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Gmina Grabów nad Pilicą
Gmina Grabów nad Pilicą położona
jest w północnej części powiatu w dolinie Pilicy na powierzchni ok. 125 km2.
W gminie użytki rolne zajmują łącznie powierzchnię 5698 ha, z czego
3644 ha to grunty pod zasiewami, sady
zajmują 200 ha, łąki 1006 ha, a pastwiska – 577 ha. Przeważającą klasą gruntów w gminie jest IV, V, VI. Udział
gleb dobrych III i IV klasy bonitacyjnej wynosi 30%.
Podstawowym sektorem w gospodarce gminy jest rolnictwo, na jej terenie znajduje się 738 gospodarstw

rolnych, z czego 727 prowadzi działalność rolniczą. Średnia powierzchnia
gospodarstwa
prowadzącego
działalność rolniczą wynosi 8,05 ha
i jest wyższa od średniej powierzchni gospodarstwa w powiecie kozienickim (7,09 ha) jednak już niższa
niż w województwie mazowieckim
(9,03 ha). Najwięcej jest gospodarstw o powierzchni między 1 a 5
ha oraz pomiędzy 5 a 10 ha. Najmniej
jest gospodarstw o powierzchni do
1 ha włącznie oraz gospodarstw o powierzchni pomiędzy 10 a 15 ha.
Rolnicy w gminie specjalizują się

hodowlą bydła mlecznego, która jest
największa w powiecie, nieliczne gospodarstwa hodują trzodę chlewną,
w gminie znajduje się kilka większych
stadnin koni zimnokrwistych oraz dobrze rozwijająca się stadnina koni
arabskich.
Większość rolników uprawia zboża:
żyto, owies i pszenicę. Mają oni duże
tradycje w produkcji owoców miękkich, głównie truskawek. Pozostałe
drobne rolnictwo skupia się na sadownictwie uprawiając jabłonie, wiśnie
Dokończenie na str. 2
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i czereśnie oraz uprawie warzyw takich jak ziemniaki, papryka, pomidory,
ogórki, bób, sałata, fasola. Teren gminy jest dobrym miejscem na pasieki dla
pszczół, kilka gospodarstw trudni się
pszczelarstwem.
W gminie zużywa się bardzo małą
ilość nawozów wapniowych. Gmina
Grabów nad Pilicą kładzie duży nacisk
na wspieranie modernizacji istniejących
gospodarstw rolnych, udzielanie pomocy
doradczej i informacyjnej dla rolników
aplikujących do Europejskiego Funduszu Rolnego Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.
Gmina Garbatka-Letnisko
Gmina Garbatka-Letnisko znajduje się
w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, którego
najcenniejszym elementem jest przyroda.
Sąsiaduje z pięcioma gminami: od północy
z gminą Kozienice, ze wschodu z gminami Sieciechów i Gniewoszów, na południu
z gminą Policzna (powiat zwoleński), na zachodzie z gminą Pionki (powiat radomski).
W strukturze organizacyjnej gminy
zlokalizowanych jest 11 miejscowości:
Anielin, Bąkowiec, Bogucin, Brzustów,
Garbatka-Długa,
Garbatka-Dziewiątka,
Garbatka-Letnisko, Garbatka-Nowa, Garbatka-Zbyczyn, Molendy i Ponikwa, w tym
9 sołectw. Miejscowość Garbatka-Letnisko jest podstawowym ośrodkiem obsługi
ludności, z prawidłowo ukształtowanym
i wyposażonym ośrodkiem usługowym.
Korzystne położenie gminy wobec miasta
powiatowego Kozienice, tras komunikacyjnych i stosunkowo dobra infrastruktura
techniczna ułatwia i zapewnia mieszkańcom całej gminy korzystanie z usług z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i administracji. Ze względu na walory przyrodnicze
i krajobrazowe oraz specyficzne warunki
klimatyczne gmina Garbatka-Letnisko jest
gminą o charakterze turystycznym.
Gmina zajmuje obszar o powierzchni
74,01 km2, co stanowi 8,7 % powierzchni
powiatu kozienickiego. Użytki rolne zajmują łącznie powierzchnię 2054 ha, z czego 1757 ha grunty orne, 24 ha sady, 209 ha
łąki, a pastwiska 64 ha. Na terenie Gminy
Garbatka-Letnisko przeważają gleby V
(47,6%) i VI (23,8%) klasy bonitacyjnej.
Większe kompleksy gleb klasy IV występują w południowo – środkowej części gminy i są to grunty rolne wytwarzane z gleb
pochodzenia organicznego: gleby torfowe
i murszowe, które zaliczane są do niskich
klas nie sprzyjających produkcji żywności.
Są to gleby suche, niespójne, wadliwe bardzo zawodne w plonowaniu. Pod wpływem
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czynników naturalnych i antropogenicznych, następuje pogorszenie właściwości
tych gleb. Udział gleb dobrych III i IV klasy
wynosi odpowiednio 1,75% i 25,6%. Natomiast gleby I i II klasy nie występują wcale.
Według danych Urzędu Statystycznego uzyskanych podczas spisu rolnego
w 2010 r., na terenie gminy jest 362 gospodarstwa rolne, w większości są to gospodarstwa wielokierunkowe, stanowiące własność prywatną osób fizycznych.
W strukturze gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa małe o pow. 2 – 5 ha,
średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,32 ha. Duże rozdrobnienie
agrarne powoduje, że większość gospodarstw wytworzone przez siebie produkty
przeznacza na samozaopatrzenie, a tylko
nieznaczną część kieruje na rynek.
Niewielkie gospodarstwa, mało dochodowa struktura produkcji oraz podeszły
wiek ludności powodują, iż dla znacznej
części rolników dochód z gospodarstwa
nie stanowi głównego źródła utrzymania.
Z powodu rozproszonej i rozdrobnionej
produkcji oraz braku grup producenckich,
rolnicy nie są w stanie zapewnić dostaw
towaru na rynek lokalny w wystarczającej
ilości. Produkcja roślinna gospodarstw indywidualnych uzależniona jest od jakości
gleb i ich przydatności do uprawy określonych roślin. W strukturze zasiewów na terenie gminy przeważają zboża podstawowe
tj. żyto, pszenżyto ozime, owies oraz mieszanki zbożowe jare, niewiele sieje się jęczmienia, pszenicy, czy kukurydzy na ziarno,
których uprawa wymaga urodzajnej gleby.
Uprawia się również ziemniaki i rośliny pastewne, jednakże powierzchnia ich upraw
zmniejsza się z roku na rok. W sadownictwie przeważają jabłonie, wiśnie, śliwy oraz
truskawki, natomiast w warzywnictwie najwięcej uprawia się ogórków, marchewki,
cebuli oraz pomidorów.
Według danych Urzędu Statystycznego podstawowymi gałęziami produkcji
zwierzęcej na terenie gminy jest chów
drobiu (156 gospodarstw) oraz trzody
chlewnej (76 gospodarstw). Hodowla bydła (73 gospodarstwa), stanowi w gminie
drugoplanową pozycję, zaś chowem koni
zajmuje się tylko 26 gospodarstw.
Gmina Głowaczów
Gmina Głowaczów jest gminą wiejską, położoną w zachodniej części powiatu kozienickiego, w województwie
mazowieckim. Wśród 7 gmin powiatu
kozienickiego zajmuje 2 miejsce pod
względem liczby ludności (7265 osoby)
i powierzchni (20% obszaru powiatu).
W skład gminy wchodzi 40 miejscowości, z czego 39 tworzy siedziby sołectw.
Powierzchnia gminy Głowaczów
wynosi 18584 ha, a użytki rolne zajmują

11295 ha, w tym grunty orne 9533 ha,
co daje w sumie 65% powierzchni gminy. Lasy i grunty leśne zajmują 35% powierzchni gminy. Powierzchnia lasów
wynosi 6598 ha, a powierzchnia gruntów
zadrzewionych 109 ha.
Dominującym działem gospodarki
na terenie gminy Głowaczów jest rolnictwo, mimo, iż od wielu lat boryka się
z problemami o różnym charakterze, między innymi z dużym rozdrobnieniem,
a także przewagą gleb średnio lub mało
przydatnych dla rolnictwa. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Głowaczów wynosi 4,47 ha.
W uprawach przeważają głównie zboża
(żyto, pszenżyto, owies, mieszanki zbożowe, pszenica), rośliny okopowe i pastewne. Znaczną część zajmują również tereny
łąk i pastwisk. Niektórzy rolnicy ukierunkowali swą działalność rolniczą na uprawę
owoców miękkich: truskawek, malin oraz
borówki amerykańskiej. W ostatnim czasie znacząco zwiększyła się również powierzchnia upraw sadowniczych. W miejscowości Leżenice powstał profesjonalny,
ponad 50 ha sad jabłoniowy.
Podstawowymi gałęziami produkcji
zwierzęcej jest bydło i trzoda chlewna.
Odgrywają one znaczącą rolę w produkcji rolniczej gminy. Prowadzone gospodarstwa rolne są średniej wielkości,
od 20 do 60 ha. Nie brakuje młodych
rolników, którzy przejęli gospodarstwa
rolne od rodziców. Kontynuując rodzinne tradycje, okres pracy zawodowej poświęcają rolnictwu.
Nasi rolnicy skutecznie pozyskują środki z funduszy europejskich,
przeznaczając je na modernizację gospodarstw, co poprawia ich konkurencyjność i zwiększa rentowność. Wprowadzają nowe rozwiązania i nowe
strategie, aby jak najkorzystniej odbiło
się to na prowadzonej przez nich działalności rolniczej.
Na przestrzeni ostatnich lat, zauważalny jest przyrost ekologicznych
gospodarstw rolnych. Są to przede
wszystkim uprawy owoców. Atutem
gminy są duże możliwości intensyfikacji produkcji ekologicznej, rozwijanej
równolegle z agroturystyką i ekoturystyką. Gospodarstwa te usytuowane
są głównie na terenie miejscowości:
Brzóza, Ursynów, Stanisławów, Głowaczów oraz Rogożek.
Atrakcyjne położenie Gminy Głowaczów w dolinie rzeki Radomki
i w otoczeniu dużych kompleksów leśnych (Puszczy Kozienickiej i Puszczy
Stromieckiej), sprzyja powstawaniu na
naszym terenie działek rekreacyjnych.
Na gości przybywających w tę okoliwww.kozienicepowiat.pl
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cę czekają wygodne kwatery agroturystyczne, oferujące usługi noclegowe oraz gastronomiczne. Głównym
walorem jest lokalna kuchnia, bogata
w zdrową żywność pochodzącą z ekologicznych gospodarstw rolnych. Możemy tu posmakować miodów z tutejszych pasiek, kozich serów, wyrobu
tradycyjnych wędlin, czy szeregu owoców i warzyw.
Gmina Gniewoszów
Gmina Gniewoszów położona jest
w powiecie kozienickim w południowo-wschodniej części województwa
mazowieckiego i obejmuje obszar
8429 ha, znaczna część powierzchni gminy położona jest w dolinie
środkowej Wisły, a część w obszarze
Równiny Radomskiej. W skład gminy
wchodzi 19 miejscowości, a najstarszą
z nich jest Oleksów.
Gmina Gniewoszów jest gminą typowo rolniczą, ze względu na położenie,
strukturę gospodarstw rolnych, a przede
wszystkim na jakość gleb gruntów rolnych, dominują głównie gospodarstwa
o areale około 10 ha. Rolników o większej powierzchni gospodarstw tj. pow.
15 ha jest około 20 %. Są to osoby, które ciągle modernizują swoje gospodarstwa wprowadzając nowe technologie
i zwiększając powierzchnie upraw. Użytków rolnych jest 5919 ha, uprawy trwałe zajmują 427 ha. Cała produkcja zbóż
wynosi 3048 ha, 350 ha ziemniaków, 310
ha kukurydzy, rzepaku 420 ha, 300 ha łubinu, pastwisk 450 ha, łąk 304 ha. Warzywa w Gminie Gniewoszów uprawiane są
w miejscowościach: Borek, Regów Stary,
Oleksów oraz Zalesie na areale 310 ha,
z czego ponad 100 ha stanowi uprawa kalafiora i brokuła. Ponadto w Zalesiu uprawiane są warzywa pod osłonami na areale
około 10 ha, drzewa owocowe uprawiane
są głównie w Borku, Oleksowie oraz Regowie Starym i zajmują 430 ha, z czego
350 ha stanowią jabłonie. W miejscowościach Markowola, Kolonia Markowola,
Boguszówka, Wysokie Koło, Zdunków
i Sarnów uprawiane są również truskawki, których powierzchnia to 160 ha. Produkowane owoce i warzywa sprzedawane
są na giełdach rolnych w Radomiu i Lublinie oraz trafiają do przetwórni poprzez
pośredników skupujących produkty od
rolników. Poza uprawą owoców i warzyw
w miejscowościach o słabszych glebach
rolnicy zajmują się produkcją żywca
wieprzowego. Produkcja mleka na terenie Gminy nie jest bardzo powszechna,
Specjalizujących się w hodowli bydła
mlecznego, jest około 40 producentów,
których stada liczą powyżej 20 sztuk.
Rolnictwo stanowi jedno ze źródeł utrzywww.kozienicepowiat.pl

mania mieszkańców. Jednakże, ta sytuacja pomału ewoluuje, gdyż można na
terenie gminy zaobserwować zmiany,
iż mieszkańcy zaczynają oprócz pracy
w gospodarstwach rolniczych prowadzić
własną działalność gospodarczą bądź też
podejmować pracę zarobkową w okolicznych miastach takich jak Dęblin, Puławy
i Kozienice. Na terenie gminy nie ma
praktycznie żadnych zakładów przemysłowych. W związku z powyższym formalnie jest ok. 1800 gospodarstw rolnych
na terenie gminy Gniewoszów, zaś tylko
ok. 750 użytkuje je faktycznie.
Gmina Kozienice
Gmina Kozienice położona jest
w południowo – wschodniej części województwa mazowieckiego i graniczy
z gminami: Pionki, Magnuszew, Garbatka-Letnisko, Głowaczów i Sieciechów. Od wschodu przebiega granica
naturalna na Wiśle i jest ona zarazem
granicą województwa. Gminę przecinają dwie ważne drogi: z północy na
południe Warszawa – Sandomierz i ze
wschodu na zachód Radom – Puławy –
Lublin. Miasto Kozienice nie posiada
połączenia kolejowego z resztą kraju,
do Elektrowni poprowadzone zostało
pod kątem obsługi ruchu towarowego
(dowóz węgla) odgałęzienie od linii
Radom – Dęblin.
Gmina ma charakter rolniczo – przemysłowy. Znana jest przede wszystkim z jednej
z największych w Polsce opalanej węglem
kamiennym Elektrowni – ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. w Świerżach Górnych.
Grunty rolne leżą głównie w północno – wschodniej części gminy. Lasy, skupione w większych kompleksach leśnych
(np. Puszcza Kozienicka), znajdują się
głównie w południowo – zachodniej części gminy.
Gmina Kozienice to obszar o powierzchni 245,6 km2, z czego 235,15 km2
to powierzchnia gminy i 10,45 km2 powierzchnia miasta. W granicach gminy
znajduje się 40 miejscowości wiejskich
w 36 sołectwach. Liczba ludności w gminie wynosi 30070, w tym: w mieście –
17652, a na terenie wiejskim – 12418 (wg
danych ewidencji ludności gminy Kozienice). Rolnictwo stanowi znaczący sektor
w gospodarce Gminy. Użytki rolne stanowią 47,7% powierzchni terenu, tj.
11712 ha. Gmina dzieli się na dwie części, tzw. „Górną” i „Powiśle”. Do terenu
„Górnego” należy 15 wsi, występują tam
grunty klasy V i VI, na których uprawiane
jest żyto i owies (duża część gruntów na
tym terenie jest nieuprawiana). „Powiśle”
stanowi 21 wsi, gdzie występują gleby
o dobrych klasach bonitacyjnych od I do
IV, na których koncentruje się uprawa wa-

rzyw i pszenicy. Ilość gospodarstw rolnych
w gminie wynosi około 2660, średnia powierzchnia gospodarstwa to 5,5 ha. Teren
gminy posiada duże tradycje w produkcji
warzyw i owoców miękkich oraz hodowli
trzody. W strukturze pogłowia dominuje
trzoda chlewna (około 20000 sztuk). Bydła jest około 2500 sztuk. Większość gospodarstw uprawia zboża: żyto, pszenicę,
owies i pszenżyto jak również wiele gospodarstw prowadzi plantacje truskawek.
Gmina Kozienice jest gminą o wysokich walorach w krajowym i europejskim
systemie ekologicznym. Najciekawsze
tereny to Puszcza Kozienicka oraz tereny
naturalnych krajobrazów nieuregulowanych odcinków rzek zamieszkałych przez
dzikie gatunki ptaków.
Znaczna część obszaru gminy jest
objęta ochroną prawną jako różne formy
ochrony przyrody, system ten tworzą następujące formy:
• Park Krajobrazowy,
• Rezerwaty przyrody,
• Użytki ekologiczne,
• Pomniki przyrody,
• Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Gmina Magnuszew
Gmina Magnuszew jest typową
gminą rolniczą. 75 % jej mieszkańców utrzymuje się z pracy w gospodarstwach rolnych. Przeważają małe
rodzinne gospodarstwa o powierzchni od 2 do 10 ha. Średnia wielkość
gospodarstwa w gminie wynosi 5 ha.
Łączna liczba gospodarstw rolnych
wynosi 1940 i zajmuje powierzchnię
9656 ha. Użytki rolne stanowią 65%
ogólnej powierzchni gminy.
Do głównych upraw można zaliczyć
truskawki oraz warzywa w gruncie i pod
osłonami. Znaczną powierzchnię użytków rolnych stanowią sady, głównie jabłoniowe. Większość sadów prowadzona
jest nowocześnie z wyposażeniem systemów nawadniania, siatek przeciwgradowych i siatek ochronnych nakładanych na
drzewa pestkowe oraz plantacje borówki
amerykańskiej.
W gminie prowadzone są gospodarstwa zajmujące się hodowlą trzody
chlewnej, bydła opasowego i mlecznego oraz koni. Większość gospodarstw
rolnych wyposażona jest w nowoczesny
sprzęt do uprawy roślin i specjalistyczne
budynki gospodarcze.
Poziom życia mieszkańców utrzymujących się z rolnictwa jest dobry, przede
wszystkim dzięki prowadzonej intensywnej i wielokierunkowej produkcji.
Na terenie gminy działają dwa zakłaDokończenie na str. 6
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XV Dożynki Powiatu Kozienickiego odbędą się 2 września w Grabowie nad Pilicą. W tym roku gminę reprezentować
będą rolnicy z miejscowości Brzozówka: Iwona Czerwińska i Tomasz Adamczyk.
Iwona Czerwińska
Iwona Czerwińska prowadzi gospodarstwo wspólnie z mężem Janem od 11 lat,
przejęte od rodziców męża. Skupia się ono
głównie na hodowli bydła mlecznego. Powierzchnia gospodarstwa wynosi około
43 ha, w tym 27 ha stanowi dzierżawa.
– Siejemy 4 ha kukurydzy, z której robimy
kiszonkę. Na 20 ha mamy łąki, na 2 ha
mamy seradelę, część kosimy na zielonkę dla krów, część na ziarno przerabiamy. Później ze swojego ziarna
seradelę obsiewamy. Mamy też 2 ha
pszenżyta, 8 ha owsa, i 7 ha żyta – wyjaśnia pani Iwona.
Mleko sprzedawane jest do Mleczarni
Obory w Kozienicach.
– 8 tysięcy mamy wydajności od jednej krowy, co drugi dzień oddajemy ok. 1000
litrów mleka...– podkreśla starościna.
Gospodarstwo Państwa Czerwińskich
jest zmechanizowane: 3 ciągniki, agregat
uprawowy, talerzówka, pługi, owijarka
i zwijarka, prasa belująca i kostkująca,
rozrzutnik do obornika, przyczepa, siewnik, beczka do gnojówki, zgarniacz obornika, dojarka i chłodnie do mleka oraz
inne mniejsze sprzęty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa o tym profilu.
Państwo Czerwińscy mają jednego syna,
2 i pół letniego Kacperka, którego jednak
w przyszłości nie zamierzają zbyt usilnie namawiać do przejęcia gospodarstwa.
– Na razie syn jest jeszcze malutki. Jeżeli
będzie miał chęć do nauki, niech się
uczy, obowiązku nie będzie miał, że
musi przejąć gospodarstwo, zobaczymy jeszcze jak mu się przyszłość ułoży
– mówi starościna.
Państwo Czerwińscy całą pracę w gospodarstwie wykonują sami, pan Jan obrabia pole, a pani Iwona zajmuje się pracami związanymi z obrządkiem zwierząt.
W wychowaniu i opiece nad dzieckiem
pomaga jej teściowa.
Gospodarze nie wykluczają dalszego rozwoju gospodarstwa zarówno pod
względem zakupu nowych sprzętów, jak
również ziemi. Planują również rozbudować oborę.
Pani Iwona nie ukrywa, iż przed przyjęciem propozycji zostania starościną Dożynek Powiatowych troszkę się wahała,
– Byłam bardzo zaskoczona, mąż trochę
odradzał, ale po namyśle się zgodziłam.
Cieszę się, że to akurat ja mogę reprezentować gminę, że nasze gospodarstwo będzie pokazane ...
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Informacje
Tomasz Adamczyk
Tomasz Adamczyk, tegoroczny Starosta Dożynek, przejął gospodarstwo od
rodziców w 2007 roku.
– Od 2003 roku pomagałem rodzicom
na roli. Mimo, że 11 lat temu przepisali mi gospodarstwo, to do tej
pory uczestniczą w pracach, takich
bardziej sezonowych, typu zbiór
jabłek, czy żniwa. Gospodarstwo
prowadzę przede wszystkim wspólnie z małżonką – wyjaśnia starosta
dożynek.
Gospodarstwo pana Tomasza ukierunkowane jest na hodowlę bydła mlecznego, głównie rasy HF. W swoim gospodarstwie posiada 25 krów mlecznych,
12 opasów oraz 20 sztuk jałówek i cieląt. Na 55 hektarów ziemi, z czego 30 ha
stanowi dzierżawa, jaką użytkuje starosta, składają się: 3 ha sadu jabłoniowego,
9 ha kukurydzy, 3 ha żyta ozimego, 5 ha
pszenżyta, 12 ha owsa, a pozostałą część
stanowią użytki zielone.
Mleko sprzedawane jest do Mleczarni Oory w Kozienicach, natomiast opasy
i starsze krowy do ubojni Daniela Kłusiewicza w Boskiej Woli.
Gospodarstwo pana Tomasza jest
w pełni zmechanizowane, korzystając
z dotacji unijnych oraz własnych środków, starosta sukcesywnie rozwija je
i modernizuje. Posiada m.in. kombajn,
3 ciągniki, prasę rolującą i prasę kostkującą do słomy i do sianokiszonki,
pługi, wóz asenizacyjny, siewnik do
kukurydzy, agregat uprawowy, rozrzutnik obornika, dojarkę oraz inny,
niezbędny do pracy w gospodarstwie
sprzęt.
– 5 lat temu złożyłem wniosek na modernizację obory, z przyznanych funduszy
zakupiłem dojarkę i zgarniacze obornika, a na drugi etap kupiłem ciągnik
120 km. 2 lata temu postawiłem wiatę
8m/30m, w tym roku zrobiłem baseny
na kukurydzę. Za premię dla Młodego Rolnika zakupiłem ścinacz do zielonek, który bardzo ułatwia mi pracę
– mówi starosta dożynek.
Państwo Adamczykowie mają dwóch
synów 13-letniego Krystiana i 8-letniego
Szymona. Jednak nie wiążą ich przyszłości z gospodarstwem. – Starszego syna
pole i ciągniki nie interesują, młodszy
bardziej się angażuje, ale trudno powiedzieć, jak to będzie za 15 lat...
W planach pana Tomasza rozwój gospodarstwa ukierunkowany jest raczej
pod kątem zakupu sprzętu rolniczego: paszowozu, jeszcze jednego ciągnika, rozrzutnika, czy przyczepy.
Propozycja zostania starostą dożynkowym była dla pana Tomasza miłą
www.kozienicepowiat.pl

niespodzianką. – Jakieś zaskoczenie
było, ale większych sprzeciwów nie
miałem. Dla mnie bycie starostą dożynkowym, to takie docenienie mnie
jako porządnego gospodarza.
SABINA SEMENIUK

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Gmina Sieciechów
Gmina Sieciechów jest gminą typowo
rolniczą. Znajduje się tu 1048 gospodarstw
rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, których struktura przedstawia się następująco: do 2 ha – 480, od 2 – 5 ha – 290,
5 – 10 ha – 211, powyżej 10 ha – 67. Średnio powierzchnia gospodarstwa rolnego
w gminie wynosi 4,17 ha. Rolnicy hodują
głównie trzodę chlewną i bydło.
Jeżeli chodzi o zasoby gruntów, to
w gminie kształtują się one następująco:

grunty osób fizycznych użytkowane rolniczo – 4499 ha, w tym: gospodarstwa
rolne – 4050 ha; inne – 449 ha; wspólnoty gruntowe – 432 ha; grunty kościołów i związków wyznaniowych – 13 ha;
grunty gminne – 38 ha; grunty Skarbu
Państwa – 1,141 ha – w tym: Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – 36 ha;
lasy państwowe – 5 ha; inne – 1,020 ha.
Struktura użytkowania ziemi przedstawia się następująco: – użytki rolne –
4374 ha, w tym grunty orne – 3212 ha,
łąki – 645 ha, pastwiska – 399 ha, sady
– 118 ha. Gmina Sieciechów posiada również tereny leśne, które ogółem wynoszą
412 ha, z czego: – lasy i grunty leśne ogółem stanowią 412 ha – otulina Kozienickiego Parku Krajobrazowego – 256 ha, tj.
4,2% Parku ogółem, w tym lasy – 164 ha,
użytki rolne – 87 ha, inne – 5 ha, pozostałe grunty pod zabudowaniami, drogami,
nieużytki – 1335 ha.
KAROLINA URBAŃSKA
Opracowano na podstawie informacji
przesłanych z poszczególnych gmin

13 sierpnia na Jasną Górę dotarła
Jubileuszowa 40 Piesza Pielgrzymka
Diecezji Radomskiej, której hasłem
przewodnim w tym roku były słowa
„Napełnieni Duchem Świętym”. Jedną
z 45 grup stanowili pielgrzymi z powiatu kozienickiego, którzy pokonali
najdłuższą trasę z całej diecezji radomskiej. Na pielgrzymi szlak wyruszyli
już w sobotę 4 sierpnia, po Mszy Świętej odprawionej w kościele pw. Świętej
Rodziny w Kozienicach.
Wśród kozienickich pielgrzymów
byli zarówno Ci, którzy drogę do Jasnogórskiej Pani pokonują już po raz kolejny,
jak i Ci, którzy szli po raz pierwszy. Ania
z grupy muzycznej zaznacza, że podczas
tych dziesięciu dni prawie każdy ma kryzys, jednak ta myśl, że już niedługo dotrą
przed cudowny obraz, sprawia, że w każdego wstępują nowe siły.
Dzieje się tak również dlatego, że
każdy z pątników niesie do Częstochowy
własne intencje: zarówno błagalne, jak
i dziękczynne. Jak zaznacza ks. Wiesław
Janowski – opiekun kozienickiej grupy – już od wielu lat główną intencją,
z którą pielgrzymuje grupa nr 18 jest wyniesienie na ołtarze kozieniczanki Sługi
Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej – założycielki Zakonu Sióstr Franciszkanek od
Cierpiących. Jednak w tym roku wszystkim pielgrzymom towarzyszyły również
modlitwy w intencji Ojczyzny – z racji
obchodzonego Jubileuszu 100 Rocznicy

Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Ostatniego dnia, na Przeprośnej Górce
do kozienickiej grupy dołączyli pielgrzymi z terenu całego powiatu m.in. Wysokiego Koła, Świerży Górnych oraz Kozienic, by razem przejść ostatni etap trasy.
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 strażacy ochotnicy z terenu powiatu
kozienickiego. Wszyscy razem w jednakowych koszulkach z hasłem „Pielgrzymujemy na Jasną Górę 2018”, ufun-

Dokończenie ze str. 3
dy przetwórstwa owocowo-warzywnego w Mniszewie: MULIT-SMAK i WITAMINA. Rolnicy dokonują sprzedaży
płodów rolnych na giełdach rolniczych
głównie poza gminą. Na terenie gminy
działa sezonowa giełda truskawkowa,
która cieszy się coraz większą popularnością. W Magnuszewie jest obecnie budowana nowoczesna giełda rolnicza, która
zostanie oddana do użytku rolnikom jeszcze w tym roku.
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Motto: gratis pro publico bono
IMPRESJE LETNIE
Gdzie te pola, gdzie te łany,
Zagon zbożem malowany
Czułym pocałunkiem lata,
Gdy w warkocze maki wplata?...
W alejki wiodąc cieniste
I w zaciszne i w kwieciste,
W świat upojny wonny, rzewny
W świat tak śpiewny, jak raj śpiewny?...
I gdy, hen! zachodzi zorza
Z różnoroślinnego morza
Łącząc głos leśnej pieśniarki
Z tęsknym zaśpiewem fujarki,
Z poważnym boćków klekotem,
Z szumem drzew, ptaków przelotem,
Wdzięku piosnki nic nie zatrze,
W schyłku lata.. jak w teatrze....
Halina Domaracka – Deja
Radom, lipiec 2018 r.

dowanych przez Starostwo Powiatowe
w Kozienicach, po przywitaniu przez Biskupa Henryka Tomasika – Ordynariusza
Diecezji Radomskiej, przeszli do kaplicy,
by pokłonić się przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.
W tegorocznej 40 Pieszej Pielgrzymce
Diecezji Radomskiej wzięło udział ponad
5800 pielgrzymów.
MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

24 lipca policjanci oraz pracownicy
z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach obchodzili swoje Święto. W 99
rocznicę powstania Policji Państwowej
wręczono akty mianowania na wyższe
stopnie policyjne oraz medale. Uroczystości poprzedzono mszą świętą w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach.
Obchody Powiatowego Święta Policji
w Kozienicach rozpoczęły się o godzinie
10:00 uroczystą mszą świętą w intencji
policjantek, policjantów i pracowników
Policji, która była celebrowana przez Powiatowego Kapelana Policji Księdza Tomasza Pastuszkę.
Na sali konferencyjnej Kozienickiego
Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach
o godz. 12:00 odbyła się uroczysta zbiórka.
Część ceremonialna rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości
nadkomisarza Grzegorza Skomrę Komendantowi Powiatowemu Policji w Kozienicach inspektorowi Tomaszowi Cybulskiemu.
W uroczystości uczestniczył Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kozienicach Emanuela Wojtas-Kunińska,
Wójt Gminy Magnuszew Marek Drapała,
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz
Strzelczyk, Wójt Gminy Gniewoszów
Marcin Szymon Gac, Sekretarze Gmin:
Garbatka-Letnisko – Teresa Fryszkiewicz, Głowaczów – Piotr Kozłowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
w Kozienicach mł. bryg. Paweł Potucha,
Nadleśniczy Nadleśnictwa z/s w Pionkach
Tomasz Sot, Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kozienicach Kamila Kowalczyk – Iwan,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Krystyna Wilkowska, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
w Radomiu Dariusz Brzezicki oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ
Policjantów Robert Król, Wojciech Bieniek
i Aneta Pawlińska.

Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach insp. Tomasz Cybulski przywitał
zaproszonych gości, podziękował wszystkim przybyłym za rok dobrej współpracy
na rzecz bezpieczeństwa powiatu kozienickiego. Jak podkreślił z dumą, zaszczytem
i honorem może powiedzieć, że służba w
Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach to najlepszy czas w jego służbowym
życiu. Jest dumny, że może zarządzać tak
doskonale funkcjonującym zespołem. Komendant dziękował za profesjonalizm, zaangażowanie i rzetelną służbę wszystkim
policjantkom, policjantom i pracownikom
Policji. Swoje podziękowania skierował
również do samorządu, inspekcji oraz służb
za podejmowanie wspólnych działań na
rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.
W części oficjalnej wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe 28
funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Komendant
w asyście Starosty Andrzeja Junga osobiście pogratulował policjantom awansów,
a także podziękował za trudną i odpowiedzialną służbę.
Podczas uroczystości zostały wręczone również medale za zasługi dla NSZZ

Policjantów. Medale otrzymali insp. Tomasz Cybulski – Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach oraz asp. szt.
Grzegorz Ambroziewicz Przewodniczący Zarządu terenowego NSZZ Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji
w Kozienicach. Medale wręczył Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
Dariusz Brzezicki w asyście Wiceprzewodniczącego Wojciecha Bieńka.
Była to doskonała okazja, aby wspomnieć o odznaczeniu Srebrnym Medalem
nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Agnieszki
Kaczkowskiej, która w Policji pracuje już
20 lat, a obecnie zajmuje stanowisko starszego inspektora Zespołu Kadr i Szkolenia
w naszej jednostce.
Podczas uroczystości zostały wręczone również nagrody Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach insp. Tomasza Cybulskiego. Komendant nagrodę
pieniężną przyznał funkcjonariuszom,
którzy w tym roku wyróżnili się służbą
w naszej jednostce.
Na zakończenie uroczystości Starosta Powiatu Kozienickiego, Wójtowie
Gmin Magnuszew, Gniewoszów, Grabów
nad Pilicą, Sekretarz Gminy Głowaczów
na ręce Komendanta inspektora Tomasza Cybulskiego złożyli podziękowania za służbę na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców. Gratulowali policjantom
osiągnięć i sukcesów w pracy. Podczas wystąpień padło wiele miłych słów
i podziękowań za trud codziennej służby.
Życzenia i podziękowania były skierowane również do rodzin oraz najbliższych,
którzy na co dzień wspierają wszystkich
policjantów i pracowników.
mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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12 sierpnia w Studziankach Pancernych i Mniszewie odbyły się uroczyste
obchody upamiętniające 74. rocznicę Bitwy pod Studziankami i walk
o przyczółek warecko-magnuszewski.
Właśnie w okolicach Studzianek
w dniach od 9 do 16 sierpnia 1944 roku
doszło do bitwy pancernej jednostek polskiej 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte i radzieckiej 8. Armii
Gwardii 1. Frontu Białoruskiego z dwiema niemieckimi dywizjami pancernymi
i niemiecką dywizją grenadierów. 9 sierpnia 1944 roku pierwsze polskie czołgi
przeprawiły się na przyczółek; w tym
czasie Niemcy ponownie zajęli Grabnowolę i podeszli pod Studzianki. Postępy Niemców zahamował atak 3 kompanii czołgów z 1. Brygady Pancernej,
a 11 sierpnia Niemcy zostali ostatecznie
wyparci ze wsi Studzianki. Walki były zażarte i skrzyżowanie dróg w rejonie Studzianek było przez Polaków zdobywane
7 razy. Ostatecznie 15 sierpnia bitwa zakończyła się likwidacją sił niemieckich
zamkniętych w kotle. Nie był to koniec
walk o utrzymanie przyczółka warecko-magnuszewskiego, likwidacja odciętych
sił niemieckich trwała jeszcze kilka dni.
Po odtworzeniu hymnu państwowego modlitwę ekumeniczną odmówili

zienickiego, Gminy Głowaczów i Gminy Magnuszew hołd bohaterom złożył
Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej
Jung. Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa z uwagi na obchodzoną w tym roku
100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Ciesząc się wolnością
naszej Ojczyzny w sposób szczególny
oddajmy hołd i nisko pokłońmy się tym,
którzy stracili życie podczas morderczych
walk na przyczółku. (...) Niech pamięć
o walczących i ginących za Ojczyznę łączy
nas i umacnia w naszej narodowej i samorządowej wspólnocie, naszych codziennych wyzwaniach i obowiązkach. Cześć
i chwała poległym – mówił Starosta.
Głos zabrali również Zbigniew Gołąbek Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, płk Wiesław Korga – Prezes
Zarządu Głównego Związku Weteranów

i Rezerwistów WP. Artur Matera Przewodniczący Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w powiecie kozienickim odczytał
list od Marszałka Senatu RP Stanisława
Karczewskiego. Wszyscy podkreślali,
jak istotna jest pamięć o bohaterskich
żołnierzach walczących na przyczółku
warecko-magnuszewskim. Do zebranych
na uroczystościach list skierował również
Jan Kasprzyk Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W hołdzie bohaterom zebrane delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem mauzoleum, a po odprowadzeniu
pocztów sztandarowych przedstawiciele
gospodarzy i gości, posadzili drzewo –
potomka słynnego Pomnika Przyrody –
Dęba „Bartka”.
Następnie uczestnicy uroczystości
przejechali do Mniszewa, gdzie odbyły się

ks. Mariusz Przybycień Wikariusz Parafii
pw. św. Wawrzyńca w Głowaczowie oraz
ks. Henryk Dąbrowski p.o. Proboszcza
Parafii Kościoła Polskokatolickiego pw.
Matki Boskiej Wniebowziętej i Królowej
Pokoju w Studziankach Pancernych.
W imieniu Samorządów: Powiatu Ko-
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dalsze oficjalne uroczystości 74. rocznicy
bitwy pod Studziankami i walk o przyczółek warecko-magnuszewski. Tu modlitwę
w intencji poległych odmówił ks. kanonik Florian Rafałowski ze Stowarzyszenia Sybiraków. Wójt Gminy Magnuszew
Marek Drapała w swoim przemówieniu
odniósł się do historii, a także przypominał, że naszą powinnością jest pamięć
o heroicznej walce z okupantem. Burmistrz
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka mówił o patriotyzmie i budowaniu wspólnot:
Jak w patriotyzmie lokalnym i w patriotyzmie narodowym potraﬁmy pracować nad
sobą, dla siebie i dla naszych bliskich nad
uszlachetnianiem i doskonaleniem siebie,
nad budowaniem poprzez to wspólnot – lokalnych, sąsiedzkich, rodzinnych, paraﬁalnych, gminnych, stowarzyszeniowych i na
bazie tych prawdziwych wspólnot, w uszlachetnianiu siebie i innych łącznie budować
wspólnotę wspólnot – Rzeczpospolitą Polską? My dzisiaj to robimy, i jak wspomniano – jesteśmy strażnikami historii, ale też
ta historia ma być dla nas nauczycielką
na przyszłość. Budujmy wspólnoty w różnorodności, w szlachetności i w szacunku.
Wtedy to będą mocne i trwałe fundamenty Rzeczypospolitej i daj Boże, nie trzeba
będzie już oddawać tego, co najcenniejsze,
czyli życia, ale życie poświęcać w inny sposób, dla innych.
Podobnie jak w Studziankach Pancernych – również w Mniszewie, w hołdzie poległym zebrane delegacje złożyły
kwiaty przy pomniku bohaterów walk.
Delegacja Zarządu Głównego Związku
Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego złożyła także kwiaty w kwaterze
poległych, przy Pomniku Orła na cmentarzu parafialnym w Magnuszewie.
W obchodach rocznicowych udział
wzięły licznie zgromadzone poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych
i gminnych, Wojska Polskiego, przedstawiciele środowisk kombatanckich
z Warszawy, Radomia, Grójca, Kozienic,
Białobrzeg, Warki, Falencina, Nałęczowa, leśnicy, przedstawiciele służb mundurowych, szkół, instytucji, stowarzyszeń
oraz mieszkańcy powiatu kozienickiego
i całego Mazowsza.
Asystę honorową podczas uroczystości tworzyli żołnierze Dywizjonu Przeciwlotniczego 1. Warszawskiej Brygady
Pancernej im. Tadeusza Kościuszki, Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
oraz Orkiestry Wojskowej w Lublinie.
Organizatorami obchodów 74. Rocznicy Bitwy pod Studziankami i walk
o przyczółek warecko – magnuszewski
byli Powiat Kozienicki, Gmina Głowaczów, Gmina Magnuszew, 1. Warszawska
www.kozienicepowiat.pl

Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki oraz Związek Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego. Patronat Honorowy
sprawował Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Koordynacją uroczystości zajmował
się Wydział Promocji i Kultury Starostwa

Powiatowego w Kozienicach.
MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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26 lipca w Kozienicach odbył się 165-kilometrowy etap rozpoczynający 61. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Mazowsza”. Wyścig już po raz szesnasty gościł
na terenie powiatu kozienickiego.
– To w historii naszego wyścigu jest ewenement. Nazywamy Kozienice stolicą kolarstwa mazowieckiego, a z całą
pewnością numerem jeden, jeśli chodzi
o Wyścig Dookoła Mazowsza – zaznacza
Marcin Wasiołek Dyrektor Wyścigu.
Przed startem odbyła się prezentacja
ekip biorących udział w etapie kozienickim. W sobotnim wyścigu w Kozienicach
wystartowało 20 zespołów, łącznie 127 zawodników z 10 krajów.
25 lipca zawodnicy przejechali 2,5-kilometrowy prolog na torze wyścigów konnych
w Warszawie, gdzie zwyciężył Szymon Sajnok. Podczas 1 etapu Wyścigu – rozegranego na terenie powiatu kozienickiego na metę
również pierwszy wjechał Szymon Sajnok
reprezentujący CCC Sprandi Polkowice,
tuż za nim uplasował się Grzegorz Stępniak
z WIBATECHU, który przed trzema laty poznał smak zwycięstwa w Kozienicach. Trzeci natomiast na metę wjechał Alois Kankovsky – ubiegłoroczny zwycięzca klasyfikacji
generalnej Wyścigu Dookoła Mazowsza.
Podczas Wyścigu przeprowadzone zostały dwa Memoriały. Pierwsza lotna premia
poświęcona była pamięci Marka Łuczyńskiego, druga z kolei Janusza Stąpóra – Starosty Kozienickiego w latach 2006 – 2015.
Na podium Memoriału Janusza Stąpora 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.

Przed oficjalną dekoracją laureatów
zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu
Orkiestry Dętej OSP w Kozienicach pod
batutą Zygmunta Juśkiewicza.
Puchary dla najlepszych zawodników
kozienickiego etapu oraz poszczególnych
klasyfikacji wręczali m.in. Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Stalmach,
Zastępcy Burmistrza Gminy Kozienice
Małgorzata Bebelska i Igor Czerwiński,
Dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji
i Sportu Marcin Zmitrowicz i Dyrektor Wyścigu Marcin Wasiołek. Po dekoracji laureatów kozienickiego etapu Wyścigu – dyrektor Marcin Wasiołek wręczył złote odznaki
Polskiego Związku Kolarskiego: Małgorzacie Bebelskiej Zastępcy Burmistrza Gminy
Kozienice oraz na jej ręce Tomaszowi Śmietance Burmistrzowi, a także Marcinowi Zmitrowiczowi Dyrektorowi KCRiS. Wręczone
zostały również statuetki – podziękowania
dla Krzysztofa Stalmacha Wicestarosty Kozienickiego i Igora Czerwińskiego Zastępcy
Burmistrza Gminy Kozienice.
Kolejnego dnia w Grodzisku Mazo-

wieckim triumfował po raz kolejny Szymon Sajnok reprezentujący barwy CCC
Sprandi Polkowice. W Teresinie na metę
pierwszy wjechał Aloise Kankovsky z Elkov Author Cycling Team.
Dzięki znakomitej jeździe na wszystkich etapach Wyścigu – zwycięstwo w klasyfikacji generalnej 61 Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza
zapewnił sobie Szymon Sajnok. Na drugim
miejscu uplasował się Aloise Kankovsky,
zaś na trzecim Grzegorz Stępniak.
Po raz drugi w Kozienicach przy okazji organizacji Wyścigu dla kolarzy zawodowych, odbył się Wyścig dla amatorów,
rozgrywany jako Mistrzostwa Powiatu
Kozienickiego w Kolarstwie Szosowym.
Najlepszy wśród mieszkańców powiatu kozienickiego okazał się Andrzej
Piasek, który 33 km przejechał w czasie
51 minut i 50 sekund, co daje wysoką
średnią prędkość prawie 36 km/h. Drugi
na metę wjechał Mateusz Lipiec. Trzeci
zaś Marcin Kosiński. Wśród kobiet triumfowała Wiktoria Kubik, tuż za nią uplasowały się Anna Wołos i Renata Bachanek.
To nie koniec tegorocznych kolarskich
emocji w powiecie kozienickim. 16 września na terenie byłej strzelnicy w Kozienicach wystartują VI Mistrzostwa Powiatu
Kozienickiego w Kolarstwie MTB. Zapraszamy miłośników jazdy rowerem do
udziału w zawodach. Mieszkańcy powiatu kozienickiego zwolnieni będą z opłaty
startowej. Szczegółowe informacje dostępne będą we wrześniu na stronie internetowej www.kozienicepowiat.pl
MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Wydarzenia

„Niech ćwiczenia ﬁzyczne będą częścią waszego poszukiwania wyższych wartości,
które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu”.
Jan Paweł II
Wielki sukces!!!
Wśród uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Opactwie
są Olimpijczycy Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno
– Wychowawczym w Opactwie działa
Klub Olimpiad Specjalnych „Szarotka”,
w którym nasi uczniowie i absolwenci
szkół, pod kierunkiem trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, chętnie
uprawiają różne dyscypliny sportowe.
Aktywność ruchowa jest nieodzownym warunkiem prawidłowego rozwoju, jest czynnikiem bardzo ważnym dla
zdrowia, pomaga naszym uczniom rozwijać się społecznie, nawiązywać nowe
znajomości, uczy ich zdrowej rywalizacji
i wzajemnej odpowiedzialności.
Miniony rok szkolny 2017/2018 był
dla naszych uczniów bardzo pracowity, ale
za to owocny w sukcesy sportowe. Systematyczne treningi uczniów na terenie
ośrodka oraz Hali Sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, przyniosły
oczekiwane efekty.
W dniach 9 – 12 czerwca 2018 roku
nasi zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych „Szarotka”, wzięli udział w XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych Katowice – Mikołów – Chorzów, gdzie zdobyli dziesięć złotych, dwa
srebrne i trzy brązowe medale.
W gronie zwycięzców znaleźli się:
• Magdalena Czerwiec – Badminton
I miejsce gra pojedyncza, I miejsce
gra mikstowa,

www.kozienicepowiat.pl

• Sylwia Smosarska – Badminton II miejsce
gra pojedyncza, I miejsce gra mikstowa,
• Damian Cieśla – Badminton III miejsce
gra pojedyncza, I miejsce gra mikstowa,
• Karol Starzyk – Bocce I miejsce gra pojedyncza, I miejsce gra deblowa,
• Dominik Domeradzki – Bocce III miejsce
gra pojedyncza, I miejsce gra deblowa,
• Klaudia Starzyk – Bocce I miejsce gra
pojedyncza, III miejsce gra deblowa,
• Karol Gorzkowski – Bocce VI miejsce gra
pojedyncza, III miejsce gra deblowa,
• Kamil Jędrzejczak – Tenis stołowy
I miejsce gra singlowa,
• Piotr Wójcik – Tenis stołowy I miejsce
gra singlowa.
W dniu 19 czerwca 2018 roku nasi
zawodnicy wspólnie z trenerem zostali
zaproszeni na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, gdzie razem
z Parą Prezydencką w strefie kibica mogli
obejrzeć mecz Polska – Senegal. Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą
oraz jego małżonką Agatą Kornhauser
– Dudą było dla naszych uczniów bardzo
dużym i zaszczytnym wyróżnieniem.
Kolejnym ważnym wyróżnieniem dla
naszych zawodników było zaproszenie na
spotkanie ze Starostą Powiatu Kozienickiego Andrzejem Jungiem, które odbyło się
w dniu 20 czerwca 2018 roku w Starostwie
Powiatowym w Kozienicach. W spotkaniu
uczestniczyli: Janusz Patkowski – naczelnik Wydziału, Zdrowia, Edukacji i Sportu, Anna Grzesik – dyrektor Specjalnego

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Opactwie oraz Jacek Szkoda – trener
Klubu Olimpiad Specjalnych „Szarotka”, nauczyciel wychowania fizycznego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Opactwie.
Starosta Powiatu Kozienickiego wraz
z Naczelnikiem Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu gratulował naszym olimpijczykom, pani dyrektor i trenerowi sukcesów
w sporcie, wręczył dyplomy i upominki
oraz życzył powodzenia na Światowych
Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych.
Zwycięstwo naszych uczniów w Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych dało szansę na reprezentowanie Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych
Polska w Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi.
W składzie podstawowym reprezentacji znalazły się:
• Magdalena Czerwiec – Badminton
• Katarzyna Starzyk – Piłka nożna
• Klaudia Starzyk – Piłka nożna
• Marta Wójcik – Piłka nożna
Igrzyska w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczną się uroczystą
ceremonią otwarcia na stadionie Zayed
Sports City, w dniu 14 marca 2019 roku.
Naszym zawodnikom serdecznie
gratulujemy i już dzisiaj życzymy powodzenia w Abu Dhabi.
Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy w Opactwie
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Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach
Zbigniew Sitkowski informuje:
I. Międzyplony ścierniskowe a elementy proekologiczne (EFA)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, jakie trzeba spełnić warunki, aby międzyplony ścierniskowe
zostały uznane za elementy proekologiczne. Po pierwsze mieszanka musi zostać wysiana w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia.
Po drugie musi być utrzymana co najmniej do 15 października lub przez okres co najmniej 8 tygodni liczonych od dnia
wysiewu mieszanki – w tym drugi przypadku dzień wysiewu mieszanki musi zostać podany w oświadczeniu. Dokument ten należy
złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni liczonych od dnia
wysiewu mieszanki.
Mieszanka ta nie może być utrzymywana jako uprawa w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania.
Oświadczenie powinno zawierać następujące elementy:
• imię i nazwisko/pełną nazwę rolnika,
• numer identyfikacyjny rolnika,
• pełny teryt działki ewidencyjnej, na której położony jest element proekologiczny,
• nazwę i oznaczenie elementu proekologicznego wskazanego we wniosku,
• datę wysiewu mieszanki w międzyplonie ścierniskowym.
Pomocniczo przygotowany został wzór „Oświadczenia o terminie wysiewu międzyplonu ścierniskowego” do wykorzystania
i jest dostępny w każdym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

II. Rolnictwo ekologiczne w 2018 roku.

Pakiety i ich warianty działania, wysokość stawek płatności ekologicznej
Lp.

Pakiety rolnictwa
ekologicznego

1

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji

966 zł/ha

2

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji

1557 zł/ha

3

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji

1325 zł/ha

4

Pakiet 4. Uprawy
sadownicze w okresie
konwersji

Wariant rolnictwa ekologicznego

Stawki płatności

4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji.

1882 zł/ha

4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji

790 zł/ha

5

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji

787 zł/ha

6

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji

428 zł/ha

7

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

792 zł/ha

8

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

1 310 zł/ha

9

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1325 zł/ha

10

Pakiet 10. Uprawy
sadownicze po okresie
konwersji

10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji
10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji

1501 zł/ha

660 zł/ha

11

Pakiet. 11 Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

559 zł/ha

12

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

428 zł/ha

Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:
1. 100% stawki płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha;
2. 75% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha;
3. 60% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha.
Beneficjentem tego działania może być rolnik, jeżeli:
• został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
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• łączna powierzchnia posiadanych przez niego użytków rolnych wynosi co najmniej 1 ha,
• realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne w ramach określonego pakietu albo jego wariantu, zwane dalej „zobowiązaniem
ekologicznym”,
• spełnia warunki przyznania płatności ekologicznej w ramach określonych pakietów lub wariantów określone w rozporządzeniu
rolnictwo ekologiczne,
• jeżeli rolnik nie spełnia warunków łącznej powierzchni posiadanych przez niego użytków rolnych, płatność może być mu przyznana, gdy spełnia ten warunek z co najmniej jednym innym rolnikiem ubiegających się o płatność.
Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne:
• posiada plan działalności ekologicznej, który sporządza przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, na formularzu udostępnionym przez
ARiMR,
• nie może przekształcać występujących w gospodarstwie trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych,
• zachowuje występujące w gospodarstwie rolnym elementy krajobrazu rolniczego, nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje przyrody, określone w planie działalności ekologicznej,
• prowadzi rejestr działalności ekologicznej w odniesieniu do gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym, zawierającym
wykaz:
– działań agrotechnicznych wykonywanych w ramach realizowanego pakietu lub jego wariantu, w tym zastosowania nawozów
i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin ze wskazaniem nazwy i dawki zastosowanego nawozu i środka
ochrony roślin oraz wykonania koszenia,
– wypasów zwierząt w przypadku wypasania, wraz z terminem ich przeprowadzenia.
• przestrzega innych wymogów, które są określone dla poszczególnych pakietów lub ich wariantów w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Warunki przyznania płatności: Płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie
z przepisami o rolnictwie ekologicznym co jest potwierdzone informacjami zawartymi w wykazie producentów z Jednostki Certyfikującej.
Jeżeli rośliny bobowate grubonasienne lub gorczyca biała uprawiane w plonie głównym w ramach pakietu 1 lub 7 zostaną
wykorzystane w danym roku jako nawóz zielony na określonych gruntach płatność ekologiczna do tych gruntów jest przyznawana
w danym roku bez spełnienia warunku wytworzenia produktu rolnictwa ekologicznego.
W ramach Pakietów 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10 jest przyznawana, jeżeli rolnik wytworzył produkt rolnictwa ekologicznego, w przypadku uprawy roślin dwuletnich, jeżeli rolnik wytworzył te produkty w drugim roku uprawy roślin dwuletnich, a w przypadku
uprawy wielogatunkowej (sad mieszany) – jeżeli rolnik wytworzył te produkty z co najmniej jednej z upraw tych drzew i krzewów
w ramach tej uprawy wielogatunkowej.
W przypadku uprawy „nowo nasadzonych” drzew lub krzewów w ramach wariantów Pakietu 4 i 10, wytworzenie produktu nie
jest wymagane w przypadku uprawy:
• maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy – w pierwszym roku od ich nasadzenia,
• gruszy domowej, derenia jadalnego, rokitnika zwyczajnego, pigwy pospolitej, pigwowca japońskiego, róży dzikiej, róży jabłkowatej i róży pomarszczonej – w pierwszych trzech latach od ich nasadzenia,
• pozostałych drzew i krzewów – w pierwszych dwóch latach od ich nasadzenia.
Wymóg wspólny dla wszystkich pakietów:
1. co najmniej 30% zbioru uzyskanego w ramach pakietów 1 – 3, i 7 – 9 oraz w ramach pakietów 4 i 10 jest przeznaczone do
przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży, w przypadku nowo nasadzonych drzew lub krzewów
w ramach wariantów Pakietu 4 i 10 – w odniesieniu do każdej z tych upraw, a w ramach uprawy wielogatunkowej (sad mieszany) – do co najmniej jednej z upraw w ramach tej uprawy wielogatunkowej.
2. Zbiór uzyskany w ramach pakietów 5, 6, 11 i 12 – z wyłączeniem przypadków, gdy rośliny bobowate drobnonasienne, trawy
lub ich mieszanki oraz wieloletnie rośliny bobowate drobnonasienne, trawy lub ich mieszanki uprawiane w plonie głównym
w ramach pakietu 5 lub 11 zostały wykorzystane na nawóz zielony, jest przeznaczony do skarmiania zwierząt lub przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży.
Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska
72 (wejście od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

Bogaty przegląd dorobku artystycznego, trochę włoskich przebojów, trochę
muzyki do tańca, a na deser... ponadpokoleniowy zespół – „Czerwone Gitary”! To
wszystko w atmosferze niesamowitych
emocji i dobrej zabawy! Tak w wielkim
skrócie opisać można XXXVI już edycję
Dni Garbatki, zrealizowanych w dniach
14 – 15 lipca.
Wystartowaliśmy w sobotę, wczesnym rankiem już o godzinie 8.00.
O tej porze młodzi śmiałkowie stanęli
w szranki o tytuł wędkarskiego mistrza. Nie
wystraszyła ich nawet niekorzystna aura!
O godzinie 13.00 natomiast rozpoczęło
się XXII Integracyjne Spotkanie Seniorów Garbatka-Letnisko 2018. Wszystkich
przybyłych przywitała przedstawicielka
Chóru Seniora „Wrzos” Krystyna Peterson. Nie zabrakło oczywiście ciepłych
słów ze strony Gospodarza – Wójta Roberta Kowalczyka, który podziękował
wszystkim za przybycie i życzył dobrej
zabawy. Kolejno na naszym gminnym
„grzybku” zaprezentowało się 13 grup
wokalnych seniorów, by zaprezentować
swój bogaty dorobek artystyczny. W tym
roku tematem przewodnim przeglądu
była pieśń cygańska. Mogliśmy usłyszeć:
Chór Seniora Wrzos z Garbatki-Letniska,
Barwy Życia z Pionek, Pogodną Jesień
ze Zwolenia, Dom Kultury ze Zwolenia,
Sobótkę z Czarnolasu, Półborzanki z Augustowa, Relax z Kozienic, Klub Seniora
z Radomia, Kontrast z Pionek, Klub Sycyna z Sycyny, Złotą Jesień z Kozienic,
Promyk Nadziei z Pionek, Company ze
Zwolenia.
Miłą niespodzianką dla naszych seniorów był występ włoskiego artysty Al-
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berta Amati, w wykonaniu którego usłyszeliśmy m. in. Ciał ciał bambino, Volare,
czy Felicita. Pierwszy dzień imprezy zakończyła zabawa taneczna, którą poprowadził Zespół z Pionek. Drugi dzień
rozpoczęliśmy chwilę po godzinie 16.00,
na Stadionie Sportowym LKS PLON
w Garbatce-Letnisku. Wszystkich przybyłych przywitały tradycyjnie już władze
samorządowe Gminy Garbatka-Letnisko:
Wójt Robert Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur oraz
Sekretarz Teresa Fryszkiewicz. Głos zabrali także zaproszeni parlamentarzyści
i przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego: Poseł Leszek Ruszczyk oraz Zbigniew Gołąbek. Następnie
nagrodzono wędkarskiego mistrza z sobotnich zawodów wędkarskich. Puchar
Zwycięzcy wręczyli Sekretarz Gminy

Teresa Fryszkiewicz oraz przedstawiciel
Koła Wędkarskiego z Garbatki-Letniska
Norbert Piechurski.
Po oficjalnym otwarciu nadszedł czas
na program dla dzieci pn. „Mirek i jego
Kot”. Nasza najmłodsza publika doskonale bawiła się podczas popisów występujących cyrkowców. Dzieci mogły również
same spróbować swoich sił na scenie. Następnie wystąpiły grupy taneczne dziewcząt działające przy Gminnej Świetlicy
w Garbatce-Letnisku.
Chyba nikt nie wyobraża sobie Dni
Garbatki bez solidnej porcji humoru,
śmiechu. Toteż o godz. 17.15 mogliśmy
miło spędzić czas z Kabaretem Masztalscy. Następnie przyszedł czas na muzykę
do tańca. W tej roli wystąpiła wschodząca
gwiazda muzyki disco polo – Zespół Łukash. Publika bawiła się przy takich przebojach jak: „Chciałbym ci powiedzieć”,
czy „Chcę patrzeć w oczy jej”.
Oczywiście najbardziej wyczekiwanym momentem wieczoru był koncert
ponadpokoleniowego zespołu – Czerwonych Gitar, który rozpoczął się tuż przed
godziną 21.00 Występ przyciągnął tłumy.
Bawili się i starsi i młodsi, każdy w repertuarze znalazł coś dla siebie! Jak przystało na solidny festyn na Dniach Garbatki
nie zabrakło również wesołego miasteczka, lodów, czy waty cukrowej. Ogromną
popularnością cieszyła się zorganizowana
przez władze samorządowe ścianka wspinaczkowa. Młodzież chętnie próbowała
na niej swoich sił.
No cóż, pozostaje nam tylko podziękować za wspólną zabawę i już
teraz zaprosić na kolejną edycję Dni
Garbatki za rok.
MAGDALENA MARSZAŁEK
www.kozienicepowiat.pl

W lipcu br. zakończono inwestycje
związane z przebudową dróg gminnych
ul. Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisku.
Na przedmiotowych drogach wykonano jezdnie o szer. 6 m o nawierzchni
bitumicznej na długości 300 mb wraz
z ich odwodnieniem poprzez budowę
kanalizacji deszczowej, chodniki oraz
zjazdy z kostki brukowej. Dodatkowo w ramach zadania wykonano ciąg
pieszy z kostki brukowej łączący ulicę
Sienkiewicza z drogą krajową nr 79, tj.
ul. Kozienicką. Na tym odcinku dokonano również przeniesienia słupa energetycznego, który pozostawał w kolizji
z budową nowego chodnika.
Zmodernizowane drogi będą służyć
mieszkańcom zapewniając komfort
dojścia i dojazd do posesji oraz poprawiając bezpieczeństwo wszystkich
użytkowników dróg. Jednocześnie
w znacznym stopniu poprawiła się estetyka naszego terenu.
Zadanie jest kolejnym przykładem

W ramach inwestycji pn. „Rekultywacja terenu G.O.W. Polanka”,
a w zasadzie jej pierwszego etapu, zaplanowano budowę drewnianego mola
o powierzchni 232 m². Nowa atrakcja
turystyczna zlokalizowana zostanie na
czaszy zbiornika z wejściem od strony
prawobrzeżnej plaż. Po prawej stronie
powstanie pomost pływający stanowiący zatokę do cumowania małych
jednostek pływających.
Budowa pomostów pozwoli na wytyczenie bezpiecznej strefy kąpielowej
umożliwiając tym samym wyznaczenie

www.kozienicepowiat.pl

sukcesywnego realizowania złożonych
przez władze gminy obietnic.
Całkowity koszt zadania wyniósł

ok. 800.000,00 zł.

przestrzeni do uprawiania bardziej kameralnych form turystyki aktywnej.
Planowane przedsięwzięcie nie
doszłoby do skutku gdyby nie wsparcie finansowe, jakie gmina otrzymała
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata
2014 – 2020.
Koszt inwestycji wyniesie blisko
250 000,00 zł, z czego 154 490,00 zł sta-

nowi otrzymane dofinansowanie.
Teren inwestycji obejmuje koryto
rzeki Brzeźniczki znajdującej się wśród
rozległych obszarów leśnych, objętych
ochroną ze względu na unikalne walory
krajobrazowe. Powyższe sprawia, że obszar ten stanowi strategiczne miejsce dla
turystyki rekreacyjnej i wypoczynkowej
regionu. Liczymy, że planowana inwestycja zostanie pozytywnie odebrana przez
lokalną społeczność i znacząco wpłynie
na kreowanie wizerunku gminy.
OLGA JASEK-SIWECKA

AGNIESZKA SERAFIN
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GMINA GŁOWACZÓW

14 lipca 2018 r. w Lipie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipie, nadania sztandaru oraz otwarcia i poświęcenia
nowo wybudowanej strażnicy wraz z centrum kulturalno – rekreacyjnym, powstałej
w ramach zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na budynek
centrum kulturalno – rekreacyjne”. Na
uroczyste otwarcie remizy przybyło wielu
zaproszonych gości m. in. Poseł na Sejm
RP Dariusz Bąk, Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie i Radny Województwa Mazowieckiego
Zbigniew Gołąbek, Radny Województwa
Mazowieckiego Leszek Przybytniak, przedstawiciele władz Gminy Głowaczów – Wójt
Gminy Józef Grzegorz Małaśnicki, Zastępca
Wójta Krzysztof Postek oraz Sekretarz Gminy Piotr Kozłowski, Przewodniczący Rady
Gminy w Głowaczowie Hubert Czubaj,
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz
Strzelczyk, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” Irena Bielawska,
księża z parafii pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie – proboszcz Zdzisław Kałuziński
oraz wikariusz Mariusz Przybycień, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kozienicach Kamil Bieńkowski, Zastępca Komendanta Państwowej
Straży Pożarnej w Kozienicach Paweł Potucha, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach Dariusz Szewc,
przedstawiciel Związku Piłsudczyków
Rzeczpospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Jan Chryzostom
Czachowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn Paweł Sułkowski, sołtys wsi Lipa
Alina Sobieraj, delegacje druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Głowaczów – Bobrownik, Brzózy, Cecylówki Brzózkiej, Głowaczowa, Mariampola,
Miejskiej Dąbrowy i Ursynowa oraz z terenu
gmin ościennych – Augustowa, Chmielewa,
Łękawicy, poczty sztandarowe, jak również
licznie zgromadzona społeczność wsi Lipa.

Całość uroczystości rozpoczęła się
Mszą Świętą, którą celebrował ks. Mariusz
Przybycień, z udziałem zaproszonych gości oraz pocztów sztandarowych jednostek
OSP wraz z pocztem sztandarowym Nadleśnictwa Dobieszyn. Delegaci jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipie dokonali uroczystego zawieszenia ﬂagi RP na
maszcie, znajdującym się przed strażnicą.
Następnie ksiądz proboszcz Zdzisław Kałuziński poświęcił nowy sztandar jednostki
oraz budynek remizy, po czym Wójt Gminy
Głowaczów przekazał sztandar Zbigniewowi Gołąbkowi. Z rąk wiceprezesa sztandar
odebrał druh Kamil Sobieraj Prezes OSP
Lipa, a następnie wręczył go pocztowi
sztandarowemu. Za zasługi oraz całokształt
działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego Wójt Gminy Głowaczów Józef
Grzegorz Małaśnicki oraz jednostka OSP
Lipa zostali wyróżnieni Medalem Pamiątkowym „PRO MASOVIA” nadanym przez
Marszałka Adama Struzika. Wyróżnieni
dyplomami zostali również prezes jednostki
druh Kamil Sobieraj oraz naczelnik jednostki druh Zbigniew Śmielak. Współorganizatorzy uroczystości Prezes Lokalnej Grupy
Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Wójt
Gminy Głowaczów przekazali symbolicznie na ręce prezesa klucze do nowego
budynku strażnicy i centrum kulturalno –
rekreacyjnego – wartość inwestycji wyniosła ok. 1.303.000 zł. Druh Kamil Sobieraj

w imieniu Zarządu OSP Lipa wręczył podziękowania dla sponsorów za życzliwą
pomoc w ufundowaniu sztandaru oraz dla
Prezesa LGD i Wójta Gminy za współfinansowanie budowy nowej remizy i centrum kulturalno – rekreacyjnego.
Podczas uroczystości przemówienia
okolicznościowe wygłosili zaproszeni
goście, którzy w swoich wystąpieniach
podkreślali ogromne znaczenie oddawanego do użytku obiektu nie tylko dla samej miejscowości, ale całej gminy. Nowa
remiza poprzez walory użytkowe przyczyni się jeszcze bardziej do sprawniejszego niesienia pomocy poszkodowanym
oraz służyć będzie lokalnej społeczności.
Z okazji jubileuszu zgromadzeni składali serdeczne gratulacje oraz wyrazy
szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud
i poświęcenie druhów. Życzyli im także
dalszych sukcesów w realizacji przyjętych
celów i zadań, bezpiecznej służby, zawsze
szczęśliwych powrotów z akcji, a także
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Jednostka OSP
w Lipie od Zbigniewa Gołąbka otrzymała
sprzęt, zaś MDP z rąk Leszka Przybytniaka upominki. Wydarzenie podsumowały
wpisy zaproszonych gości do pamiątkowej
księgi. Po zakończeniu oficjalnej części
uroczystości wszyscy zebrani udali się na
uroczysty obiad i degustację lokalnych
produktów do nowo otwartego centrum
kulturalno – rekreacyjnego.
Mieszkańcy i goście mogli również
skorzystać z nowej drogi na odcinku prawie 900 mb wykonanej w ramach zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipa wraz z budową oświetlenia ulicznego i przejścia dla pieszych”
realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019”. Wartość
inwestycji wyniosła ok. 1.251.000 zł,
w tym dotacja 575.228,00 zł.
Red. MAGDALENA KONOPKA
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Sportowe emocje, piękna pogoda,
doskonała frekwencja, świetna muzyka,
pyszne jedzenie i ogrom zabawy – tak
w świetnym klimacie upłynęły tegoroczne obchody Dni Gminy Głowaczów, które odbyły się 5 sierpnia 2018 r.
Niedzielne świętowanie rozpoczęło
się od ustalenia czwartego półfinalisty
Turnieju o Puchar Wójta Gminy Głowaczów 2018. Po serii emocjonujących
rzutów karnych, niepokonani okazali się
zawodnicy Bandy Hasana. Tego dnia
wszyscy zawodnicy postarali się, aby
licznie zgromadzona publiczność na trybunach miała co podziwiać. Nie brakowało walki, pięknych bramek oraz dramaturgii. Pierwszy mecz rozpoczął się
wraz z wybiciem godziny 11.00. Na płycie boiska jako pierwsi zmagali się reprezentanci drużyn Expol oraz KS Brzóza.
Po pełnej napięcia walce zwycięstwo
odniosła drużyna KS Brzóza, zapewniając sobie tym samym miejsce w wielkim
finale. Już o godzinie 12.00 rozegrany
został drugi mecz półfinałowy pomiędzy
zawodnikami Adamowa i Bandy Hasana.
Banda Hasana zdobywając 3 bramki wygrała spotkanie. Mecz o III miejsce w turnieju o Puchar Wójta Gminy Głowaczów
rozegrany został pomiędzy zespołem
Expolu oraz Adamowem – z miejsca na
podium cieszyć się może drużyna Adamowa. Na wyróżnienie zasługują drużyny Adamowa i Expolu, które z roku na
rok zajmują coraz wyższe miejsca.
Po 12 interesujących meczach grupowych, 2 meczach półfinałowych oraz
meczu o III miejsce przyszła pora na
moment kulminacyjny rozgrywek. Na
boisko pełni nadziei wybiegli zawodnicy
KS Brzóza oraz Bandy Hasana. Zebrani
z wielkim podziwem oglądali fenomenalną grę drużyn, które w finałowym starciu
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pokazały swoje nieprzeciętne umiejętności. Mecz zakończył się zwycięstwem
Bandy Hasana po zwycięskiej bramce
Marcela Czubaja. Drugie miejsce na podium zajęła drużyna KS Brzóza.
Po zakończeniu sportowej rywalizacji przyszedł czas na sportowe podsumowanie turnieju, wręczenie pamiątkowych trofeów, dyplomów, medali, a także
pamiątkowe zdjęcia i wspólną radość
z sukcesów. Był to również moment na
podziękowanie Tomaszowi Krupie za zaangażowanie w życie klubu KS LEGION
Głowaczów w latach 2000 – 2018. Słowa
uznania za czynny udział oraz wieloletnią
współpracę w kierunku byłego prezesa
skierował Wójt Gminy, wręczając symboliczną statuetkę oraz zapraszając do
dalszej współpracy. Zwycięskie drużyny
odebrały puchary oraz medale z rąk Wójta Gminy Głowaczów Józefa Grzegorz
Małaśnickiego, Zastępcy Wójta Krzysztofa Postka, Sekretarza Gminy Piotra
Kozłowskiego oraz przedstawiciela KS
Legion Głowaczów Tomasza Krupy.
Najlepszym bramkarzem turnieju
okazał się zawodnik drużyny Adamowa

– Mateusz Pujanek. Tytuł króla strzelców
przypadł zdobywcy 7 bramek Marcelowi
Czubajowi z Bandy Hasana. Natomiast
najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został reprezentant KS Brzóza – Mateusz Marchewka.
Uroczystość nie mogła odbyć się bez
występu gwiazdy disco polo. W tym roku
tuż po godzinie 18.00 sceną zawładnął
zespół Andre, który wykonał swoje największe utwory m. in. „Ale Ale Aleksandra”, „Czarodziejko serc złodziejko”,
„Ta szalona Karolina”. Charyzmatyczny
wokalista oraz przepiękne panie rozgrzali
głowaczowską publiczność i pozostawili
z ogromnym ładunkiem radości i pozytywnej energii. Na tym nie koniec, około
godziny 20 scenę przejęła Liza i Cygańskie Gwiazdy. Okazuje się, że w Głowaczowie muzyka cygańska ma wielu
zwolenników. Gdy jedni słuchali i nucili
piosenki razem z gwiazdami, inni aż rwali
się do tańca.
Nie zabrakło również atrakcji dla
najmłodszych gości, wśród których największym zainteresowaniem cieszyły się
różnego rodzaju karuzele oraz dmuchana
zjeżdżalnia. Uśmiech na dziecięcych twarzach sugerował, że świetnie się bawią.
Podczas rozgrywek i występów skorzystać można było z licznych punktów gastronomicznych. Impreza zakończyła się
zabawą pod gwiazdami z Zespołem CDN.
Dziękujemy zarządowi KS Legion
Głowaczów, pracownikom Urzędu Gminy za pomoc i organizację turnieju o Puchar Wójta Gminy Głowaczów, druhom
z jednostek OSP Lipa i OSP Miejska Dąbrowa oraz policji za zabezpieczenie wydarzenia.
Wszystkim uczestnikom Dni Gminy
Głowaczów dziękujemy za wspólną zabawę i już dzisiaj serdecznie zapraszamy
za rok!
Red. MAGDALENA KONOPKA
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GMINA GNIEWOSZÓW

Salwa armatnia rozpoczęła niecodzienne uroczystości w Wysokim
Kole. W dniach 7 i 8 lipca br. dzięki
Stowarzyszeniu Miłośników Przeszłości „Gniewosz”, Wójtowi Gminy
Gniewoszów, ks. proboszczowi parafii
w Wysokim Kole, a przede wszystkim
członkom Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Chorągwi Rycerskiej Ziemi Radomskiej i ich gościom,
mieszkańcy Gminy Gniewoszów i okolic mogli poznawać na żywo historię
XVII wieku, oręże oraz stroje.
Na polach za zabytkowym kościołem w Wysokim Kole około setka rekonstruktorów założyła obóz z czasów Mikołaja Gniewosza, właściciela
Oleksowa i okolicznych wsi. Uczestnicy tych niezwykłych wydarzeń mogli
też wziąć do ręki szablę czy rohatynę,
dosiąść konia i poczuć się jak na polu
bitwy. W tym miejscu bowiem została
przeprowadzona rekonstrukcja bitwy
pod Zborowem z 1649 roku, w której to Mikołaj Gniewosz uratował życie królowi Janowi Kazimierzowi, co
było nowością dla wielu uczestników.
Wszyscy chętni mogli również podziwiać i poznawać, pokazy musztry polskich dragonów oraz jazdy pancernej,
które wykonała Chorągiew Rycerska
Ziemi Radomskiej. Atrakcją były także następujące turnieje: turniej szabli
i fechtunku, łuczniczy oraz turniej
kawaleryjski. W niedzielę na uroczystej Mszy św., w której uczestniczyli
potomkowie rodu Gniewoszów, poświęcono replikę chorągwi z herbem
Mikołaja Gniewosza i przekazano rekonstruktorom Chorągwi Rycerskiej
Ziemi Radomskiej.
Po zakończeniu mszy mieszkańcy
oraz goście poznali mało znane dzieje rodu Gniewoszów, które przedstawił ciekawie i z wielką znajomością
dr hab. Dariusz Kupisz.
DANUTA BŁAŻYŃSKA
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22 lipca br. członkowie Stowarzyszenia „NASZ BOREK” oraz nasi przyjaciele wyruszyli na mało znane Podlasie.
Z przerwą na małą kawę, około
godz.10:00 dotarliśmy do Romanowa. We
dworze należącym niegdyś do dziadków
(ze strony matki) małego Józia Kraszewskiego, czekał przewodnik. Wspaniale
i ze swadą opowiedział nam o życiu małego Józia, wychowywanego w Romanowie, ale także o pisarzu Józefie Ignacym
Kraszewskim. Cytując fragmenty tekstów
napisanych przez niego zachęcił nas do
czytania. Mogliśmy podziwiać piękny
park o staropolskim charakterze, pełnym
grabów, świerków (z ogromną tęsknotą wspominanych przez pisarza jako raj
utracony) i wiekowych jesionów, a nawet
przysiąść na ławeczce z pisarzem.
Następnie podziwialiśmy zabudowania i panoramę klasztoru Ojców Oblatów oraz Sanktuarium Matki Bożej
Kodeńskiej Królowej Podlasia. Przeszliśmy nadbużańskimi drużkami Kalwarii Kodeńskiej, obejrzeliśmy eksponaty
w Muzeum Misyjno – Ornitologicznym,
a na koniec wysłuchaliśmy historii cudownego obrazu i po zakupie pamiątek
wyruszyliśmy dalej.

Niedaleko, bo do maleńkiej Jabłecznej i prawosławnego Monasteru św. Onufrego, który w tym miejscu znajduje się
od około 1498 roku. Zachwyciliśmy się
cudownym wnętrzem oraz zasłuchaliśmy
i zauroczyliśmy historią opowiedzianą
przez księdza przewodnika. Spacer nad
leniwie płynący Bug, zakończył nasz pobyt w tym urokliwym miejscu. By choć
trochę się ochłodzić po upalnym i pełnym
wrażeń dniu, zatrzymaliśmy się na pyszne

lody i śpiewająco wróciliśmy do domu.
Zapraszamy na kolejne wyjazdy i odkrywanie piękna naszej ojczyzny.
Serdecznie zapraszamy także w każdą niedzielę od godz. 18:00 – 19:30 do
mini Borkowskiej Kulturalnej Kawiarenki „Pod jabłonią” (w budynku byłej szkoły podstawowej) na dobrą kawę, herbatę,
smaczne słodkości, relaks i wyśmienite
towarzystwo.
DANUTA BŁAŻYŃSKA

Przez dwa tygodnie w okresie wakacyjnym (30.07 – 10.08) w Bibliotece
Publicznej Gminy Gniewoszów odbywały się zajęcia dla dzieci, na które czekały różnorodne atrakcje m.in.:
zdobienie pojemników metodą decoupage, gry planszowe, exploding box
(wybuchowe pudełko), nauka i zabawa
z „Małym Polakiem”, origami, robienie kwiatów i figurek z makaronu, zagadki, krzyżówki, quizy, zgadywanki,
gry komputerowe, karaoke, quilling,
malowanie farbami.
Zajęcia zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Gniewoszów były
okazją do wspólnego spędzenia czasu
w sposób zarówno twórczy i interesujący,
ale przede wszystkim dostarczający wiele
radości. Wakacyjne zajęcia potwierdziły, że Biblioteka nie jest tylko miejscem,
gdzie można wypożyczyć książkę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
dzieciom za udział w tegorocznych zajęciach wakacyjnych. Mamy nadzieję, że
ten wspólnie spędzony okres był czasem
odpoczynku, radości oraz wspaniałej zabawy. Do zobaczenia!
PAULA STĘPIEŃ
Kierownik Biblioteki Publicznej
Gminy Gniewoszów
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

Od 22 do 28 lipca 2018 roku z inicjatywy ks. Dariusza Sałka – proboszcza parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łękawicy
oraz dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą, 19-ro dzieci wyjechało na kolonie
do Krynicy-Zdrój. Zakwaterowani byli
w hotelu Galicya położonym w najwyższym miejscu Krynicy, skąd był cudowny
widok na panoramę miasta i gór.
Każdy dzień był bogaty w program, który edukował, kształcił i dawał wzorce zachowań koniecznych do
budowania właściwych relacji z bliźnimi. Nie brakowało rozmów i dyskusji
o konieczności budowania życia wspólnotowego – wolnego od nałogów oraz
różnego rodzaju uzależnień. Te zachowania mogą być wypracowane tylko
w oparciu o wiarę i modlitwę, od której rozpoczynał się każdy kolejny dzień
kolonii. Przygotowanie tekstów, pieśni
i sam udział w Eucharystii w przepięknej kapliczce położonej obok hotelu
Galicyja rozpoczynały każdy dzień kolonii: dzień magicznych słów (dziękuję,
proszę, przepraszam), dzień dobrego
uczynku, dzień życzliwych słów, dzień
pocieszania, dzień uwielbienia. Słońce,
które zawieźliśmy do Krynicy, towarzyszyło kolonii przez cały pobyt w najciekawszych zakątkach polskich Tatr. Nie
zabrakło wycieczek po samej Krynicy,
na Górę Parkową – na trasie której jest
leśne Sanktuarium Maryjne, na Jaworzynę Krynicką oraz wycieczki edukacyjnej do kopalni soli w Bochni. Relaks
nad wodą przy pięknej pogodzie nad
Jeziorem Rożnowskim, rejs statkiem
do zapory rożnowskiej, gdzie kapitan
statku opowiadał historię jej powstania

i legendy oraz plażowanie z rowerkami
wodnymi były świetnym dopełnieniem
wrażeń kolejnego dnia. Wodnych atrakcji to nie koniec, gdyż wzorem ubiegłego roku, kiedy dzieci były pierwszy raz
w Gorącym Potoku w Szaﬂarach, także
w tym roku nie chciały wracać do domu
bez pobytu na termach – gdzie bogactwo wrażeń i atrakcji zapełnił kilkugodzinny pobyt na basenach. Wieczory na
kolonii to czas zabawy, ale także mądrej
rozrywki nie tylko w rytmach disco,
ale również w klimacie Jana Kiepury
przy gorącej czekoladzie. Nie brakowało także wieczornych spacerów do
m.in. podświetlanych kolorowo fontann
z duchem wielkiego artysty Krynicy.
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Łzy wzruszenia towarzyszyły ostatniego wieczoru, kiedy uczestnicy kolonii
otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz
z upominkami. Zostały one otwarte
w rytmie Belgijki, którą wykonali
wszyscy uczestnicy kolonii. Tak jak
zostały rozpoczęte kolonie, w niedzielę
22 lipca, Mszą Św., tak na zakończenie
w niedzielę 28 lipca, wszyscy wraz z rodzicami uczestniczyli w przygotowanej
przez dzieci Eucharystii.
Opiekę sprawowały zaprzyjaźnione
z parafią panie: Barbara Hernik – współorganizator kolonii i wychowawca oraz
Wiktoria Dabińska – wychowawca.
UCZESTNICY
www.kozienicepowiat.pl

Przed nami XV Dożynki Powiatu Kozienickiego organizowane w tym
roku wspólnie przez Powiat Kozienicki
i Gminę Grabów nad Pilicą. Jest to niezwykle radosny obrzęd zakończenia żniw
i dziękczynienie składane rolnikom za
ich ciężką pracę na roli. Wójt Euzebiusz
Strzelczyk ma zaszczyt być po raz trzeci
gospodarzem święta plonów.
Pierwszy raz dożynki zostały zorganizowane na terenie naszej gminy w 2005
roku, były to III Dożynki Powiatu Kozienickiego. Po dziękczynnej Mszy Świętej
barwny korowód przeszedł na plac przed
Zespołem Szkół w Grabowie nad Pilicą,
by oddać się zasłużonemu wytchnieniu.
Na scenie nie zabrakło wspaniałych artystów. Przybyłych do zabawy rozgrzewał
najstarszy i jeden z najpopularniejszych
zespołów nurtu polskiej muzyki tanecznej
„Bayer Full”, piosenkarka, kompozytorka
i autorka wielu kultowych tekstów Halina
Frąckowiak oraz cygańskie rytmy zespołu „Dżelem”. Natomiast o dobry humor
zadbał kabaret „Pirania”. W 2010 roku po
raz kolejny zorganizowano w Grabowie
nad Pilicą VIII Dożynki Powiatu Kozienickiego. Swoją obecnością uświetnił celebrowaną Mszę Świętą śp. Biskup Senior
Edward Materski. Tym razem na scenie
pojawił się cygański zespół „Lisa & Gipsy Girls”, który porwał widownię na parkiecie oraz Kapela „Sąsiedzi” ze Starego
Tychowa wprowadzająca w folkowy klimat. Z dawką dobrego humoru do Grabowa nad Pilicą zawitał znany z programu
telewizyjnego Spotkanie z Balladą kultowy kabaret „My z Kopydłowa”. Przybyłych gości wówczas było co najmniej dwa
razy tyle co poprzednio. Zabawa trwała
do późnej nocy przy pokazie sztucznych
ogni i dźwiękach miejscowego zespołu
„Rytm”. Starostami poprzednich dożynek

dwukrotnie byli Monika Szatan i Tomasz
Plesiewicz. Na tegorocznych dożynkach
funkcję tę pełnić będą Iwona Czerwińska
i Tomasz Adamczyk.
Od pierwszych Dożynek Powiatu Kozienickiego, rolnicy, którzy wykazywali
się szczególnym zaangażowaniem w pracy na roli na wniosek Zarządu Powiatu
otrzymywali, nadawane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. Z terenu Gminy Grabów nad Pilicą odznaczeni
zostali: Wiesław Strzelczyk, Zbigniew
Szczepaniak, Leszek Jaworski, Janusz
Kaczmarczyk, Tomasz Plesiewicz, Jerzy Podymniak, Edward Adamczyk, Andrzej Czerwiński, Jan Czerwiński, Jerzy
Janowski, Henryk Kucharski, Bogdan
Marek, Bogusław Misterski, Dariusz Pisarek, Jan Piwowarski, Stanisław Piwowarski, Krzysztof Szatan, Marcin Szczepaniak, Jarosław Wrona, Marian Brynda,
Zenon Gontarek, Teresa Kowalczyk, Pa-

weł Kuśmierski, Eugeniusz Wróblewski,
Jadwiga Trocińska, Andrzej Traczyk, Marek Pisarek, Artur Pachocki, Paweł Parys,
Zbigniew Szatan, Marek Trociński, Dariusz Stolarski, Sylwester Zając, Mariusz
Urawski, Tomasz Adamczyk, Bożena
Walencik, Sławomir Grzęda, Karol Kopka, Mariusz Orłowski, Adam Witek, Sławomir Cichowlas, Sylwester Stefaniak,
Józef Kuciak, Krzysztof Bąkowski, Kazimierz Szczygieł, Beata Walendzik.
Dożynki są ważnym walorem kulturowym silnie zakorzenionym w tradycji gospodarstw rolniczych na naszych terenach.
W tym roku przybyłych do Grabowa nad
Pilicą gości będą zabawiać w klimacie nowoczesnego folku między innymi zespół
„Rokiczanka” i hipnotyzująca wokalistka
„Megitza”, a także gwiazda wieczoru, obchodząca 20-lecie działalności artystycznej,
zespół „Brathanki”. Nie zabraknie także
dawki dobrego humoru, który zapewni
„Kabaret z Konopi”. Na najmłodszych czekają liczne atrakcje wesołego miasteczka,
zjeżdżalnie, żyroskop, animatorzy, balony
i wiele innych propozycji. Na oczach widzów przygotowywany będzie, przez wybitnego kucharza Waldemara Załuskiego na
wielkiej plenerowej patelni, regionalny kapuśniak do degustacji dla wszystkich przybyłych gości. O zmierzchu nad Grabowem
nad Pilicą rozbłysną światła sztucznych
ogni, a do północy zabawie przygrywać
będzie zespół „Selekt”. Mieszkańcy gminy
Grabów nad Pilicą, Powiatu Kozienickiego
oraz przybyli goście w ten uroczysty sposób
zakończą tegoroczną pracę na roli i z wytchnieniem będą mogli rozpocząć przygotowania do następnego roku rolniczego trudu.
ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK

www.kozienicepowiat.pl
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Jak co roku w Piśmie Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota” ukazał się
ogólnopolski ranking najzamożniejszych samorządów. W tegorocznej edycji,
w kategorii miast powiatowych, w której
porównywano 267 samorządów, gmina
Kozienice zajęła czwartą pozycję. W rankingu Kozienice wyprzedzają Polkowice,
Piaseczno i Zakopane. Za naszą gminą są
m.in. Pruszków, Mikołów, Grodzisk Mazowiecki i Kołobrzeg.
Zasadą wyliczania wskaźnika użytego
w rankingu jest dzielenie dochodów jednostki
samorządu przez liczbę ludności. Przy ustaleniu pozycji każdej jednostki samorządowej
brano pod uwagę wpływające do budżetu
dochody z pominięciem dotacji celowych
(ograniczono dochody jedynie do dochodów własnych i otrzymywanych subwencji).
W wyliczeniach pominięte zostały dochody
z funduszów unijnych ze względu na ich czasowy charakter. W przypadku gmin skorygowano je o skutki regulacji wysokości stawek
podatkowych oraz wprowadzone ulgi przez
rady gmin (w przypadku powiatów takie
regulacje nie były potrzebne). Uzyskane
w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej
i otrzymano wyniki rankingu. Obiektywizm,
twarde dane i głęboka analiza, to podstawowe cechy opracowywanych zestawień.

– Rankingi przygotowywane dla „Wspólnoty” przez profesora Pawła Swianiewicza* oraz Julię Łukomską** cieszą się
bardzo dużym uznaniem wśród samorządowców i przedstawicieli środowiska naukowego. Począwszy od opracowania,
w 2001 roku, pierwszego rankingu, gmina Kozienice postrzegana jest jako jedna
z najzamożniejszych gmin miejsko-wiejskich w Polsce. W ubiegłym roku byliśmy
„oczko” wyżej – na trzecim miejscu,
spadek nie oznacza jednak spadku jakości życia mieszkańców. Analizując dane
rankingu istotny jest fakt, iż od 2010 roku
Kozienice utrzymują się w ścisłej czołówce, co świadczy o stabilnej polityce lokalnej, stabilnej sytuacji ﬁnansowej i równoważeniu rozwoju całej gminy. Dzięki
stosowanym, od prawie 20 lat – żelaznym zasadom maksymalizacja wydatków inwestycyjnych oraz pieniądze gminy magnesem dla pieniędzy z zewnątrz,
Kozienice stają się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, inwestowania
i wypoczynku. Warto odnieść się również
do naszych „rankingowych sąsiadów”
– są to gminy silnie rozwinięte turystycznie, z kopalniami na swoim terenie lub
„sypialniane” – będące w bardzo silnym
oddziaływaniu metropolitarnym. Kozienice natomiast nie mają wyrazistej cechy,

26 lipca br. Kozienice już po raz 16
stały się stolicą kolarstwa szosowego.
Tegoroczną – 61. edycję – Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Dookoła
Mazowsza” zorganizowało Stowarzyszenie
Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia-Team” oraz Gmina Kozienice, przy wsparciu
Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.
Po oficjalnej prezentacji drużyn przed
publicznością – na linii startowej etapu touru zlokalizowanej przed kozienicką krytą pływalnią „Delfin” – ustawiło się ponad
120 zawodników.
Sygnał do startu dała wiceburmistrz
Małgorzata Bebelska. Zacięta walka trwała
od samego początku. Kolarze wyruszyli na
trasę liczącą 165 kilometrów (pięć okrążeń
po 33 kilometry każde) wiodącą przez: Stanisławice, Stanisławów, Ursynów, Brzózę,
Sewerynów, Nowy Łuczynów, Kozienice
(ul. Chartowa, Głowaczowska, Sportowa,
Warszawska i Legionów).
Pierwszy z peletonu z czasem 3h 42’41”
finiszował Polak – Szymon Sajnok (CCC

Sprandi Polkowice) i tym samym został
pierwszym liderem imprezy. Drugi na finiszu był również nasz rodak, Grzegorz Stępniak (Wibatech) natomiast trzeci był Czech
Alois Kankovsky (Elkov-Author).
Pamiątkowe puchary i nagrody dla zwycięzców wręczyli zastępcy burmistrza gminy Kozienice: Małgorzata Bebelska i Igor
Czerwiński oraz dyrektor KCRiS – Marcin
Zmitrowicz. Nad całością czuwał dyrektor
wyścigu: Marcin Wasiołek, który dziękując za dotychczasową współpracę przy realizacji imprezy sportowej dla miłośników
kolarstwa szosowego, wręczył pamiątkowe
odznaczenia dla organizatorów i władz samorządowych gminy Kozienice.
Po wyścigu zawodowych kolarzy odbyła się rywalizacja miłośników kolarstwa
w Mistrzostwach Powiatu Kozienickiego.
Pierwszy linię mety przekroczył Andrzej
Piasek z czasem 51 min 45 s, a za nim Mateusz Lipiec i Marcin Kosiński. Wśród pań
wygrała natomiast Wiktoria Kubik.
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która z góry przesądzałaby o charakterze
gminy i to nas z pewnością wyróżnia –
komentuje Burmistrz Gminy Kozienice
Tomasz Śmietanka.
* profesor nauk ekonomicznych, kierownik
Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
**adiunkt w tym samym zakładzie

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
Fot. Mariusz Grotkowski – Kozienice24

www.kozienicepowiat.pl

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA MAGNUSZEW

OBCHODY ROCZNICY BITWY
O PRZYCZÓŁEK
WARECKO-MAGNUSZEWSKI
W GMINIE MAGNUSZEW
Po raz kolejny na terenie Gminy Magnuszew upamiętniono rocznicę walk
o przyczółek warecko-magnuszewski,
które miały miejsce w sierpniu 1944 roku.
Po raz trzeci obchody rocznicowe odbywały się pod hasłem „Spotkajmy się na
Przyczółku”. Uroczystości trwały 2 dni.
W sobotę 11 sierpnia o godz. 11.00 ze
Skansenu w Mniszewie wyruszyło 15 zabytkowych pojazdów militarnych z załogami, na 60-kilometrowy rajd po Gminie
Magnuszew –„Śladami historii”. Uczestnicy, jadąc według mapy, mieli odwiedzić
miejsca pamięci i odpowiedzieć na serię
pytań związanych z historią naszego tere-
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nu. Na zwycięzców czekał Puchar ufundowany przez wójta gminy oraz pamiątkowe medale i breloczki patriotyczne.
Walka o zwycięstwo była trudna, ze
względu na padający deszcz, błoto na polnych drogach i nieznajomość terenu. Ale
w uczestnikach była ogromna wola walki
i chęć poznania naszych dziejów. Wszyscy ukończyli rajd z powodzeniem. Jednak zwycięska załoga była tylko jedna.
Mimo trudnego terenu i złych warunków
atmosferycznych, odnaleźli wszystkie
historyczne miejsca, odpowiedzieli na
wszystkie pytania, a tym samym dokładnie poznali historię naszej gminy. Pozostali uczestnicy byli z tyłu tylko o krok.
W sobotę o godzinie 15.00 w budynku
Centrum Kultury i Tradycji Historycznej
odbył się II Przegląd Pieśni Patriotycznej
Seniorów Ziemi Radomskiej. Do Przeglą-

du zgłosiło się 13 zespołów (łącznie 138
osób) i wszystkie zaprezentowały pieśni śpiewane przez żołnierzy w różnych
okresach naszej historii. Występom, dla
których tłem były eksponaty muzealne
i stare wojenne fotografie, towarzyszył
podniosły nastrój i wzruszenie. Ta szczególna atmosfera udzieliła się i wykonawcom i gościom Przeglądu, którzy w skupieniu uczestniczyli w spotkaniu.

OFICJALNE OBCHODY
74. ROCZNICY WALK
O PRZYCZÓŁEK
WARECKO-MAGNUSZEWSKI
W GMINIE MAGNUSZEW
Tradycją jest, że co roku w gminie Magnuszew, przy współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Kozienicach, odbywają
się oficjalne uroczyste obchody upamiętniające tragiczne wydarzenia, które miały
miejsce w czasie obrony przyczółku warecko-magnuszewskiego.
W niedzielę 12 sierpnia o godzinie
12.00 odbyły się oficjalne uroczystości
rocznicowe przed pomnikiem w Skansenie w Mniszewie. Uroczystości uświetnili
swoją obecnością żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego – w skład
którego, oprócz asysty honorowej, weszli
też trębacz i werblista oraz 1 Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki z Wesołej,
licznie przybyły również poczty sztandarowe oraz delegacje z kwiatami z organizacji
kombatanckich, instytucji i stowarzyszeń
z terenu powiatu i okolic. Modlitwę odmówił ksiądz kanonik Florian Rafałowski – ksiądz sybirak urodzony w Pińsku.
Następnie wszystkich zgromadzonych na
uroczystości powitał Wójt Gminy Magnuszew – Marek Drapała. Kolejnym punktem
uroczystości były przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości oraz wręczanie
odznaczeń. Wójt Gminy Magnuszew otrzymał Złotą Odznakę nadaną przez Kapitułę
Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej
Odznaki Św. Floriana Mazovia za działalność na rzecz społeczeństwa i tworzenia
inicjatyw nawiązujących do idei niepodległości. Członkowie Związku Weteranów
i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Franciszka Gągora – płk Wiesław Korga i płk
Zbigniew Żurawski na ręce Wójta Gminy
przekazali do zbiorów muzealnych skansenu poświęconą ziemię z Katynia.
Oficjalna część uroczystości zakończyła się krótkim wystąpieniem Klubu
Seniora „Weteran” Chór Jedynka z Radomia. Następnie goście mieli możliwość
www.kozienicepowiat.pl

wzięcia udziału w pikniku historycznym,
który odbył się w części napowietrznej
Skansenu. Piknik rozpoczął się kontynuacją koncertu Klubu Seniora „Weteran”.
Po koncercie odbyła się inscenizacja
potyczki wojennej w wykonaniu Stowarzyszenia Warecki Klub Strzelecki, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Warka,
Jędrzejewskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej oraz aktorów z Amatorskiej
Grupy Teatralnej „Pasja”, działającej przy
Gminnej Bibliotece Publicznej – Centrum
Kultury w Magnuszewie.
Przez całą niedzielę dla gości i zwiedzających Skansen dostępne były liczne
atrakcje, m.in. tor do jazdy zdalnie sterowanymi samochodzikami udostępniony
przez firmę RC for Fun, stoiska przygotowane przez wojsko, grupy rekonstrukcyjne i miłośników militariów, wystawa
zabytkowych samochodów militarnych
oraz stoiska handlowe i gastronomiczne.
Szczególnie pięknie prezentowała się
ekspozycja Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej, budząc
duże zainteresowanie zwiedzających.
Wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznych obchodach upamiętniających
walki na terenie przyczółku warecko-magnuszewskiego bardzo dziękujemy i już
dziś zapraszamy w przyszłym roku do
Skansenu Militarnego w Mniszewie.
ORGANIZATORZY

Od kilkunastu lat parafianie Magnuszewa 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
pielgrzymują pieszo do kościoła pw. Narodzenia NMP w Rozniszewie. Inicjatorem tej szlachetnej idei kultu Maryjnego
jest mieszkaniec Magnuszewa – Józef
Olszewski. Grupa pielgrzymów z roku
na rok jest coraz większa, w roku obecnym liczyła 460 osób. Pielgrzymują całe
rodziny z dziećmi, młodzież i osoby starsze. Nie straszny im deszcz, czy też upał.
W tym roku, w ramach wdzięczności za
przyjęcie na naszym terenie, 50-osobowa grupa kierowana przez ojców Michalitów – organizatorów pielgrzymki
trzeźwościowej z Warszawy do Miejsca
Piastowego, pielgrzymowała wraz z grupą parafian z Łękawicy do Rozniszewa.
Pielgrzymi zanoszą do Matki Bożej Rozniszewskiej modlitwy w intencji własnej
i całej parafii. Do grupy pielgrzymkowej
z Magnuszewa dołączają mieszkańcy
z całej gminy, aby wspólnie oddać hołd
Naszej Matce.
PIELGRZYMI
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA SIECIECHÓW

22 lipca na placu przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Sieciechowie odbyły się kolejne już Dni Gminy
Sieciechów, które cieszą się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności i nie tylko. Nic dziwnego, skoro
co roku organizatorzy dbają o bogaty
repertuar. W tym roku był to m.in. pokaz iluzji, występ włoskiego wokalisty
Alberto Amatiego, czy koncert disco
polo.
Piękne i pogodne niedzielne popołudnie mieszkańcy gminy Sieciechów,
ale nie tylko, mogli spędzić bardzo
ciekawie na corocznym festynie jakim
są Dni Gminy Sieciechów. Każdy znalazł coś dla siebie. Na dzieci czekały
kolorowe, dmuchane zjeżdżalnie i tory
z przeszkodami, trampoliny, elektryczne samochody, wata cukrowa i dużo
więcej. Na stoisku Lokalnej Grupy
Działania „Puszcza Kozienicka” można było spróbować pysznych świeżo wyciśniętych soków z lokalnych
owoców. Inną propozycją, na pewno
wartą uwagi, było stoisko Muzeum
Regionalnego w Kozienicach. Na terenie gminy Sieciechów były prowadzone prace wykopaliskowe, w związku
z tym Muzeum wyszło do mieszkańców tej gminy z propozycją warsztatów ceramicznych, tkania krajek oraz
prezentacji jak dawniej wykuwano
ostrza.
Na festyn do Sieciechowa przyjechało wielu gości – artystów. Najpierw
mogliśmy oglądać pokaz iluzjonistyczny w wykonaniu Igora Lewandow-

skiego ze słonecznego Roztocza. Zaczarował on publiczność sztuczkami
z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku takich jak karty,
sznurki, piłki i chusteczki.
W obchodach Dni Gminy Sieciechów
wziął udział m.in. radny województwa
mazowieckiego Zbigniew Gołąbek.
– Dzisiejsze nasze spotkanie ma wyjątkowe znaczenie bowiem każdy
festyn ma to do siebie, że wzbogaca
osobowości, integruje ludzi i promuje społeczność lokalną – mówił
Gołąbek.
Korzystając z okazji radny rozdał
również najmłodszym uczestnikom festynu elementy odblaskowe zwiększające ich bezpieczeństwo na drodze.

W niedzielę Sieciechów skąpany
był w promieniach gorącego lipcowego słońca. W takim klimacie zapewne
świetnie czuł się kolejny artysta, który
wystąpił w czasie Dni Gminy Sieciechów, czyli Alberto Amati – wokalista
prosto z gorącej Italii. W jego wykonaniu mogliśmy usłyszeć największe
włoskie przeboje takie jak: Quando
Quando Quando, czy Marina.
– Zainteresowanie Dniami Gminy Sieciechów jest coraz większe. Najlepiej świadczy o tym to, że gmina
tylko w części jest fundatorem dzisiejszej zabawy, ponieważ otrzymaliśmy ogromne wsparcie od różnych
firm i instytucji – mówił Wójt Gminy Sieciechów Marian Zbigniew
Czerski.
Mieszkańcy Sieciechowa chętnie
biorą udział w obchodach dni swojej
gminy. Tego dnia nie trzeba nikogo
namawiać, żeby swoje kroki skierował właśnie tutaj i wspólnie z innymi
mieszkańcami cieszył się mnóstwem
atrakcji przygotowanym przez organizatorów. Zespół Redox, który nie po
raz pierwszy grał w Sieciechowie zapewnił publiczności energetyczny koncert. Zespół zaczął od przeboju, który
każdy znał i wspólnie śpiewał – „Zakochany Klaun”.
Po zakończonym koncercie przyszedł czas na zabawę taneczną, aż do
samej północy.
Urząd Gminy Sieciechów
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29 lipca w Zajezierzu odbył się piknik historyczny upamiętniający walki
I Armii Wojska Polskiego pod Dęblinem i Puławami z uczczeniem 1367
żołnierzy poległych, rannych i zaginionych podczas forsowania Wisły.
Aby oddać cześć poległym do Zajezierza przybyło wiele osób, a wśród
nich znaleźli się: poczty sztandarowe,
przedstawiciele władz samorządowych
Ryk, Kozienic i Dęblina, w tym burmistrz tego miasta Beata Siedlecka,
związki kombatantów i rezerwistów
z wielu miast Polski, a także grupy rekonstrukcyjne.
Uroczystości rozpoczęły się od odsłuchania hymnu państwowego. Później Wójt Gminy Sieciechów Marian
Zbigniew Czerski oraz ppłk dr Janusz
Zajdzik przywitali zaproszonych gości – Jestem pod wielkim wrażeniem,
ponieważ widzę po obecności tak wielu
organizacji i związków, że więcej nas
łączy niż dzieli, a łączy przede wszystkim pamięć o ludziach, dla których
tutaj się zebraliśmy – mówił Janusz
Zajdzik.
– Warto wspomnieć również osobę,
dzięki której się tutaj znajdujemy.
Inicjatorem pierwszych obchodów
był płk Andrzej Łuczyński. Od pięciu lat spotykamy się w Twierdzy
w Dęblinie, gdzie było wmurowanie tablicy pamiątkowej albo tutaj.
Widzę, że to przedsięwzięcie budzi
duże zainteresowanie wśród mieszkańców dlatego myślę, że w przyszłym roku również się spotkamy –
dodał Janusz Zajdzik.

www.kozienicepowiat.pl

– Bardzo cieszy mnie fakt, że z roku na
rok przybywa nam gości. Żołnierze
pomimo swojego wieku nie szczędzą
trudu, żeby tutaj przybyć – mówił
Wójt Gminy Sieciechów Marian
Zbigniew Czerski.
Po
przemówieniach
zaproszonych gości i delegacji ppłk dr Janusz
Zajdzik przedstawił rys historyczny
działań wojskowych na tym terenie
w sierpniu 1944 roku. Walki
o przyczółki pod Dęblinem i Puławami były częścią operacji Bagration
wojsk radzieckich i polskich na froncie wschodnim. Walki w tym rejonie
trwały 8 dni. Przyczółków nie udało się
zdobyć, ale związanie Niemców walką pozwoliło na rozszerzenie 69 Armii
i 8 Armii Gwardii przyczółków pod Kazimierzem Dolnym i Magnuszewem.

Ważną częścią uroczystości było także przyznanie odznaczeń dla zasłużonych
osób w szerzeniu wiedzy historycznej
i postaw patriotycznych. Mieczysław
Grobel został odznaczony przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska
Polskiego, natomiast Ryszard Mikulski
za wybitne zasługi otrzymał odznaczenie
od Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych.
Następnie przyszedł czas na krótki
występ grupy z Miejskiego Domu Kultury z Dęblina, która zaśpiewała kilka
utworów wojskowych.
Uroczystość, jak co roku, miała miejsce pod Kopcem kpr. Michała Okurzałego
w Zajezierzu, który w tym miejscu, jako
łącznościowiec w baterii dział 76mm 2.
Pułku Piechoty 1. Dywizji Piechoty im.
Tadeusza Kościuszki, zginął bohaterską
śmiercią 2 sierpnia 1944 r wraz z innymi żołnierzami I Armii WP. W latach
70 – tych ub. wieku, żołnierze jednostek
Garnizonu Dęblin usypali kopiec, jako
symboliczną mogiłę bohaterskiego kaprala (ciała nigdy nie odnaleziono) oraz
ufundowali symboliczny monument
z tablicą pamiątkową. Właśnie pod tym
pomnikiem poczty sztandarowe i przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów
i zapaliły znicze tym samym kończąc oficjalną część uroczystości.
Uroczystość została zorganizowana
przez Urząd Gminy Sieciechów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych z Dęblina oraz Związek
Żołnierzy Wojska Polskiego koło Nr 17
z Dęblina.
Urząd Gminy Sieciechów
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Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury, jest dofinansowany
przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za teksty i ogłoszenia na stronach gmin.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Karolina Urbańska
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
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