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65. ROCZNICA
BITWY POD STUDZIANKAMI

9 sierpnia 2009 r. odbyły się uroczystości
65. Rocznicy Bitwy pod Studziankami. Organizatorami byli: Starosta Powiatu Kozienickiego, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Związku Żołnierzy Ludowego Wojska
Polskiego, Wójt Gminy Magnuszew, Wójt
Gminy Głowaczów oraz Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.
O godz. 13.00 w Magnuszewie pod pomnikiem Braterstwa Broni, zgromadzeni wysłuchali okolicznościowych przemówień
i złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem.
Uroczystości centralne odbyły się w Studziankach Pancernych na terenie pomnika-mauzoleum. Po przywitaniu gości przez
prowadzącego odbyła się msza polowa
celebrowana przez ks. dziekana Franciszka
Jakubiaka, proboszcza parafii Głowaczów
oraz ks. komandora Janusza Bąka z Ordynariatu Polowego WP. Po mszy modlitwę
ekumeniczną w intencji wszystkich poległych podczas bitwy odmówili: ks. komandor Janusz Bąk, ks. płk. prof. Marian
Bendza Kanclerz Prawosławnego Ordynariatu Polowego WP, ks. biskup gen. bryg.
Ryszard Borski z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ks. kanonika Franciszek Jakubiak oraz ks. Marek Pawełczyk
z parafii polskokatolickiej w Studziankach
Pancernych. Następnie prowadzący od-

czytał referat o Bitwie pod Studziankami.
Okolicznościowe wystąpienia wygłosili:
Janusz Stąpór – Starosta Kozienicki, Janusz Piechociński – Poseł na Sejm RP,
urodzony w Studziankach, płk Andrzej Sar-

nowski – prezes Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego ZŻLWP. Listy nadesłali:
Kancelaria Prezydenta RP oraz Czesław
Czechyra Poseł na Sejm RP. Po wystąpieniach przyszła kolej na wręczanie medali
i odznaczeń. Łącznie odznaczeniami: Zasłużony dla Obronności Kraju, Krzyżem
Ludowego Wojska Polskiego, Krzyżem
15-lecia Związku Żołnierzy LWP uhonorowano kilkadziesiąt osób zasłużonych
dla ruchu ludowego Wojska Polskiego.
Odznaczenia otrzymali m.in. płk Julian
Mieczysław Jastrzębski, kierowca czołgu,
uczestnik Bitwy pod Studziankami, Janusz
Stąpór – Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki – Wicestarosta Kozienicki,
Lucyna Domańska-Stankiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa
Powiatowego w Kozienicach. Odznaczenia
wręczał płk Roman Orłowski Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy LWP.
Następnie odczytano apel poległych, poczym oddział kompanii honorowej oddał
salwę honorową. Po salwie przedstawiciele
przybyłych delegacji złożyli kwiaty w centralnym miejscu pomnika-mauzoleum, przy
cokole z czołgiem. Na zakończenie uroczystości, krótki program artystyczny zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Studziankach Pancernych.
Tegoroczne obchody 65. Rocznicy Bitwy pod Studziankami
uświetniła także swoją obecnością
Kompania Honorowa z JW 3463
z Radomia, Orkiestra Garnizonowa Sił
Powietrznych z Radomia pod batutą
kapelmistrza kpt. Sławomira Ćwieka,
liczne poczty sztandarowe organizacji
kombatanckich. Warto wspomnieć,
że specjalnie na uroczystości Poczta
Polska przygotowała karty pocztowe
i okolicznościowy stempel, ołtarz polowy ustawili pracownicy Nadleśnictwa Dobieszyn, mieszkańcy Studzianek Pancernych oraz przedsiębiorstwo
usług leśnych, natomiast niezbędnych prac
renowacyjnych na terenie pomnika-mauzoleum dokonało Kozienickie Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznych.
KRZYSZTOF ZAJĄC

Nr 7-8/2009 (lipiec-sierpień)

Hej, idzie nasza gromada,
idzie z wieńcem - oj, rada.
Plon niesiemy plon, urodzajny plon,
żeby chleba było więcej,
żeby radość, żeby szczęście
zagladały coraz częściej
w nasz rodzinny dom.

Dożynki Powiatu Kozienickiego
mają już kilkuletnią tradycję. Inspiracją do zorganizowania takiej imprezy
były Mazowieckie Dożynki Wojewódzkie, które w 2002 roku odbyły
się w Kozienicach. I Dożynki Powiatowe zorganizowane zostały w Głowaczowie w 2003 roku, gospodarzem II
w 2004 roku była gmina Sieciechów,
w 2005 roku Grabów nad Pilicą gościł uczestników III dożynek powiatowych, IV odbyły się w Gniewoszowie
w 2006 roku.
V Dożynki Powiatowe „Magnuszew 2007” odbyły się w Rozniszewie,
a gmina Kozienice gościła uczestników
VI Dożynek Powiatowo-Gminnych” Janików 2008”.
Tegoroczne VII dożynki odbędą się
23 sierpnia w Garbatce-Letnisku, siódmej z gmin powiatu kozienickiego, tak
zatoczyło się „koło historii” powiatowego święta plonów.
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STAROSTOWIE DOŻYNKOWI
Dożynki Powiatowe to uroczystość, która znalazła już swoje stałe miejsce w kalendarzu imprez organizowanych w powiecie
kozienickim. Tradycyjnie odbywają się one
pod koniec wakacji, co roku w innej gminie
powiatu. Dotychczas dożynki organizowane były kolejno w gminach: Głowaczów,
Sieciechów, Grabów nad Pilicą, Gniewoszów, Magnuszew i Kozienice. W tym roku
gospodarzem święta plonów będzie Garbatka-Letnisko. Dożynki odbędą się w niedzielę 23 sierpnia.
Tradycją jest, iż każdego roku tuż
przed dożynkami spośród rolników gminy, w której uroczystość ma się odbyć
wybierani są starostowie dożynkowi.
W tym roku ta zaszczytna rola przypadła
w udziale Elżbiecie Anglisz i Zbigniewowi Wdowiakowi.
Tegoroczny starosta dożynek Zbigniew Wdowiak urodził się w GarbatceLetnisko w 1958 roku. Od wielu lat mieszka jednak w Brzustowie z żoną i dwójką
dzieci – dwudziestoletnią córką, studentką
i osiemnastoletnim synem, który obecnie
uczy się w szkole średniej. Pan Zbigniew
jest sołtysem wsi Brzustów oraz przedstawicielem izb rolniczych na teren gminy
Garbatka.
Tegoroczny starosta dożynek nie posiada rolniczego wykształcenia. Z zawodu jest technikiem mechanikiem. Jednak, w momencie gdy zaczął zajmować
się gospodarstwem rolnym dokształcał
się na kilku kursach organizowanych
przez Urząd Gminy i Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pan Zbigniew Wdowiak
gospodarstwo rolne prowadzi od 12 lat.
Przejął je po swoich rodzicach, bo – jak
mówi „Mam tylko brata, który ożenił
się i wyprowadził z domu, ja zostałem
z rodzicami na gospodarce i od tego czasu uprawiam ziemię”. Po rodzicach pan
Zbigniew odziedziczył 7 hektarów ziemi,
„w tej chwili uprawiam 18 ha, część doku-

Tegoroczny starosta dożynek

wiele strat. – „W tym roku pogoda bardzo
się waha, długo padało, żniwa są dużo
później niż w ubiegłych latach, również
plony nie będą tak duże. Poza tym w tym
roku zboże jest bardzo tanie. Jeszcze dwa
lata temu ceny były wysokie” mówi pan
Zbigniew.
Tegoroczny starosta dożynkowy planuje w najbliższym czasie powiększyć swoje
gospodarstwo i wprowadzić nowy kierunek
produkcji. – „Cały czas planuję powiększać
gospodarstwo. Chciałbym dokupić ziemi
lub wydzierżawić, bo na takim małym areale nie da się jeszcze wyżyć. Myślę przyszłościowo. Noszę się także z zamiarem założenia
hodowli, głównie hodowli trzody chlewnej.
W tej chwili jest prowadzony program
ochrony zwierząt, którym grozi wyginięcie.
Jest dwa gatunki świń objętych tą ochroną.
Ja mam zamiar założyć hodowlę macior,
tylko z gatunku złotnickiej białej”.
Tegoroczna starościna dożynek Elżbieta Anglisz jest rodowitą mieszkanką
Garbatki-Letnisko. Tu założyła rodzinę
i mieszka od wielu lat. Pani Elżbieta
przyszła na świat w 1957 roku. Ma męża,

piłem, a część dzierżawię”. Pan Zbigniew
uprawia różnego rodzaju zboża, które
sprzedaje do młynów i hodowcom trzody.
W swoim gospodarstwie ma w tym roku
3 hektary pszenicy, tyle samo owsa, cztery hektary pszenżyta i 5,5 hektara gryki.
Pozostałe to nieużytki. – „U nas są ziemie lekkie. Jak na te ziemie to
V-VI klasa, czasem zdarza się
IV. Nie mogę jednak narzekać. Mam dosyć dobre plony.
Potrafię zebrać gdzieś 3,5 do
4 ton żyta z hektara”. Zbigniew Wdowiak posiada podstawowe sprzęty wykorzystywane przy uprawie zbóż,
m.in. dwa ciągniki i siewnik.
Z uśmiechem mówi „jeszcze
nie dorobiłem się kombajnu,
ale to już jest kwestia czasu”.
W związku z tym, iż praca
w gospodarstwie rolnym wy- Starościna dożynek Elżbieta Anglisz wraz z mężem
maga dużo wysiłku i czasu,
często w wykonywaniu codziennych trójkę dzieci – dwóch dorosłych synów
obowiązków panu Zbigniewowi pomaga i córkę, dochowała się też trojga wnunajbliższa rodzina, szczegól- cząt. O tym, że pani Elżbieta ma być
nie syn, który jak ma nadzie- starościną na tegorocznych dożynję ojciec w przyszłości przej- kach poinformował ją starosta dożynkowy. Przyznała, że niezbyt chętnie
mie po nim gospodarstwo.
Zbigniew Wdowiak ko- się zgodziła, ponieważ jej zdaniem
rzysta z różnych dopłat w gminie Garbatka-Letnisko jest wiedla rolników. Przyzna- lu innych gospodarzy, którzy posiadaje jednak, że prowadze- ją dużo większe gospodarstwa rolne
nie gospodarstwa rolnego i którzy to powinni pełnić tę rolę.
Pani Elżbieta jest właścicielką 15i uprawa zbóż w ubiegłych
latach było bardziej opłacal- hektarowego gospodarstwa, w którym
ne niż obecnie. Duży wpływ uprawia wszelakiego rodzaju zbona ten stan mają nie tylko ża – „mamy około 3 ha żyta, 1,20 ha
spadające wciąż ceny zbóż pszenżyta, oprócz tego też 5 mórg łąk.
na polskim rynku, ale także
Dokończenie na str. 3
Starosta dożynek Zbigniew Wdowiak wraz z żoną
i pogoda, która powoduje
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STAROSTOWIE
DOŻYNKOWI
Zboże przeznaczam na własne potrzeby,
służy głównie jako pasza dla zwierząt.
W swoim gospodarstwie mam na chwilę
obecną 2 krowy, 3 maciory i 2 warchla-

W dniu 31 lipca br. starosta Janusz Stąpór i wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki podpisali jako pierwsi na Mazowszu umowy o dofinansowanie dwóch dużych
projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które będą realizowane
w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. Całkowita wartość
projektów to 3 722 414,84 zł.

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew – Moniochy na odcinku Łękawica – Studzianki Pancerne o dł. 2900 mb.” przewiduje przebudowę jezdni drogi do szerokości 5,0 m, przebudowę dwóch skrzyżowań oraz przebudowę kanalizacji teletechnicznej. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane 2900 mb drogi,
dwa skrzyżowania, 31 zjazdów do posesji i pól uprawnych oraz odtworzone zostaną
rowy obustronnie na dł. 2,900 km i wybudowany 1 przepust pod koroną drogi.

Tegoroczna starościna dożynek
ki. Maciory będą się we wrześniu prosić,
później prosięta sprzedam na targu”.
W swoim gospodarstwie pani Elżbieta posiada kombajn, glebogryzarkę,
ciągnik, pług i kultywator. Chciałaby
powiększyć swoje gospodarstwo i wybudować nową, dużą chlewnię, jednak
jak mówi – „nie mam do tego warunków.
Mamy wąskie podwórko, tylko 26 metrów
szerokości, kombajnem jeździmy na milimetr. Jest ciasno. Może gdybym dokupiła
trochę ziemi to udałoby się te marzenia
zrealizować, ale nie mam jak”.
Pani Elżbieta prowadzi gospodarstwo rolne wspólnie z mężem już od
32 lat. Ziemię przejęła po swoich rodzicach
i teściach. Bardzo lubi pracę na wsi,
choć często powtarza, że chciałaby
już odpocząć i wyjechać gdzieś daleko, pozwiedzać świat. Dodaje przy tym
z uśmiechem, że pracy wcale jej nie
ubywa, bowiem jej obowiązki nie ograniczają się tylko do pracy w polu. Jak
sama mówi jest jednocześnie rolnikiem,
księgową, praczką, szwaczką i kucharką. – „Już chciałabym się uwolnić od tej
pracy, zdać to wszystko dzieciom i wreszcie odpocząć. Chciałabym gdzieś wyjechać, bo od tylu lat nigdzie nie byliśmy,
nie było urlopu, cały czas tylko praca.
Razem z mężem postawiliśmy dom, sami.
Tyle lat na gospodarce. Chyba czas odpocząć. Chciałabym pojechać nad morze” dodaje.
Magdalena Domagała
www.kozienicepowiat.pl

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711W Ursynów – Aleksandrówka na
odcinku Ursynów – Stanisławów – III etap o dł. 2346 mb.”, który obejmuje m.in.:
przebudowę nawierzchni drogi, ułożenie krawężników betonowych, wybudowanie
zjazdów gospodarczych wraz z przepustami rurowymi, zmianę pochylenia poprzecznego jezdni względem osi jezdni, budowę zatok autobusowych, poszerzenie peronu
przystankowego i ułożenie sieci odwodnieniowej, przebudowę i przedłużenie sieci
odwodnieniowej oraz odtworzenie i modernizację rowów. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane 2,346 km drogi oraz wybudowane 166 zjazdów gospodarczych. Ponadto zostaną wybudowane 4 zatoki autobusowe, przebudowane 2 przepusty
pod koroną drogi oraz odtworzone rowy na dł. 2,346 km.
„Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
Głównym celem projektów jest poprawa płynności komunikacyjnej powiatu, tym
samym zmierzanie do zrównoważonego rozwoju powiatu kozienickiego, co będzie
przeciwdziałało marginalizacji społecznej i ekonomicznej tego terenu. Cele projektów
są związane z oczekiwaniami i potrzebami adresatów projektów (tj. mieszkańców żyjących w otoczeniu dróg, obecnych i przyszłych przedsiębiorców, turystów i innych
użytkowników dróg), które dzięki realizacji projektów zostaną zaspokojone.

INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM
W latach 2007, 2008 oraz do czerwca – 2009 zmodernizowano i przebudowano
w powiecie kozienickim prawie 30 km dróg i wybudowano 5,5 km chodników.
W bieżącym roku do końca czerwca przy współpracy z samorządami gminnymi
wykonano ponad 6 km dróg. Obecnie trwa realizacja kilku zadań i ogłoszone są kolejne przetargi, do końca roku zostanie wykonane jeszcze ponad 11 km .
Wicestarosta powiatu kozienickiego Józef Grzegorz Małaśnicki dodaje, „tylko
w tym roku zostanie wybudowane ok. 17 km dróg i jest to najlepszy wynik w historii
powiatu kozienickiego”.

„ORLIKI 2012” W POWIECIE KOZIENICKIM
Przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach trwa budowa kompleksu Moje BoiskoOrlik 2012. Powstanie boisko o wymiarach 30,0m x 62,0m do piłki nożnej i boisko
wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m oraz budynek zaplecza socjalnego z szatniami. Koszt wykonania obiektu to 1 255 630 zł, wkład własny starostwa to 589 630 zł,
a po 333 000 zł inwestycję dofinansowują Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Boiska zostaną oddane do użytku
Dokończenie na str. 10
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Wydarzenia

WIZYTA POLSKICH DZIECI Z LITWY W POWIECIE KOZIENICKIM

W dniach od 6 do 9 lipca w Kozienicach gościła 44-osobowa grupa dzieci
i młodzieży w wieku od 7 do 17 polskiego pochodzenia, mieszkająca na Litwie.
Wizyta zorganizowana została na mocy
porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Szaterniki
w Republice Litewskiej. Dzieci spędziły pierwsze trzy dni w Kozienicach, po
czym udały się do powiatu szydłowieckiego, który był współorganizatorem
pobytu grupy w Polsce.
Pierwszego dnia Starosta Kozienicki
Janusz Stąpór wspólnie z wicestarostą Józefem Grzegorzem Małaśnickim, powitał
gości oraz obdarował dzieciaki słodkimi
upominkami. Dni spędzone w powiecie
kozienickim wypełnione były szeregiem
atrakcji. Litewska młodzież zapoznała się
z kulturą, zwyczajami oraz walorami turystycznymi naszego regionu.
Ponieważ aura dopisywała wycieczka zwiedziła park miejski, gdzie oprócz
piękna przyrody mogła podziwiać ciekawe rzeźby powstałe podczas plenerów
rzeźbiarsko-malarskich. Oprowadzający
wycieczkę pracownik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego
opowiedział Litwinom o historii miasta Kozienice i najstarszych zabytkach.
W Muzeum Regionalnym w Kozienicach
młodzież wraz z opiekunami zwiedziła
3 wystawy: „A z tej mąki będzie chleb”,
„Modlitwa i praca w ludowej rzeźbie regionu kozienickiego”, „Grupa artystyczna VENA - prezentacje”.
Po intensywnie spędzanych przedpołudniach uczniowie relaksowali się na
kozienickiej pływalni „Delfin”. Ta forma
wypoczynku niezmiernie przypadła im
do gustu, jak powiedziała jedna z uczennic Loreta Łukasevic: „spędzamy czas naprawdę niesamowicie, po prostu nie oczekiwaliśmy, że będzie tak fajnie, że będzie
basen. Jest bardzo wesoło i miło”.
Atrakcjami, które przyjęli równie entuzjastycznie były gry i zabawy zorganizowane w Ogrodzie Jordanowskim oraz
dyskoteka w internacie Zespołu Szkół
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,
gdzie młodzież była zakwaterowana.

Nasz Powiat * 

Trzeciego dnia pobytu głównym punktem
programu było zwiedzanie kozienickiej stadniny koni, podczas którego uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem stadniny oraz
jej uroczymi mieszkańcami. Konie, bo o nich
mowa, przywykłe do tego, iż są podziwiane –
z niezwykłą gracją spacerowały po wybiegach. Najmłodsze dzieci mogły pogalopować na kucykach, co wzbudziło ogólną radość i podekscytowanie.

wiskiej szkoły podstawowej dodała
„… Będziemy Was wspominać całym sercem
i z ogromną przyjemnością, tego nie da
się wykreślić i po dwóch i po trzech i po
pięciu i dziesięciu latach’ na pewno zamieszkaliście w naszej pamięci…”
Na zakończenie goście zostali obdarowani prezentami ufundowanymi przez
Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta
Kozienice. Zgodnie z tradycją pobyt zakończył się pozowaniem do wspólnej,
pamiątkowej fotografii. W taki oto sposób
dobiegł końca pierwszy etap niezwykłej,
polsko-litewskiej przygody.
Sabina Semeniuk

DNI SIECIECHOWA

Młodzież podziwiała również uroki
Puszczy Kozienickiej, o której walorach
i ciekawostkach w sposób niezwykle interesujący opowiadała Lidia Zaczyńska
z Nadleśnictwa Kozienice. Goście spacerowali wytyczonymi szlakami, które przywiodły ich do „Królewskiego Źródła”. Tam
wszyscy niezwłocznie skosztowali źródlanej
wody, która jak głosi legenda – nosi miano
„wody miłości”. Wycieczka do Puszczy zakończyła się grillem i zabawą przy ognisku.

Niestety wszystko, co dobre szybko
się kończy i 9 lipca nadeszła chwila pożegnania. Starosta Powiatu Kozienickiego wyraził nadzieję na kolejne spotkanie,
a wychowawczynie z Litwy gorąco podziękowały za gościnę i zapewniły, że
wrażenia z pobytu w Powiecie Kozienickim na zawsze pozostaną w ich sercach.
Jak powiedziała Christina Masalska
– dyrektor szkoły podstawowej w Wielucianach: „Jesteśmy bardzo zadowoleni
z pobytu u Was i chcemy powiedzie takie
słowa: kotek idzie do kotka, zajączek do
zajączka, człowiek do człowieka, kolega
do kolegi, a przyjaciel do przyjaciela i my
tu naprawdę byliśmy u przyjaciół…”.
Janina Sołtanovicz – dyrektor Ki-

„Dni Sieciechowa” są jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w gminie
Sieciechów. Co roku atrakcje przygotowane przez władze samorządowe Gminy
Sieciechów gromadzą tłumy mieszkańców oraz przybyłych gości.
W roku bieżącym festyn odbył się
w dniach 04-05 lipca. W pierwszym
dniu oddano do użytku budynek socjalny
przy boisku piłkarskim w Sieciechowie.
Wydarzeniu towarzyszył mecz piłkarski
samorządowców i sportowców gminy.
W niedzielę uroczystości odbywały się
na placu szkolnym przy ZPO Sieciechów.
Swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie ze szkół w Sieciechowie i Starych
Słowikach, wychowankowie Domu Kultury w Dęblinie, a także Świetlicy Wiejskiej w Zajezierzu. Dużym zainteresowaniem cieszył się także koncert Zespołu
Seniora RELAKS z Kozienic oraz pokaz
grupy motocyklowej. Z entuzjazmem
przyjęto koncert zespołu cygańskiego
„Gipsy Girls”, prawdziwym hitem okazał
się występ kabaretu „Paranienormalni”.

Festyn zakończył się zabawą taneczną.
Zorganizowanie imprezy pn. „Dni Sieciechowa” było możliwe dzięki pomocy
finansowej Urzędu Marszałkowskiego
w Warszawie oraz Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Elżbieta Kalbarczyk
www.kozienicepowiat.pl
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XXVII EDYCJA FESTYNU „DNI GARBATKI”
W dniach 18 i 19 lipca na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku „Polanka” odbyła
się XXVII edycja festynu „Dni Garbatki”.
Tegoroczny festyn odbył się pod patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Partnerami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Kozienicach i PZU Życie S.A. Oddział w Warszawie. Festyn „Dni Garbatki”
to już tradycja, bowiem święto to na stałe
wpisało się do kalendarza Gminy. Impreza
tradycyjnie odbywa się w okresie wakacji
letnich, aby mogli w niej uczestniczyć nie
tylko mieszkańcy Gminy, ale również wczasowicze. To właśnie wakacyjne miesiące
przyciągają do Garbatki wielu ludzi, a festyn
ma sprzyjać promocji gminy i powiatu.
Impreza była udana, przybyli wszyscy
artyści, nie zawiodła nas również publiczność, mimo że w drugim dniu przelotnie
padał deszcz.
Gwiazdą pierwszego dnia festynu był
zespół z Zamościa „Babska Biesiada”,
który bawił publiczność przez trzy godziny. Panie wystąpiły na scenie w strojach
szlacheckich prezentując pieśni staropolskie, w strojach góralskich śpiewały
piosenki z Podhala, a w strojach armii
radzieckiej prezentowały utwory rosyjskie z repertuaru chóru Aleksandrowa,
a na koniec zaprezentowały hity światowe.

Tego dnia na scenie swoje umiejętności wokalne prezentowali: dzieci
z Gminnej Świetlicy,
Aleksandra Jakubowska, Weronika Seremak,
Agnieszka Witek, Kuba
Niedzielski oraz zespół
GALACTICO z Garbatki prezentujący parodię
utworów disco-polo. Na
zakończenie odbyła się
zabawa taneczna przy
muzyce mechanicznej.
Drugi dzień festynu
rozpoczął się na boisku
sportowym od pokazu musztry kawaleryjskiej 22 Pułku Ułanów Podkarpackich. Następnie na scenie w bloku
imprez artystycznych wystąpili: Chór
Seniora „Wrzos” z Garbatki-Letnisko,
para tańca towarzyskiego Aleksandra
Jakubowska z Garbatki i Karol Gola ze
Stanisławic, dziecięcy zespół ludowy
„Laskowianie” z Lasek koło Pionek,
kabaret „Pod Wyrwigroszem”, zespół
tańca nowoczesnego „Idol” z Radomia. Wokalnie zaprezentowali się Kuba
Niedzielski z Garbatki, który śpiewał
utwory z repertuaru Marka Grechuty

i Agnieszka Witek z Pionek. Na zakończenie programu artystycznego wystąpił zespół grecki „Mythos”, który bawił
publiczność największymi greckimi
i światowymi przebojami. Dwudniowy
festyn zakończyła zabawa taneczna przy
zespole muzycznym „Magnum”. Chętnych do tańca nie brakowało. Zabawa
trwała do późnych godzin nocnych
Imprezie
towarzyszyła
Galeria,
w której znalazły się prace miejscowych
twórców oraz loteria fantowa i wesołe
miasteczko.
Regina Kobylska

IV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2009”
IV Ogólnopolski Przegląd Piosenki
Biesiadnej „Kozienice 2009” odbył się
26 lipca w Domu Kultury w Kozienicach. Organizatorem przeglądu był Klub
Seniora „Relaks” działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach
pod kierunkiem Mirosławy Wójcickiej.
Seniorzy Relaksu realizowali zadanie
pożytku publicznego Gminy Kozienice:
„Organizacja plenerów, biesiad, festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych mających
szczególne znaczenie dla kultury Ziemi

Klub Seniora „Relaks” na scenie
www.kozienicepowiat.pl

Kozienickiej”. Patronat honorowy pełnili: Burmistrz Gminy
Kozienice – Tomasz Śmietanka oraz Starosta Powiatu Kozienickiego - Janusz Stąpór.
Współorganizatorzy: Gmina
Kozienice, Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz KCKRiS w Kozienicach. Przegląd
otworzyli: Lucyna Domańska
– Stankiewicz w imieniu Starosty oraz Stanisław Siderski
w imieniu Burmistrza. Koncert,
który Seniorzy z Sokołowa Podlaskiego
seniorzy z Warszawy, Kraśnika, Sokotrwał
ponad
4 godziny poprowadziła łowa Podlaskiego, Makowa Mazowieckiego i wielu innych miejscowości.
Magdalena Domagała.
Wszyscy goście po występie zostali
W koncercie zaśpiewało 265 seniorów. zaproszeni na poczęstunek do restauraWykonawcy zostali na- cji „Brawo” w Kozienicach, który zagrodzeni
statuetkami kończył się wspólną zabawą taneczną.
Klub Seniora „Relaks” serdecznie
przeglądu oraz drobnymi
upominkami. dziękuje wszystkim sponsorom, którzy
W programie można było przyczynili się do przyjęcia tak dużej
usłyszeć: chóry, zespoły liczby seniorów w Kozienicach. Nasi
wokalne, duet oraz soli- goście zadowoleni powrócili do swoich
stów. Do Kozienic przy- miejscowości.
Mirosława Wójcicka
jechali między innymi
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Historia

BITWA POD STUDZIANKAMI (9-16 SIERPNIA 1944 R.)
Historia osadnictwa na terenie wsi Studzianki sięga XIV w., zaś pierwsze wzmianki
pisane pochodzą z 1470 r., konkretnie z dzieła
Jana Długosza „Liber Beneficiorum” gdzie
znajdziemy wzmiankę: „Studzonky, willa sub
parochia eclesiae de Lyaszenice sita…”, czyli
„Studzianki wieś położona w parafii Leżenice”. Pod koniec XVI w. wieś miała około 90
hektarów i karczmę. Przez wieki był to teren
spokojny, dochodziło jednak w okolicach
do potyczek. Podczas potopu szwedzkiego
w 1656 podjazdy Stefana Czarnieckiego nękały wojska margrabiego Fryderyka Badeńskiego, a pod karczmą w Studziankach Czarniecki wziął do niewoli 30 rajtarów wroga.
W czasie Powstania Styczniowego na północny zachód od Studzianek bronił się 300
osobowy oddział pułkownika Kononowicza,
który został otoczony przez dziesięć kompanii
i cztery szwadrony jazdy carskiej. Jednak to
za sprawą wydarzeń z końca II wojny światowej wieś Studzianki przeszła do historii.
Przyczółek warecko-magnuszewski
22 czerwca 1944 r. rozpoczęła się

wielka, sowiecka ofensywa białoruska
(Operacja Bagration), podczas której
wypierano niemieckie siły z terenów zajętych przez III Rzeszę. Błyskawiczny,
zmasowany atak Armii Czerwonej pozwolił Związkowi Radzieckiemu odzyskać praktycznie wszystkie tereny utracone od czerwca 1941 roku, dotrzeć do
niemieckich Prus Wschodnich i osiągnąć
przedmieścia Warszawy po uzyskaniu
kontroli Polski na wschód od Wisły.
W sierpniu 1944 r. wioska Studzianki stała się kluczową pozycją w bitwie
o utrzymanie przyczółka warecko-magnuszewskiego. 1 sierpnia 1944 r. wojska
I Frontu Ukraińskiego Armii Radzieckiej
sforsowały Wisłę od Mniszewa do Ryczywołu. Już 3 sierpnia żołnierze 4 Korpusu
Gwardii (101 pułk 35 Dywizji Gwardii)
zdobyli Studzianki i podeszli pod Głowaczów. Celem wzmocnienia obrony
uchwyconego przyczółka przed kontratakami niemieckimi, z rejonu Dęblin-Puławy wycofano jednostki 1 Armii WP.

Bitwa pod Studziankami. Położenie w dniach 9-10
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6 sierpnia rozpoczął się marsz polskich jednostek: 1 Brygady Pancernej
im. Bohaterów Westerplatte, 3 Dywizji
Piechoty im. Romualda Traugutta, a następnie 2 Dywizji Piechoty im. Henryka
Dąbrowskiego w kierunku przyczółka.
9 sierpnia oddziały polskiej 2 i 3 DP zajęły pozycje w północnej części przyczółka,
natomiast 1 Brygada Pancerna (dowódca
płk Jan Mierzycan) została podporządkowana dowództwu sowieckiego 4 Korpusu
Armii Gwardii i skierowana do obrony
odcinka południowego, gdzie prowadziły
natarcie trzy niemieckie dywizje: 19 Dolnosaksońska Dywizja Pancerna, 1 Dywizja Pancerno-Spadochronowa „Hermann
Göring” oraz 45 Dywizja Grenadierów.
Walki 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
Wchodząc do walki 1 Brygada Pancerna
im. Bohaterów Westerplatte liczyła w swych
szeregach 2215 żołnierzy, miała 71 czołgów
T-34 oraz 15 lekkich T-70 i 6 samochodów
pancernych, 4 działa 45 mm, 8 moździerzy
82 mm, 49 rusznic ppanc., 42 ręczne karabiny maszynowe, 15 ciężkich karabinów maszynowych oraz 215 samochodów. Pierwsza
przeprawiła się na promach (przeprawa rozpoczęła się 9 sierpnia o godz. 14.00) 1 kompania 1 pułku czołgów (dziesięć czołgów).
1BP miała w ciągu 32 godzin przeprawić
przez Wisłę pod ostrzałem dwa pułki czołgów i batalion piechoty zmotoryzowanej.
Zadanie było trudne, gdyż brygada otrzymała do przeprawy tylko 1 stutonowy prom.
1 pułk czołgów, żeby przewieść 42 czołgi,
musiał wykonać 21 rejsów, każdy trwający do godziny. 9 sierpnia przeprawiono
zaledwie 18 czołgów i musiano przerwać
przeprawę dalszych, ponieważ hitlerowskie
lotnictwo zaciekle bombardowało. Na przeprawy na Wiśle niemieckie dowództwo skierowało całe lotnictwo 6 floty powietrznej.
O godzinie 21 polskie czołgi zajęły stanowiska ogniowe na odcinku 142 pułku piechoty
gwardii na południowy zachód od wsi Wygoda. Zanim załogi zdołały zorientować się
w terenie, zostały zaatakowane przez niemiecki batalion piechoty wsparty niemieckimi czołgami. W ciągu pierwszych 24 godzin
walk na 38 czołgów 1 brygady przeprawionych na przyczółek 10 sierpnia zdolnych do
walki było tylko 29, rozrzuconych na froncie
długości 10 kilometrów W następnym dniu
zostały przeprawione dalsze pododdziały,
które również od razu weszły do walki. Najdramatyczniejszą walkę stoczyła 10 sierpnia
3 kompania 1 pułku czołgów. Zanim zdołała
ona rozwinąć się do natarcia, została ostrzelana w rejonie Górnej Łękawicy przez artyDokończenie na str. 7
www.kozienicepowiat.pl
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BITWA POD STUDZIANKAMI (9-16 SIERPNIA 1944 R.)
lerię i czołgi wroga z zasadzki leśnej. Kompania natarła na pozycje wroga. W starciu
obie strony poniosły duże straty: Niemcy
– pięć czołgów, a Polacy – sześć. Poległo
18 czołgistów w tym: dowódca kompanii por. R. Tarajmowicz, dowódca plutonu
- ppor. Z. Gajewski oraz dwóch dowódców czołgów - chor. E. Dackiewicz i chor.
B. Gusławski. Brygada nieustannie w ciągu
siedmiu dni toczyła zacięte walki z piechotą
i czołgami niemieckimi ze ściągniętej spod
Wołomina Dywizji Pancerno-Spadochronowej „Hermann Göring”. 9 sierpnia pierwsze
polskie czołgi przeprawiły się na przyczółek, a 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 po ataku 1 kompanii czołgów
podporucznika Świetany. Dzięki temu został
zmniejszony wyłom w pozycjach polsko-radzieckich, który został ostatecznie zamknięty
14 sierpnia dzięki koncentrycznemu uderzeniu wzdłuż tzw. Grobli. 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. 17 sierpnia rano 1 Brygada Pancerna
przekazała swoje odcinki oddziałom radzieckiego 4 Korpusu Piechoty Gwardii i wróciła
na prawy brzeg Wisły do dyspozycji dowódcy 1 Armii WP, gen. dyw. Zygmunta Berlinga. Straciła ona w walkach pod Studziankami:
253 zabitych i rannych oraz 26 zniszczonych
czołgów, z czego 18 bezpowrotnie. Walki
1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte z doborowymi jednostkami
pancernymi wroga odegrały ważną rolę
w utrzymaniu przyczółka magnuszewskiego,
z którego w styczniu 1945 roku ruszyło uderzenie 61 armii i 2 armii pancernej gwardi
w ramach operacji warszawskiej. Przyczyniła się do zlokalizowania, a następnie zlikwidowania włamania niemieckiego na przyczółku. Zadała dywizji pancernej „Hermann
Goering” duże straty w ludziach i sprzęcie
bojowym (m.in. 18 czołgów Pz IV,11 niszczycieli czołgów PzJg IV, 9 transporterów
opancerzonych, 21 dział i moździerzy i 3397
zabitych, rannych i zaginionych). Brygada
walczyła w trudnym terenie bagnisto-lesistym, częściowo metodą zasadzek i ruchomych punktów ogniowych. Czołgi działały
w rozproszeniu wchodząc do walki wprost
z przeprawy zdarzało się, że bez rozpoznania (min. było to przyczyną ciężkich strat,
6 spalonych czołgów w 3 kompanii 1 pułku).
Ogólnie jednak brygada uzyskała wysoką

www.kozienicepowiat.pl

ocenę za walki na przyczółku.
Bitwa pod Studziankami była
największą bitwą pancerną
stoczoną przez polskie jednostki na froncie wschodnim.
Po wojnie wieś odbudowano. Ze składek żołnierskich
powstała szkoła nosząca imię
Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Znajduje się
w niej Izba Pamięci Narodowej
poświęcona bitwie. W 1964 r.
(w XX rocznicę bitwy) odsłonięto na skraju wsi pomnik-mauzoleum, pole bitwy
obejrzeć można z wysokiej, Załoga czołgu 217 styczeń 1945 r.
metalowej wieży widokowej.
w armatę 85 mm. Odznaczał się następuW ścianę nowo wybudowanego kościo- jącymi danymi technicznymi: silnik wyła (parafia polskokatolicka) wmurowano sokoprężny, 4-suwowy, 12-cylindrowy
tablicę z cytatem z XII pieśni Jana Kocha- widlasty W-2 o mocy 450 KM, pojemnowskiego: „A jeśli komu droga otwar- ność silnika 38,88 l, zużycie paliwa - po
ta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie”. Od drodze: 150 – 180 l, w terenie 250 -280
12 sierpnia 1969 r. wieś nosi nazwę Studzian- l, transmisja mechaniczna, długość maks.
ki Pancerne. W maju 1978 r. odznaczona 5,95 m, szerokość 3 m, wysokość 2,41
została Orderem Krzyża Grunwaldu II klasy. m, prześwit 0,40 m, masa bojowa 30,5 t,
Studzianki posiadają własny herb, zaprojekto- pojemność zbiornika paliwa zasadnicze
wany przez Szymona Kobylińskiego - przed- 460-480 l, dodatkowe 134 l, typ pancestawia on czołg z husarskimi skrzydłami.
rza spawany z płyt walcowanych, gruPomnik-mauzoleum w Studzian- bość pancerza 20-45 mm, z ekranami do
kach Pancernych
70 mm. Charakteryzował się następująW 1964 r., w XX rocznicę bitwy odsło- cymi osiągami: prędkości maksymalna na
nięto pomnik-mauzoleum upamiętniający drodze 54 km/h, w terenie 40 km/h, zdolzażarte walki o Studzianki. Projekt pomni- ność pokonywania przeszkód: brody bez
ka wykonano według projektu arch. Nar- przygotowania 1,30 m, rowy 2,50 m, ściacyza Szwejdzińskiego, przy współpracy ny pionowe 0,73 m, stoki o nachyleniu do
Włodzimierza Skolimowskiego. Na postu- 30%, zasięg na szosie 300 km. Łącznie
mencie umieszczono tablice upamiętniają- w latach 1940 – 45 wyprodukowano
ce jednostki polskie i radzieckie walczące 58.681 czołgów T -34 różnych wersji.
o przyczółek warecko-magnuszewski. Czołg, który widnieje na cokole oznaczoNa terenie pomnika znajdują się również ny jest numerem 217.
tablice z nazwiskami żołnierzy polskich Numer taktyczny od czerwca 1944 roku
i radzieckich, którzy zginęli w walce oznaczał:
o Studzianki. Większość Polaków pole- 1 cyfra - numer pułku
głych w walkach o przyczółek zostało po- 2 cyfra - numer kompanii
chowanych na cmentarzu w Magnuszewie, 3 cyfra - kolejny czołg kompanii w/g pluzaś prochy poległych czerwonoarmistów tonów, przy czym cyfry 1, 4, 7 oznaczały
znajdują się na cmentarzu w Garwolinie.
czołgi dowódców plutonów.
Głównym elementem jest usytuowany Zatem podczas bojów o Studzianki,
na cokole czołg T-34/76 m.43 nr 217, któ- czołg 217 był wozem dowódcy 3 plutonu
rym podczas walk dowodził podporucz- 1 kompanii 2 pułku 1 Brygady Pancernej
nik Mateusz Lach. Był to pierwszy pol- im. „Bohaterów Westerplatte”.
ski czołg, który wjechał do Studzianek.
W 65. Rocznicę Bitwy pod StuT-34/76 m.43 – czołg średni, konstrukcji dziankami niezbędnych prac renowaradzieckiej, z okresu II wojny świato- cyjnych przy pomniku, dzięki wsparciu
wej, uważany jest za jeden z najlepszych finansowemu Starostwa Powiatowego
czołgów swojej ery. Podstawowa wersja, w Kozienicach oraz Urzędu Gminy
uzbrojona w armatę F-34 kalibru 76 mm, w Głowaczowie dokonało Kozienickie
nosiła oznaczenie T-34, lecz czasami jest Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histookreślana jako T-34/76 dla odróżnienia rycznych.
od późniejszej wersji T-34/85, uzbrojonej
Krzysztof Zając
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VII KOZIENICKIE DNI OGÓRKA POWIŚLE 2009
„Ogórek, ogórek, ogórek zielony ma
garniturek i czapkę i sandały, zielony, zielony jest cały…”
Jest krewnym dyni, cukinii, kabaczka,
melona i arbuza, pewnie dlatego ma w sobie aż 96 % wody. Urodził się gdzieś pod
Himalajami, znany i zjadany od pięciu
tysięcy lat, a jego wartości orzeźwiające
doceniał sam Juliusz Cezar. Przez Bizancjum i Rosję dotarł na sarmackie stoły
500 lat temu. Już za Zygmunta Starego
leczono nim „zarazę morową”. Od dawna wiadomo, że świeże ogórki poprawiają
cerę, odchudzają. To właśnie z uprawy
ogórków słyną Piotrkowice i Powiśle, nazywane „Zagłębiem ogórkowym”. Tradycja uprawy i kiszenia ogórka przetrwała
tu do dzisiaj i przekazywana jest z ojca
na syna. Od 2002 roku w Piotrkowicach

organizowana jest impreza pod nazwą
Kozienickie Dni Ogórka. Tegoroczna VII
edycja odbyła się 12 lipca. Celem imprezy
jest promowanie produktów regionalnych
ze szczególnym uwzględnieniem ogórków. Pogoda dopisała, więc mieszkańcy
Powiśla i okolic tłumnie przybyli do Piotrkowic. Głównym organizatorem festynu
był Społeczny Komitet Kozienickich Dni
Ogórka, Powiat Kozienicki oraz Gmina
Kozienice. O godzinie 11 została odprawiona msza św. w intencji producentów
ogórków, a po niej nastąpiła oficjalna inauguracja imprezy.
Organizatorzy zadbali, aby nikt nie
wrócił do domu znudzony lub głodny.
Przygotowano liczne stoiska oferujące przeróżne przysmaki: ogórki kiszone
i małosolne, kiełbaski z grilla, watę cukrową, czy też smalec ze
skwarkami. Ze sceny dochodziły odgłosy muzyki
ludowej, a w powietrzu
unosił się zapach zupy
ogórkowej, grillowanego mięsa. Konkursy na
najlepszego kisiarza, rzut
ogórkiem do beczki – to
tylko niektóre atrakcje
VII Kozienickich Dni
Ogórka.
Zatroszczono
się
o dodatkowe atrakcje
zarówno dla dorosłych
jak i dla dzieci. Dla tych
Oficjalne otwarcie VII Kozienickich Dni Ogórka
ostatnich
przygotowaPowiśle 2009
no wesołe miasteczko,

a pracownice z Ogródka Jordanowskiego
przeprowadziły liczne konkursy i zabawy,
którym towarzyszył śmiech i ogólna radość. We wszystkich konkursach można
było wygrać bardzo atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
Dobry nastrój i wspaniała atmosfera to
także zasługa artystów, którzy tego dnia
wystąpili na scenie w Piotrkowicach. Jako
pierwszy swój kunszt wokalny zaprezentował zespół dziecięcy „Laskowianie”,
działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Laskach koło Pionek. Dzieci
przeniosły publiczność w świat ludowych
pieśni i przyśpiewek. W tym klimacie zaprezentowały się także solistki z zespołu
„Półborzanki” z Augustowa.
Festyn ogórkowy nie mógłby się odbyć bez udziału lokalnych artystów, którzy jak dotąd nigdy nie zawiedli i bardzo
aktywnie uczestniczyli we wszystkich
imprezach organizowanych na terenie
powiatu kozienickiego. Tradycyjnie na
scenie wystąpili dobrze znani seniorzy
z Klubów Seniora „Relaks” i „Złota Jesień”. Dostarczyli oni słuchaczom wielu
niezapomnianych wrażeń muzycznych
i wprawili w nastrój relaksu i zabawy.
Gwiazdą wieczoru był zespół „Skaner”,
polska grupa muzyczna nurtu disco polo. Wokalista grupy – Robert Sasinowski sprawił, że
publiczność ochoczo ruszyła do tańca.
VII Kozienickie Dni Ogórka zakończył występ lokalnej grupy „Convers”,
przy muzyce której bawiono się do późnych godzin wieczornych.
Sabina Semeniuk

SESJE RADY POWIATU KOZIENICKIEGO
8 lipca odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Kozienickiego.
Radni zapoznali się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy
o sytuacji na rynku pracy w powiecie kozienickim i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Podjęte zostały uchwały w sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,
– wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Kozienickiego umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Budowa wielofunkcyjnego otwartego boiska sportowego ze sztucznej trawy
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie”,
– zmiany uchwały Nr II/13/2006 Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia nazw i liczby
stałych komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
– zmiany uchwały Nr X/87/2007 Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 18 lipca 2007r.w sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
– zmiany uchwały Nr II/16/2006 Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Kozienickiego.
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W dniu 31 lipca odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu
Kozienickiego.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Zmiany
dotyczące dróg powiatowych oraz ZSP w Garbatce-Letnisku,
po podjęciu uchwały przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dn. 27 . lipca 2009 r., w ramach:
• Komponent A – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju
Powiatowej Infrastruktury Drogowej”
• Komponent B – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych – Powiatu”
– zmiany Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego
Nr XXVII/211/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie
zatwierdzenia kontynuacji realizacji w 2009 roku projektu
systemowego PN. „Upowszechnienie integracji społecznej
w Powiecie Kozienickim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (nr umowy ramowej:
UDA_POKL.07.01.02-14-020/08-00).
Danuta Delekta
www.kozienicepowiat.pl
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ŚWIĘTO POLICJI
24 lipca policjanci z Komendy Powiatowej Policji z Kozienic obchodzili swoje
święto. Podobnie jak w ubiegłych latach na
uroczystość święta policji zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek i instytucji
na co dzień współpracujących z kozienicką
komendą. W tym gronie znaleźli się wicestarosta, burmistrz i wójtowie gmin powiatu kozienickiego, komendanci PSP i WKU,
jak również prezes Sądu Rejonowego
oraz księża i przedstawiciel Mazowieckiej
Komendy Wojewódzkiej Policji.

W tym roku okazja do świętowania była
szczególna, bowiem policja obchodziła okrą-

gły jubileusz 90-lecia swojego funkcjonowania. Jak przypomniał na wstępie uroczystości
komendant insp. St. Kondeja „policja została
powołana do życia ustawą Sejmu II RP24 lipca
1919 roku. Wedle podjętej ustawy policja
była organizacją, której główne zadanie
stanowiła ochrona bezpieczeństwa, spokoju
i porządku publicznego”.
Zabierając głos komendant podziękował
swoim pracownikom za sumiennie wykonywane obowiązki, a zwracając się do nich
powiedział, że „mieszkańcy powiatu oczekują
od was mądrych i odważnych decyzji, osobistej prawości i codziennego zaangażowania
w służbę, tak, aby mogli odczuć to, że wokół
nich jest bezpiecznie. Dlatego życzę Wam,
abyście potrafili każdego dnia odkrywać
Wasze powołanie do służby, Waszą misję
bronienia ludzi przed zagrożeniami, różnymi
patologiami, a przede wszystkim przed przestępczością”.
Do życzeń przyłączył się także kapelan policji ks. Sylwester Bentkowski, który
wszystkim policjantom życzył „spokojnej
służby” oraz tego, „aby ta praca była doceniana przez społeczeństwo i wartościowa-

Społeczny Komitet Obchodów 70 – tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Stanisławice – Augustów, uprzejmie prosi o pomoc finansową na budowę
pomnika -obelisku upamiętniającego „Pamięć Bohaterów Polskiego Września
1939”, w 70 – tą rocznice bitwy 31 pp Strzelców Kaniowskich X Dywizji Piechoty Armii Łódź w Puszczy Kozienickiej. Sponsorzy budowy obelisku będą
uhonorowani okolicznościową tabliczką na cokole pomnika. Pomnik budowany
jest na polanie leśnej przy szosie Kozienice – Radom pod Augustowem - wjazd
na drogę do leśniczówki Królewskie Źródła.
Odsłonięcie pomnika nastąpi w dniu 20.09.2009 r.
W programie:
Godz. 11.00
– Msza Polowa ku czci poległych żołnierzy września 1939r.
– Odsłonięcie i poświęcenie pomnika - obelisku.
– Składanie okolicznościowych wieńców.
– Okolicznościowe przemówienia.
– Apel Poległych.
Godz. 13 00
Boisko sportowe w Stanisławicach.
– Okolicznościowe występy artystyczne.
– Rekonstrukcja historyczna walk jakie stoczył 31 p.S.K.
– Okolicznościowe wystawy i konkursy.
Osoba prawną do reprezentowania Społecznego Komitetu Obchodów jest:
Ochotnicza Straż Pożarna
w Stanisławicach
Stanisławice 51
26-900 Kozienice
Wpłaty na konto bankowe OSP Stanisławice z dopiskiem „Wpłata na pomnik
1939” nr konta bankowego: 78 1020 4317 0000 5102 0112 3249
Tel. 48 614 3831, 600055983,
witek.adam@wp.pl
Przewodniczący
Społecznego Komitetu Obchodów
Witold Adamski
www.kozienicepowiat.pl

na przez wszystkich tych, którym służycie”.
Przy okazji święta kapelan poświęcił też dwa
nowe samochody policyjne.
Tradycyjnie w dniu święta policji funkcjonariusze otrzymali nominacje na wyższe stopnie służbowe. W tym roku awanse
otrzymało 33 policjantów. Rozkazy personalne podpisał Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Ryszard
Szkotnicki, a nominacje wręczali komendant kozienickiej jednostki oraz naczelnik
Wydziału Kryminalnego Mazowieckiej
Komendy Wojewódzkiej i wicestarosta
powiatu. Ponadto jeden z policjantów
odebrał przyznaną przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetynę brązową odznakę za zasługi
w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi
oraz utrzymania porządku publicznego.
Na zakończenie uroczystości komendant złożył podziękowania osobom stale
współpracującym z policją. Za okazywaną dotychczas pomoc i zaangażowanie
m.in. starostowie, burmistrz, wójtowie
oraz przewodniczący rady powiatu i gmin
otrzymali tzw. nieśmiertelniki.
Magdalena Domagała

INFORMACJA POLICJI
Statystyki przestępczości jednoznacznie
pokazują, że mieszkania, domki jednorodzinne, czasami warsztaty przydomowe znajdują
się w centrum uwagi złodziei. Okres wakacji, wyjazdów na wypoczynek sprzyja temu,
aby nasz dorobek padł łupem złodzieja.
Przedstawimy Państwu kilka podstawowych rad jak uniknąć włamania do domu:
– nie rozpowiadajmy i unikajmy przekazywania informacji o naszym majątku,
rzeczy wartościowe, gotówkę, biżuterię
odpowiednio zabezpieczmy,
– opuszczając dom zawsze zamykajmy
drzwi i zabezpieczajmy okna oraz wejścia
balkonowe,
– jeżeli wyjeżdżamy na dłużej poprośmy
kogoś z rodziny lub dobrych znajomych,
do których mamy pełne zaufanie o opiekę nad domem, niech wyjmują listy, wieczorem zapalają światło,
– nie bądźmy bierni, angażujmy się
w życie społeczności sąsiedzkich, reakcja sąsiada często może odwieść włamywacza od próby włamania,
– nie zawierajmy przypadkowych znajomości, nie zapraszajmy przypadkowych
gości do domu – stosujmy dodatkowe
zabezpieczenia domu
– obserwujmy otoczenie, w jakim żyjemy
o wszystkich sytuacjach odbiegających
od normy informujmy Policję,
– ubezpieczmy swoje mieszkanie, aby
zminimalizować ewentualne straty.
Patrycja Adach

Nasz Powiat * 

Wydarzenia/Informacje
Dokończenie ze str. 3

„ORLIKI 2012” W POWIECIE KOZIENICKIM

z końcem października br.
W sezonie letnim kompleks
sportowy czynny będzie od
godziny 9 do 21 i dostępny
dla wszystkich chętnych.
W roku szkolnym korzystać będą z niego uczniowie szkoły.
W powiecie kozienickim
w tym roku zostaną oddane
jeszcze dwa „Orliki 2012”
przy Publicznym Gimnazjum w Głowaczowie oraz
przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.
Boisko wielofunkcyjne w Opactwie
W Opactwie przy Specjalnym Ośrodku Szkoloraz ich malowanie. Dofinansowanie ze
no-Wychowawczym realizowany jest II środków starostwa wynosi ponad 130 000
etap budowy wielofunkcyjnego otwar- zł. W szkole wykonana zostanie także motego boiska sportowego o nawierzchni dernizacja monitoringu wizyjnego.
ze sztucznej trawy. Inwestycje finansują:
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Starostwo w kwocie ok. 168 000 zł w tym w Garbatce- Letnisku przeprowadzona
50 000 zł Urząd Marszałkowski Wo- zostanie modernizacja budynku zaplejewództwa Mazowieckiego oraz ok. cza szkolnego. Koszt robót wyniesie ok.
168 000 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki.
170 000 zł, z czego 70 000 zł pochodzi
Okres wakacji to także czas remontów z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzw szkołach. W kozienickim ZS nr 1 prze- twa Mazowieckiego, a 100 000 zł to dofiprowadzany jest remont sal gimnastycz- nansowanie ze środków starostwa.
nych. Obejmuje on modernizację instalacji
Danuta Delekta
centralnego ogrzewania w dwóch salach

X DOŻYNKI GMINNE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Mariusz Prawda i Burmistrz
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka serdecznie zapraszają w niedzielę 30 sierpnia
2009 roku do Brzeźnicy na X Dożynki Gminne. Starostami tegorocznych dożynek
będą Agnieszka Szewc z Brzeźnicy i Jan Makula z Psar.
30 sierpnia 2009 r. (niedziela)
12.00 Msza Święta Dziękczynna za zbiory w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa
w Brzeźnicy
13.20 Przemarsz korowodu dożynkowego i dalsze uroczystości na placu OSP Brzeźnica
– Hymn państwowy w wykonaniu Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic
– Przemówienia okolicznościowe
– OBRZĘD DZIELENIA CHLEBEM (pieśni dożynkowe w wykonaniu Chóru „Złota Jesień” z Kozienic)
PROGRAM ARTYSTYCZNY:
13.40 Występ zespołu „Grześ” z Puław
14.10 Występ zespołu „Senioritki” z Kozienic
14.30 Ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy
14.40 Pokazy wokalno – taneczne zespołów z Domu Kultury w Kozienicach
15.00 Ogłoszenie wyników konkursu ekologicznego ODR Kozienice
15.15 Występ zespołu „Grześ” z Puław
15.35 Występ zespołu „Sobótka” z Czarnolasu
16.00 Występ zespołu „Grześ’ z Puław
16.25 Występ zespołu „Radom Boys”
18.00 Zabawa dożynkowa
DODATKOWE ATRAKCJE:
Bezpłatna grochówka, smalec i ogórki dla wszystkich uczestników, stoiska twórców
regionalnych, wystawa rękodzieła ludowego, ekspozycje firm i instytucji związanych
z rolnictwem, kiermasz książki, wesołe miasteczko.
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DZIEŃ RODZICIELSTWA
ZASTĘPCZEGO
W dniu 23 lipca 2009r. na terenie Ogrodu Jordanowskiego w Kozienicach odbyło
się spotkanie integracyjne z okazji „Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego” realizowane
w ramach Programu Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Budowaniu
Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną w 2009 r. pn. „Promocja i Wspieranie Rodzicielstwa Zastępczego”.
Organizatorem imprezy było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy
współpracy Starostwa Powiatowego
w Kozienicach oraz OPP „Ogród Jordanowski” w Kozienicach.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
samorządu miasta i powiatu, przedstawiciele
jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu, a także innych podmiotów, które w jakikolwiek sposób wspierają rodziny i dzieci.
Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie
Urszula Kowalik poinformowała o planowanym utworzeniu do końca 2009 r. punktu
konsultacyjnego dla rodzin zastępczych oraz
w następnym roku poradnictwa rodzinnego.
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach Ewa Jarosz
wygłosiła prelekcję na temat rodzicielstwa zastępczego.
W trakcie spotkania odbyły się występy
artystyczne oraz konkurencje sportowo-rekreacyjne prowadzone przez pracowników
Ogrodu Jordanowskiego oraz Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto było wiele niespodzianek, a także loterie fantowe nagradzane
drobnymi upominkami. Dla wszystkich
uczestników spotkania przewidziany był
słodki poczęstunek oraz kiełbaski z grilla.
Wicestarosta Józef Małaśnicki podziękował funkcjonującym rodzinom zastępczym
za pełnienie tej trudnej roli. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach poszukuje kandydatów na szkolenia rodzin
zastępczych niespokrewnionych, które po
uwzględnieniu:
– predyspozycji psychofizycznych do
pełnienia tej funkcji,
– umiejętności i doświadczeniu niezbędnych w opiece nad dziećmi o szczególnych potrzebach zostaną skierowane
na odpowiednie szkolenia, a po uzyskaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego mogliby w przyszłości przyjąć
w opiekę dzieci opuszczone, zaniedbane i nieszczęśliwe.
Osoby zainteresowane prosimy
o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
ul. Świerczewskiego 20, tel. 048 611-0225, 611-02-26.

Danuta Figlewicz
www.kozienicepowiat.pl
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DRUGI POWIATOWY PLENER MALARSKO-RZEŹBIARSKI
„Inspiracje Garbatka–Letnisko 2009”
W powiecie kozienickim na trwałe
zapisała się tradycja regularnych spotkań
artystycznych. Po raz drugi został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe
w Kozienicach, Zespół Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Garbatce-Letnisku i Stowarzyszenie Przyjaciół Garbatki Powiatowy
Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Inspiracje
Garbatka-Letnisko 2009”. W dniach od
1 do 14 lipca uczestniczyło w nim ponad
20 artystów z różnych regionów Polski
oraz rzeźbiarz ze Słowacji. W tegorocznym plenerze brali udział malarze oraz
rzeźbiarze, którzy stanowili najliczniejszą
grupę. Po raz pierwszy w plenerze uczestniczyli twórcy ikon, a chętni mogli uczyć
się ikonopisania. Podsumowaniem pleneru
była wystawa poplenerowa, na której można było oglądać i podziwiać różnorodne
i bardzo ciekawe prace. Dzieła powstałe
podczas pleneru będą prezentowane na
wystawach oraz zostaną przekazane wyeksponowane w urzędach i instytucjach
kultury na terenie powiatu kozienickiego
i województwa mazowieckiego. Zorganizowanie pleneru możliwe było dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.
Janusz Stąpór – Starosta powiatu ko-

zienickiego tak mówi o tegorocznym plenerze: „wydaje mi się że pierwszy plener
był udany, ale ten drugi był lepszy i myślę, że będziemy kontynuować te plenery,
zapraszając więcej twórców być może
spoza naszego kraju. To doskonała forma promocji dla naszego terenu, a poza
tym ktoś kto przyjeżdża z zewnątrz i patrzy na te miejsca, w których my żyjemy
na co dzień, czasem odkrywa przed nami
to czego my nie widzimy. Myślę, że plener
będzie stałą imprezą, takim pewnikiem
w naszym kalendarzu i co roku będzie organizowany”.
Patroni honorowi tegorocznego pleneru to: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Janusz Stąpór
Starosta Powiatu Kozienickiego, Bożena Popławska Prezes ZPAP – oddział
w Radomiu, Adam Wasiak Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Radomiu. Organizatorzy planują już
następny plener na 2010 rok.
Danuta Delekta

Z UFNOŚCIĄ I MIŁOŚCIĄ – OBÓZ MISYJNY W BAŁTOWIE
W dniach 2-11 lipca 2009 r. dzieci i młodzież z Gminy Grabów nad Pilicą i pobliskiej miejscowości Rozniszew wyjechała na
obóz do Bałtowa. Już po raz drugi Stowarzyszenie GRABO jest współorganizatorem
obozu. W ubiegłym roku dzieci wyjechały
na wypoczynek do Broku nad Bugiem.
Bałtów położony jest w północnowschodniej części województwa świętokrzyskiego w powiecie ostrowieckim.
Rozciąga się wzdłuż brzegów rzeki Kamiennej w dolnej części jej biegu. Przez
miejscowość przebiega niebieski szlak
turystyczny Święty Krzyż – Pętkowice.
Zespół Szkół Rolniczych w Bałtowie,
w którym uczestnicy zostali zakwaterowani był w sposób szczególny oznakowany.
Od miejsca parkingu do miejsca docelo-

www.kozienicepowiat.pl

wego wiodły kolorowe strzałki, a wejście powitało nas
pięknie udekorowane słowami ,,z ufnością i miłością”
Na koniec było podsumowanie, każdy uczestnik
wypełnił anonimową ankietę
przygotowaną przez Stowarzyszenie, w której zadaliśmy 6 prostych pytań dotyczących pobytu. Odpowiedzi
zawierały dużo ciekawych
informacji, często zaskakujących mianowicie: ,,nauczyłem się samodzielności’’ ,,teraz wiem co to jest wspólnota i jak można
żyć w przyjaźni’’ ,,nabrałem otwartości do
innych ludzi’’. Większość uczestników pisała ,,że bardzo przybliżyła
się do Boga i że Msza Św.
niekoniecznie musi być
smutna, poważna, że można przeżywać inaczej”.
Młodzież i dzieci
uczestniczyła w twórczej
pracy animatorów, poprzez rozwój duchowy
i poszerzenie wiedzy
o życiu innych ludzi na
kontynentach całego świata. Uczyła się modlitwy
i otwartości wobec innych
kultur. Obóz Misyjny to

także zabawy, konkursy, wycieczki, nowe
przyjaźnie, wymiana doświadczeń, spostrzeżeń. Nabywanie nowych umiejętności poprzez współpracę w grupie, tworzenie nowych zespołów do wspólnego
rozwiązywania zleconych zadań.
Staramy się poszukiwać ciekawych
rozwiązań, szukamy partnerów i dzięki
zaangażowaniu wielu osób udało nam się
wspólnie z Papieskim Dziełem Misyjnym
Diecezji Radomskiej zorganizować atrakcyjny wypoczynek mówi koordynatorka
obozu Teresa Bogumił. Powrót obfitował
w dzielenie się przeżyciami oraz śpiewanie piosenek, których młodzież nauczyła
się podczas pobytu w Bałtowie.
Członkowie Stowarzyszenia
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Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta, Magdalena Domagała, Krzysztof Zając
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy. Uwagi prosimy kierować
do Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 048-611-73-42.
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.

Nasz Powiat * 12

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel. 048 611-73-44 fax. 048 611-73-41
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego
w Kozienicach
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