Basinowem.

► 17 maja strażacy ze specjalnych jednostek wchodzących w skład Wojewódzkiego i Cen-

tralnego Odwodu Operacyjnego oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurtowego, 

wzięli udział w ćwiczeniach zorganizowanych na terenie powiatu kozienickiego. W ćwiczeniach 

wzięły udział kompanie specjalne – powodziowe, składające się z sił i środków Państwowej i 

Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa mazowieckiego. Manewry, w których wzięły 

udział również Policja i Pogotowie Ratunkowe odbyły się na rzece Wiśle, na odcinku od miejsco-

wości Wilczkowice Dolne do ujścia rzeki Radomki do Wisły, tj. miejscowości Ryczywół.

Varsovia Brass Quintet podczas koncertu z cyklu 
Mazowsze w Koronie w kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Opactwie – 2011 r.
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► 22 maja 2011 roku Starostwo Powiatowe zor-

ganizowało jednodniowy 60 km I Powiatowy Rajd 

Rowerowy, w którym wzięło udział 35 osób z różnych 

regionów Polski, w wieku od 18 do 60 lat. Uczestnicy 

Rajdu wystartowali z parkingu przy Starostwie Powia-

towym w Kozienicach i podążyli szlakiem historii. Tra-

sa przebiegała przez Aleksandrówkę, w której znajduje 

się niespotykana w Polsce kapliczka – „choica”. Po kilku 

kilometrach rajdowicze znaleźli się przy cmentarzu wo-

jennym „Augustów I”, na którym spoczywa około 400 

poległych w 1914 roku podczas tzw. Operacji Dęblińskiej. Pokonując bogatą w piękną fl orę Pusz-

czę Kozienicką dojechali do rezerwatu „Brzeźniczka”. Kolejnym etapem rajdu było dotarcie do 

Mauzoleum Legionistów I Brygady poległych w 1914 roku w bitwie pod Anielinem i Laskami. 

Na terenie Rezerwatu „Królewskie Źródła” odbyło się podsumowanie Rajdu. 

CZERWIEC

► 9 czerwca przy parafi i pw. Świętej Rodziny w Kozienicach odbyło się uroczyste otwarcie 

Centrum Myśli Jana Pawła II. Poświęcenia dokonał ks. biskup Henryk Tomasik. Podczas uroczy-

stości otwarta została również wystawa twórców ludowych, poświęcona Papieżowi – Polakowi. 

Na potrzeby Centrum Myśli Jana Pawła II został przeznaczony dolny kościół o powierzchni 400 

metrów kwadratowych.

► W dniach 27 czerwca – 1 lipca w powiecie kozienickim przebywały dzieci z Republiki 

Litewskiej. 39 dzieci i 6 opiekunek przyjechało do Kozienic w ramach porozumienia o współ-

pracy podpisanego z Gminą Szaterniki Rejonu 

Wileńskiego a Powiatem Kozienickim. Były to 

dzieci uczące się w polskich szkołach, w Szkole 

Podstawowej w Kiwiszkach, Szkole Początko-

wej w Wielucianach i w Grygajcach. Dziećmi w 

wieku 7–12 lat opiekowali się pracownicy Wy-

działu Promocji i Kultury Starostwa Powiatowe-

go, którzy także przygotowali program pobytu. 

Uczniowie z Wileńszczyzny zwiedzili Kozieni-

Na trasie I Powiatowego Rajdu Rowerowego, 
przy leśniczówce, którą strawił pożar w 2011 r.

Dzieci z Republiki Litewskiej podczas pobytu w Kozieni-
cach – 2011 r.
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ce, Stadninę Koni, obejrzeli wystawy w Muzeum Regionalnym w Kozienicach. W Filii nr 1 

Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice uczestniczyli w spotkaniu z poetką Zofi ą Kucharską. 

LIPIEC

► 25 lipca w KPP w Kozienicach odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. W spot-

kaniu uczestniczyli Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór, Burmistrz Gminy Kozienice 

Tomasz Śmietanka oraz przedstawiciele pozostałych gmin wchodzących w skład powiatu kozie-

nickiego, a także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Sądu Rejonowego i Prokuratury 

Rejonowej w Kozienicach. Za pracę i wzorową służbę podziękował funkcjonariuszom Komen-

dant Powiatowy Policji w Kozienicach insp. Stanisław Kondeja. Główną częścią uroczystości 

było przekazanie aktów nominacyjnych. Rozkazem personalnym awanse i nominacje na wyższe 

stopnie otrzymało 22 funkcjonariuszy.

► 26 lipca wystartował 54 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza. Na 

starcie pojawiła się czołówka polskich drużyn oraz zagraniczne ekipy. Nie zabrakło kolarzy 

startujących w Tour de Pologne. Drugi etap wyścigu prowadził wokół Kozienic, gdzie 28 lipca 

peleton przejechał 3 małe i 4 duże rundy pokonując łącznie 163 km. Podczas etapu do zdobycia 

była lotna premia poświęcona pamięci Marka Łuczyńskiego – jej zwycięzcą został Marcin Sapa z 

BDC Team. Zwycięzcą etapu 54 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego został Robert Radosz 

z BDC Team.

► W dniach 30 i 31 lipca w Kozienicach odbył sie 

II Festiwal Jeździecki, którego organizatorem był Klub 

Jeździecki „Skarb” przy Stadninie Koni Kozienice. 

W Międzystrefowych Zawodach Konnych w skokach 

przez przeszkody startowało 78 zawodników, którzy 

przyjechali prawie z setką koni. Podczas dwudniowej 

rywalizacji rozegrano wiele konkursów m.in. Konkurs 

o Puchar Starosty Powiatu Kozienickiego. W tym kon-

kursie startowało 6 zawodników i 3 zawodniczki repre-

zentujący sześć klubów. Puchar zdobył Karol Stasiuk na koniu Ines z WKJ Lublin SJ. II miejsce 

zajął Michał Bazyl na koniu Hemis z WKJ Lublin, a III był Wojciech Stasiuk z WKJ Lublin SJ 

Krupiec startujący na koniu Quita.

II Festiwal Jeździecki w Kozienickiej Stadninie 
Koni – 2011 r.
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► 31 lipca podczas II Kozienickiego Festiwalu 

Jeździeckiego odbył się wernisaż wystawy IV Powiato-

wego Pleneru Malarskiego, który trwał od 11 do 22 lipca 

na terenie Stadniny Koni w Kozienicach. Uczestniczyło 

w nim 10 artystów, z których większość malowała konie 

oraz sceny związane z końmi i jeździectwem. Podczas 

wernisażu zaprezentowanych zostało 40 obrazów. Ko-

misarzem Pleneru była Anna Danuta Wojciechowska.

SIERPIEŃ

► 7 sierpnia w Magnuszewie oraz w Studziankach Pancernych odbyły się uroczystości 

upamiętniające 67. rocznicę bitwy pod Studziankami i walk o przyczółek warecko-magnuszew-

ski. Obchody rozpoczęły się w Magnuszewie pod Pomnikiem Braterstwa Broni. Po okolicznoś-

ciowych przemówieniach poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. 

Następnie wszystkie delegacje udały się do Studzianek Pancernych, gdzie przy pomniku-mauzo-

leum odbyły się centralne uroczystości rocznicowe. Oprawę uroczystości zapewniła Kompania 

Honorowa 1. Warszawskiej Brygady Pancernej pod dowództwem kapitana Sebastiana Koste-

ckiego oraz Orkiestra Wojsk Lądowych pod batutą kapelmistrza Przemysława Hryniewicza. Po 

wciągnięciu fl agi na maszt i odegraniu polskiego hymnu państwowego, odmówiona została mod-

litwa ekumeniczna, odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Dopełnieniem uroczysto-

ści było złożenie wieńców i wiązanek przez poszczególne delegacje przy pomniku-mauzoleum 

w Studziankach Pancernych. 

► 28 sierpnia odbyły się IX Dożynki Powiatu Kozienickiego. Rozpoczęły się mszą świętą w 

kościele pw. św. Wawrzyńca w Sieciechowie. Korowód 

dożynkowy, prowadzony przez ułanów ze Stowarzysze-

nia Kawaleryjskiego im. 22. Pułku Ułanów Podkarpa-

ckich z Garbatki-Letnisko i Orkiestrę Dętą Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kozienicach przeszedł na plac przy 

Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie, gdzie 

odbyła się dalsza część uroczystości. Starostami Doży-

nek byli Iwona Wiraszka i Paweł Abramczyk. Po obrzę-

dzie dzielenia chlebem, wyróżniającym się rolnikom z 

Marek Hołda podczas IV Powiatowego Pleneru 
Malarskiego

IX Dożynki Powiatu Kozienickiego „Sieciechów 
2011”
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powiatu kozienickiego wręczone zostały odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. W czę-

ści artystycznej wystąpili: zespoły Twins, Senioritki, Partita, TSK oraz kabaret PAKA. 

WRZESIEŃ

► 16 września w Mniszewie zorganizowano protest – blokadę drogi. Wzięli w nim udział 

mieszkańcy Mniszewa oraz okolicznych wsi. Zorganizowany został w związku z odmową re-

montu drogi na odcinku Mniszew – Magnuszew przez GDDKiA. Przewodniczącą Komitetu Pro-

testacyjnego była Małgorzata Marchewka.

► 16 września w Warszawie miała miejsce uroczysta Gala Plebiscytu, podczas której 

wręczone zostały statuetki dla laureatów plebiscytu „Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner 

2009/2011” województwa mazowieckiego. Janusz Stąpór, Starosta Powiatu Kozienickiego, został 

Starostą Roku w tymże Plebiscycie. 

► 27 września dokonano ofi cjalnego oddania do użytku nowego boiska lekkoatletycznego 

w kompleksie należącym do Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, którego 

inwestorem jest Powiat w Kozienicki. W skład boiska wchodzą: 4 torowe bieżnie 220 m i 100 

m, skocznie w dal, wzwyż, do trójskoku oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Koszt całej inwestycji 

wyniósł ponad 400 000,00 zł. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście m.in. przedsta-

wiciele władz samorządu powiatowego, Poseł na Sejm RP, przedstawiciele fi rmy wykonawczej, 

dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie szkoły oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek 

oświatowych. 

► We wrześniu podczas prac remontowo-konserwatorskich budynku Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Opactwie dokonano nowych odkryć archeologicznych. Placówka 

mieści się w budynku (tzw. pałacu opackim), który jest usytuowany na terenie jednego z najstar-

szych opactw benedyktyńskich i jest częścią kompleksu zabudowań. Prace remontowe zostały 

wymuszone złym stanem technicznym budynku i koniecznością zabezpieczenia oraz utrzymania 

jego bryły. Ponieważ cały teren wpisany jest do rejestru zabytków, prace remontowe musiał nad-

zorować archeolog i to pozwoliło na szybką reakcję. Po odkopaniu fundamentów budynku pałacu 

opackiego można było jednoznacznie stwierdzić, że jest to budowla wielofazowa, a jej funda-

menty składają się z niewielkich zachowanych odcinków budowanych od XIII poprzez XV–XVI 

wiek, aż do wieku XVIII, czyli czasu, kiedy Opactwo uzyskało pełną formę przestrzenną. W 

trakcie prac konserwatorskich natrafi ono na ślady po najstarszych remontach, o których świad-

czy duża ilość szkła okiennego różnego rodzaju, pochodzenia i wielkości. Jednym z ciekawszych 
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znalezionych elementów jest zwornik sklepienia wczesnogotyckiego z kamienia wapiennego. 

Znaleziono również, po raz pierwszy w tym miejscu, kilkanaście fragmentów naczyń ceramicz-

nych, które można datować na XII–XIII wiek oraz drzwi drewniane z okuciami.

LISTOPAD

► 11 listopada w Kozienicach odbyły się obchody 93. rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Po mszy świętej w intencji Ojczyzny wszyscy zgromadzeni, w tym licznie przy-

byłe poczty sztandarowe i delegacje udali się na cmentarz parafi alny, gdzie odbyła się dalsza 

część uroczystości. Po apelu pamięci, modlitwie i przemówieniach zgromadzone delegacje zło-

żyły kwiaty przy kwaterach żołnierskich. Uroczystości kontynuowano w Muzeum Regionalnym 

w Kozienicach, gdzie przygotowano ciekawe wydarzenia dla pasjonatów historii i oręża pol-

skiego oraz sympatyków polskiej muzyki patriotycznej. Dzięki działaniom Kozienickiego Sto-

warzyszenia Rekonstrukcji Historycznych w ramach projektu „Każdy dzień jest podróżą przez 

historię” 11 listopada podczas uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na komiks hi-

storyczny „Ziemia Kozienicka w XX wieku”. Zaprezentowano najlepsze prace konkursowe oraz 

wydanie książkowe najlepszego komiksu autorstwa Dawida Ryczkowskiego pt. „Krew Puszczy 

1939–1945”.

GRUDZIEŃ

► W kozienickim szpitalu zakończyły się prace 

związane z uruchomieniem długo oczekiwanej pra-

cowni Tomografi i Komputerowej. Szpital pomyślnie 

przeszedł wszystkie etapy uzyskiwania pozwoleń na 

działalność pracowni Tomografi i Komputerowej. Speł-

niła ona wszystkie wymogi, jakie narzucało dla tego 

typu placówek Prawo Atomowe, na którym opierają się 

szczegółowe rozporządzenia. Pierwsze badania, po za-

kończeniu okresu testowania, przeprowadzono na prze-

łomie listopada i grudnia.

► 12 grudnia nastąpił odbiór robót dotyczących likwidacji ostatniego mogilnika w woj. 

mazowieckim, znajdującego się w Zajezierzu na terenie gminy Sieciechów. Prace prowadzone 

były w październiku i listopadzie i dotyczyły próbnego wejścia do mogilnika wraz z pełnym 

Uruchomienie pracowni tomografi i komputero-
wej – 2011 r.
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chemicznym badaniem zawartości i saperskiego rozpoznania terenu. Mogilnik w latach 60. i 70. 

przeznaczony był do bezterminowego gromadzenia wycofanych z obrotu i użytkowania środków 

ochrony roślin oraz innych odpadów niebezpiecznych.

► 16 grudnia już po raz trzeci mieszkańcy Ziemi Kozienickiej spotkali się na miejskiej 

Wigilii na placu przed krytą pływalnią Delfi n. Była wspólna modlitwa, dzielenie opłatkiem, 

degustacja potraw wigilijnych, a wszystko to przy dźwiękach kolęd i pastorałek w wykonaniu 

Orkiestry Dętej OSP w Kozienicach, Szkoły Muzycznej I stopnia, Zespołu Fa-Mi-Re, Chórów 

Seniora Złota Jesień i Relaks, a także laureatów III Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy 

Rok”. Wszyscy mogli również skosztować przygotowanych potraw wigilijnych.

► W 2011 roku ukazały się dwie publikacje, którego wydawcą było Starostwo Powiatowe 

w Kozienicach. Pierwsza z nich „Powiat Kozienicki Miejsce Pełne Atrakcji” prezentuje zdjęcia z 

licznych organizowanych na terenie powiatu kozienickiego imprez kulturalnych, rekreacyjnych, 

patriotycznych i sportowych. Druga „Piękno Powiatu Kozienickiego w Fotografi i” wypełniona 

jest wyjątkowymi, intrygującymi zdjęciami, które dotychczas nie były prezentowane.

2012
STYCZEŃ

► Powiat Kozienicki decyzją Komisji IX edycji Konkursu uhonorowany został tytułem 

„Stolicy Kultury Mazowsza 2012”. Przedstawiona przez Starostwo oferta zyskała uznanie Komi-

sji i została wysoko oceniona, a na decyzję Komisji miały wpływ również dotychczasowe doko-

nania Starostwa w zakresie upowszechniania kultury. Na realizację projektu Powiat Kozienicki 

otrzymał dofi nansowanie w kwocie 150 000,00 zł.

LUTY

► 24 lutego w Kozienicach odbył się I Turniej Piłki Halowej o Puchar Starosty Kozieni-

ckiego. W Turnieju wzięły udział cztery drużyny: ze Starostwa Powiatowego, z Urzędu Miej-

skiego, z Komendy Powiatowej Policji oraz z Komendy Powiatowej PSP. Mecze rozgrywane były 

systemem każdy z każdym, następnie mecze play-off, po których zwycięzcy grali ze sobą w 

fi nale, a przegrani walczyli o III miejsce. Organizatorem Turnieju było Starostwo Powiatowe w 

Kozienicach, które ufundowało nagrody, dyplomy i drobne upominki.
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MARZEC

► 19 marca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach podpisane zostały dwa intencyjne 

porozumienia partnerskie pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Mazowiecką Komendą Woje-

wódzką Policji w Radomiu i Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie. Poro-

zumienia miały na celu poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Garbatce-Letnisku o klasy mundurowe, które umożliwią zdobycie wykształcenia 

i umiejętności przygotowujących młodzież do zawodu funkcjonariuszy służby więziennej oraz 

zawodów związanych z bezpieczeństwem publicznym.

► 25 marca w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród 

Jordanowski” odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kozieni-

ckiego w Tenisie Stołowym. W zawodach wzięło udział 

31 zawodników z terenu całego powiatu. Uczestnicy 

rywalizowali w czterech kategoriach: gra pojedyncza i 

podwójna kobiet i mężczyzn. Zwycięzcy gier pojedyn-

czych otrzymali Puchary Starosty, dodatkowo miejsca 

na podium zostały nagrodzone medalami i nagrodami 

rzeczowymi. Zawody sędziowali Anna Rzeszotek i 

Wojciech Stankiewicz.

KWIECIEŃ

► 12 kwietnia 2012 roku w Zajeździe Ry-

cerskim w Janowie odbyła się inauguracja pro-

jektu „Powiat Kozienicki Stolica Kultury Ma-

zowsza 2012”. Gospodarzami uroczystości byli 

Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego i 

Adam Struzik Marszałek Województwa Mazo-

wieckiego. Kulminacyjnym punktem uroczy-

stości było przekazanie „symbolicznego klucza” 

przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego, laureata 

poprzedniej edycji konkursu, Staroście Powiatu 

Kozienickiego w asyście Marszałka Województwa Mazowieckiego. Szczególnym elementem 

klucza są herby obu powiatów. W części artystycznej wystąpili: zespół IncarNations, Mirosława 

Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w tenisie 
Stołowym – 2012 r.

Przekazanie symbolicznego klucza do Stolicy Kultury Ma-
zowsza Powiat Kozienicki 2012
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Wójcicka, Przemysław Wasiński, Jakub Niedzielski oraz kozienicka poetka ludowa Zofi a Ku-

charska. Imprezie towarzyszyły stoiska Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w 

Kozienicach i Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice oraz stoiska Pracowni Ceramiki i Plastyki 

Obrzędowej „Opłotki”, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kozienicach, Stowarzyszenia Twórców 

Ludowych Centrum Promocji i Sztuki „GALERIA”, Grzegorza Gordata Wikliniarstwo. Żywność 

regionalną, w tym nagrodzoną Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego, prezentowali: 

Zakład Piekarsko-Ciastkarski „Kowalczyk” z Grabowa nad Pilicą, „Winnica Wieczorków” Alek-

sandra i Paweł Wieczorkowie z Borku oraz Gospodarstwo Ogrodnicze w Ryczywole, Pasieka 

Witolda Adamskiego i Lactalis Polska Zakład „Obory” w Kozienicach. Przygotowaniem, koor-

dynacją i realizacją projektu Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza zajmował się Wydział 

Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach. 

MAJ

► 6 maja w Ryczywole nad Radomką odbyła się 

rekonstrukcja historyczna „Przedmoście Maciejowickie 

2012”, zorganizowana przez Kozienickie Stowarzyszenie 

Rekonstrukcji Historycznych w ramach projektu „Powiat 

Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012”. Widowisko 

historyczne nawiązywało do zmagań Wojska Polskiego 

z Wehrmachtem w dniach 8–9 września 1939 r. o stra-

tegiczny most wojskowy rozciągnięty na Wiśle między 

Świerżami Górnymi, a okolicami Maciejowic.

► 8 maja z przystani w Świerżach Górnych w rejs z Kozienic do Amsterdamu wypłynął 

jacht z 9-osobową załogą, który miał za zadanie promować ziemię kozienicką i walory rzeki 

Wisły. Komandorem rejsu był Zdzisław Gołda – członek Klubu Żeglarskiego „DAL”, a wśród 

uczestników wyprawy znaleźli się Dyrektor KCRiS 

Marcin Zmitrowicz, kierownik Ośrodka Rekreacji Le-

szek Wojtyna oraz Jan Molęda, Zbigniew Stachowicz, 

Dariusz Jędrzejewski z żoną.

► 19 maja odbył się II Powiatowy Rajd Rowerowy 

„Śladami Historii, który zrealizowany został w ramach 

projektu „Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 

Rekonstrukcja Historyczna „Przedmoście Ma-
ciejowickie 2012”

Uczestnicy II Powiatowego Rajdu Rowerowego 
„Śladami Historii” – 2012 r.
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2012”. Organizatorem rajdu było Starostwo Powiatowe w Kozienicach. 49 rajdowiczów przeje-

chało 73-kilometrową trasę po północnych terenach powiatu kozienickiego, obfi tującą w miejsca 

upamiętniające wydarzenia z powstania styczniowego i II wojny światowej. Na zakończenie Ja-

nusz Stąpór oraz Józef Grzegorz Małaśnicki nagrodzili wszystkich wytrwałych pamiątkowymi 

medalami, wybitymi specjalnie na tę okazję.

► 20 maja w kościele pw. Narodzenia NMP 

w Rozniszewie odbył się koncert z cyklu Mazow-

sze w Koronie pt. „Cztery Pory Roku”. Wystąpili 

wybitni soliści: skrzypek Konstanty Andrzej Kulka 

i śpiewaczka Dorota Lachowicz, klarnecistka Mo-

nika Raczyńska, grający na teorbie rosyjski muzyk 

Anton Birula i kwartet smyczkowy Prima Vista. 

Koordynatorem festiwalu Mazowsze w Koronie jest 

Małgorzata Kalicińska.

► 27 maja w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice odbyło się widowisko folklorystyczne 

„Nasze kozienickie wesele” osnute na fragmentach książki Janusza Karasia „Jak to kiedyś by-

wało?”. Wykonawcami widowiska byli: uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozienicach, 

Klub Seniora Złota Jesień pod kierunkiem Genowefy Puszczeckiej-Basaj oraz muzycy: Roman 

Krześniak, Tadeusz Nowakowski, Piotr Tarczyński, Kanusz Purchała i Tadeusz Koral.

CZERWIEC

► 21 i 22 czerwca na boisku przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach został rozegrany 

Kozienicki Turniej Piłki Nożnej Euro-Powiat 2012”. Jego organizatorem było Starostwo Powia-

towe w Kozienicach przy współpracy Radnych Rady Powiatu oraz władz samorządowych gmin 

powiatu. W turnieju wzięły udział drużyny z terenu powiatu kozienickiego.

► 31 czerwca oraz 1 lipca w Kozienicach odbył się Festiwal Piękna: Półfi nał Miss Polski 

i Finał Miss Polski Nastolatek 2012. imprezy miały miejsce w amfi teatrze nad jeziorem kozie-

nickim. Podczas Półfi nału Miss Polski spośród 46 uczestniczek komisja wybrała i nominowała 

24 kandydatki do Wielkiego Finału. Wybrano również Miss Kozienic, którą została Ewa Będzia. 

Szarfę, koronę i nagrodę wręczyli Starosta Kozienicki Janusz Stąpór oraz Burmistrz Gminy Ko-

zienice Tomasz Śmietanka. Miss Polski Nastolatek została Agnieszka Karasiewicz.

Konstanty Andrzej Kulka podczas koncertu z cyklu 
„Mazowsze w Koronie” w kościele w Rozniszewie
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LIPIEC

► Wraz z początkiem lipca w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach otworzono w Budynku 

„Z” na III piętrze Zakład Rehabilitacji Leczniczej. Aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkań-

ców powiatu dyrekcja szpitala w porozumieniu z Zarządem Powiatu Kozienickiego wydzierża-

wiła część budynku „Z” podmiotowi z zewnątrz Reha-Complex, która przeznaczyła go na nowy 

oddział rehabilitacji. 

► Od 5 do 11 lipca w Kozienicach gościły dzieci polskiego pochodzenia, mieszkające i 

uczęszczające do szkół na Litwie. 37 dzieci w wieku od 6 do 17 lat spędziło w Kozienicach 7 

dni bogatych w przygody, gry, zabawy i odpoczynek. Wizyta została zorganizowana na mocy 

porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Szaterniki w Rejonie Wi-

leńskim. Podczas pobytu dzieci zwiedziły park miejski, zespół pałacowo-parkowy, Muzeum Re-

gionalne i Bibliotekę. Korzystały również z Krytej Pływalni Delfi n i Jeziora Kozienickiego.

► Od 24 do 28 lipca trwała 55 edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Dookoła 

Mazowsza”. Trzeci etap odbył się 27 lipca w Kozienicach. Zawodnicy mieli do pokonania 177-

kilometrową trasę wokół Kozienic. Zwycięzcą kozienickiego etapu został Jarosław Kowalczyk 

z BDC MarcPol. Puchary i nagrody wręczali: Lucyna Domańska-Stankiewicz – Naczelnik Wy-

działu Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz Małgorzata Bebelska i 

Igor Czerwiński – Zastępcy Burmistrza Gminy Kozienice.

► Od 30 lipca do 8 sierpnia na terenie powiatu kozieni-

ckiego odbywał się V Powiatowy Plener Malarsko-Fotografi cz-

ny pod nazwą „Miejsca Jakich Nie Znamy – Uroki Północnej 

Części Powiatu Kozienickiego”. Plener zorganizowany został w 

ramach projektu „Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 

2012”, a artyści utrwalili piękno niezwykłej przyrody i zabyt-

ków w gminach Grabów nad Pilicą i Magnuszew. W ramach 

Pleneru dla uczestników zorganizowany został spływ kajako-

wy w gminie Głowaczów na rzece Radomce. Podsumowanie 

V Pleneru i jednocześnie wystawa prac odbyły się 7 sierpnia 

w Mniszewie. Organizatorami V Powiatowego Pleneru Malar-

sko-Fotografi cznego byli Starostwo Powiatowe w Kozienicach i 

Radomskie Towarzystwo Fotografi czne. Uczestniczka V Powiatowego Pleneru 
Malarsko-Fotografi cznego – 2012 r.
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SIERPIEŃ

► 12 sierpnia w Magnuszewie i Studziankach Pancernych odbyły się uroczystości poświę-

cone upamiętnieniu 68. rocznicy bitwy pod Studziankami i walk o przyczółek warecko-magnu-

szewski. Pierwsza część uroczystości odbyła się przy pomniku Braterstwa Broni w Magnuszewie. 

Główna część uroczystości odbyła się przy pomniku-mauzoleum w Studziankach Pancernych, 

gdzie odśpiewany został hymn państwowy i odmówiona została modlitwa ekumeniczna. Podczas 

uroczystości odczytano również Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Następnie odbyły się 

okolicznościowe przemówienia i złożenie wiązanek kwiatów. Podczas uroczystości wręczone 

zostały odznaczenia za wybitne zasługi. 

► 26 sierpnia w Kozienicach odbyły się Dożyn-

ki Województwa Mazowieckiego. Uroczystości rozpo-

częły się mszą świętą w kościele pw. Świętej Rodziny 

celebrowaną przez Biskupa Radomskiego Henryka 

Tomasika. Korowód dożynkowy przeszedł na stadion 

miejski, gdzie część ofi cjalną rozpoczął hymn państwo-

wy. Następnie odbyła się ceremonia dzielenia chlebem, 

po czym wygłoszone zostały okolicznościowe przemó-

wienia. Podczas Dożynek wręczone zostały Medale „Za 

Zasługi dla Mazowsza”, które otrzymali Janusz Stąpór 

Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Tomasz Śmietan-

ka Burmistrz Gminy Kozienice. Wyróżniający się rolnicy z terenu poszczególnych gmin otrzy-

mali odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”. W części artystycznej wystąpili Państwowy Zespół 

Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Zespół „Relaks”, Młodzieżowa Estrada Piosenki z KDK, 

Zespół „S.O.S.”, Kabaret „LIMO” oraz gwiazda wieczoru Zespół „Sumptuastic”. 

WRZESIEŃ

► Od 13 do 14 września na terenie powiatu kozienickiego w ramach szkolenia obronne-

go przeprowadzone zostało ćwiczenie powiatowo-gminne pod kryptonimem „Kozienice 2012”. 

Tematem ćwiczenia było „osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przed-

sięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu, gmin w warunkach ze-

wnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie występowania 

sytuacji kryzysowych na terenie powiatu kozienickiego”. Ćwiczeniem kierował Janusz Stąpór 

Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” pod-
czas Dożynek Województwa Mazowieckiego w 
Kozienicach – 2012 r.
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Starosta Powiatu Kozienickiego. W ćwiczeniu wzięli udział: pogotowie ratunkowe, policja, straż 

pożarna oraz więzienna. 

► Od 15 do 16 września odbyły się w Spale Dożynki Pre-

zydenckie. Województwo Mazowieckie reprezentowała m.in. 

delegacja z powiatu kozienickiego: Starosta Powiatu Kozie-

nickiego Janusz Stąpór, Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 

Śmietanka, Starostwie Dożynek Wojewódzkich „Kozienice 

2012” Aneta Szewc i Romuald Pierzchała, Naczelnik Wydzia-

łu Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach 

Lucyna Domańska-Stankiewicz, Zastępca Naczelnika Danuta 

Delekta oraz twórcy wieńca dożynkowego, który zajął II miej-

sce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy podczas 

Dożynek Powiatowych.

► 16 września w Brzózie w ramach obchodów Europej-

skich Dni Dziedzictwa oraz dzięki współpracy Starostwa Po-

wiatowego w Kozienicach, Gminy Głowaczów, Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów Filia 

w Brzózie, wystawione zostało widowisko folklorystyczne „Nasze Kozienickie Wesele”. Wyko-

nawcą był Chór Seniora „Złota Jesień pod kierunkiem Genowefy Puszczeckiej-Basaj z towarzy-

szącymi muzykami. Widowisko idealnie wpisało się w „Tajemnice codzienności”, czyli wspólny 

dla całej Polski temat obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. 2012.

PAŹDZIERNIK

► 14 października w Gminnej Bibliotece Publicz-

nej – Centrum Kultury w Magnuszewie odbył się wer-

nisaż wystawy pn. „Miejsca Jakich Nie Znamy – Uroki 

Północnej Części Powiatu Kozienickiego”. Zaprezento-

wano na nim prace ośmiu artystów – plastyków: Edyty 

Marczak (komisarz pleneru), Ewy Banaszczyk, Andrze-

ja Brzegowego, Anity Garbowicz, Leszka Kłosa, Jaro-

sława Majewskiego, Katarzyny Pietrzak i Grzegorza 

Więcka, a także dziesięciu fotografi ków: Stanisława 

Gąsiora (komisarz pleneru), Witolda Firsowicza, Leszka Jastrzębowskiego, Ewy Kutyły, Remi-

Dożynki Prezydenckie w Spale 2012 r.

Wernisaż wystawy prac uczestników V Powia-
towego Pleneru Malarsko-Fotografi cznego pn. 
„Miejsca – jakich nie znamy” – 2012 r.
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giusza Kutyły, Leona Pierzchalskiego, Zygmunta Sobienia, Dariusza Stankiewicza, Wiesława 

Warchoła oraz Krzysztofa Zdanowicza. Prace były pokłosiem V Powiatowego Pleneru Malar-

sko-Fotografi cznego, który zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach w 

ramach projektu „Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012”.

LISTOPAD

► 11 listopada w Kozienicach odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepod-

ległości. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Krzyża koncelebrowana przez 

ks. kan. Władysława Sarwę. Po mszy zgromadzeni przeszli na cmentarz parafi alny, gdzie odbyła 

się dalsza część uroczystości. W ramach obchodów odbył się także koncert muzyki polskiej „Nie-

podległa Nuta” w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach, a 

także gra miejska „Śladami Grupy Legionów Polskich Pułkownika Zielińskiego w Kozienicach” 

zorganizowana przez Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. W Muzeum 

Regionalnym natomiast odbyło się otwarcie Galerii Malarstwa im. Stanisława Westwalewicza 

– artysty, malarza i grafi ka urodzonego w 1906 roku w Kozienicach. 

► 18 listopada w kościele pw. Wniebowzięcia 

NMP w Opactwie odbył się koncert z cyklu Mazowsze 

w Koronie. Podczas koncertu zaprezentowali się Chór 

Szkoły Głównej Handlowej pod dyrekcją Tomasza Hyn-

ka oraz działający przy Mazowieckim Centrum Kultury 

i Sztuki Teatr Ruchu Balonik, którego kierownikiem i 

choreografem był Wojciech Gębski. W programie pt. 

„Ojcze Nasz” znalazły się m.in. utwory sakralne Jana 

Sebastiana Bacha, Stanisława Moniuszki, Feliksa Men-

delsona oraz znane utwory muzyki popularnej Stanisła-

wa Soyki, Aleksandra Bema i Freddiego Mercurego w bardzo ciekawych opracowaniach. Kon-

cert zorganizowany został przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Starostwo Powiatowe 

w Kozienicach, Gminę Sieciechów oraz Parafi ę pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie. 

► 21 listopada w kozienickiej Elektrowni odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia wę-

gielnego pod budowę nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW. W uroczystości wzięli 

udział Donald Tusk Premier RP, Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP, Mikołaj Budzanowski Mi-

nister Skarbu Państwa, Klaus Dieter Rennert Dyrektor Generalny Hitachi Power Europe GmbH, 

Teatr Ruchu „Balonik” podczas koncertu z cyklu 
„Mazowsze w Koronie” w kościele w Opactwie 
– 2012 r.
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Robert Oppenheim Prezes Zarządu Polimexu – Mostostalu, a także przedstawiciele Urzędu 

Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, kozienickiego sa-

morządu powiatowego i gminnego, fi rm i instytucji oraz pracownicy Enea Wytwarzanie S.A. i 

Elektrowni Kozienice. 

► 29 listopada zakończone zostały prace związane z likwidacją mogilnika w Zajezierzu. 

Inwestycja zrealizowana została na podstawie podpisanego porozumienia w dniu 2 października 

pomiędzy Powiatem Kozienickim a Województwem Mazowieckim. 

GRUDZIEŃ 

► 3 grudnia w Janowie odbyło się spotkanie, 

podczas którego nastąpiło podsumowanie realizacji 

projektu „Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazow-

sza 2012”. W spotkaniu udział wzięli Czesław Czechy-

ra Poseł na Sejm RP, Leszek Ruszczyk Wicemarszałek 

Województwa Mazowieckiego, radni Sejmiku oraz 

zastępca dyrektora i pracownicy Departamentu Kul-

tury, Promocji i Turystyki, Józef Grzegorz Małaśnicki 

Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, Burmistrz Gminy 

Kozienice, wójtowie gmin, radni Rady Powiatu Kozie-

nickiego i Rady Miejskiej w Kozienicach,, dyrektorzy 

instytucji kultury, przedstawiciele duchowieństwa i 

stowarzyszeń oraz osoby realizujące projekt. Podczas 

spotkania wyświetlony został fi lm przygotowany przez 

Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w 

Kozienicach organizowanych imprez w ramach projektu 

„Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012”. W 

części artystycznej wszyscy zebrani obejrzeli spektakl 

pt. „Taka już jestem”, który oparty był na poezji Anny 

Achmatowej. 

W ramach projektu „Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012” na terenie powiatu 

kozienickiego zorganizowanych zostało ponad 100 imprez o charakterze kulturalnym, sporto-

wym, edukacyjnym, a także turystycznym.

Podsumowanie Projektu „Powiat Kozienicki Sto-
lica Kultury Mazowsza 2012”

Lucyna Domańska-Stankiewicz – Naczelnik Wy-
działu Promocji i Kultury Starostwa Powiatowe-
go w Kozienicach wraz z pracownikami Wydziału 
podczas podsumowania projektu „Powiat Kozie-
nicki Stolica Kultury Mazowsza 2012”
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► 7 grudnia odbyła się Uroczysta Sesja Rady Powiatu Kozienickiego i Rady Miejskiej w 

Kozienicach, podczas której zasłużonym pracownikom szpitala wręczone zostały odznaczenia 

państwowe i odznaki honorowe. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony 

został Jacek Żórawski, Złotym Krzyżem Zasługi Maria Elżbieta Szczypiór, Srebrnym Krzyżem 

Zasługi Maria Jakubik, Halina Jurkowska, Grażyna Mazur, Brązowym Krzyżem Zasługi Danuta 

Bilska. Odznaki honorowe natomiast otrzymali Maria Augustyniak, Jolanta Czechyra, Halina 

Bogusława Dziuba, Beata Graszkiewicz, Stanisław Gugała, Marek Kuźmiński, Ignacy Lipski, 

Andrzej Krzysztof Mańko, Barbara Michnicka, Lucyna Olma, Władysława Paduch, Stanisła-

wa Skok, Jerzy Śmiech, Marianna Wróbel, Maria Halina Urbanek. Wręczenia krzyży i odznak 

dokonali Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, Czesław Czechyra Poseł na Sejm RP i Józef 

Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu Kozienickiego. W ramach uroczystości odbył się 

także koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach pod 

dyrekcją Zdzisława Włodarskiego. 

► 28 grudnia odbyła się Sesja Rady Powiatu Kozienickiego, podczas której podjęta została 

uchwała w sprawie kandydata w miejsce Mieczysława Siembora radnego, którego mandat wygasł. 

Radnym Rady Powiatu Kozienickiego został Stanisław Orzechowski, który złożył ślubowanie. 

2013
STYCZEŃ

► 13 stycznia odbył się fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zagrała „dla ra-

towania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”. Sztab w Kozienicach liczył 53 wolon-

tariuszy, którzy kwestowali w Kozienicach, Magnuszewie, Sieciechowie, Nowej Wsi, Świerżach 

Górnych oraz Grabowie nad Pilicą.

► 22 stycznia w 150. rocznicę wybuchu powstania 

styczniowego delegacja Powiatu Kozienickiego na czele 

z Januszem Stąpórem Starostą Powiatu i Józefem Grze-

gorzem Małaśnickim Wicestarostą odwiedziła miejsca 

pamięci powstania styczniowego. W poszczególnych 

miejscach dołączali do nich przedstawiciele gmin, insty-

tucji, stowarzyszeń, parafi i oraz Lasów Państwowych. 

Delegacje złożyły hołd Powstańcom w Anielinie, Kępie, Obchody 150. rocznicy powstania styczniowego 
– 2013 r.
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Lipie, Ursynowie, Rozniszewie, Grabowie nad Pilicą, Głowaczowie, Molendach, Wysokim Kole, 

Oleksowie oraz Kozienicach. 

► 25 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie nowe-

go budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej 

dla Dorosłych w Kozienicach. Uroczystego przecięcia 

wstęgi dokonali Leszek Ruszczyk Wicemarszałek, Le-

szek Przybytniak Radny Sejmiku Województwa Mazo-

wieckiego, Wiesława Kacperek-Biegańska Zastępca Dy-

rektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Elżbieta Czapla 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej i Janusz Stąpór Sta-

rosta Kozienicki. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 624 747,94 zł, z czego 1 662 242,00 zł 

pochodziło z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, natomiast wkład własny Po-

wiatu Kozienickiego wyniósł 962 505,94 zł oraz pokrycie kosztów wyposażenia obiektu. Tego 

dnia Dom Pomocy Społecznej obchodził Jubileusz 30-lecia działalności. Podczas uroczystości 

DPS wyróżniony został Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. 

MARZEC

► 1 marca rozpoczął się VI Powiatowy Plener 2013 „Powiat Kozienicki w obiektywie 

– cztery pory roku”, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Patronat 

Honorowy nad przedsięwzięciem sprawował Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego oraz 

Leszek Jastrzębiowski Prezes Radomskiego Towarzystwa Fotografi cznego. 

► 16 marca w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty 2013. Mistrzami 

Powiatu Kozienickiego w Tenisie Stołowym zostali Anita Padewska i Mariusz Kuryłek. Organi-

zatorem Mistrzostw Powiatu Kozienickiego było Starostwo Powiatowe w Kozienicach. 

KWIECIEŃ 

► 14 kwietnia w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie od-

był się wyjątkowy inauguracyjny koncert festiwalu Mazowsze w Koronie. Witold Lutosławski 

– tradycje, kompozycje, improwizacje. Podczas koncertu wykonano utwory – ludowe pierwo-

Otwarcie nowego budynku Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kozienicach – 2013 r.
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wzory pochodzące z Mazowsza, Lubelszczyzny i Rze-

szowszczyzny, które kompozytor wykorzystał w swojej 

twórczości. Wykonawcą był zespół Arcus Poloniae w 

składzie Maria Pomianowska, Katarzyna Kamer, Paweł 

Batley, Bartłomiej Pałyga, Hubert Giziewski i Dima 

Gorelik. Współorganizatorem koncertu było Starostwo 

Powiatowe w Kozienicach. 

► 15 kwietnia w Mławie odbyła się uroczysta 

inauguracja projektu „Powiat Mławski Stolica Kultury 

Mazowsza 2013”. Uczestniczyli w niej Adam Struzik 

Marszałek Województwa Mazowieckiego, przedstawi-

ciele samorządu wojewódzkiego, starostowie powiatów, 

radni powiatu i gmin, dyrektorzy i pracownicy szkół i 

instytucji kultury. W inauguracji wzięli również udział 

Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef 

Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz pracownicy 

Wydziału Promocji i Kultury, którzy zajmowali się ko-

ordynacją projektu w 2012 roku. Podczas inauguracji 

Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór przekazał Staroście Powiatu Mławskiego Włodzi-

mierzowi Wojnarowskiemu symboliczny klucz do Stolicy Kultury Mazowsza. 

MAJ 

► 18 maja odbył się III Powiatowy Rajd Rowe-

rowy „Śladami Historii”, którego organizatorem było 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Trasa rajdu liczyła 

80 km i przebiegała przez południowo-wschodnią część 

powiatu kozienickiego. W rajdzie wzięło udział 57 osób. 

Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się na placu zabaw 

w Molendach. Każdy z uczestników otrzymał znaczek 

rajdowy oraz folder z opisem trasy. Rozlosowane zosta-

ły także nagrody ufundowane przez organizatora oraz partnerów. Chętni mogli wziąć udział w 

konkursie z nagrodami zorganizowanym przez Kozienicki Park Krajobrazowy. 

Mara Pomianowska i Zespół Arcus Poloniae 
podczas koncertu z cyklu „Mazowsze w Koronie” 
w kościele w Oleksowie

Uroczyste przekazanie klucza do Stolicy Kultury 
Mazowsza – Powiat Mławski 2013 r.

III Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Histo-
rii” – 2013 r.
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LIPIEC

► 23 lipca na terenie powiatu kozienickiego odbył się I etap 56. Międzynarodowego Wyści-

gu Kolarskiego Dookoła Mazowsza Lotto Mazovia Tour. W wyścigu wzięło udział 19 drużyn, w 

tym 135 kolarzy. Kozienicki etap wygrał Grzegorz Stępniak z CCC Polsat Polkowice.

SIERPIEŃ

► W 2012 roku rozpoczęto budowę nowego bloku energetycznego w Enea Wytwarzanie 

S.A. W związku z tym, 2 sierpnia na terenie budowy przebywał Minister Skarbu Państwa Wło-

dzimierz Karpiński. O postępie w pracach podczas spotkania informowali Krzysztof Zamasz 

Prezes Zarządu Enea S.A. oraz Krzysztof Sadowski Prezes Zarządu Enea Wytwarzanie S.A. 

Podczas spotkania Włodzimierz Karpiński zasadził pierwsze drzewo z okazji budowy nowego 

bloku w ramach akcji „Wytwarzamy las”. 

► 11 sierpnia odbyły się uroczyste obchody 69. rocznicy bitwy pod Studziankami i walk 

o przyczółek warecko-magnuszewski. Pierwsza część uroczystości miała miejsce przy Pomniku 

Braterstwa Broni w Magnuszewie, gdzie odbyły się okolicznościowe przemówienia oraz złoże-

nie wiązanek kwiatów. Główna część uroczystości odbyła się w Studziankach Pancernych przy 

pomniku-mauzoleum. Podczas głównej części uroczystości wygłoszone zostały okolicznościowe 

przemówienia, po czym przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem-mauzoleum. Następ-

nie wręczone zostały odznaczenia. „Złotym Krzyżem Zasługi ZWiR WP” został wyróżniony 

m.in. Janusz Stąpór Starosta Kozienicki, „Srebrnym Krzyżem Zasługi ZWiR WP” m.in. Józef 

Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta i Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Pro-

mocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach. 

WRZESIEŃ 

► 7 września na terenie budowy nowego bloku 

energetycznego przebywał Wicepremier, Minister Go-

spodarki Janusz Piechociński. Krzysztof Zamasz Prezes 

Enea S.A., Krzysztof Sadowski Prezes Enea Wytwarza-

nie S.A. oraz Piotr Szmaj Dyrektor ds. budowy nowe-

go bloku informowali Wicepremiera o sprawach zwią-

zanych z budową. Wizyta Wicepremiera zbiegła się w 

czasie z jubileuszem 45-lecia Elektrowni Kozienice. W 

Sadzenie drzewek w Parku Miejskim dla upa-
miętnienia budowy nowego bloku w Elektrowni 
Kozienice
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ramach obchodów Jubileuszu Elektrowni zorganizowany został „Dzień Energetyka” – Pożegna-

nie Lata 2013. Podczas imprezy, odznaki honorowe „Za zasługi dla Energetyki” otrzymali Bogu-

sław Domański, Leszek Koprowski, Józef Sajnaga, Jerzy Szarpak, Adam Wawer. Następnie Mar-

szałek Sejmu RP, Wicepremier, Starosta Powiatu Kozienickiego, Burmistrz Gminy Kozienice, 

Prezesi Enea S.A. i Enea Wytwarzanie S.A. oraz odznaczeni pracownicy Elektrowni na terenie 

parku miejskiego w Kozienicach zasadzili 11 drzewek dla upamiętnienia 11 bloku w Elektrowni. 

na którym obecni byli Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP i Janusz Piechociński Wicepremier, 

Minister Gospodarki. 

► 7 września w Garbatce-Letnisku odbyły się I 

Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w Kolarstwie Gór-

skim rozgrywane w ramach ogólnopolskiego cyklu wy-

ścigów „Legia MTB Maraton”. Starterem wyścigu był 

Janusz Stąpór Starosta Kozienicki. Mini Maraton (14 

km) w kategorii kobiet wygrała Beata Pasierbiak, w ka-

tegorii mężczyzn Cezary Pasierbiak. W Giga Maratonie 

(56 km) triumfował Mariusz Woźny. Dyrektorem Wy-

ścigu Legia MTB Maraton był Marcin Wasiołek.

► 8 września w Gniewoszowie odbyły się X 

Dożynki Powiatu Kozienickiego „Gniewoszów 2013”. 

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. 

Niepokalanego Serca NMP w Gniewoszowie. Otwarcia 

Święta Plonów dokonali Janusz Stąpór Starosta Powia-

tu Kozienickiego oraz Stefan Marek Banaś Wójt Gminy 

Gniewoszów. Starostami dożynek byli Agnieszka Gra-

biec i Roman Pytrus. Podczas uroczystości dla wyróż-

niających się rolników z terenu poszczególnych gmin 

przyznane zostały odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. W programie artystycznym 

zaprezentowali się Chór Seniora „Złota Jesień”, Zespół „Relaks”, Zespół Folklorystyczny „Polne 

Kwiaty”, Monika Wójcikowska, Ada Woźniak, Lisa i Cygańskie Gwiazdy oraz gwiazda wieczo-

ru – Zespół Diadem.

► 12 września na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach 

odbył się uroczysty apel, podczas którego st. bryg. Zbigniew Szczygieł Komendant KP PSP w 

X Dożynki Powiatu Kozienickiego „Gniewoszów 
2013”

 I Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w Kolar-
stwie MTB – Garbatka-Letnisko 2013 r.
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Kozienicach pożegnał się z kozienickimi strażakami, ponieważ został powołany na stanowisko 

Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego. Natomiast na stanowisko Komendan-

ta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach powołany został bryg. 

Krzysztof Zyzek. Podczas apelu nastąpiło symboliczne przekazanie i przyjęcie sztandaru jed-

nostki przez nowego komendanta. 

PAŹDZIERNIK

► 10 i 11 października w siedzibie Kozienickiego Parku Krajobrazowego zorganizowa-

na została konferencja jubileuszowa, podczas której Kozienicki Park Krajobrazowy otrzymał 

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” przyznawany za szczególne osiągnięcia oraz pracę na rzecz 

Województwa Mazowieckiego, a Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego Złotą Honorową 

Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Puszczy Kozienickiej”.

► 25 października Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbat-

ce-Letnisku obchodził jubileusz 65-lecia. Jubileusz rozpoczął się mszą świętą celebrowaną przez 

ks. kan. Augustyna Rymarczyka. Podczas dalszych uroczystości, które odbyły się w siedzibie 

placówki Bożenna Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

wręczyła dyrektorowi szkoły przyznany szkole przez Adama Struzika Marszałka Województwa 

Mazowieckiego Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Wręczone zostały także odznaczenia i hono-

rowe tytuły „Przyjaciela Szkoły”. 

► 27 października na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 

odbył się I Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty. Ideą Turnieju była pomoc w ze-

braniu środków fi nansowych przeznaczonych na wsparcie rehabilitacji chorego na stwardnienie 

rozsiane Piotra Sokoła – mieszkańca Kozienic. 

► W październiku do budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach przy ul. Kocha-

nowskiego 15, gdzie poprzednio mieściła się Komenda Powiatowa Policji, przeniesione zostały 

Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

LISTOPAD

► 11 listopada w Kozienicach zorganizowane zostały obchody Narodowego Święta Niepod-

ległości. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Krzyża w intencji Ojczyzny. 

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafi alnym. W ramach obchodów uczniowie 
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I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach recytowali wiersze, po 

czym odczytano Apel Pamięci. Zebrane delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami 

poległych, by uczcić pamięć o bohaterach walczących o wolną Polskę. Na zakończenie w Mu-

zeum Regionalnym w Kozienicach odbył się koncert muzyki polskiej w wykonaniu uczniów i 

nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. 

► 25 listopada Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w 

Kozienicach – będąca Biblioteką Powiatową, otrzymała tytuł najlepszej biblioteki w województwie 

mazowieckim w Rankingu Bibliotek 2013, który zorganizowany został przez Ogólnopolski Dzien-

nik „Rzeczpospolita” i Instytut Książki. Wyróżnienie z rąk Wiceministra Kultury Piotra Żuchow-

skiego, Dyrektora Instytutu Książki Grzegorza Gaudena i redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” 

Bogusława Chrabota odebrały Małgorzata Bebelska Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice i El-

żbieta Stąpór Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego. 

GRUDZIEŃ

► 4 grudnia Muzeum Regionalnemu w Kozienicach nadane zostało imię profesora Tomasza 

Mikockiego. Podczas uroczystości podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Kozienickim a 

Uniwersytetem Warszawskim oraz pomiędzy Gminą Kozienice a Uniwersytetem Warszawskim 

dotycząca współpracy w zakresie działalności badawczo-dydaktycznej w dziedzinie archeologii 

na terenie powiatu kozienickiego. Uroczystość ta została poprzedzona Sesją Naukową Instytutu 

Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, podczas której wykład o historii powiatu i ziemi ko-

zienickiej wygłosił Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego. 

2014
STYCZEŃ

► 2 stycznia Maria Pawlak została powołana na stano-

wisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Warszawie. Powołanie Marii Pawlak wręczone zostało przez 

Jacka Kozłowskiego Wojewodę Mazowieckiego oraz Marka 

Posobkiewicza ministra, p.o. Głównego Inspektora Sanitarne-

go. 3 stycznia natomiast Krystyna Wilkowska nowym Powia-

towym Inspektorem Sanitarnym w Kozienicach. Maria Pawlak powołana na stanowisko 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Warszawie
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► 12 stycznia w całej Polsce odbył się XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-

cy. Na terenie powiatu kozienickiego działały trzy sztaby zlokalizowane w Ognisku Pracy Poza-

szkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji 

w Garbatce-Letnisku oraz Zespole Szkół w Ursynowie, które łącznie zebrały kwotę 48 007,92 zł. 

LUTY

► 12 lutego w Pensjonacie nad Jeziorem Kozienickim odbyła się debata na temat bez-

pieczeństwa w Powiecie Kozienickim. W spotkaniu wzięli udział Wojewoda Mazowiecki Jacek 

Kozłowski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski, Powiatowy 

Komendant Policji w Kozienicach insp. Stanisław Kondeja, Starosta Powiatu Kozienickiego Ja-

nusz Stąpór, Burmistrz Gminy Kozienice oraz wójtowie pozostałych gmin powiatu kozienickie-

go, przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw, mieszkańcy oraz funkcjonariusze policji z terenu 

powiatu.

MARZEC

► 18 marca w Kozienicach odbyło się spotkanie Jacka Kozłowskiego Wojewody Mazo-

wieckiego w przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z regionu radomskiego. W 

spotkaniu uczestniczyli także Rafał Rajkowski Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu 

wojewódzkiego w Radomiu oraz Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego. Podczas spot-

kania omawiane były m.in. kwestie związane z systemem powiadamiana ratunkowego oraz me-

dycznego po zmianach. Podpisane zostały także umowy pomiędzy wojewodą a samorządami z 

regionu radomskiego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Woje-

woda Mazowiecki przekazał także promesy na remonty i odbudowę infrastruktury komunal-

nej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych. Powiat 

Kozienicki otrzymał kwotę 970.000,00 zł na odbudowę 

dróg gminnych i powiatowych. 

CZERWIEC 

► 14 czerwca odbył się IV Powiatowy Rajd Rowe-

rowy „Śladami Historii” zorganizowany przez Wydział 

Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozieni-

cach, w którym wzięło udział 62 osoby. Trasa rajdu li-
Uczestnicy IV Powiatowego Rajdu Rowerowego 
„Śladami Historii” w Czarnolesie – 2014 r.
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czyła 80 km i wiodła przez południowo-zachodnie terenu powiatu, a także po szlakach powiatów 

radomskiego oraz zwoleńskiego. Na zakończenie dla wszystkich uczestników rajdu przygotowa-

ny był poczęstunek. Każdy rajdowicz otrzymał także folder rajdu, mapę oraz upominek. 

► 28 oraz 29 czerwca w Stadninie Koni w Ko-

zienicach odbył się Kozienicki Festiwal Jeździecki. W 

ramach Festiwalu odbyły się zawody o Puchar Starosty 

Powiatu Kozienickiego. Puchar oraz nagrodę dla Zwy-

cięzcy wręczali Janusz Stąpór Starosta Kozienicki, Józef 

Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, a także Aleksander 

Kiljańczyk Prezes Stadniny Koni w Kozienicach.

LIPIEC

► 30 lipca na terenie powiatu kozienickiego odbył się III etap 57 Międzynarodowego Wy-

ścigu kolarskiego Dookoła Mazowsza Lotto Mazovia Tour. W klasyfi kacji indywidualnej III eta-

pu Lotto Mazovia Tour I miejsce zajął Duńczyk Alex Rasmussen z grupy Riwal Cycling Team.

SIERPIEŃ

► 10 sierpnia w Magnuszewie oraz Studziankach Pancernych odbyły się uroczyste obcho-

dy 70. rocznicy bitwy pod Studziankami i walk o przyczółek warecko-magnuszewski. Obchody 

rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Jana Chrzcicie-

la w Magnuszewie, po której wszyscy zgromadzeni w asyście 

wojskowej przeszli na cmentarz parafi alny. Po przemówieniach 

odbyło się odsłonięcie i poświęcenie pomnika w kwaterze pole-

głych 1939–1944. Główna część uroczystości odbyła się pod po-

mnikiem-mauzoleum w Studziankach Pancernych. W uroczy-

stościach wzięli udział uczestnik bitwy pod Studziankami płk 

Wacław Feryniec, Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz 

Piechociński, Zastępca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych Bożena Żelazowska, kombatanci, przedsta-

wiciele Wojska Polskiego, władz samorządowych powiatowych 

i gminnych, przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji, szkół 

oraz mieszkańcu powiatu kozienickiego. Podczas uroczystości 

Kozienicki Festiwal Jeździecki 2014

Odsłonięcie nowego Pomnika Orła na 
cmentarzu w Magnuszewie – 2014 r.
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wręczone zostały liczne medale i odznaczenia, po czym odbył się Apel Pamięci i składanie wią-

zanek kwiatów pod pomnikiem-mauzoleum. Na zakończenie uczestnicy mogli obejrzeć pokaz 

natarcia sześciu historycznych czołgów. Ponadto Starostwo Powiatowe w Kozienicach wspólnie 

z Pocztą Polską zapewniło możliwość wysyłania okolicznościowej kartki pocztowej ze stemplem 

i datownikiem przygotowanym specjalnie na tę uroczystość. Uroczyste obchody 70. rocznicy 

bitwy pod Studziankami i walk o przyczółek warecko-magnuszewski Honorowym Patronatem 

objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 

► 24 sierpnia w Janikowie odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne „Janików 2014”. Sta-

rostami dożynek byli Renata Wrona i Tadeusz Marek Boryczka. Najbardziej wyróżniający się 

rolnicy z terenu poszczególnych gmin zostali uhonorowani Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” 

nadawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczyste obchody Święta Plonów zakoń-

czyła zabawa taneczna przy muzyce zespołu Selekt. Wśród artystów występujących na scenie 

byli m.in.: Złota Jesień, Relaks, Kapela Góralska spod Giewontu oraz Zespół Playboys.

WRZESIEŃ

► Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie z dniem 1 

września została Anna Grzesik, wyłoniona w drodze konkursu ogłoszonego przez Starostwo 

Powiatowe w Kozienicach, na miejsce dotychczasowej dyrektor Marii Goli, która odeszła na 

emeryturę. 

► 3 września odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Ze-

społu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Ofertę złożyło 3 osoby, spośród których 

komisja konkursowa wyłoniła kandydata na to stanowisko. Dyrektorem Szpitala Powiatowego 

został Jarosław Pawlik, mający duże doświadczenie w prowadzeniu placówek medycznych.

► 13 września w Kozienicach odbyły się Mazo-

wieckie Dni Działkowca zorganizowane przez Okręgo-

wy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkow-

ców, przy współpracy z Powiatem Kozienickim oraz 

Gminą Kozienice. Podczas uroczystości Odznakę „Za 

Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” otrzymali 

m.in. Lucyna Domańska-Stankiewicz, Lech Wiśniewski 

i Janina Golik. Dla uczestników przygotowane zostały 

liczne konkursy oraz występ Chóru Seniora „Złota Je-
Mazowieckie Dni Działkowca w Kozienicach 
– 2014 r.
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sień”, który zaprezentował widowisko folklorystyczne „Nasze kozienickie wesele” na podstawie 

książki Janusza Karasia „Jak to kiedyś bywało?”. 

► 14 września w Kozienicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w Kolar-

stwie Górskim rozgrywane w ramach „Legia MTB Maraton”. Na Dystansie Giga w kategorii 

mężczyzn najlepszy okazał się Andrzej Piasek. Dystans Mega najszybciej pokonał Piotr Nowa-

kowski. Wśród kobiet zwyciężyła Urszula Olewińska-Karaś. Mistrzem Powiatu Kozienickiego 

na dystansie Mini został Błażej Wierzbiński. Organizatorem Wyścigu był Klub Kolarski „Legia 

1928” przy współpracy Powiatu Kozienickiego oraz Gminy Kozienice. 

PAŹDZIERNIK

► 11 października w kościele parafi alnym pw. św. 

Bartłomiej w Brzózie w ramach Festiwalu Mazowsze w 

Koronie Muzyczne Wieczory w Zabytkach Architektu-

ry Mazowieckiej odbył się koncert pt. „Nuty Wielkiego 

Pasterza” w hołdzie Janowi Pawłowi II. Organizatora-

mi koncertu byli: Starostwo Powiatowe w Kozienicach 

i Mazowiecki Instytut Kultury. Przed licznie przybyłą 

publicznością wystąpił znany zespół góralski Trebunie-

Tutki oraz Warszawski Chór Międzyuczelniany.

► 17 października odbyły się uroczystości jubileuszowe 40-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. 

Legionów Polskich w Kozienicach, które rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Rodziny 

w Kozienicach. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Zespół Szkół nr 1 im. 

Legionów Polskich otrzymał Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. 

LISTOPAD

► 11 listopada w Kozienicach zorganizowane zostały 

obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości 

rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Krzyża w intencji 

Ojczyzny. Na cmentarzu parafi alnym odbyła się dalsza część 

uroczystości. Podczas obchodów odsłonięta została stela upa-

miętniająca stulecie wybuchu I wojny światowej oraz utworze-

nia Legionów Polskich. Zebrane delegacje złożyły wiązanki 

Zespół Trebunie-Tutki podczas koncertu z cyklu 
„Mazowsze w Koronie” w kościele w Brzózie

Obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości w Kozienicach
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kwiatów pod pomnikami poległych, by uczcić pamięć o bohaterach walczących o wolną Polskę. 

Na zakończenie w Muzeum Regionalnym im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach można 

było obejrzeć przedpremierową prezentację wystawy „Kozienice 1914–1918 pośród dziejowej 

burzy” oraz wysłuchać koncertu muzyki patriotycznej „Niepodległa Nuta” w wykonaniu ucz-

niów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. 

GRUDZIEŃ

► 1 grudnia odbyła się I Sesja Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Radni otrzymali 

zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego. Podczas sesji radni wybrali Przewodniczącego 

Rady Powiatu Kozienickiego, którym został Włodzimierz Stysiak oraz Starostę Powiatu Kozie-

nickiego, którym został Janusz Stąpór. 

► W wyniku wyborów samorządowych Wójtami Gmin zostali: Gmina Garbatka-Letni-

sko – Robert Kowalczyk, Gmina Głowaczów – Józef Grzegorz Małaśnicki, Gmina Gniewoszów 

– Wiesław Andrzej Pawlonka, Gmina Grabów nad Pilicą – Euzebiusz Strzelczyk, Gmina Mag-

nuszew – Marek Drapała oraz Gmina Sieciechów – Marian Zbigniew Czerski. Na stanowisko 

Burmistrza Gminy Kozienice wybrany został Tomasz Śmietanka.

► 15 grudnia odbyła się II Sesja Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Podczas sesji 

radny Jacek Rafał Nazorek złożył ślubowanie, zajmując miejsce Józefa Grzegorza Małaśnickie-

go, którego mandat wygasł wskutek wyboru na stanowisko Wójta Gminy Głowaczów. Mirosław 

Górka wybrany został na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kozienickiego. Do-

konany został także wybór Wicestarosty, którym został Krzysztof Stalmach. W kolejnym punk-

cie obrał radni wybrali Członków Zarządu Powiatu, którymi zostali: Janusz Stąpór, Krzysztof 

Stalmach, Marek Kucharski, Tadeusz Kowalczyk i Grzegorz Sotowski. Podczas potkania powo-

łano również 5 stałych komisji oraz ich przewodniczących. 

2015
STYCZEŃ

► 11 stycznia w całej Polsce rozbrzmiały dźwięki XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. Orkiestra grała na rzecz Wysokich Standardów Leczenia Dzieci na Oddziałach 

Pediatrycznych i Onkologicznych oraz Godnej Opieki Medycznej Seniorów. Podczas Finału na 

terenie powiatu kozienickiego zebrano łącznie 45 663,77 zł. 
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► 30 stycznia do powiatu kozienickiego przyjechała delegacja z Ukrainy, w skład której 

wszedł m.in. Mer Miżgirii. Wizyta odbyła się w ramach porozumienia o współpracy i przyjaźni 

zawartego pomiędzy Powiatem Kozienickim a Miastem i Okręgiem Miżgiria, w 2004 roku.

KWIECIEŃ

► 16 kwietnia w związku z budową nowego bloku energetycznego w Świerżach Górnych do 

powiatu kozienickiego przyjechał Bronisław Komorowski Prezydent RP wraz z Włodzimierzem 

Karpińskim Ministrem Skarbu Państwa, Krzysztofem Zamaszem Prezesem Zarządu Enea S.A., 

Krzysztofem Sadowskim Prezesem Zarządu Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Podczas spotkania, któ-

re odbyło się w sali konferencyjnej Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. poruszane były kwestie związane 

z przeprowadzaną inwestycją energetyczną – budową bloku energetycznego o mocy 1075 MW.

MAJ

► 23 maja odbył się V Powiatowy Rajd Rowerowy 

„Śladami Historii”. Trasa rajdu wiodła przez kozienickie 

Powiśle oraz dwie Puszcze Kozienicką i Stromiecką. 80 

uczestników przed wyruszeniem w drogę otrzymało 

kamizelki odblaskowe. Rajdowicze odwiedzili m.in. 

cmentarz ewangelicko-augsburski w Holendrach Kuź-

mińskich, cmentarze w Świerżach Górnych i Trzebieniu, 

zabytkową dzwonnicę przy kościele w Świerżach Gór-

nych, pomnik-mauzoleum w Studziankach Pancernych. 

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali znaczek rajdowy, 

folder i mapę oraz upominki ufundowane przez partne-

rów oraz organizatora. Organizatorem V Powiatowego 

Rajdu Rowerowego „Śladami Historii” było Starostwo 

Powiatowe w Kozienicach. 

► 30 maja w kościele parafi alnym pw. Świętego 

Jana Chrzciciel w Magnuszewie, w ramach Festiwalu 

Mazowsze w Koronie Muzyczne Wieczory w Zabyt-

kach Architektury Mazowieckiej odbył się koncert pn. 

„Rzymskie Śpiewy Mszalne z X wieku na Uroczystość 
Bornus Consort podczas koncertu z cyklu „Ma-
zowsze w Koronie” w kościele w Magnuszewie

Uczestnicy V Powiatowego Rajdu Rowerowego 
„Śladami Historii” w Trzebieniu – 2015 r.
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Świętej Trójcy”. Podczas koncertu zaprezentował się Zespół Bornus Consort pod kierownictwem 

artystycznym Marcina Bornusa Szczycińskiego wykonując utwory sprzed 1000 lat, pochodzące 

w większości z dwóch najstarszych rękopisów muzycznych zachowanych w Europie. Organizato-

rem byli Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie i Starostwo Powiatowe w Kozienicach. 

CZERWIEC

► 9 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się spotkanie, podczas którego 

został przekazany proboszczowi parafi i pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opa-

ctwie kielich będący świadectwem kunsztu artystycznego o wartości historycznej, który wiele 

lat temu został skradziony. Spotkanie miało charakter uroczysty, a uczestniczyli w nim m.in.: 

Minister Kultury Małgorzata Omilanowska, Ambasador USA w Polsce Stephen Mull, Dyrektor 

Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Piotr Majewski, Zastępca Dyrektora 

Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Andrzej Naperty, a także Kanclerz Kurii Diecezji Ra-

domskiej ks. prałat Edward Poniewierski oraz proboszcz parafi i WNMP w Opactwie ks. Henryk 

Kowalczyk. 

LIPIEC

► W dniach 28 lipca – 1 sierpnia odbywał się 58. 

Lotto Mazovia Tour Międzynarodowy Wyścig Kolarski 

„Dookoła Mazowsza”. 31 lipca kolarze zawitali do po-

wiatu kozienickiego. Zakończenie 58. Międzynarodowe-

go Wyścigu Kolarskiego „Dookoła Mazowsza” odbyło 

się w Kozienicach 1 sierpnia. Lotna premia została po-

święcona pamięci Marka Łuczyńskiego – wieloletniego 

dyrektora Centrum Rekreacji i Sportu. W Klasyfi kacji 

Generalnej I miejsce zdobył Grzegorz Stępniak, drugi 

był Karsten Thiele, III miejsce natomiast zajął Twan Brusselman.

► W lipcu na podstawie podpisanej deklaracji współpracy przez Muzeum Regionalne im. 

prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach oraz Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 

prowadzone były wykopaliska archeologiczne w Nowej Żelaznej w ramach projektu naukowego 

„Śladami Celtów. Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej, pow. Kozie-

nice, woj. mazowieckie”. Zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pro-

Kolarze zmagający się na trasie 58. Lotto Mazo-
via Tour Międzynarodowego Wyścigu Kolarskie-
go Dookoła Mazowsza
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wadzona była dokumentacja rysunkowa, fotografi czna i 

fi lmowa. Kierownikiem badań była Małgorzata Cieślak-

Kopyt z Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu. W 

ramach podpisanego w 2013 roku porozumienia między 

Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego a 

Starostwem Powiatowym w Kozienicach w wykopali-

skach brała udział grupa studentów odbywająca prakty-

ki pod kierunkiem prof. Joanny Kalagi.

SIERPIEŃ

► 9 sierpnia w Studziankach Pancernych i Magnuszewie odbyły się obchody 71. roczni-

cy bitwy pod Studziankami i walk o przyczółek warecko-magnuszewski. Podczas uroczystości 

przedstawiono krótki rys historyczny wydarzeń sierpniowych, oddano hołd poległym oraz zło-

żono wiązanki kwiatów. Po części ofi cjalnej na błoniach nad jeziorem magnuszewskim odbył się 

pokaz bojowy plutonu czołgów PT-91 „Twardy” oraz piknik historyczny z pokazem statycznym. 

Organizatorami obchodów byli: Powiat Kozienicki przy współpracy Gminy Głowaczów, Gminy 

Magnuszew, 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki oraz Mazowieckiego 

Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Koordynatorem był Wydział 

Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

► 11 sierpnia premier Ewa Kopacz odwiedziła Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz Samo-

dzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Prezes Rady Ministrów 

towarzyszyli Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński oraz Rzecznik Rządu, Minister Ceza-

ry Tomczyk. Podczas wizyty w elektrowni szefową rządu interesował przede wszystkim wpływ 

utrzymujących się wysokich temperatur na funkcjonowanie elektrowni i stabilność dostaw prądu. 

Kolejnym punktem wizyty Premier Ewy Kopacz w powiecie kozienickim był Szpital Powiatowy 

SP ZZOZ. Rozmowy dotyczyły sytuacji fi nansowej szpitala, kontraktu z Narodowym Funduszem 

Zdrowia oraz stanu generatora prądu, który w przypadku braku innych źródeł zasilania ma klu-

czowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów szpitala. W spotkaniu wzięli udział Wicemar-

szałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz 

Stąpór, Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Stalmach, Burmistrz Gminy Kozienice 

Tomasz Śmietanka, Dyrektor szpitala Jarosław Pawlik, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 

Danuta Gołyska-Rączkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Grażyna Mazur. 

Wykopaliska archeologiczne w Żelaznej Nowej
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► 28 i 29 sierpnia w amfi teatrze nad jeziorem 

odbył się XIII Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. 

Bogusława Klimczuka. Decyzją jury Grand Prix im. 

Bogusława Klimczuka wyśpiewała sobie Paulina 

Lenda ze Świdnicy utworem „Wolna” Meli Koteluk. 

Nagrodę Starosty Powiatu Kozienickiego otrzymała 

Małgorzata Jeśmontowicz-Kreft z Bytowa. Patronem 

honorowym festiwalu była Krystyna Klimczuk, żona 

kompozytora.

► 30 sierpnia w Głowaczowie odbyły się Dożyn-

ki Powiatu Kozienickiego „Głowaczów 2015”. Organi-

zatorami święta plonów byli Starostwo Powiatowe w 

Kozienicach, Gmina Głowaczów oraz pozostałe gmi-

ny powiatu kozienickiego. Święto Plonów rozpoczęła 

msza święta w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Gło-

waczowie, po czym korowód dożynkowy przeszedł na 

gminny stadion sportowy w Głowaczowie. Starostami 

dożynek byli Dorota Bielas z Ursynowa oraz Adam 

Padewski z Emilowa. Po obrzędzie dzielenia chlebem rolnicy z terenu powiatu kozienickiego 

zostali uhonorowani odznakami „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawanymi przez Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi. W części artystycznej zaprezentowali się m.in. Skaryszewiacy, Jan Woj-

dak i Zespół Wawele oraz Zespół Pieśni i Tańca Sorbin, który rozpoczynając część artystyczną 

zaprosił widownię do wspólnego Poloneza.

WRZESIEŃ

► 13 września w Kozienicach odbyły się III Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w Ko-

larstwie MTB, które rozgrywane były w ramach XIV edycji zawodów z cyklu „Legia MTB 

Maraton”. Biuro wyścigów, start oraz meta mieściły się przy ulicy Głowaczowskiej na terenie 

dawnej strzelnicy. Odcinek GIGA wygrał Andrzej Piasek. Odcinek MEGA najszybciej pokonał 

Piotr Nowakowski. Odcinek MINI wygrał Sebastian Morawski. Partnerami XIV edycji zawodów 

Legia MTB Maraton byli m.in. Powiat Kozienicki oraz Gmina Kozienice. 

XIII Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława 
Klimczuka

Dożynki Powiatu Kozienickiego „Głowaczów 
2015”
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PAŹDZIERNIK

► 7 października odbyło się uroczyste otwarcie 

nowo wybudowanego Centrum Kulturalno-Artystycz-

nego w Kozienicach. Uroczystości rozpoczęły się w 

holu głównym Centrum, gdzie obiekt poświęcony został 

przez ks. infułata Stanisława Pinderę, ks. dziekana Wła-

dysława Sarwę oraz ks. kan. Kazimierza Chojnackiego. 

Kolejnym punktem było przecięcie wstęgi przez Toma-

sza Śmietankę Burmistrza Gminy Kozienice, Janusza 

Stąpóra Starostę Powiatu Kozienickiego, Igora Czer-

wińskiego Zastępcę Burmistrza ds. Technicznych, Leszka Przybytniaka Radnego Sejmiku Wo-

jewództwa Mazowieckiego, Mariusza Prawdę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach, 

Marcina Furtaka z pracowni projektowej „F11” z Krakowa, Romana Saczywko Prezesa Zarządu 

RosaBud - obiektu. Następnie goście zostali zaproszeni do sali koncertowo-kinowej, gdzie odby-

ły się projekcje dwóch fi lmów, ukazujące historię budowy Centrum. Na zakończenie uroczystości 

odbył się występ kwartetu smyczkowego MoCart. 

► 10 października zmarł Starosta Powiatu Kozie-

nickiego Janusza Stąpór. Miał 57 lat. Pozostawił żonę 

Elżbietę, córkę Katarzynę, synów Piotra i Andrzeja. 

14 października natomiast odbyły się uroczystości po-

grzebowe, które rozpoczęła msza święta w kościele pw. 

Świętego Krzyża w Kozienicach, która koncelebrowana 

była przez osiemnastu księży. Następnie kondukt ża-

łobny przeszedł ulicami miasta na cmentarz parafi alny, 

gdzie zmarłego pożegnali: rodzina, bliscy, delegacje z zaprzyjaźnionych państw, delegacje pań-

stwowe, samorządowe, pracownicy urzędów, instytucji i szkół oraz uczniowie i licznie zgroma-

dzeni mieszkańcy powiatu kozienickiego.

► 29 października podczas XII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji, radni minu-

tą ciszy uczcili pamięć zmarłego Starosty Powiatu Kozienickiego Janusza Tadeusza Stąpóra. W 

związku z wygaśnięciem mandatu radnego Janusza Tadeusza Stąpóra, jego miejsce zajął Andrzej 

Tadeusz Jung. Radny podczas sesji złożył ślubowanie. 

Pogrzeb Starosty Kozienickiego Janusza Stąpóra

Budynek Centrum Kulturalno-Artystycznego w 
Kozienicach
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LISTOPAD

► W listopadzie Powiat Kozienicki otrzymał dotację w wysokości 3 360 000,00 złotych 

z budżetu państwa na dofi nansowanie projektu pn. „Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach”. 

► 11 listopada w Kozienicach odbyły się uroczystości upamiętniające 97. rocznicę od-

zyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele 

pw. Świętego Krzyża w Kozienicach w intencji Ojczyzny. Po mszy świętej wszyscy przeszli na 

cmentarz, na którym przy mogiłach żołnierzy odbyła się dalsza część uroczystości. Po uroczy-

stościach na cmentarzu w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbył się VI kon-

cert muzyki polskiej „Niepodległa Nuta” w wykonaniu nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej 

I Stopnia w Kozienicach. Organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Kozienicach, 

przy współpracy Gminy Kozienice. 

GRUDZIEŃ

► 16 grudnia podczas Sesji Rady Powiatu Kozienickiego na stanowisko Starosty Powiatu 

Kozienickiego został wybrany Andrzej Tadeusz Jung. Podczas sesji wybrano również Wicesta-

rostę Powiatu Kozienickiego, którym został ponownie Krzysztof Stalmach, po czym dokonano 

także wyboru trzech pozostałych członków Zarządu Powiatu, którymi zostali ponownie Tadeusz 

Kowalczyk, Marek Kucharski oraz Grzegorz Sotowski. 

2016
STYCZEŃ

► 1 stycznia, po 12 latach, program TV „Nasz Powiat” zakończył nadawanie w Multime-

dialnej Sieci Kablowej Promontel Sp. z o.o. Od tego czasu program „Nasz Powiat” dostępny jest 

w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach 

www.kozienicepowiat.pl oraz na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie YouTube www.you-

tube.com/powiatkozienice. 

► W styczniu dla szpitala powiatowego w Kozienicach został zakupiony sprzęt w ramach 

otrzymanej przez Powiat Kozienicki dotacji w wysokości 3 360 000 zł z budżetu państwa z 

przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu pn. „Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem dla Sa-

modzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach”. 
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MARZEC

► 25 marca w wieku 73 lat po długiej chorobie zmarł Wiesław Andrzej Pawlonka Wójt 

Gminy Gniewoszów. 31 marca odbyły się uroczystości pogrzebowe, które rozpoczęła msza św. w 

kościele parafi alnym pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie. Po mszy św. 

kondukt żałobny przeszedł na cmentarz parafi alny. W uroczystościach pogrzebowych uczestni-

czyli: liczne delegacje władz samorządowych, nauczyciele i uczniowie, strażacy oraz mieszkańcy 

powiatu kozienickiego. 

KWIECIEŃ

► Od 20 do 23 kwietnia w Kozienicach na zaproszenie Starosty Powiatu Kozienickiego 

gościła 6-osobowa delegacja z Miżgirii na Ukrainie – Miasta i Rejonu Partnerskiego współ-

pracującego z Powiatem Kozienickim. W jej skład weszli m.in. Wasyl Szczur Przewodniczący 

Miżgirskiej Rady Rejonowej, Anatolij Pszenicznij – lekarz, dyrektor szpitala w Miżgirii, a także 

dyrektorzy referatów Gospodarki Komunalnej oraz radni. 

► 24 kwietnia odbyła się V Pielgrzymka Strażaków do 

Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim 

Kole zakończona mszą świętą odprawioną pod przewod-

nictwem Kapelana Straży Pożarnej Powiatu Lipskiego ks. 

Krzysztofa Maja. W pielgrzymce udział wzięli strażacy z po-

wiatów: kozienickiego, lipskiego, zwoleńskiego i Gminy Pu-

ławy, a także Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung. 

MAJ

► 1 maja na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach Uchwałą 

Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

powołany został Marcin Łopuszański, który w ZDP praco-

wał od 1 marca 1999 r. na stanowisku Kierownika Działu 

Technicznego. 

► 14 maja odbył się VI Powiatowy Rajd Rowerowy 

„Śladami Historii”. Uczestnicy podczas 75-kilometrowego 

rajdu mogli zobaczyć zabytkowy budynek Urzędu Gminy 

w Grabowie nad Pilicą, cmentarz z okresu I wojny świato-
Uczestnicy VI Powiatowego Rajdu Rowerowe-
go „Śladami Historii” w Anielinie – 2016 r.

Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium w 
Wysokim Kole – 2016 r.
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wej, kościół pw. Trójcy Świętej, obok którego rośnie ponad 350-letni dąb – pomnik przyrody, na 

cmentarzu parafi alnym grobowiec Komornickich, Hotel Sielanka nad Pilicą, pomnik – miecz w 

Anielinie – Kępie, w Rozniszewie pomnik Orła Białego na cmentarzu parafi alnym, kopiec Koś-

ciuszki, kościół pw. Narodzenia NMP, Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. 

Organizatorem Rajdu był Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

CZERWIEC

► Od czerwca 2016 roku, w wyniku wielu rozmów i konsultacji prowadzonych zarówno 

przez Janusza Stąpóra, poprzedniego Starostę Powiatu Kozienickiego, jak i obecnego – Andrzeja 

Junga, rozpoczęła się współpraca pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Kozienicach a Witoldem Januszem neurochirurgiem, doktorem nauk me-

dycznych w zakresie wykonywania w kozienickim szpitalu operacji na kręgosłupie. Współpraca 

obejmuje zabiegi w zakresie kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa lędźwiowego z wszczepieniem 

implantów. Koszt przeprowadzenia operacji fi nansowany jest ze środków pochodzących z Naro-

dowego Funduszu Zdrowia.

► 2 czerwca na terenie Domu Pomocy Społecznej 

w Kozienicach odbyła się uroczystość z okazji nadania 

tej placówce imienia Kazimiery Gruszczyńskiej. Uro-

czystości rozpoczęły się polową mszą świętą, po czym 

Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung odczytał 

Uchwałę Rady Powiatu Kozienickiego nr XI/72/2015 z 

dnia 28 września 2015 r. o nadaniu imienia Kazimiery 

Gruszczyńskiej Domowi Pomocy Społecznej w Kozie-

nicach. Następnie odbyło się poświęcenie i odsłonięcie 

okolicznościowej tablicy. Organizatorami uroczystości byli Dom Pomocy Społecznej im. Kazi-

miery Gruszczyńskiej w Kozienicach i Starostwo Powiatowe w Kozienicach. 

LIPIEC

► 4 lipca w sali konferencyjnej Pensjonatu Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS w obec-

ności Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Tomasza Michułki, odbyło się 

uroczyste spotkanie, podczas którego pożegnano odchodzącego na emeryturę Komendanta Po-

wiatowego Policji w Kozienicach insp. Stanisława Kondeję. Nowym komendantem Powiatowym 

Nadanie imienia Kazimiery Gruszczyńskiej Do-
mowi Pomocy Społecznej w Kozienicach – 2016 r.
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Policji w Kozienicach został dotychczasowy Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Woje-

wódzkiej Policji zs. w Radomiu mł. insp. Tomasz Cybulski. 

► 12 lipca odbyła się XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie kadencji 2014–2018, pod-

czas której przekazano na ręce Marcina Szymona Gac zaświadczenie o wyborze na stanowisko 

Wójta Gminy Gniewoszów. Następnie nowo wybrany wójt złożył ślubowanie. 

► W dniach od 20 do 25 lipca w powiecie kozienickim przebywała młodzież z Ukrainy 

biorąca udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. W przygotowanie do wyjazdu do 

Krakowa włączyła się grupa wolontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnie-

ckiego w Kozienicach. Łącznie na spotkanie z Papieżem Franciszkiem pojechało do Krakowa 58 

osób.

► 28 lipca w powiecie kozienickim odbył się 

pierwszy etap 59. Międzynarodowego Wyścigu Kolar-

skiego „Dookoła Mazowsza”. Pętla druga była Memo-

riałem Marka Łuczyńskiego, trzecia zaś poświęcona 

była pamięci zmarłego Janusza Stąpóra. Lotną premię 

poświęconą pamięci Janusza Stąpora zdobył Yannick 

Jannsen, drugi był Vasili Strokau, trzeci zaś Eryk Latoń. 

W kozienickim etapie wyścigu triumfował reprezentant 

Niemiec Maximilian Beyer, na podium stanęli także ko-

lejno Aloise Kankovsky oraz Alan Banaszek.

SIERPIEŃ

► 4 sierpnia grupa pielgrzymkowa mieszkańców powiatu kozienickiego wyruszyła na Jas-

ną Górę. Pątnicy dziękowali za sakrament Chrztu Świętego wspominając 1050. rocznicę Chrztu 

Polski. Powiat Kozienicki oraz Gmina Kozienice czynnie uczest-

niczyli w pielgrzymce. 13 sierpnia Starosta Kozienicki Andrzej 

Jung oraz Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka wraz 

z małżonkami spotkali się z kozienickimi pielgrzymami pod 

Jasną Górą i wspólnie weszli na szczyt jasnogórski. 

► 7 sierpnia w Mniszewie i Studziankach Pancernych 

odbyły się obchody upamiętniające 72. rocznicę bitwy pod Stu-

dziankami i walk o przyczółek warecko-magnuszewski. Uro-

Dekoracja laureatów kozienickiego etapu 59. 
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Doo-
koła Mazowsza” – 2016 r.

Mniszew – uroczyste obchody 72. roczni-
cy bitwy pod Studziankami i walk o przy-
czółek warecko-magnuszewski – 2016 r.
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czystości rozpoczęły się na terenie Skansenu Bojowego 1. Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. 

Druga część obchodów odbyła się pod pomnikiem-mauzoleum w Studziankach Pancernych. 

► 28 sierpnia w Magnuszewie odbyły się XIII 

Dożynki Powiatu Kozienickiego „Magnuszew 2016” 

zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kozieni-

cach, Gminę Magnuszew oraz pozostałe gminy powiatu 

kozienickiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą świę-

tą w Kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela w Mag-

nuszewie. Po mszy korowód dożynkowy, prowadzony 

przez Zespół Pieśni i Tańca „Furmani” oraz starostów 

dożynkowych, przeszedł na stadion sportowy w Mag-

nuszewie. Uroczystego otwarcia Dożynek Powiatowych 

dokonali Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Marek Drapała – Wójt Gminy 

Magnuszew. Starostami dożynek byli Hanna Makuch z Boguszkowa oraz Ryszard Smykiewicz z 

Magnuszewa. Po obrzędzie dzielenia chlebem nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Podczas 

święta plonów najbardziej wyróżniający się rolnicy z terenu powiatu kozienickiego otrzymali 

odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” nadawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawiennicze instytucji, fi rm i stowarzyszeń. W progra-

mie artystycznym znalazły się występy takich zespołów jak: Zespół Pieśni i Tańca „Furmani”, 

czy Kordian,. Gwiazdą wieczoru był Mariusz Kalaga.

WRZESIEŃ

► 5 września 2016 roku podczas Sesji Rady Powiatu Kozienickiego ślubowanie złożył 

Robert Grygiel – radny zajmujący miejsce radnej Krystyny Szcześniak, której mandat wygasł. 

Robert Grygiel w latach 2010–2014 był już Radnym Rady Powiatu Kozienickiego. W kadencji 

2014–2018 członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, Komisji Zdrowia 

i Spraw Społecznych, a także Komisji Rewizyjnej.

► 9 i 11 września Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych zorganizo-

wało uroczystości upamiętniające walki obronne 1939 r. na Ziemi Kozienickiej pn. „Przedmo-

ście Maciejowickie 2016”. Główne uroczystości odbyły się 11 września w Ryczywole, gdzie na 

błoniach nad Radomką odbyły się widowiskowe pokazy kawaleryjskie w wykonaniu 22 Pułku 

Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko. Po pokazach przyszedł czas na widowisko histo-

Korowód XIII Dożynek Powiatu Kozienickiego 
„Magnuszew 2016”
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ryczne „Przedmoście Maciejowickie”, które przybliżyło walki w obronie wojskowej przeprawy 

mostowej wybudowanej w lecie 1939 r. Inscenizacja zgromadziła tłumy widzów. 

► 15 i 16 września w porcie w Wilczkowicach Górnych na terenie przylegającym do ENEA 

Wytwarzanie odbyły się zarządzone przez Wojewodę Mazowieckiego ćwiczenia obronne pod 

kryptonimem „Kozienice 2016”. Działania, jakie musiały podjąć służby podczas epizodu do-

tyczyły udaremnienia ataku terrorystycznego na Elektrownię. Obserwatorzy mogli zobaczyć 

sprawne współdziałanie specjalistycznych sił ratowniczych podczas prowadzenia działań po ata-

ku terrorystycznym i zdarzeniu komunikacyjnym w Elektrowni Kozienice. 

► 17 września w Kozienicach odbyły się IV Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w Kolar-

stwie MTB, zorganizowane w ramach cyklu wyścigów Legia MTB Maraton. Zawody poświę-

cone zostały pamięci Janusz Stąpóra, który był jednym z inicjatorów organizacji Mistrzostw. 

W rozgrywanych na trzech dystansach Mistrzostwach wzięło udział łącznie 23 zawodników 

– mieszkańców powiatu kozienickiego. Natomiast w całym wyścigu wystartowało 83 osoby.

PAŹDZIERNIK

► 9 października w kościele pw. Świętej Trójcy 

w Grabowie nad Pilicą odbył się koncert z cyklu Ma-

zowsze w Koronie Muzyczne Wieczory w Zabytkach 

Architektury Mazowieckiej zatytułowany „Fanfary na 

Chrzest Polski 966–2016 – kompozycje z czasów śred-

niowiecznych katedr”. Koncert poświęcony był pamię-

ci Janusza Stąpóra – Starosty Kozienickiego w latach 

2006–2015. Przed zgromadzoną publicznością wystąpili 

Katarzyna Bienias – sopranistka, Cezary Nowak – recy-

tator, Zespół Wokalny Aulos Eusemble z Białegostoku 

oraz Zespół Instrumentów dawnych Ars Nova pod kierownictwem artystycznym Krzysztofa 

Owczynika. Organizatorami koncertu byli: Mazowiecki Instytut Kultury i Starostwo Powiatowe 

w Kozienicach.

► 10 października w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach w intencji Janusza 

Stąpóra, byłego Starosty Powiatu Kozienickiego w latach 2006–2015 odprawiona została msza 

święta. Następnie w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbył 

się Wieczór Wspomnień, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach z inicja-

Koncert z cyklu „Mazowsze w Koronie” w koś-
ciele pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą 
– 2016 r.
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tywy obecnego Starosty Powiatu Kozienickiego An-

drzeja Junga. W Wieczorze Wspomnień wzięła udział 

małżonka zmarłego Elżbieta Stąpór z rodziną. Podczas 

spotkania w kilku zdaniach przedstawiona została po-

stać zmarłego przed rokiem starosty. Następnie wszyscy 

zebrani obejrzeli fi lm przygotowany przez Wydział Pro-

mocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach. 

Po fi lmie swoimi wspomnieniami o zmarłym Januszu 

Stąpórze dzielili się z zebranymi Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego. Tomasz Śmie-

tanka Burmistrz Gminy Kozienice, Włodzimierz Stysiak Przewodniczący Rady Powiatu Ko-

zienickiego, Lech Wiśniewski Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, 

Mariusz Prawda Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach, ks. kan. Kazimierz Chojnacki, 

rodzice uczniów i nauczyciele. Głos zabrała także Elżbieta Stąpór. 

LISTOPAD

► 11 listopada w Kozienicach odbyły się uroczystości upamiętniające 98. rocznicę odzy-

skania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Krzyża 

w Kozienicach. Homilię wygłosił ks. Łukasz Pyszczek. Po mszy świętej uczestnicy obchodów 

udali się na cmentarz parafi alny. Dla uczczenia pamięci poległych w walkach o wolną Polskę 

poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy kwaterach poległych żołnierzy. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w 

Kozienicach, gdzie zorganizowany został koncert muzyki patriotycznej „Niepodległa Nuta” w 

wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.

► 24 listopada odbyły się uroczyste obchody 100-

lecia Szpitala Powiatowego w Kozienicach i 35-lecia no-

wej siedziby. Uroczystość rozpoczęło odsłonięcie tablicy 

okolicznościowej w hollu szpitala, następnie w koście-

le pw. Św. Rodziny w Kozienicach odprawiona została 

msza święta w intencji byłych i obecnych pracowników. 

Kolejna część uroczystości odbyła się w sali koncertowo-

kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Wszystkim 

zaangażowanym w należyte funkcjonowanie szpitala 
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej – 100-lecie 
Szpitala Powiatowego w Kozienicach – 2016 r.

Wieczór Wspomnień o Januszu Stąpórze – 2016 r.
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wręczone zostały okolicznościowe odznaczenia i meda-

le. Podczas obchodów odbyła się prezentacja publikacji 

o dziejach szpitala i służby zdrowia w powiecie kozieni-

ckim. W części artystycznej wystąpili uczniowie Zespo-

łu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach pod 

kierunkiem Grzegorza Wolskiego. W programie Jubile-

uszu znalazł się także koncert w wykonaniu uczniów i 

nauczyciela Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. 

Organizatorami obchodów byli Starostwo Powiatowe w 

Kozienicach oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. 

GRUDZIEŃ

► 7 grudnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie w sprawie 

projektu rozwoju sieci kolejowo-drogowej na terenie powiatu kozienickiego oraz budowy mostu 

na rzece Wiśle w Świerżach Górnych. O poparcie inicjatywy do Starosty Powiatu Kozienickiego 

wystąpiły Związki Zawodowe działające w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Wszyscy uczestnicy 

spotkania otrzymali projekt listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie realizacji 

przedmiotowego projektu i wypracowania wspólnego stanowiska co do optymalnej lokalizacji 

mostu kolejowo-drogowego na rzece Wiśle łączącego powiaty kozienicki i garwoliński.

► W grudniu Starostwo Powiatowe w Kozienicach przekazało Samodzielnemu Publicz-

nemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach sprzęt specjalistyczny w postaci 

aparatu do znieczulenia, respiratora, zestawu do endoskopii urologicznej, autostartu do generato-

ra prądu, narzędzia biopolarnego, trepanu, narzędzi do trepanacji czaszki, generatora elektrochi-

rurgicznego, pompy infuzyjnej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 400 000,00 zł.

2017
STYCZEŃ

► 15 stycznia w całym kraju odbył się XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Celem tej edycji fi nału była zbiórka pieniędzy na pediatrię i godną opiekę osób starszych. Na 

terenie powiatu kozienickiego zorganizowane zostały trzy sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy: w Kozienicach, Garbatce-Letnisko oraz Ursynowie. Tradycyjnie do grania włączyła się 

także Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole. Zebrano 74 243,65 zł.

Publikacja wydana z okazji 100-lecia Szpitala 
Powiatowego oraz Medal Pamiątkowy
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LUTY

► 1 lutego na terenie powiatu kozienickiego gościł Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipie-

ra oraz Wicewojewoda Artur Standowicz, którzy tego dnia spotkali się z Zarządem Elektrowni 

Kozienice, a następnie ze Starostą Kozienickim Andrzejem Jungiem. Wizyta w Starostwie do-

tyczyła wału przeciwpowodziowego w miejscowości Regów Stary, w gminie Gniewoszów, któ-

ry wymaga szeregu prac wzmacniających, w celu zniwelowania zagrożenia powodziowego. W 

spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-

wego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 

Oddziału w Radomiu, inspektoratu w Kozienicach, Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecz-

nych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz Wójt Gminy Gniewoszów. Po 

rozmowach merytorycznych goście udali się do Regowa Starego, aby zapoznać się z aktualnym 

stanem wału przeciwpowodziowego.

► 9 lutego odbyło się posiedzenie Sejmowej 

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-

nych i Leśnictwa, na które zaproszony został Staro-

sta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung. Komisja 

zajmowała się sytuacją aktualnego stanu wałów 

przeciwpowodziowych w Polsce z uwzględnieniem 

stanu wałów położonych w powiecie kozienickim. 

Starosta Kozienicki podczas spotkania zwrócił się z 

prośbą o realizację inwestycji związanych z budową i modernizacją wałów przeciwpowodzio-

wych w powiecie kozienickim.

MARZEC

► 4 marca w Centrum Kulturalno-Artystycznym zorganizowane zostało spotkanie pro-

mujące powieść Mirosława Biedruny pn. „Odyseja Franka Mazura, czyli z Pionek do Kozienic 

podróż z przeszkodami”. Wydawnictwo jest fabularyzowaną opowieścią o wojennych dziejach 

Franciszka Mazura, urodzonego w 1922 roku w Suchej koło Pionek. 

► 29 marca w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ko-

zienicach odbyło się uroczyste otwarcie Zespołu Poradni Specjalistycznych. Podczas uroczy-

stości odsłonięta została okolicznościowa tablica. Odsłonięcia dokonali Andrzej Jung Starosta 

Wizyta Wojewody Mazowieckiego na wale przeciwpo-
wodziowym w Regowie Starym – 2017 r.
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Powiatu Kozienickiego, Jarosław Pawlik Dyrektor 

SP ZZOZ i Grzegorz Mierzejewski Wiceprezes Za-

rządu ds. Pracowniczych Enea Wytwarzanie Sp. z 

o.o. Część ofi cjalną zakończyła wspólna modlitwa 

poprowadzona przez księdza dziekana Władysła-

wa Sarwę proboszcza Parafi i pw. Świętej Rodziny, 

który dokonał poświęcenia pomieszczeń Zespołu 

Poradni Specjalistycznych. Utworzenie Zespołu Po-

radni Specjalistycznych było możliwe dzięki wspar-

ciu fi nansowemu w wysokości 200 000,00 zł, które 

kozienicki szpital otrzymał od Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

KWIECIEŃ

► 1 kwietnia na terenie Kozienic rozpoczął swoje funkcjonowanie bezpłatny Kozienicki 

Metrobus. Hasło przewodnie linii to „Jedź na KOZIE za NIC”. Głównymi powodami wprowa-

dzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej były między innymi oczekiwania mieszkańców.

► 9 kwietnia pod pomnikiem przy zbiorowej mogile w Molendach odbyły się obchody 

73. rocznicy bitwy pod Molendami, które poprzedzone zostały mszą świętą w Kościele pw. Na-

wiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce-Letnisku w intencji uczestników bitwy oraz 

pomordowanych mieszkańców wsi. Kolejna część uroczystości miała miejsce pod Pomnikiem, 

gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze.

► 23 kwietnia odbyły się uroczyste obchody 73. rocznicy Operacji Weller 7 Zrzutu „Cicho-

ciemnych” Spadochroniarzy Armii Krajowej. Uroczystości rozpoczęły się w Grabowie nad Pi-

licą, gdzie pod pomnikiem upamiętniającym Cichociemnych delegacje złożyły kwiaty, po czym 

zgromadzeni udali się do lasu w miejscowości Paprotnia. Tam odbył się występ słowno-muzycz-

ny przygotowany przez uczniów zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą. Następnie odprawiona 

została msza polowa. 

► 30 kwietnia już po raz szósty strażacy z powiatów: kozienickiego, lipskiego i zwoleń-

skiego spotkali się w Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Naj-

ważniejszą częścią uroczystości była msza święta w intencji strażaków i ich rodzin. Na pamiątkę 

pielgrzymki strażacy ofi arowali parafi i fi gurę świętego Floriana, która tego dnia została poświę-

cona. 

Otwarcie Zespołu Poradni Specjalistycznych w SP 
ZZOZ w Kozienicacj – 2017 r.
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MAJ

► 9 maja Euzebiusz Strzelczyk obchodził Jubileusz 25-lecia pracy na stanowisku Wójta 

Gminy Grabów nad Pilicą. Z tej okazji oprawiona została msza święta w kościele pw. Świętej 

Trójcy w Grabowie nad Pilicą. 

► 27 maja odbył się VII Powiatowy Rajd Rowero-

wy „Śladami historii” pod hasłem „Więc chodź, zabiorę 

Cię do przeszłości”. 82-kilometrowy Rajd rozpoczął się 

w Wysokim Kole, a trasa wiodła przez tereny nadwi-

ślańskie, by pokazać uroki królowej polskich rzek na 

terenie powiatu kozienickiego. Podczas rajdu uczest-

nicy mogli zobaczyć m.in. cmentarz z okresu I wojny 

światowej, grób cichociemnego kapitana Jana Serafi na 

ps. „Czerchawa”, Sanktuarium NMP Królowej Różańca 

Świętego w Wysokim Kole, punkt widokowy na królo-

wą polskich rzek Wisłę zlokalizowany w Regowie Starym i wiele innych. Ofi cjalne zakończenie 

VII edycji Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami historii” odbyło się na terenie Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole. 

CZERWIEC

► 1 czerwca w Kozienicach zorganizowane zosta-

ły obchody 35-lecia Domu Pomocy Społecznej im. Ka-

zimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach. Uroczystości 

rozpoczęły się mszą święta w kościele pw. Św. Krzyża 

w Kozienicach w intencji mieszkańców i pracowników 

DPS. Dalsza część obchodów odbyła się w Sali Wido-

wiskowej Kozienickiego Centrum Kulturalno-Arty-

stycznego. Po ofi cjalnym powitaniu przybyłych gości, 

wyświetlony został fi lm przygotowany przez Wydział 

Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, prezentujący Dom Pomocy Społecz-

nej.

► Medalem Pamiątkowym Pro Masovia Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 

Struzik wyróżnił Elżbietę Czaplę wieloletnią Dyrektor DPS. W dalszej części uroczystości wrę-

VII Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Histo-
rii” – 2017 r.

35-lecie Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery 
Gruszczyńskiej w Kozienicach – 2017 r.
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czone zostały medale pamiątkowe za długoletnią i pełną poświęcenia pracę na rzecz Mieszkań-

ców Domu Pomocy Społecznej przyznane przez Starostę Powiatu Kozienickiego. Część ofi cjalną 

obchodów Jubileuszu zakończył koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej 

I Stopnia w Kozienicach. 

► 9 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckie-

go Delegatury w Radomiu odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa doty-

cząca unijnego dofi nansowania projektu modernizacji i rozbudowy systemu teleinformatycznego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Podpisania 

umowy dokonali Rafał Rajkowski Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Jarosław 

Pawlik Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach. W spotkaniu uczestniczył także Jarosław Chlewicki 

Sekretarz Powiatu Kozienickiego.

► W dniach 17–18 czerwca odbyła się II edycja kampanii społeczno-charytatywnej Ida 

Czerwcowa. Stop rakowi piersi połączona z piknikiem rodzinnym, zorganizowana przez Fun-

dację Energia-Działanie z Kozienic. W ramach dwudniowej akcji zebrano 10 692,34 zł. Środki 

te przeznaczone zostały na wsparcie 4 kobiet zmagających się z chorobą nowotworową oraz na 

badania profi laktyczne USG piersi kobiet w przedziale wiekowym 18–49 lat. 

► 23 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbat-

ce-Letnisku odbyło się zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Najważniejszym jego punktem 

było otwarcie Sali Tradycji Łowieckiej im. Andrzeja Jana Kumora. 

► 27 czerwca Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ogłosił wykaz 

świadczeniodawców zakwalifi kowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) na terenie województwa mazo-

wieckiego. Placówki, które znalazły się w sieci szpitali, zostały podzielone na kilka poziomów: 

szpitale I stopnia, szpitale II stopnia, szpitale III stopnia, szpitale pediatryczne, szpitale onkolo-

giczne, szpitale pulmonologiczne i szpitale ogólnopolskie. Samodzielny Publiczny Zespół Zakła-

dów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach znalazł się w sieci szpitali II stopnia. Zgodnie z ogłoszo-

nym wykazem SPZZOZ w Kozienicach realizował będzie świadczenia zdrowotne we wszystkich 

dotychczas realizowanych zakresach świadczeń. Ponadto w Zespole Poradni Specjalistycznych 

udzielane będą porady specjalistyczne z zakresu chirurgii ogólnej, chorób zakaźnych, diabetolo-

gii, endokrynologii, kardiologii, neonatologii, onkologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 

otolaryngologii, położnictwa i ginekologii, preluksacji, urologii. Szpital będzie także realizował 

świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie tomografi i komputerowej i badań 
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endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroskopii i kolonoskopii) oraz świadczenia nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej.

LIPIEC

► 3 lipca rozpoczął się kolejny sezon prac arche-

ologicznych na stanowisku Nowa Żelazna gm. Magnu-

szew. Badania prowadziły Małgorzata Cieślak-Kopyt 

z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz 

Aleksandra Jarosz-Panek i Dorota Pogodzińska z Mu-

zeum Regionalnego im. prof. Tomasza Mikockiego w 

Kozienicach. Archeologom pomagali studenci z Insty-

tutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kie-

runkiem prof. Joanny Kalagi. W pomoc organizacyjną 

aktywnie włączyli się pracownicy Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Wójt Gminy Magnu-

szew oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie. 

► 12 lipca w Gminie Garbatka-Letnisko odbyły się obchody 75. rocznicy pacyfi kacji Gar-

batki. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej 

Marii Panny w Garbatce-Letnisko. Po zakończonej mszy świętej wszyscy uczestnicy uroczy-

stości udali się pod Pomnik Ku Czci Ofi ar Oświęcimia. Następnie odbyły się okolicznościowe 

przemówienia oraz część artystyczna, po czym dokonano poświęcenia i odsłonięcia tablicy pa-

miątkowej. 

► 29 lipca w Kozienicach odbył się 165-kilometrowy etap kończący Jubileuszowy 60. Mię-

dzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Mazowsza”. Wystartowało 23 zespoły, łącznie 118 za-

wodników z 13 krajów. Podczas wyścigu przeprowadzone były dwa Memoriały. Pierwsza lotna 

premia poświęcona była pamięci Marka Łuczyńskiego, trzecia z kolei Janusza Stąpóra – Starosty 

Kozienickiego w latach 2006–2015. Na podium Memoriału Janusza Stąpora stanęło trzech Po-

laków. Najlepszy był Kamil Małecki reprezentujący CCC Sprandi Polkowice. Po raz pierwszy 

w Kozienicach przy okazji organizacji Wyścigu dla kolarzy zawodowych, odbył się Wyścig dla 

amatorów, będący Mistrzostwami Powiatu Kozienickiego w Kolarstwie Szosowym, w których 

wzięło udział 22 osoby z terenu powiatu. Najlepszy wśród mieszkańców powiatu kozienickiego 

okazał się Marcin Kosiński. Wśród kobiet triumfowała Renata Bachanek.

Wykopaliska archeologiczne w Żelaznej Nowej 
– 2017 r.
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SIERPIEŃ 

► 1 sierpnia po procedurze konkursowej stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pra-

cy w Kozienicach objął Jan Mazur, który posiada wieloletnie doświadczenie w służbach rynku 

pracy oraz administracji. W latach 1999–2006 był Naczelnikiem Wydziału Ewidencji Świadczeń 

i Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach, zaś w okresie 2006–2017 pracował w 

Starostwie Powiatowym w Kozienicach na stanowisku Koordynatora ds. Zamówień Publicznych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał również na innych stanowiskach, w tym kierowniczych, 

m.in. w: Spółdzielni Kółek Rolniczych, Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Sportu i Rekreacji, prowadził również własną działalność gospodarczą.

► 2 sierpnia Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach zo-

stał st. kpt. Kamil Bieńkowski. Akt powierzenia został podpisany przez Mazowieckiego Komen-

danta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosława Kurka. St. kpt. Kamil Bieńkowski w 2004 roku 

ukończył Centralną Szkołę Pożarniczą w Częstochowie i rozpoczął służbę w Komendzie Miej-

skiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Od 2007 roku do końca lipca br. pełnił służbę w 

Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Radomiu. Nowy komendant zastąpił na tym stanowisku 

bryg. Krzysztofa Zyzka.

► 6 sierpnia w Studziankach Pancernych i Mniszewie odbyły się uroczyste obchody upa-

miętniające 73. rocznicę bitwy pod Studziankami i walk o przyczółek warecko-magnuszew-

ski. Po odtworzeniu hymnu państwowego i odmówieniu modlitwy ekumenicznej wygłoszono 

okolicznościowe przemówienia. Na zakończenie pierwszej części uroczystości rocznicowych 

w Studziankach Pancernych w hołdzie bohaterom delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem-

mauzoleum, następnie uczestnicy uroczystości przejechali do Mniszewa, gdzie odbyły się dalsze 

ofi cjalne uroczystości. Również tu w hołdzie poległym zebrane delegacje złożyły kwiaty przy 

pomniku bohaterów walk. Po uroczystościach ofi cjalnych zarówno przy Muzeum w Studzian-

kach Pancernych, jak i na terenie Skansenu w Mniszewie 

odbyły się Pikniki Historyczne. 

► W sierpniu grupa pątników z Kozienic pielgrzy-

mowała na Jasną Górę. Pielgrzymi rozpoczęli swoją wę-

drówkę 4 sierpnia, kiedy to po mszy świętej w kościele 

pod wezwaniem Św. Krzyża w Kozienicach wyruszyli na 

pierwszy etap trasy. Przewodnikiem duchowym grupy z 

powiatu kozienickiego był ks. Wiesław Janowski. Na Jasną 
Kozienicka Grupa Pielgrzymkowa na Jasnej 
Górze – 2017 r.
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Górę pielgrzymi dotarli 13 sierpnia. W Częstochowie dołączyli do wszystkich: Starosta Kozieni-

cki Andrzej Jung, Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka oraz Komendant Powiatowy 

PSP w Kozienicach st. kpt. Kamil Bieńkowski. Pielgrzymów powitał i pozdrowił ksiądz biskup 

Henryk Tomasik Ordynariusz Diecezji Radomskiej. Każda z grup miała możliwość przejścia 

przez Kaplicę Cudownego Obrazu, po czym na błoniach odprawiona została msza święta oraz 

Apel Jasnogórski.

► 24 sierpnia w Kozienicach zorganizowane 

zostało spotkanie, podczas którego podpisane zostało 

Porozumienie o Partnerstwie w sprawie przygotowania 

wniosku o objęcie Zespołu Pobenedyktyńskiego w Opa-

ctwie wyższą formą ochrony – uznania go za Pomnik 

Historii. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy: Po-

wiatem Kozienickim, Parafi ą Wniebowzięcia NMP w 

Opactwie, Diecezją Radomską, Instytutem Archeologii 

Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentowanym przez 

wicedyrektora instytutu dr hab. Annę Wodzińską.

► 26 sierpnia w kozienickim amfi teatrze odbył się Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. 

Bogusława Klimczuka. Grand Prix wyśpiewała Paulina Lenda, która odebrała czek na kwotę 

15 000,00 zł. Nagrodę ufundowaną przez Enea Wytwarzanie w wysokości 3 500 zł otrzymali 

Małgorzata Nakonieczna i Michał Kaczmarek. Ponadto Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego otrzymała Małgorzata Nakonieczna, a nagroda Burmistrza Gminy Kozienice trafi ła 

do Michała Kaczmarka. Natomiast nagrodę Starosty Powiatu Kozienickiego otrzymała Paulina 

Tarasińska. Na scenie podczas festiwalu wystąpili Cezary Pazura oraz Agnieszka Chylińska.

► 27 sierpnia w Garbatce-Letnisku odbyły się XIV Dożynki Powiatu Kozienickiego „Gar-

batka-Letnisko 2017”. Organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Gmina Garbat-

ka-Letnisko oraz wszystkie pozostałe gminy Powiatu Kozienickiego. Uroczystości rozpoczęła 

msza święta w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Garbatce-Letnisku, po niej barwny korowód 

dożynkowy przeszedł na stadion sportowy w Garbatce-Letnisku. Otwarcia święta plonów oraz 

powitania przybyłych gości, dokonali jego gospodarze: Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozieni-

ckiego oraz Robert Kowalczyk Wójt Gminy Garbatka-Letnisko. Starostami dożynek byli Maria 

Maciejewska z Molend oraz Lucjan Zawadzak z Garbatki-Długiej. Po obrzędzie dzielenia chle-

bem, najbardziej zaangażowani i wyróżniający się rolnicy z terenu powiatu kozienickiego uho-

Pobenedyktyński Zespół Kościelno-Klasztorny w 
Opactwie
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norowani zostali odznakami „Zasłużony dla Rolnictwa”. W programie artystycznym znalazły 

się występy zespołów: Wrzos, Relaks, Systematic, grupa wokalna Partita. Gwiazdą wieczoru był 

zespół Skaner.

► 29 sierpnia na stanowisko Geodety Powiatowego powołana została Agnieszka Siderska. 

W 2004 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Geodezji i Kartografi i Politechniki 

Warszawskiej. Posiada uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-

wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczenia i podziały nieruchomości 

(gruntów), a także sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Od kwietnia 2005 roku za-

trudniona była w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografi cznej Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach. Zastąpiła Danutę Sznajder, która odeszła na emeryturę.

WRZESIEŃ 

► 16 września w Kozienicach odbyły się V Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w Kolar-

stwie MTB – Memoriału Janusza Stąpóra, rozgrywane w ramach wyścigu Legia MTB Maraton. 

Na trzech dystansach wyścigu: MINI, MEGA SUNRACE i GIGA stanęło łącznie 89 zawodni-

ków, w tym 24 osoby z terenu powiatu kozienickiego. W Mistrzostwach Powiatu Kozienickiego, 

będących jednocześnie Memoriałem Janusza Stąpóra na podium na dystansie MINI w kategorii 

mężczyzn stanęli kolejno – Bartek Głowicki, Patryk Sochaj i Bartosz Pulkowski, w kategorii 

kobiet triumfowała Wiktoria Kubik, na dystansie SUNRACE MEGA – Piotr Nowakowski w 

kategorii mężczyzn oraz Anna Kudła w kategorii kobiet, a na dystansie GIGA – Justyn Wójcik 

w kategorii mężczyzn. 

► 22 września podczas Gali Finałowej w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu ogłoszo-

ne zostały wyniki 11. Edycji Nagrody Gospodarczej Liderzy Regionu redakcji „Echa Dnia”. Z 

terenu powiatu kozienickiego w kategorii Inwestycje Liderem Regionu 2017 została Gmina Gło-

waczów. Liderem Regionu w kategorii Pozyskiwania Środków Unijnych została Gmina Kozieni-

ce. Gmina Garbatka-Letnisko natomiast została wyróżniona w kategorii Turystyka i Rekreacja. 

Nagrody podczas Gali Finałowej wręczyli Anna Kwiecień i Wojciech Skurkiewicz posłowie na 

Sejm RP oraz Sławomir Baćkowski dyrektor radomskiego oddziału „Echa Dnia”. 

► 24 września w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach odbył się koncert z cyklu 

Mazowsze w Koronie, którego organizatorami byli: Mazowiecki Instytut Kultury, Starostwo Po-

wiatowe w Kozienicach i Parafi a pw. Św. Krzyża. Przed publicznością wystąpił Zespół Muzyki 
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Dawnej Camerata Cracovia w składzie: Ireneusz Trybulec, Dmytro Hubjak, Adrianna Bujak, 

Marta Trybulec, Piotr Szewczyk i Justyna Młynarczyk.

► Starostwo Powiatowe w Kozienicach przekazało do zaopiniowania Mazowieckiemu 

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosek o uznanie za Pomnik Historii Zespołu Po-

benedyktyńskiego w Opactwie. Dokumentacja jest wynikiem współpracy pomiędzy Powiatem 

Kozienickim, Parafi ą Wniebowzięcia NMP w Opactwie, Diecezją Radomską i Instytutem Ar-

cheologii Uniwersytetu Warszawskiego. Składa się z części opisowej i fotografi cznej. O wpisaniu 

zabytku na listę Pomników Historii decyduje Prezydent RP.

PAŹDZIERNIK

► 8 października na terenie gminy Garbatka-Letnisko odbyły się uroczystości upamięt-

niające 103. rocznicę bitwy pod Anielinem – Laskami. Obchody rozpoczęły się pod Pomnikiem 

Legionistów w Żytkowicach mszą polową, po której odbył się Apel Poległych z oddaniem salwy 

honorowej. Następnie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Na-

stępnie na polach wsi Brzustów odbyła się rekonstrukcja bitwy. 

► 12 października w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyła się debata 

społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie roz-

począł Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach insp. Tomasz Cybulski, który przedstawił 

stan bezpieczeństwa na terenie powiatu, efekty pracy kozienickich policjantów, omówił również 

liczne działania profi laktyczne realizowane przez Policję skierowane głównie do młodzieży na-

uczycieli, rodziców oraz seniorów. Podczas debaty omówiona została m.in. Krajowa Mapa Za-

grożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy Bliżej Nas”, „Moja Komenda”. Po prezentacjach 

przyszedł czas na dyskusję i pytania od mieszkańców.

► 30 października podczas Sesji Rady Powiatu 

Kozienickiego, Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 

Jung oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego 

wręczyli gratulacje nauczycielom z placówek oświato-

wych z terenu powiatu kozienickiego, którzy otrzymali 

Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medale w br. przy-

znane zostały: Markowi Stępniowi z Zespołu Szkół nr 

1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, Ewie Malec, 

Alicji Wieczorek i Małgorzacie Kuśmierczyk-Balcerek z 

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla nauczy-
cieli z terenu powiatu kozienickiego oraz podzię-
kowania dla dyrektorów jednostek organizacyj-
nych powiatu
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I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach oraz Marzannie Nowak 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. 

LISTOPAD

► 11 listopada w Kozienicach Starostwo Powia-

towe w Kozienicach oraz Gmina Kozienice zorganizo-

wali obchody Narodowego Święta Niepodległości, które 

rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, w kościele 

pw. Świętego Krzyża w Kozienicach. Następnie w uro-

czystym przemarszu wszyscy zgromadzeni udali się 

na cmentarz parafi alny. Po odegraniu hymnu państwo-

wego, przy mogiłach poległych modlitwę odmówił ks. 

Tomasz Pastuszka. Głos zabrali Leszek Ruszczyk Poseł 

na Sejm RP i Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego. Po recytacji wierszy o charakterze 

patriotycznym przez uczniów I LO im. Stefana Czarnieckiego, Krzysztof Zając z Kozienickiego 

Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych odczytał Apel Pamięci. Następnie zebrane delega-

cje złożyły kwiaty w hołdzie poległym. Po ofi cjalnych uroczystościach, w sali kameralnej Cen-

trum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbył się koncert. Był to już VIII koncert muzyki 

polskiej w wykonaniu nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia.

► 18 listopada odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabe-

tyków w Kozienicach. Po mszy świętej w intencji chorych na cukrzycę, w sali konferencyjnej 

Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS w Kozienicach, odbył się koncert w wykonaniu nauczy-

cieli i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Zebrani mogli wziąć udział w kon-

kursie o tematyce związanej z cukrzycą. Osobom zasłużonym dla Diabetyków zostały wręczone 

statuetki i medale.

► 27 listopada podczas Sesji Rady Powiatu Kozienickiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Kozienickiego Włodzimierz Stysiak oraz Starosta Kozienicki Andrzej Jung złożyli gratulacje 

Marcinowi Stysiowi, który od 30 października pełni funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kozienicach. Na tym stanowisku zastąpił Urszulę Kowalik, która przeszła 

na emeryturę.

► 30 listopada Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung w tegorocznej edycji akcji 

Echa Dnia „Mała Ojczyzna Duża Sprawa” wybrany został przez czytelników Starostą Roku 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w 
Kozienicach – 2017 r.



146

2017 w regionie radomskim. Głosowanie trwało od 13 października do 20 listopada. Starosta 

Kozienicki uzyskał imponujący wynik 4178 punktów na TAK.

GRUDZIEŃ 

► 8 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie Świetlico-Remizy w Bąkowcu. Poświęcenia 

obiektu dokonał Proboszcz Parafi i w Opactwie ks. Henryk Kowalczyk. Świetlico-Remiza po-

wstała w budynku dawnej Publicznej Szkoły Podstawowej. W budynku znajdują się garaże dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej z zapleczem socjalnym, świetlica na potrzeby mieszkańców z zaple-

czem kuchennym oraz Filia Biblioteki Gminnej. 

► 11 grudnia odbył się Finał Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych zorganizowa-

ny przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradz-

twa Rolniczego. Komisja Konkursowa I miejsce przyznała dla „Sera kozi bundz z Lipy”, który 

produkowany jest w gospodarstwie Dariusza i Agnieszki Purchałów z Lipy, gmina Głowaczów. 

► 19 grudnia oddany został do użytku nowy blok energetyczny 1075 MW w Elektrowni 

Kozienice. Inwestycja Grupy Enea jest istotnym fi larem bezpieczeństwa energetycznego Polski 

i stabilizatorem krajowego systemu energetycznego. Wykonawcą było konsorcjum Mitsubishi 

Hitachi Power Systems Europe GmbH i Polimex-Mostostal. Wartość inwestycji wyniosła 6,4 mld 

zł brutto.

► 20 grudnia został podpisany protokół końcowy odbioru dla robót zaplanowanych w 

projekcie pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Ko-

zienicach” współfi nansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita 

wartość projektu wyniosła 1 883 476,00 zł, z czego 1 110 996,91 zł pochodziło z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 133 319,64 zł pochodziło z dofi nansowania w ramach po-

mocy de minimis. Wkład własny z budżetu Powiatu Kozienickiego wyniósł 772 479,09 zł. Prace 

zaplanowane w projekcie przebiegły bez zakłóceń, a wykonawca w terminie zakończył prace 

budowlane. 

► 28 grudnia podczas Sesji Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji, minutą ciszy uczczo-

no pamięć Anny Kurp Radnej Rady Powiatu Kozienickiego – zmarłej 30 listopada. W związku z 

wygaśnięciem mandatu Anny Kurp, na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Ra-

domiu z dnia 20 grudnia 2017 r., jej miejsce zajął Krzysztof Tomasz Sałek – kandydat z tej samej 

listy KW Platforma Obywatelska, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

Przed rozpoczęciem obrad nowy Radny Rady Powiatu Kozienickiego złożył ślubowanie. 
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2018
STYCZEŃ

► 12 stycznia w Ośrodku Szkoleniowo-Wypo-

czynkowym Siedlisku Gnysiówka w Garbatce Zbyczyn 

zorganizowane zostało spotkanie dotyczące przeka-

zania przez Powiat Kozienicki Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-

Letnisku do prowadzenia przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego. Andrzej Jung Starosta 

Kozienicki podsumował 19 lat, podczas których orga-

nem prowadzącym dla Zespołu Szkół był Powiat, a na-

stępnie przekazał symboliczny klucz do szkoły Adamowi Struzikowi Marszałkowi Wojewódz-

twa Mazowieckiego. 

LUTY

► 9 lutego w Delegaturze Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu pod-

pisana została umowa o udzielenie dotacji celowej z 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Ma-

zowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o 

istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodar-

czego regionu”. Powiat Kozienicki w ramach podpisanej 

umowy otrzymał prawie 4,2 mln zł na przebudowę drogi 

powiatowej nr 1712W Ryczywół – Brzóza na odcinku 

Wola Chodkowska – Brzóza. 

► 26 lutego Jadwiga Kręcisz, która od 20 lat peł-

niła funkcję Skarbnika Powiatu Kozienickiego odeszła 

na emeryturę. 22 lutego podczas Sesji Rady Powia-

tu Kozienickiego Radni podjęli uchwałę o odwołaniu 

Skarbnika, dziękując jednocześnie Jadwidze Kręcisz 

za wieloletnią pracę dla dobra Powiatu Kozienickiego. 

Tego samego dnia podjęta została także uchwała o po-

Przekazanie symbolicznego klucza do Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego dla Powiatu Kozienickiego na przebu-
dowę drogi powiatowej Ryczywół – Brzóza

Podziękowanie odchodzącej na emeryturę Jadwi-
dze Kręcisz Skarbnikowi Powiatu Kozienickiego
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wołaniu nowego Skarbnika, którym został Kamil Banaś – dotychczasowy Naczelnik Wydziału 

Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Kozienicach. 

MARZEC 

► Starostwo Powiatowe w Kozienicach wydało Przewodnik „Śladami historii… Rowerem 

po powiecie kozienickim”. Publikacja ma 72 strony i zawiera opisy 7 tras rowerowych, mapy z 

zaznaczonymi strategicznymi punktami trasy, opisy miejsc i zabytków, 132 zdjęcia oraz cieka-

wostki. Książka została opracowana przez Wydział Promocji i Kultury w oparciu o zebrane w 

ciągu 7 lat materiały i fotografi e robione podczas rekonesansów i rajdów przez pracowników tego 

Wydziału. 

KWIECIEŃ 

► 8 kwietnia odbyły się uroczyste obchody 74. rocznicy bitwy pod Molendami. Uroczy-

stości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. NNMP w Garbatce-Letnisku. Następnie zgro-

madzeni udali się pod Pomnik Ofi ar Pomordowanych w Molendach, gdzie odmówiona została 

modlitwa, po niej przypomniany został rys historyczny bitwy, po czym wszystkie zgromadzone 

delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem. 

► 8 kwietnia w kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach odbył się Festiwal Muzyki Sakral-

nej im. Józefa Furmanika. Podczas festiwalu wystąpili Chór Fa-Mi-Re im. Józefa Furmanika, 

Chór Fermata Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej „Kanon”, a także Chór Spes In Deo, 

który od 1988 roku działa przy Parafi i Świętego Zygmunta na warszawskich Bielanach. Gościem 

specjalnym był Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii „Poznańskie Słowiki”. Po koncertach odbyła 

się msza święta, po czym zebrani udali się pod pomnik świętego Jana Pawła II, gdzie odmówiona 

została modlitwa, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. 

► 29 kwietnia odbyła się pielgrzymka strażaków z powiatów kozienickiego, lipskiego, 

zwoleńskiego i puławskiego do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Wysokim Kole. Po 

dotarciu strażaków na miejsce odbyła się msza święta w intencji strażaków i ich rodzin. W piel-

grzymce wzięli udział strażacy z Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy oraz 

mieszkańcy i parafi anie. 
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MAJ 

► 5 maja podczas Centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie, w których udział 

wziął Prezydent RP Andrzej Duda, Orkiestra Dęta OSP w Kozienicach zaprezentowała swoje 

umiejętności podczas koncertu w Parku Saskim. Na ręce Starosty Powiatu Kozienickiego An-

drzeja Junga Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica skierował podziękowania.

► 25 maja w Kozienicach odbyły się uroczyste Po-

wiatowe Obchody Dnia Strażaka, połączone z nadaniem 

sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kozienicach. Sztandar ufundowany został 

przez społeczeństwo powiatu kozienickiego. Na czele 

Społecznego Komitetu na rzecz ufundowania Sztandaru 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Kozienicach stał Starosta Kozienicki Andrzej Jung. 

Obchody stały się okazją do wręczenia odznaczeń i ak-

tów nadania wyższych stopni służbowych wyróżniającym się strażakom z powiatu kozienickie-

go. Istotnym punktem uroczystości było przekazanie sprzętu pożarniczego strażakom OSP z 

terenu powiatu kozienickiego. 

► 26 maja odbył się VIII Powiatowy Rajd Rowe-

rowy „Śladami historii”. 60-osobowa grupa rajdowi-

czów, w zmiennej aurze wyruszyła w 75-kilometrową 

trasę rajdu, która przebiegała przez tereny powiatu ko-

zienickiego oraz garwolińskiego i obfi towała w liczne 

atrakcyjne miejsca. Nad bezpieczeństwem uczestników 

rajdu czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej 

Policji w Kozienicach oraz Komendy Powiatowej Policji 

w Garwolinie. W organizację VIII Powiatowego Rajdu 

Rowerowego „Śladami historii” zaangażowani byli wszyscy pracownicy Wydziału Promocji i 

Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, zaś pomysłodawczynią całego cyklu rajdów jest 

Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału. 

► 27 maja w Kozienicach odbyły się uroczystości upamiętniające pomordowanych żoł-

nierzy Batalionów Chłopskich z oddziału partyzanckiego Bolesława Krakowiaka „Bilofa”. Uro-

czystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji poległych w kościele pw. Św. Krzyża w Kozie-

VIII Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Hi-
storii”

Nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
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nicach. Po mszy zgromadzeni przeszli pod pomnik i symboliczną mogiłę zamordowanych w 

parku miejskim żołnierzy Batalionów Chłopskich, gdzie odegrany został hymn polski, po czym 

odbyły się okolicznościowe przemówienia. Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły kwiaty 

przy pomniku – mogile. 

► 28 maja 2018 r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odby-

ło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych za zasługi w działalności społecznej i samo-

rządowej na rzecz społeczności lokalnej. Na wniosek Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja 

Junga Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został Leszek Stachurski – Radny, Przewodni-

czący Rady Powiatu Kozienickiego w latach 1999–2002, natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi 

Jadwiga Kręcisz – Skarbnik Powiatu Kozienickiego w latach 1999–-2018 i Tadeusz Kowalczyk – 

Radny Rady Powiatu Kozienickiego w latach 1998–2006 oraz Radny i Członek Zarządu Powiatu 

Kozienickiego w latach 2010–2018. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczenia 

odznaczeń dokonał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. 

CZERWIEC

► 2 czerwca odbył się zjazd absolwentów 

z 1968 r. i roczników sąsiednich Technikum 

Ekonomicznego w Kozienicach. Absolwenci 

spotkali się w budynku szkoły, gdzie obecnie 

mieści się Wydział Promocji i Kultury Staro-

stwa Powiatowego w Kozienicach, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W uroczy-

stości wziął udział Starosta Kozienicki Andrzej 

Jung oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kozie-

nicach Ryszard Zając. Organizatorem zjazdu był 

Witold Adamski.

► 17 czerwca w kościele pw. Wniebo-

wzięcia NMP w Opactwie zorganizowany 

został Koncert z cyklu Mazowsze w Koronie 

Muzyczne wieczory w zabytkach architektury 

mazowieckiej, zatytułowany „Pieśni Pielgrzy-

Zjazd absolwentów z 1968 r. i roczników sąsiednich Tech-
nikum Ekonomicznego w Kozienicach

Koncert z cyklu „Mazowsze w Koronie” w kościele w 
Opactwie
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mów”. Podczas koncertu wystąpili: Zespół Instrumentów Dawnych ARS Nova oraz dziecięcy 

chór Animato z miejscowości Łazy pod batutą Olivii Kaczyńskiej, a także sopranistka Ewelina 

Siedlecka-Kosińska oraz kontratenor Karol Bartosiński. W świat pieśni pielgrzymów wprowa-

dziła wszystkich Malina Sarnowska skrzypaczka, animatorka kultury, pedagog. Organizatorem 

koncertu Mazowsze w Koronie był Mazowiecki Instytut Kultury, natomiast współorganizato-

rami Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz Parafi a pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie. 

Autorem i koordynatorem Festiwalu jest Małgorzata Ewa Kalicińska.

LIPIEC

► 2 lipca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach rozpoczął swoje funkcjonowanie ter-

minal płatniczy z związku z tym interesanci mogą płacić kartą płatniczą i telefonem. 

► 11 lipca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach odbyło 

się ostatnie posiedzenie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej 

PSP w Kozienicach. Powstanie Komitetu miało na celu uhonorowanie Komendy Powiatowej PSP 

w Kozienicach sztandarem. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu samorządów gminnych, fi rm i 

instytucji oraz społeczności Powiatu Kozienickiego udało się zebrać ponad 44 tys. zł. Uroczyste 

nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP miało miejsce 25 maja. Podczas posiedzenia pod-

sumowującego realizację inicjatywy, Komendant Kamil Bieńkowski wspólnie ze Starostą An-

drzejem Jungiem złożyli podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu. 

Puntem kończącym spotkanie było rozwiązanie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. 

► 24 lipca policjanci oraz pracownicy z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach ob-

chodzili swoje święto. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętego Krzyża 

w Kozienicach. Następnie w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w 

Kozienicach odbyła się uroczysta zbiórka. W uroczystości uczestniczył m.in. Starosta Powiatu 

Kozienickiego Andrzej Jung. Podczas spotkania zostały wręczone medale za zasługi dla NSZZ 

Policjantów, które otrzymali insp. Tomasz Cybulski Komendant Powiatowy Policji w Kozieni-

cach oraz Grzegorz Ambroziewicz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów 

przy Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. 

► 26 lipca w Kozienicach odbył się 165-kilometrowy etap rozpoczynający 61. Między-

narodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Mazowsza”. Podczas Wyścigu przeprowadzone zostały 

dwa Memoriały. Pierwsza lotna premia poświęcona była pamięci Marka Łuczyńskiego, druga z 
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kolei Janusza Stąpóra – Starosty Kozienickiego w latach 

2006–2015. Na podium Memoriału Janusza Stąpóra 

stanęli reprezentanci trzech narodowości. Najlepszy był 

Stanisław Aniołkowski reprezentujący Team Hurom, tuż 

za nim uplasował się Estończyk Oskar Nisu z Cycling 

Tartu, trzeci był Duńczyk Jesper Morkov reprezentujący 

Riwal CeramicSpeed. Po raz drugi w Kozienicach przy 

okazji organizacji Wyścigu dla kolarzy zawodowych, 

odbył się Wyścig dla amatorów, rozgrywany jako Mi-

strzostwa Powiatu Kozienickiego w Kolarstwie Szosowym. Najlepszy wśród mieszkańców po-

wiatu kozienickiego okazał się Andrzej Piasek.

SIERPIEŃ 

► 12 sierpnia w Studziankach Pancernych 

i Mniszewie odbyły się uroczyste obchody upa-

miętniające 74. rocznicę bitwy pod Studzianka-

mi i walk o przyczółek warecko-magnuszewski. 

W Studziankach Pancernych, po odtworze-

niu hymnu państwowego odmówiona została 

modlitwa ekumeniczna. W hołdzie bohaterom 

zebrane delegacje złożyły kwiaty przed pomni-

kiem mauzoleum, a po odprowadzeniu pocztów 

sztandarowych przedstawiciele gospodarzy i 

gości, posadzili drzewo – potomka słynnego Po-

mnika Przyrody – Dębu „Bartka”. Następnie uczestnicy uroczystości przejechali do Mniszewa, 

gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Również tu poszczególne delegacje złożyły pod pomnikiem 

kwiaty. Asystę honorową podczas uroczystości tworzyli żołnierze Dywizjonu Przeciwlotniczego 

1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. Pułku Reprezentacyjnego Wojska 

Polskiego oraz Orkiestry Wojskowej w Lublinie. 

► 13 sierpnia na Jasną Górę dotarła Jubileuszowa 40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Radom-

skiej. Jedną z grup stanowili pielgrzymi z powiatu kozienickiego, którzy pokonali najdłuższą 

trasę z całej diecezji radomskiej. Na pielgrzymi szlak wyruszyli już 4 sierpnia, po mszy świętej 

61. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła 
Mazowsza”

Pułkownik Wiesław Korga sadzi potomka słynnego po-
mnika przyrody – Dębu Bartka podczas obchodów 74. 
rocznicy bitwy pod Studziankami i walk o przyczółek wa-
recko-magnuszewski
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odprawionej w kościele pw. Świętej Rodziny w Ko-

zienicach. W Częstochowie kozienicką grupę nr 18 

powitali Starosta Andrzej Jung i Burmistrz Tomasz 

Śmietanka wraz z małżonkami, bryg. Tomasz Popis 

z Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach oraz stra-

żacy ochotnicy z terenu powiatu kozienickiego. 

WRZESIEŃ 

► 2 września w Grabowie nad Pilicą odbyły 

się XV Dożynki Powiatu Kozienickiego „Grabów 

nad Pilicą 2018”. Organizatorami święta plonów byli 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Gmina Grabów 

nad Pilicą oraz wszystkie pozostałe gminy Powiatu 

Kozienickiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta 

w kościele pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad Pili-

cą. Po mszy barwny korowód dożynkowy przeszedł 

na plac przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą. 

Otwarcia święta plonów oraz powitania przybyłych 

gości, dokonali jego gospodarze: Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Euzebiusz 

Strzelczyk Wójt Gminy Grabów nad Pilicą. Starostami dożynek byli Iwona Czerwińska i Tomasz 

Adamczyk z Brzozówki. Po obrzędzie dzielenia chlebem nastąpiły okolicznościowe przemó-

wienia, a najbardziej zaangażowani i wyróżniający się rolnicy z terenu powiatu kozienickiego 

uhonorowani zostali odznakami „Zasłużony dla Rol-

nictwa”. W trakcie uroczystości rozstrzygnięty został 

także konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. 

W programie artystycznym znalazły się występy ze-

społów: Rokiczanka, Megitza, Brathanki. Uroczyste 

obchody święta plonów zakończył pokaz sztucznych 

ogni oraz zabawa taneczna.

► 12 września w Kozienicach Starosta Kozieni-

cki zorganizował, kolejne już w tym roku, spotkanie 

dotyczące możliwości budowy mostu na rzece Wiśle 

Kozienicka Grupa Pielgrzymkowa nr 18 na Prze-
prośnej Górce podczas pielgrzymki na Jasną Górę

Jedno ze spotkań ws. budowy mostu łączącego 
powiaty: kozienicki i garwoliński – zdjęcie z 2016 
roku

XV Dożynki Powiatu Kozienickiego „Grabów nad 
Pilicą 2018”
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w okolicach miejscowości Świerże Górne, łączącego Powiat Kozienicki z Powiatem Garwoliń-

skim. Podczas spotkania poruszone zostały m.in. sprawy związane z włączeniem się Wojewódz-

twa Mazowieckiego w realizację zadania. 

► 16 września na terenie dawnej strzelnicy przy 

ul. Głowaczowskiej w Kozienicach odbyły się VI Mi-

strzostwa Powiatu Kozienickiego w Kolarstwie MTB, 

rozgrywane w ramach wyścigu z cyklu Legia MTB 

Maraton. Mistrzostwa były jednocześnie Memoriałem 

Janusza Stąpóra Starosty Powiatu Kozienickiego w 

latach 2006–2015. Wręczenia medali w Memoriale do-

konała małżonka ówczesnego Starosty Elżbieta Stąpór. 

Starterem Honorowym Wyścigu był Starosta Kozienicki 

Andrzej Jung. Mistrzem Powiatu Kozienickiego na dy-

stansie GIGA został Andrzej Piasek. Na dystansie MEGA triumfował Szymon Abramczyk. 

► 17 września w Radomiu Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Kozienicach Jarosław Pawlik oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 

Rafał Rajkowski podpisali umowę na projekt „Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w 

Kozienicach w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych 

i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę 

z POZ oraz uruchomienie pracowni endoskopii”, który realizowany będzie przez Szpital Powia-

towy w Kozienicach. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 2 552 361,86 zł, w tym środki 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 1 782 163,12 zł.

► 17 września w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Rado-

miu Starosta Kozienicki Andrzej Jung, podczas konferencji regionalnej pod hasłem „Sukces pi-

sany dotacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014–2020”, z wykorzystaniem fi lmu przygotowanego przez TV „Nasz Powiat”, przedstawił 

efekty projektów realizowanych na terenie Powiatu Kozienickiego z udziałem środków z tego 

Programu. Po prezentacji Starosty Kozienickiego odbyła się debata, dotycząca Przyszłości poli-

tyki spójności. 

► 29 i 30 września I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 

obchodziło Jubileusz 100-lecia, odbył się również VI Zjazd Absolwentów. Uroczystości rozpo-

częła msza święta celebrowana przez biskupa Radosława Zmitrowicza, po czym zebrani prze-

Dekoracja laureatów Memoriału Janusza Stąpó-
ra podczas VI Mistrzostw Powiatu Kozienickiego 
w Kolarstwie MTB
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szli na plac przed szkołą, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Następnie 

wszyscy chętni zatańczyli poloneza. Kolejna część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Następnie przypomniana została historia 

powstania placówki, po czym nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Podczas obchodów 

wręczone zostały Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Mazowsza”, Oznaki Honorowe Polskie-

go Czerwonego Krzyża II stopnia oraz Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Wręczone zostały 

także dyplomy uznania przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Uroczystość 

uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia oraz uczniów I Liceum 

Ogólnokształcącego. Wieczorem odbył się bal stulecia. 

PAŹDZIERNIK 

► 12 października w sali koncertowo-kino-

wej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozie-

nicach odbyła się fi nalna, VI Konferencja Kozie-

nickiego Partnerstwa Lokalnego 2018 r. pt. „Siła 

partnerstwa w powiecie kozienickim – gala projek-

tów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku 

pracy wypracowanych z udziałem trzech sektorów 

w powiecie kozienickim do partnerskiej realizacji 

w latach 2018–2025”. W konferencji wzięli udział 

uczestnicy poprzednich spotkań, które odbywały się od kwietnia br. w pięciu gminach powiatu 

kozienickiego: Garbatka-Letnisko, Magnuszew, Gniewoszów, Głowaczów, Grabów nad Pilicą. 

Podczas spotkania zaprezentowany został fi lm zrealizowany przez TV „Nasz Powiat” na temat 

zadań, osiągnięć i walorów Powiatu Kozienickiego. Następnie odbyła się prezentacja sukcesów 

Gminy Kozienice, a także prezentacja dotycząca działalności Stowarzyszenia LGD „Puszcza 

Kozienicka” oraz Fundacji „Energia – Działanie”, po czym zaprezentowane zostały efekty prac 

pięciu grup tematycznych w postaci proponowanej realizacji w najbliższych latach projektów 

społeczno-gospodarczych. Konferencję prowadziła Jadwiga Olszowska-Urban certyfi kowany 

trener partnerstwa lokalnego. Organizatorami cyklu konferencji byli Powiatowy Urząd Pracy w 

Kozienicach i Starostwo Powiatowe w Kozienicach. 

► 21 października w całej Polsce odbyły się wybory samorządowe, w których wybierano 

radnych sejmików województw, radnych gmin i miast oraz wójtów i burmistrzów gmin, a także 

Konferencja Podsumowująca Kozienickie Partner-
stwo Lokalne 2018
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prezydentów miast. W głosowaniu na Burmistrza Gminy Kozienice w I turze wygrał Piotr Ko-

złowski. W I turze wybory rozstrzygnęły się również w gminach Garbatka-Letnisko, Gniewo-

szów i Grabów nad Pilicą. W gminie Garbatka-Letnisko wybory na stanowisko wójta wygrała 

Teresa Fryszkiewicz, w Gminie Gniewoszów Marcin Szymon Gac. Natomiast w Gminie Grabów 

nad Pilicą zwyciężył Euzebiusz Strzelczyk. Do Rady Powiatu Kozienickiego wybrano 19 rad-

nych spośród 136 zgłoszonych kandydatów. 

► Radni Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji: Waldemar Banaś, Małgorzata Bebel-

ska, Mirosław Górka, Andrzej Jung, Marek Kucharski, Lidia Ligorowska, Stanisław Orzechow-

ski, Henryk Plak, Małgorzata Siekut, Zbigniew Sitkowski, Grzegorz Sotowski, Włodzimierz Sty-

siak, Jerzy Śmiech, Tomasz Trela, Waldemar Witkowski, Krzysztof Wolski, Emanuel Zawodnik, 

Grażyna Ziółek, Marcin Zmitrowicz

LISTOPAD

► 4 listopada w całej Polsce odbyła się druga tura wyborów samorządowych. W gminie 

Głowaczów wybory samorządowe wygrał Hubert Czubaj i to on został nowym Wójtem Gminy 

Głowaczów, w gminie Magnuszew zwyciężył Marek Drapała dotychczasowy wójt gminy, nato-

miast w gminie Sieciechów nowym wójtem został Arkadiusz Guba. 

► 11 listopada w Kozienicach odbyły sie uro-

czyste obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Po mszy świętej w kościele pw. 

Św. Rodziny w Kozienicach uczestnicy obchodów 

w uroczystym przemarszu udali się przed Pomnik 

Niepodległości. Tu nastąpiło uroczyste odsłonięcie 

oraz poświęcenie pomnika. Po apelu pamięci i oko-

licznościowych przemówieniach zebrane delegacje 

złożyły kwiaty przed pomnikiem niepodległości, w 

budowę którego mocno zaangażował się Społeczny 

Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach.

► 19 listopada podczas Sesji Rady Powiatu Kozienickiego wybrane zostały władze Powia-

tu Kozienickiego. Przewodniczącym Rady został Włodzimierz Stysiak, Wiceprzewodniczącymi 

Mirosław Górka i Małgorzata Bebelska. Na stanowisko Starosty Powiatu Kozienickiego po raz 

kolejny wybrany został Andrzej Jung, natomiast Wicestarostą został Józef Grzegorz Małaśnicki. 

Odsłonięcie Pomnika Niepodległości podczas uroczy-
stych obchodów Narodowego Święta Niepodległości 
w Kozienicach
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Zdecydowano również, że w Zarządzie Powiatu oprócz Starosty i Wicestarosty zasiadać będą 

Waldemar Banaś, Marek Kucharski i Małgorzata Siekut.
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