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Wydanie wakacyjne

ZAPRASZAMY DO POWIATU KOZIENICKIEGO
Zbliżający się czas letni to okres najbardziej widowiskowych imprez sportowych świata – Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej oraz Letnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Z pewnością wielu z nas będzie oglądać występy naszych Rodaków.
Tymczasem w powiecie kozienickim odbywać się będzie
wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych skierowanych do różnych odbiorców. W bieżącym numerze biuletynu przedstawiamy Państwu wybrane imprezy z powiatu kozienickiego, na
które już teraz wszystkich serdecznie zapraszam. Dodatkowo
na stronach „Naszego Powiatu” każdy znajdzie informacje pomocne w przyjemnym zagospodarowaniu wolnego czasu na
terenie Ziemi Kozienickiej. Mając na uwadze to, że lato jest
dla części z nas okresem wytężonej pracy dla części zaś okresem wakacyjnego wypoczynku – życzę wszystkim: bezpieczeństwa podczas pracy, wypoczynku i podróży; owocnych plonów
i udanych wakacji oraz zdrowia i dobrego humoru na co dzień.
Powiat Kozienicki zajmuje 917 km², zamieszkuje go około
62 tys. mieszkańców, leży on w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. Atrakcyjne położenie w widłach Wisły i Pilicy oraz wśród lasów Puszczy Kozienickiej i Stromieckiej,
liczne szlaki turystyczne i interesujące zabytki, a także nowoczesne
obiekty rekreacyjne stwarzają bardzo dobre warunki dla turystów
preferujących różne formy wypoczynku. Prezentujemy niektóre
ciekawe obiekty i miejsca.
Starosta Kozienicki – Janusz Stąpór

GMINY POWIATU KOZIENICKIEGO
Rozmowa z Henrykiem Plakiem, wójtem Gminy
Magnuszew.

Wójt Gminy Magnuszew Henryk Plak

P

onad rok minął od ostatnich wyborów samorządowych.
Co udało się w tym czasie zrobić w gminie; jakie plany
i inwestycje zrealizować?
Poprawił się stan dróg w naszej gminie, do każdej miejscowości doprowadzona jest droga o nawierzchni twardej. Zreformowane zostało szkolnictwo, zlikwidowaliśmy szkoły nie mające
nowoczesnej bazy lokalowej oraz wystarczającej liczby dzieci
do utworzenia klasy (Wilczkowice, Trzebień, Osiemborów).
Sprawnie działa dowóz wszystkich dzieci do szkół, które mają
dobrą bazę lokalową. Przy każdej szkole jest hala sportowa i we
wszystkich szkołach nauka odbywa się na jedną zmianę, maksymalnie do godziny 14.30. Utworzono szkoły dla dorosłychliceum ogólnokształcące i technikum rolnicze. Rozbudowana
i zmodernizowana została siedziba Urzędu Gminy. Wybudowano Centrum Kultury, stworzono nową bazę lokalową dla Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury. W gminie jest dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna oraz sieć telefonii komórkowej.
Do każdej miejscowości doprowadzona jest sieć telefoniczna
z możliwością korzystania z Internetu. Poprzez wybudowanie
wieży telefonii komórkowej obsługującej kilku operatorów, jest
możliwość połączeń komórkowych z każdego miejsca w gminie.
Dzięki współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego rolnicy
z naszej gminy mają możliwość uzyskania informacji i pomocy
dotyczącej pozyskiwania środków unijnych, wypełniania wnioDokończenie na str. 14
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Konferencja Kozienickie Partnerstwo
Lokalne pn.:
„Składniki środowiska gospodarczego na
terenie powiatu kozienickiego”
W dniu 27.05.2008r. w restauracji Tawerna-Stawiska, na terenie gminy Garbatka-Letnisko odbyła się konferencja z cyklu
Kozienickie Partnerstwo Lokalne pn.: „Składniki środowiska gospodarczego na terenie powiatu kozienickiego”. Była to pierwsza
z konferencji Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, jakie zostaną przeprowadzone na terenie powiatu kozienickiego w roku
2008. Celem tego cyklu jest dokonanie kompleksowej analizy
społeczno-gospodarczej powiatu kozienickiego, a następnie wypracowanie koncepcji projektów odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy. „Kozienickie Partnerstwo
Lokalne” organizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach pod patronatem Starosty Kozienickiego.
W trakcie spotkania zaproszeni goście dokonali analizy czynnikowej składników gospodarczych powiatu
kozienickiego takich jak: dostęp do kapitału, środowisko
gospodarcze, infrastruktura, zasoby ludzkie oraz jakość
życia mieszkańców. Dzięki temu, że uczestnicy konferencji są przedstawicielami różnorodnych środowisk (administracja, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe) ich
zróżnicowane spojrzenie na lokalne środowisko przyniosło wiele cennych spostrzeżeń i obfitych merytorycznie
wyników ich pracy. Rezultaty pracy w grupach stanowić
będą podstawę do dalszych działań na kolejnych konferencjach.
Zaproszeni goście zapoznali się również z możliwościami finansowania lokalnych inicjatyw w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Możliwości finansowania
Oficjalne otwarcie konferencji przez: Józefa Grzegorza Ma- takich projektów przybliżył przedstawiciel Ministerstwa
łaśnickiego – Wicestarostę (z lewej) oraz Arkadiusza Nowa- Rozwoju Regionalnego, Paweł Zdun.
kowskiego dyrektora PUP
Konferencję poprowadziła znany w Polsce ekspert
w dziedzinie Partnerstwa Lokalnego, Jadwiga Olszowska-Urban z Międzynarodowego Centrum Partnerstwa
Partners Network z siedzibą w Krakowie. Za zorganizowanie tego spotkania odpowiedzialny był zespół pracowników PUP Kozienice w składzie: Wioletta Więsyk, Andrzej Spytek, Beata Maj, Michał Gryniewicz, Magdalena
Kopeć i Anita Chołaj.
Andrzej Spytek
Wydział Analiz i Projektów
Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH
ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice
Tel./fax (048) 614-66-91,
Adres e-mail: wako@praca.gov.pl
Jadwiga Olszowska-Urban, ekspert w dziedzinie
Partnerstwa Lokalnego
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WYBRANE ZABYTKI POWIATU KOZIENICKIEGO
Zespół Pałacowo-Parkowy
z II połowy XVIII w.

Zespół pałacowo – parkowy, który został zbudowany w latach 1778 – 91 wg
projektu Franciszka Placidego dla Króla
Stanisława Augusta, przebudowany następnie w latach 1839 – 65 dla gen. Iwana
Dehna, który otrzymał majątek Kozienice
za zasługi dla Rosji. W latach 1896 – 1900
Franciszek Arveuf przebudował pałac na
styl renesansu francuskiego. Do dziś zachowała się jedynie lewa oficyna, w której obecnie mieści się Muzeum Regionalne w Kozienicach oraz cokoły z czasów
stanisławowskich pod rzeźby, przedstawiające polowanie na dzika i niedźwiedzia. Pozostała część została spalona
w 1939 r. przez Niemców. Obecnie
w odbudowanym pałacu i prawej oficynie mają siedzibę Urząd Gminy Kozienice oraz Urząd Skarbowy. Z dziedzińca
roztacza się widok na basen otoczony
kolumnami w formie barokowego czworoliścia z piaskowca szydłowieckiego,
z lat 1839 – 1865.
Cmentarz Żydowski
z początku XVII w.

Zainteresowani odwiedzeniem cmentarza proszeni są o wcześniejszy kontakt
telefoniczny z osobą przechowującą klucz
(0502 918 929).
Dziś o obecności Żydów w Kozienicach przypomina nekropolia, położona na
wzgórzu przy ul. Radomskiej. Dokładna
data założenia cmentarza nie jest znana,
wiemy, że istniał już przed 1633 roku.
Kozienicki bejt-kwarot został niemal dowww.kozienicepowiat.pl

szczętnie zniszczony. Wśród traw można
odnaleźć potłuczone fragmenty macew.
W wyniku prac badawczych, udało się odczytać daty zgonów (1821 r. i 1921 r.) jedynie na dwóch nagrobkach. Po wojnie na
cmentarzu wzniesiono pomnik, a na przełomie XX i XXI wieku, dzięki wysiłkom
rabina Mendla Reichberga oraz Fundacji
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, teren
nekropolii uporządkowano, ogrodzono
i odbudowano ohel cadyka Izraela.
Pomnik Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach
Pomnik znajduje się w pobliżu torów
kolejowych stacji PKP Żytkowice. Jadąc szosą od strony Garbatki skręcamy
w prawo (tu drogę wskaże nam znak do
pomnika ok.0,7 km), tuż za torami prowadzącymi do Zakładów Silikatowych,
w leśną drogę i dalej jedziemy wzdłuż torów w kierunku Pionek.

W 1933 roku wzniesiono pomnik
– mauzoleum, przenosząc w jedno miejsce szczątki legionistów pogrzebanych
w rozrzuconych po okolicy mogiłach,
głównie ze zbiorowego grobu w Brzustowie. Głównym inicjatorem budowy
pomnika był dyrektor Wytwórni Prochu
w Pionkach inż. Jan Prot. Pomnik wykonano z granitu wołyńskiego według projektu p. Klonowskiego.
Skansen Bojowy 1 Armii Wojska Polskiego w Mniszewie
Otwarty został w końcu 1977 roku
z udziałem gen. Zygmunta Berlinga.
Składa się z 3 części: pomnik bohaterów walk przy szosie, kompanijny punkt
oporu, ekspozycja sprzętu bojowego
i inżynieryjno-saperskiego na stanowiskach bojowych. Skansen upamiętnia
walki na przyczółku warecko-magnuszewskim w miejscu walk 1 Armii Wojska Polskiego, a dokładnie przez 3 Pomorską Dywizję Piechoty im. Romualda
Traugutta i 1 Warszawską Samodzielną
Brygadę Kawalerii. W miejscu skansenu znajdowały się w dniach 9 – 12 paź-

dziernika 1944 roku pozycje oddziałów
obydwu dywizji.

Studzianki Pancerne
Na cześć stoczonej w 1944 r. bitwy
o przyczółek warecko-magnuszewski do
pierwotnej nazwy wsi Studzianki dodano w 1969 roku człon Pancerne. Poświęcony tamtym wydarzeniom jest pomnik
mauzoleum, którego głównym elementem jest czołg oraz tablice z nazwiskami
poległych żołnierzy.

ZespóŁ klasztorny benedyktynów w Opactwie
Klasztor założono na gruntach należących do benedyktynów sieciechowskich
ok. 1132r. W 1530 r. wzniesiono nowy
drewniany klasztor, który w 1682r. spłonął. Obecne budynki pochodzą z XVIII w.
Zostały one w czasie I i II wojny światowej bardzo uszkodzone. Kościół późnobarokowy na planie krzyża greckiego.
Polichromia rokokowo – klasycystyczna
na ścianach i sklepieniu. Zabytki: ołtarz główny z postaciami św. Benedykta i św. Scholastyki 2 ołtarze boczne,
krucyfiks barokowy z XVIII w., rzadko
spotykana chrzcielnica szafkowa amboDokończenie na str. 4
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WYBRANE ZABYTKI POWIATU KOZIENICKIEGO
na rokokowe. Zainteresowani zwiedzaniem kościoła mogą kontaktować się
z księdzem proboszczem pod nr telefonu
(0 – 48) 621 60 04 lub 604 593 244.

Kościół Parafialny N.M.P.
Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole
Budowę kościoła rozpoczęto w roku
1637. W roku 1661 kanclerz koronny Jan
Wielopolski dokończył budowę, ufundował klasztor i sprowadził dominikanów z Lublina.. Od roku 1891 kościół
w Wysokim Kole pełni funkcję kościoła
parafialnego. W kościele od ponad 300
lat znajduje się łaskami słynący Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem . Z dawnego XVII-wiecznego klasztoru pozostało
południowe skrzydło, obecnie plebania,
z zachowanym układem cel i korytarzy.

nie ambona z XVIII wieku, sprowadzona
z opactwa Cystersów w Oliwie oraz płaskorzeźby z 1635 roku.
W byłym parku przypałacowym zachowały się cenne okazy drzew oraz stawy.

Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej w Grabowie
n. Pilicą

Na terenie gminy znajduje się cmentarz wojenny, na którym są mogiły z metalowymi krzyżami, poległych w czasie
I wojny światowej żołnierzy rosyjskich,
austriackich i niemieckich
Na zewnętrznej ścianie kościoła z prawej strony drzwi znajduje się pamiątkowa
tablica z nazwiskami czternastu ochotników z Wysokiego Koła i okolic poległych w wojnie przeciwko bolszewikom
w 1920 roku. Zainteresowani zwiedzaniem kościoła mogą skontaktować się
z księdzem proboszczem pod nr tel. (0 48)
621 51 35.

Kościół Parafialny pw. Św.
Bartłomieja oraz dzwonnica w Brzózie

Kościół parafialny Św. Bartłomieja –
neogotycka jednonawowa świątynia wybudowana w latach 1854 – 1856.W kościele
znajduje się barokowa, rzeźbiona w drew-
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Kapliczka w Cudowie powstała na
początku XVIII wieku z inicjatywy ówczesnego kozienickiego proboszcza księdza Wojciecha Cięciwy, który postanowił
wybudować kaplicę w miejscu, gdzie
według przekazów, na drzewie lipowym
ukazał się obraz Matki Boskiej. Ksiądz
Cięciwa kupił za własne pieniądze łan
pola przy drodze z Kozienic do Cudowa
i wybudował tam kaplicę pw. Najświętszej Panny.
Zespół pałacowy z I poł.
XIX wieku w Trzebieniu
Zespół pałacowy z I poł. XIX wieku
w stylu eklektycznym z elementami architektury późnego renesansu francuskiego. Własność rodu Zamojskich. W czasie II wojny światowej uległ poważnym
zniszczeniom, a w latach powojennych
postępującej dewastacji.
Obecnie własność prywatna.

Siedziba Urzędu Gminy
w Grabowie nad Pilicą

KAPLICZKA W CUDOWIE

Siedziba Urzędu Gminy w okresie
rozbiorów Polski była strażnicą austriackiej służby granicznej. Obiekt wyremontowany w latach 60-tych XX wieku, od
1990 roku wpisany do rejestru zabytków.

M.D., K.K., D.D.
www.kozienicepowiat.pl
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AGROTURYSTYKA NA TERENIE
POWIATU KOZIENICKIEGO

W powiecie kozienickim funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne, które oferują turystom liczne atrakcje i aktywne formy wypoczynku.

Henryka Gniwek, Słowiki Stare 25, 26 – 922 Sieciechów, tel. (0 – 48) 62 47 360, www.agroturystyka.gaa.pl – Do dyspozycji gości gospodarze przeznaczyli 2 oddzielne domy wakacyjne, pięknie urządzony teren rekreacyjny z boiskiem do siatkówki
i placem zabaw dla dzieci.

Edmund Latos, Sieciechów, ul. 11 Listopada 46, 26 – 922 Sieciechów, tel. (0 – 48) 62 16 002 – gospodarstwo położone jest przy
trasie Kozienice – Dęblin w otulinie Puszczy Kozienickiej.

Franciszek Chmielewski, Ursynów 45, 26 – 903 Głowaczów, tel. (0 – 48) 62 30 055 – gospodarstwo położone jest na skraju lasu
na obrzeżach Puszczy Kozienickiej w pobliżu rzeki Radomki.

Danuta i Waldemar Szymczykowie, Sieciechów, ul. Kozienicka 21, 26 – 922 Sieciechów, tel. (0 – 48) 36 07 971 – Gospodarze
zapraszają do pięknej miejscowości w dolinie Wisły, nad czystym jeziorem Czaplim, w którym można się kąpać i wędkować.

Jadwiga Kacperek, Opatkowice 35, 26 – 911 Świerże Górne, tel. (0 – 48) 614 68 31 – Gospodarstwo położone jest nad dużym,
czystym stawem, wokół którego rozciągają się lasy sosnowe. Do dyspozycji turystów jest sprzęt pływający i grill.

Jan Rębiś, Stanisławów 69, 26 – 903 Głowaczów, tel. (0 – 48) 62 30 291 – Gospodarstwo znajduje się w pobliżu lasów Puszczy
Kozienickiej obfitujących w grzyby i jagody. Dom jednorodzinny stoi na ogrodzonej działce porośniętej trawą i rabatami kwiatowymi. Gospodarstwo jest dostępne dla wczasowiczów przez cały rok.

Jarosław Piwoński, Kłoda, ul. Lena 8, 26 – 912 Ryczywół, tel. (0 – 48) 62 37 321 – Gospodarze posiadają rozległy, przytulny
dom położony w należącym do nich lesie sosnowym. Wokół znajduje się duży, ukwiecony teren rekreacyjny.

Krystyna Jaroszek, Brzóza, ul. Warecka 68, 26 – 903 Głowaczów, tel. (0 – 48) 62 30 253 – Wieś Brzóza położona jest w pobliżu
Puszczy Kozienickiej, przy trasie Kozienice – Warszawa. Gospodarstwo przylega do lasu, gdzie spacerując, zbierając grzyby,
jagody i jeżyny można podziwiać piękno okolicy.

Małgorzata Bernacik, Brzóza, ul. Warecka 58, 26 – 903 Głowaczów, tel. (0 – 48) 62 30 349 lub 0608 844 942 – Gospodarstwo

funkcjonuje sezonowo.
Za nim rozciąga się las sosnowy obfitujący w grzyby i jagody. Do dyspozycji gości przygotowano osobne mieszkanie wakacyjne
znajdujące się w obejściu.
Małgorzata Jankowska, Brzóza, ul. Warecka 44, 26 – 903 Głowaczów, tel. (0 – 48) 62 30 354 lub 0604 364 277 – W pobliżu
gospodarstwa rozciąga się las sosnowy obfitujący w jagody i grzyby. Do dyspozycji gości przygotowano osobne mieszkanie
wakacyjne znajdujące się w obejściu. Korzystający z oferty mają możliwość poznania folkloru i sztuki ludowej.

Ryszard Kieszonkowski, Ursynów 62, 26 – 903 Głowaczów, tel. (0 – 48) 62 30 068 lub 0602 424 426 – Gospodarstwo rolniczoekologiczne, które oferuje zdrową żywność. Goście mogą miło spędzić czas przy ognisku czy grillu.
W gospodarstwie jest ogród z drzewami owocowymi i krzewami jagodowymi.

Stanisława Kowalczyk, ul. Wiślana 1, 26 – 922 Sieciechów, tel. (0 – 48) 62 16 001 lub 604 686 065 – Gospodarstwo położone
jest na skraju Sieciechowa wśród pól i łąk, nad czystym jeziorem Czaplim. Swoje atrakcje oferuje turystom przez cały rok.

Alicja Trocińska, Ruda 11, 26 – 900 Kozienice, tel. (0 – 48) 614 96 16 – Wieś Ruda znajduje się 3 km od powiatowego miasta

Kozienice. Gospodarstwo położone jest wśród lasów stanowiących część Puszczy Kozienickiej. Lokalizacja gwarantuje ciszę
i spokój. Na terenie gospodarstwa można rozbić namiot.
Źródło: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
http://agroturystyka-modr.mazowsze.pl/
www.agrowakacje.pl (Stowarzyszenie Agroturystyczne „Południowe Mazowsze”)
Krzysztof Kaim

KOMUNIKAT KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w KOZIENICACH
Wypoczynek często jest kojarzony z pobytem nad rzeką i jeziorem. Woda pozornie
spokojna może być niebezpieczna. Większość utonięć jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważeniem obowiązujących przepisów, a przede wszystkim
kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji
w Kozienicach znajduje się 87 km Wisły.
Z uroków tej rzeki i terenów przyległych
korzystają często osoby przyjezdne, nieznające terenu. Tragiczne przypadki utonięć,
jakie odnotowano w ubiegłym roku, gdzie

www.kozienicepowiat.pl

w maju zaginęła w nurcie rzeki młoda kobieta a w czerwcu utonęło czworo członków
rodziny pokazuje jak zdradliwy i niebezpieczny jest nurt Wisły. Na Wiśle często dno
zmienia swoją głębokość, wystające górki
są atrakcyjne dla pływających, lecz zaraz za
nimi może znajdować się kilkumetrowa wyrwa. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach w sezonie letnim pełnią
służbę na rzece patrolując jej brzegi łodzią
motorową. Do najbardziej niebezpiecznych
możemy zaliczyć miejsca w rejonie Kłody,
Ryczywołu, Wilczkowic, Magnuszewa.

Zwracamy się z prośbą, aby odpoczywający
nad brzegiem Wisły turyści mieli pokorę do
tej rzeki. By starali się pływać w rejonach
wyznaczonych i strzeżonych zachowując
wszelkie środki ostrożności. Trzeba pamiętać o pociechach, które zabieramy z sobą,
nie spuszczać ich z oczy i bacznie pilnować.
Pamiętajmy, aby nie kąpać się w miejscach
niebezpiecznych, a zwłaszcza położonych
przy śluzach, mostach, budowlach, zaporach, gęsto zarośniętych.
Patrycja Adach
Rzecznik Prasowy
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Informacje

Muzeum Regionalne w Kozienicach
ul.Parkowa 5”B”
26-900 Kozienice
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek – Niedziela: 9.00- 16.00
Wtorek – dzień bezpłatny
Muzeum mieści się w oficynie pałacowej – jest to ocalały fragment
zespołu pałacowego zbudowanego w latach 1778 – 1791.
Wystawy stałe:
„A z tej mąki będzie chleb” – wystawa prezentuje obiekty oraz urządzenia służące do wyrobu mąki i różnego rodzaju kasz, stosowane
w przeszłości przez ludność wiejską, zamieszkałą na tych terenach.
„Modlitwa i praca w ludowej rzeźbie regionu kozienickiego”
tel. (0-48) 614 – 33 – 72
fax. (0-48) 614 – 35 – 75
e-mail: muzeumkozienice@wp.pl
http://www.muzeumregionalnewkozienicach.pl.tl/

Centrum Promocji Sztuki
ul. Parkowa ( wieża obok muzeum)
26-900 Kozienice
Powstała w 2003 roku placówka ma na celu zapoznanie mieszkańców miasta i turystów z dorobkiem artystycznym miejscowych twórców, kultywowanie tradycji ludowych regionu kozienickiego, umożliwienie prezentacji dorobku twórczego wszystkim
osobom o zdolnościach artystycznych. Wystawa przedstawia wiele rodzajów sztuki:
rzeźbę, malarstwo, grafikę, koronkarstwo, tkaninę artystyczną, różne rodzaje haftu.
W pomieszczeniach Centrum jest również kącik poetycki, w którym można się zapoznać z twórczością miejscowych poetów, w tym z sekcji poetyckiej KKTK.
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek – niedziela 9.00- 15.00

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”

ul. Jana Kochanowskiego 1
Kozienice 26 – 900
tel. 48/ 614 – 25 – 56

Nowoczesny plac zabaw, w skład, którego wchodzą zjazd
linowy, piaskownice, huśtawki, urządzenia do ćwiczeń sprawnościowych, górka ze zjeżdżalniami dostarczy atrakcji dzieciom
w różnym wieku. Znajduje się tam także: miasteczko ruchu drogowego, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, stanowiska do gry w tenisa stołowego. Budynek kulturalno – oświatowy
stanowi zaplecze dla zajęć w sekcjach: modelarstwa lotniczego
oraz akrobatyki sportowej, zespołów taneczno – muzycznych,
wokalno – instrumentalnych, koła recytatorskiego, warsztatów
plastycznych, studia teatralnego. Do dyspozycji jest także pracownia komputerowa, stoły bilardowe i do tenisa. Maluchy mogą
korzystać z suchego basenu z piłeczkami, zjeżdżalni i przyrządów
sprawnościowych.
czynne w poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00,
sobota 10.00 – 17.00
http://www.jordan.ovh.org/news.php
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W okresie wakacyjnym w powiecie kozienickim odbędzie się wiele uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych i sportowych. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestaw najciekawszych wydarzeń organizowanych przez samorządy
powiatowy i gminne, stowarzyszenia, szkoły oraz instytucje kultury, na które wszystkich zapraszamy.

Lato Miłości
21 czerwca o godz. 19 w Domu Kultury w Kozienicach odbędzie się premiera pierwszego kozienickiego musicalu w II aktach – Lato Miłości. Organizatorzy przygotowują od kilkunastu
miesięcy prawdziwe artystyczne widowisko, podczas którego
zobaczymy rewię kostiumów sprzed 40 lat, scenografię oddającą ducha tamtych lat, usłyszymy aranżację dwudziestu charakterystycznych dla pokolenia lat 60/70 przebojów zespołów
takich jak:
The Beatles, The Doors, Deep Purple. Po premierze musical wystawiany będzie w kolejnych dniach w Domu Kultury, po czym
wyruszy w ogólnopolskie tournee.

Inspiracje Garbatka-Letnisko 2008 –
pierwszy powiatowy plener ekspresji
twórczej malarstwo, rzeźba
Plener potrwa 2 tygodnie od 23 czerwca 2008 do 5 lipca 2008r.
i zakończy się wernisażem otwierającym wystawę poplenerową w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku.
W plenerze udział weźmie 12 artystów z całej Polski, przewidziano
również możliwość uczestnictwa sympatyków sztuk plastycznych,
lokalnych twórców oraz młodzieży szkolnej w drugim tygodniu pleneru od 28 czerwca do 5 lipca. W czasie pleneru podziwiać będzie
można proces tworzenia dzieł na terenie urokliwych zakątków Garbatki, poobcować z artystami oraz zaznać niepowtarzalnego leczniczego klimatu Garbatki-Letnisko. Plener organizowany jest przez
Starostwo Powiatowe w Kozienicach i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku.

VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej im.
Bogusława Klimczuka
W ostatni czerwcowy weekend (piątek – sobota 27 – 28.VI.) na terenie Kozienic odbędzie się VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej im. Bogusława
Klimczuka. Do tegorocznego finału konkursu zakwalifikowało się 18 wokalistów.
Konkurs finałowy i koncert galowy odbywać się będą w Amfiteatrze Kozienickiego
Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w Kozienicach. Gwiazdą pierwszego wieczoru
będzie Olga Bończyk z zespołem, drugiego dnia od godz. 20 odbywać się będzie
Koncert Galowy, podczas którego zaprezentowane będą przeboje z musicalu Bogusława Klimczuka: Och, Laleczko z udziałem gwiazd polskiego musicalu. Imprezę
poprowadzą Maria Szabłowska i Paweł Sztompke. Tegoroczną edycję Konkursu
honorowym patronatem objął minister kultury Bogdan Zdrojewski.
www.kozienicepowiat.pl
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Rodzinny Piknik Letni w Magnuszewie
29 czerwca wszyscy żądni niecodziennych wrażeń powinni udać się do
Magnuszewa, gdzie odbywać się będzie Rodzinny Piknik Letni. W godzinach od 14 do 21 przewidziano wiele atrakcji. Obserwować będzie można zawody w motocrossie, pokazy ratownictwa medycznego, drogowego
i wodnego, towarzyszyć im będą wystawy okolicznościowe oraz prezentacje artystów Ziemi Magnuszewskiej. Prawdziwą atrakcją będzie występ
zespołu Indian boliwijskich „El Sikuri” w rdzennych strojach, prezentujących muzykę andyjską. Wszystkie atrakcje dzięki wysiłkowi Klubu Miłośników Ziemi Magnuszewskiej.

VI Kozienickie Dni Ogórka Powiśle 2008
6 lipca zapraszamy wszystkich do Piotrkowic k/Kozienic, gdzie odbywać się będą Kozienickie Dni Ogórka. Jak co roku organizatorzy
przewidzieli wiele atrakcji i zabawy dla uczestników. Zaplanowano
wystawę i degustację wyrobów z ogórka i innych produktów lokalnych, występy sceniczne zespołów ludowych i chórów seniora, wystawy twórców oraz konkursy z nagrodami. A wszystko w miłej, sielskiej
atmosferze kozienickiego Powiśla.

Dni Garbatki
Na tegoroczne Dni Garbatki, które odbywać się będą 19 – 20
lipca przygotowano wiele atrakcji. Pierwszego dnia wystąpią
zespoły amatorskie, Orkiestra OSP z Kozienic, Chór Seniora
z Garbatki oraz zespoły dziecięce, wieczorem odbędzie się zabawa taneczna. Kolejnego dnia – w niedzielę – zaprezentuje
się para młodych tancerzy wykonujący taniec standardowy,
Kabaret „Koń Polski”, zespół Los Bahamos Desperados mający repertuar latynoamerykański, na koniec zabawę taneczną
poprowadzi zespół Uniwersum. Dniom Garbatki towarzyszyć
będą dodatkowe atrakcje w postaci loterii fantowej, wesołego
miasteczka, galerii miejscowych twórców i inne. A wszystko to
w ośrodku wypoczynkowym „Polanka”.

Mazovia Tour – 51. Międzynarodowy
Wyścig Dookoła Mazowsza
W dniach 29 lipca – 2 sierpnia br. odbywać się będzie 51.
Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Mazowsza”.
W zawodach weźmie udział 6 ekip zagranicznych i 8 najlepszych grup zawodowych i amatorskich z Polski. Łącznie 14
drużyn, 120 zawodników. Jest to jeden z najstarszych wyścigów kolarskich w Polsce. 2 sierpnia powiat kozienicki będzie gospodarzem ostatniego, zamykającego wyścig etapu,
podczas którego kolarze rywalizować będą m.in. w jeździe
indywidualnej na czas. Meta usytuowana będzie na stadionie w Kozienicach. Wszystkich serdecznie zapraszamy do
dopingowania i oglądania sportowej rywalizacji kolarzy.
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Festyn Gminny w Sieciechowie
6 lipca w Sieciechowie po raz czwarty odbędzie się Festyn
Gminny. Jest to doskonała okazja dla mieszkańców i wszystkich gości gminy Sieciechów do dobrej zabawy i odetchnięcia
od codziennych obowiązków. Bogaty program, w którym znaleźć można: zawody wędkarskie nad Jeziorem Czaple, występy
dzieci ze szkół w Słowikach Starych i Sieciechowa, laureatów
„Szansy na Sukces” – Agnieszki Dyk i Dariusza Bernatka, zespołu ludowego „Łaguszowianki”, a od godz. 19 koncert Czerwonych Gitar, od 21 zabawa taneczna. Festyn urozmaicony będzie wieloma atrakcjami, na które szczególnie zaprasza Rada
Gminy oraz Wójt Gminy Sieciechów.

Regionalne Zawody w Skokach przez
Przeszkody
Tradycyjnie już w ostatni weekend (26 – 27) lipca na hipodromie w Kozienicach odbędą się Zawody Konne w Skokach
przez Przeszkody. Weźmie w nich udział kilkudziesięciu zawodników z kilkunastu klubów jeździeckich z całej Polski.
Organizator zawodów Klub Jeździecki „SKARB” zaprasza
na niezwykle widowiskowe i popularne zawody, podczas których odbędą się konkursy: open, na styl, dokładność, szwajcarski, o wzrastającym stopniu trudności. W jednym z konkursów
zawodnicy walczyć będą o puchar starosty kozienickiego.

Obchody 64. Rocznicy Bitwy pod
Studziankami
W tym roku mija 64. Rocznica Bitwy pod Studziankami. Jak co roku pod pomnikiem-mauzoleum w Studziankach
Pancernych organizowane będą obchody upamiętniające
mordercze walki toczone w 1944 r. z Niemcami na przyczółku warecko-magnuszewskim. Z tej okazji 10 sierpnia
w Magnuszewie i Studziankach Pancernych odbędą się:
msza ekumeniczna, okolicznościowe przemówienia, spotkania kombatanckie oraz występ młodzieży szkolnej.

Dni Głowaczowa
3 sierpnia trwać będą Dni Głowaczowa. Jedną z najważniejszych części obchodów Dni będzie finał VII Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Głowaczowa. Turniej cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców gminy – weźmie w nim udział
17 drużyn. Poza finałem podczas obchodów Dni Głowaczowa przewidziano także zabawy i prezentacje artystyczne szkół
i przedszkoli, prezentacje wyrobów garncarskich, kiermasz biblioteczny oraz koncerty i zabawę taneczną.

www.kozienicepowiat.pl
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VI Dożynki Powiatowo – Gminne „Janików 2008”
Tegoroczne dożynki odbywać się będą 24 sierpnia w Janikowie.
Jak co roku dożynki rozpoczną się mszą św. w kościele, po mszy
nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego na plac szkolny w Janikowie.Tam odbędą się występy sceniczne, prezentacje lokalnych
twórców, wyrobów rolniczych oraz wiele wydarzeń towarzyszących.
Formuła dożynek gwarantuje wielkie atrakcje dla wszystkich uczestników. Będą liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, odznaczenie zasłużonych rolników, rozstrzygnięcie konkursu dla twórców
ludowych, biesiada wiejska, występy gwiazd oraz pokaz sztucznych
ogni.

IV Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób
Niepełnosprawnych „Szukamy Siebie”
IV Ogólnopolskie Prezentacje odbywać się będą w dniach 5 – 7
września na terenie Ośrodka Rekreacji w Kozienicach. Pierwszego
dnia zaplanowano inaugurację imprezy, drugiego koncert finałowy,
ostatniego dnia odbędzie się koncert galowy. Prezentacje połączone
będą z rozstrzygnięciem ogólnopolskiego konkursu plastycznego na
plakat tegorocznych prezentacji. Odbywać się będą w trzech kategoriach wiekowych. Jak zapowiadają organizatorzy – wszystkich czeka
wspaniała zabawa, ponieważ na zakończenie każdego dnia występów,
imprezę kończyć będzie koncert zaproszonej gwiazdy. 7 września odbędzie się koncert „Pożegnanie Lata”, na który zaproszona zostanie
gwiazda wielkiego formatu.

VI Międzynarodowy Konkurs Skoku o Tyczce
21 września na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozienicach odbędzie się VI Międzynarodowy konkurs Skoku o Tyczce.
Konkurs odbywa się w basenie fontanny przed Urzędem Miejskim,
co daje niesamowite wrażenie wizualne. Jest to impreza, która weszła już do stałego kalendarza imprez sportowych powiatu kozienickiego. Co roku przyjeżdżają najlepsi tyczkarze i tyczkarki z Polski
i Europy. Liczną publiczność przyciąga nie tylko poziom rywalizacji
i wspaniała oprawa, ale także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Rok rocznie na te zawody do Kozienic przyjeżdżają także znani sportowcy, aktorzy i ludzie polityki.

Dodatkowe informacje o imprezach odbywających się w powiecie kozienickim znależć można na stronach internetowych: www.kozienicepowiat.pl, www.kozienice.pl, www.kckris.pl.
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OSOBISTOŚCI ZIEMI KOZIENICKIEJ
PAWEŁ KLIMCZUK
W bieżącym numerze prezentujemy wybitną osobowość, człowieka, który miał ogromny wkład w rozwinięciu szkolnictwa
w powiecie kozienickim po dwóch wojnach światowych. Postać, z rodziny której wywodzi się wielu zacnych obywateli.

Urodził się 16 października 1881 r.
w Hotowiczach k/Sokala w dawnym województwie lwowskim. Był synem ubogiego
rolnika. Rodzina z trudem wiązała koniec
z końcem, dlatego młodziutki Paweł razem
z bratem pomagali rodzicom w gospodarce.
Ciężkie warunki bytowe pogłębiła tragedia
rodzinna – chłopcy zostają w 1887 r. osieroceni przez rodziców, którzy zmarli na panującą w okolicach zarazę.
Mając 7 lat rozpoczął naukę w czterooddziałowej szkole przemysłowej w Sokalu,
którą ukończył 15 lipca 1899 r. z wynikiem
bardzo dobrym i uzyskał stypendium. Kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim Męskim w Sokalu, które ukończył
17 czerwca 1901 r. z wyróżnieniem.
Pracę jako nauczyciel rozpoczął w szkole
wydziałowej w Kołomyji. Następnie pracował
w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie
gdzie wykładał historię gospodarczą i język
polski. W lutym 1912 r. uzyskał dodatkowy
patent – uprawnienia do nauczania rysunków
odręcznych, kaligrafii, rysunków geometrycznych w połączeniu z geometrią wykreślną
i nauką zręczności z wynikiem bardzo dobrym. Po uzyskaniu tych dodatkowych
uprawnień od 1 września 1912 r. rozpoczął
pracę w Szkole Wydziałowej w Sanoku.
Od sierpnia 1914 do 1 maja 1916r.
wcielony do wojska odbywał służbę
w Jego Cesarskiej Armii. W czerwcu 1916r.
został powołany przez władze austriackie na stanowisko Inspektora Szkolnego
w Chełmie. Od 1 stycznia 1917 r. dostaje powołanie na stanowisko Inspektora
Szkolnego na powiat kozienicki – funkcję
tę pełnił do 30 czerwca 1933 r. Odejście
Pawła Klimczuka w 1933 r. na przedwczesną emeryturę było następstwem
powołania do życia obwodów szkolnych
i połączenie powiatu kozienickiego i radomskiego w jeden obwód z siedzibą
w Radomiu.
W początkowym okresie pracy w powiecie kozienickim powołał Komitet Organizacyjny celem utworzenia w Kozienicach
Gimnazjum Koedukacyjnego, które rozpoczęło działalność z dniem 1 września 1918
r. Dążył również do powołania i uruchomienia sieci szkół powszechnych. Następstwem
tych starań było to, że w 1925 r. na terenie
powiatu kozienickiego pracowało 115 szkół –
w 1918 r. było ich zaledwie 50. Jego podstawową maksymą i dążeniem było, aby każda gmina w powiecie kozienickim posiadała pełną
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7-klasową szkołę. W pracy na stanowisku inspektora bardzo ubolewał jednak, że system
oświatowy był niedrożny.
Od roku 1919/1920 do 1932 działał
w składzie Komisji Okręgowej dla przeprowadzenia egzaminów praktycznych nauczycieli szkół powszechnych. W celu zniwelowania braków w kadrze nauczycielskiej
założył Preparandę Nauczycielską w Sieciechowie – Opactwie, a po jej zniesieniu uruchomił Ochronkę dla sierot i półsierot, którą
w latach 1931 – 1939 prowadziło Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej
z Kresów. Podczas wypełniania obowiązków Inspektora wizytował dużo szkół. Jego
pobyt w szkole traktowany był życzliwie
i z nadzieją przez nauczycieli, że usłyszą
z ust przełożonego uznanie, szacunek i zachętę do dalszej pracy w trudnych warunkach,
w jakich pracowały w większości szkoły
w powiecie kozienickim. Życzliwa postawa
dla ludzi i kultura osobista stały się podstawą
powołania go w 1927 r. na członka Okręgowej Komisji Konserwatorskiej w Kielcach,
Ministerstwo Oświecenia Publicznego i Wyznań Religijnych powołało go na recenzenta
podręczników do szkół powszechnych. Od
1 września 1936 r. podjął pracę w 3 – letniej
szkole Spółdzielczo-Handlowej w Kozienicach, w której wykładał geografię, reklamę,
język niemiecki i korespondencję.
W okresie okupacji niemieckiej w ramach tajnego nauczania udzielał lekcji
z języka polskiego, historii i geografii. Po
wojnie, od 15 lutego do 30 kwietnia 1945 r.
pełnił funkcję Inspektora szkolnego. Następnie od września 1945 r. do września 1948 r.
pracował w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym we Kozienicach, gdzie uczył
języka niemieckiego i rysunku. Od września
1948 r. do kwietnia 1951 r. pracował jako
nauczyciel w Państwowym Liceum Pedagogicznym, gdzie uczył pedagogiki, metodyki,
języka niemieckiego i rysunku. Był wychowawcą pierwszego rocznika absolwentów
1949/1951 z uznaniem i szacunkiem nazywany przez nich „Dziadkiem Klimczukiem”.
Pisał reportaże z powiatu kozienickiego. Jego
lekcje nigdy nie były nużące, posługiwał się
przepięknym, barwnym językiem.
Od 1951 r. stał się emerytowanym nauczycielem.
Paweł Klimczuk Inspektor szkolny to
nie tylko nauczyciel, ale wybitny społecznik
i kronikarz ziemi kozienickiej. Był długoletnim radnym Miejskiej Rady Narodowej

w Kozienicach. Z żoną Eufrozyną – kompozytorką i piosenkarką – organizował chór,
teatr i orkiestrę w świetlicy i klubie nauczycielskim. Za jego staraniem wspomniany
klub został przekazany na Dom Nauczyciela
przy ul. Mickiewicza. Fakt ten udokumentowany został nadaniem jego imienia jednej
z sal gmachu ZNP. Jako kronikarz w 1928 r.
wydaje „Nasz Powiat”, gdzie charakteryzuje
poszczególne gminy powiatu kozienickiego
wraz z ich zabytkami kultury materialnej.
Brał udział w konkursie organizowanym
przez Polską Akademię Umiejętności na temat wspomnień z pracy zawodowej. Zgłosił pracę – pamiętnik p.t. „Mój siew”, która
została wyróżniona i nagrodzona. Pisał artykuły o tematyce historycznej oraz uwagi
związane z pracą inspektora i nauczyciela do
„Głosu Nauczycielskiego” organu ZNP.
Jako człowiek i wychowawca wysoko
cenił rodzinę i panującą w rodzinie atmosferę. Związek małżeński zawarł z Eufrozyną z domu Jaworską 29 stycznia 1913 r. Ze
związku tego poczęło się troje dzieci: syn
Radomir urodzony w listopadzie 1913 r. został zgładzony w 1940 r. w Charkowie; córka Czesława urodzona w październiku 1919
r. i syn Bogusław urodzony w październiku
1921 r. – kompozytor i dyrygent chóru Polskiego Radia w Warszawie. Córka Czesława tak wspominała swego ojca: „Ojciec był
wyjątkowym, uczył nas szacunku do ludzi
i w każdym z nich widział przyjaciela. Uczył
nas poznawać przyrodę i jej piękno. Wskazywał na wartość nauki i płynące z niej bogactwo doznań. Otaczał nas ojcowską miłością”. Zmarł 17 września 1961 r. i został
pochowany na kozienickim cmentarzu.
dr Stanisław Kowalski
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Stadnina Koni Kozienice
26-900 Kozienice, ul. Wiślana 12
Spółka prowadzi hodowlę koni pełnej krwi angielskiej.
W stadninie przebywa średnio 120 koni pełnej krwi angielskiej, w tym 50 klaczy hodowlanych dających co roku
przychówek. Konie przeznaczone są do celów wyścigowych
i sportowych. Część koni jest również przysposabiana do rekreacji i hipoterapii. Istnieje możliwość nauki jazdy konnej,
a także rekreacyjnej jazdy konnej dla osób zaawansowanych.
Stadnina zapewnia instruktora jeździectwa.
tel. 0514 – 517 – 758
W sprawie rekreacyjnej jazdy konnej
tel./fax: (0 – 48) 614 – 23 – 33
http://www.skkozienice.pl/sk_kozienice_histotia.htm

Turystyka konna w Garbatce-Letnisko
Osoby, które lubią w aktywny sposób spędzać swój wolny czas, cenią ciszę i spokój, kochają piękną przyrodę, kontakt z naturą
i konie mogą udać się na urlop do Garbatki-Letnisko. Od kilku lat w tej miejscowości działa grupa o nazwie Szwadron Ziemi Kozienickiej. Jego członkowie nie tylko uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach historycznych i patriotycznych, ale zajmują
się również tzw. turystyką konną – prowadzą naukę jazdy konnej, a także organizują przejażdżki i wycieczki konne (wierzchem
i bryczką) po lasach Puszczy Kozienickiej. Ich oferta skierowana jest zarówno do turystów indywidualnych, jak i zorganizowanych
grup. Osobom przyjezdnym zapewniają 10 miejsc noclegowych. Zainteresowani taką formą wypoczynku mogą kontaktować się
telefonicznie z Pawłem Kibilem, pod numerami telefonów:
(0 – 48) 621 – 07 – 63 i 0 692 899 300,
bądź osobiście – ul. Wspólna 9 w Garbatce-Letnisko.

Jezioro Kozienickie – kąpielisko strzeżone
Usytuowane na terenie Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kozienicach, w lesie sosnowym. Na jeziorze jest kompleks basenów
naturalnych oraz brodzik dla dzieci. W sezonie wakacyjno – urlopowym nad bezpieczeństwem korzystających z nich czuwają
ratownicy, działa wypożyczalnia sprzętu wodnego. W ośrodku
ponadto znajdują się: restauracja, sauna, korty tenisowe, boiska
do gier, plac zabaw dla dzieci oraz zmodernizowany amfiteatr.

Zalew Polanka – Garbatka-Letnisko – kąpielisko strzeżone
Usytuowany nad rzeką Brzeźniczką, jest głównym kąpieliskiem Garbatki-Letniska. Czysta woda oraz bezpośrednie sąsiedztwo
lasu i piaszczystych plaż gwarantują poczucie mile spędzonego czasu. Kąpielisko posiada drewniane molo oddzielające otwarty
zalew od „brodzika” dla dzieci. Nad bezpieczeństwem kąpiących, w sezonie czuwa ratownik. Dla chętnych dostępne są rowery
wodne. W sąsiedztwie zalewu znajduje się „ogródek jordanowski” z huśtawkami, dwa boiska do gry w siatkówkę oraz amfiteatr
leśny- „Grzybek”. Zalew oraz obiekty towarzyszące znajdują się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Polanka”.

Stawy Janikowskie – Janików, gmina Kozienice –
kąpielisko niestrzeżone
Jezioro polodowcowe „Czaple”
– Sieciechów –
kąpielisko niestrzeżone
Woda z tych kąpielisk jest badana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach.
KRZYSZTOF KAIM
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LAUR MARSZAŁKA DLA CHLEBA
Z GRABOWA NAD PILICĄ
Chleb „Staropolski” z Zakładu Piekarsko-Ciastkarskiego „Kowalczyk”
z Grabowa nad Pilicą otrzymał I nagrodę w konkursie o Laur Marszałka
Województwa Mazowieckiego na najlepszy produkt żywnościowy 2007 roku.
Konkurs ten zorganizowany został
po raz pierwszy. W tym roku o tytuł
najlepszego i najsmaczniejszego produktu na Mazowszu rywalizowało 80
przysmaków. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: Mazowiecki
Produkt Żywnościowy oraz Mazowiecki Produkt Tradycyjny i Naturalny.
Wyłaniając zwycięzców jury oceniało
zarówno smak produktu, jak też i jego
walory wizualne, estetykę i metodę wytwarzania. W gronie laureatów znalazł
się produkt z powiatu kozienickiego.
W kategorii Mazowiecki Produkt Żywnościowy, wśród wyrobów piekarniczych
i cukierniczych największe uznanie kapituły konkursowej otrzymał Chleb „Staropolski” wypiekany w Zakładzie Piekarsko-Ciastkarskim Krystyny i Roberta
Kowalczyków z Grabowa nad Pilicą. –
„Chleb, który otrzymał Laur Marszałka
wypiekany jest w naszej piekarni od około
pół roku, według własnej receptury. Jest
produkowany w 100% z mąki żytniej na

jeszcze kilka rodzajów pieczywa i ciasta.
Wypieki te można kupić w wielu sklepach i cukierniach, zarówno w powiecie
kozienickim jak i poza jego granicami
– np. w Warce, Grójcu, Radomiu i Starachowicach. – „W zakładzie wytwarzamy około 27-28 gatunków pieczywa. Jest
w tym około 10 gatunków pieczywa białego, reszta to pieczywo razowe, wielozbożowe. Mamy też różnego rodzaju
bułki. Pieczemy także ciasta drożdżowe
i wyroby półcukiernicze, jak drożdżówki,
bułeczki maślane i pączki” – powiedział
Rober Kowalczyk.
Zakład Piekarsko – Ciastkarski „Kowalczyk” z Grabowa nad Pilicą to firma
rodzinna, która funkcjonuje już od 17 lat.
Obecnie zatrudnia 25 osób. Jej założycielem jest Tadeusz Kowalczyk. To właśnie
on kierował firmą przez pierwsze lata jej
działalności. Z czasem obowiązki z tym
związane przejęła jego żona Krystyna
oraz syn Robert. – „Na pomysł utworzenia piekarni wpadł mój tata. Przez wiele
lat
prowadził
gospodarstwo
rolnicze i swego czasu miał
w nim bardzo
dużo zboża, które ciężko było
sprzedać. Właśnie po to, aby
nie zmarnować
zboża postanowił
otworzyć
piekarnię. Teraz
naszych
zasobów zboża
starcza na nie
cały
tydzień”
– wspomina poKrystyna i Robert Kowalczykowie – właściciele Zakładu
czątki zakładu
Piekarsko-Ciastkarskiego w Grabowie nad Pilicą
obecny właściciel.
naturalnym zakwasie, bez drożdży. Jest
W
I
edycji
konkursu
to chleb bardzo zdrowy, działa jak miotła o Laur Marszałka Województwa Mazow organizmie” – powiedział Robert Ko- wieckiego za najlepszy produkt 2007
walczyk właściciel zakładu i dodał – „Jest roku wyróżniono w sumie 11 produto pierwsza tak prestiżowa nagroda, jaką centów. Obok chleba „staropolskiego”
udało mi się dotychczas zdobyć i osobista w gronie laureatów znalazły się jeszcze
satysfakcja. Myślę, że dzięki tej nagrodzie m.in. kaszanka wiejska z Szydłowca,
sprzedaż naszego chleba z pewnością sękacz Zaniewicza z Piastowa, likier bewzrośnie”.
nedyktyński z Góry Kalwarii i ser biały
Oprócz chleba staropolskiego w pie- z Garwolina.
karni „Kowalczyk” wypiekanych jest
Magdalena Domagała
www.kozienicepowiat.pl

XVIII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego
Podczas obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego 19.V.2008r. radni zapoznali się ze sprawozdaniem starosty z prac
zarządu oraz informacją dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku
pracy na terenie powiatu kozienickiego.
Podjęte zostały uchwały w sprawie:
• wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008rok,
• wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• wyrażenia zgody gminie Garbatka-Letnisko na ujęcie w projekcie architektoniczno-budowlanym posadowienia części łącznika hali sportowej na działce gruntu nr 291
położonej w Garbatce Letnisku stanowiącej
własność Powiatu Kozienickiego,
• przyjęcia do realizacji projektów Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
– Priorytet VII Poddziałania 7.1.2 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”.
D.D.

Numer kontaktowy
ICE w twoim telefonie
komórkowym
Skrót ICE (In Case of Emergency) pochodzi z języka angielskiego i oznacza dosłownie „w nagłym przypadku”. ICE to
umownie przyjęte hasło, pod którym powinniśmy zapisać w książce telefonicznej naszej
komórki numer do kogoś bliskiego, kto wie
o nas najwięcej. Umieszczenie takiego numeru w telefonie komórkowym może, w wielu
sytuacjach uratować życie poszkodowanej
osobie. Bardzo często zdarza się, że ratownicy medyczni, policjanci czy strażacy, którzy
interweniują na miejscu wypadków, mają
problemy ze skontaktowaniem się z krewnymi poszkodowanych. Numer ICE może im to
ułatwić. Służy on nie tylko do identyfikacji
poszkodowanego, ale też do uzyskania niezbędnych informacji o jego stanie zdrowia,
grupie krwi, przebytych chorobach, branych lekach czy alergiach. Numer ICE przydaje się nie tylko w razie wypadku, ale jest
potrzebny choćby osobom, które mają zaniki
pamięci. Niezwykle przydatny jest też, kiedy
poszkodowanym jest dziecko.
Umieszczenie numeru ICE w telefonach
komórkowych jest bardzo łatwe i zajmuje
zaledwie kilka sekund. W miejscu gdzie zazwyczaj wpisuje się kontakt do znajomych
należy wpisać dużymi literami skrót ICE
z dopiskiem, np. mąż, żona, tata, mama
itp. i należy dopisać numer kontaktowy
do tej osoby. Dobrze też opisać numery kilku osób, oznaczając je ICE1, ICE2 itd. np.:
Magdalena Domagała
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GMINY POWIATU KOZIENICKIEGO
sków o dopłaty obszarowe i innych oraz
wdrażania nowych technologii i upraw.
Wdrożony został program gospodarki odpadami oraz program selektywnej zbiórki
odpadów. Jednostki ochotniczych straży
pożarnych zostały wyposażone w samochody, inny sprzęt ratowniczy. Strażacy
ochotnicy otrzymali nowe umundurowanie.

Budynek Urzędu Gminy
Proszę powiedzieć, jakie są plany na
najbliższy rok i lata następne?
Przede wszystkim chcemy poprawić
stan bezpieczeństwa na drogach publicznych, poprzez budowę i modernizację dróg
oraz budowę chodników i oświetlenia drogowego. Poprawę utrzymania dróg w okresie zimowym, a także zakup samochodu
ratownictwa drogowego dla Ochotniczych
Straży Pożarnych. W przyszłości planujemy budowę obwodnicy Magnuszewa.
W zakresie usług komunalnych w planach
mamy doprowadzenie do całkowitego skanalizowania i zwodociągowania wszystkich
miejscowości gminy, a także zakup sprzętu
(samochodu śmieciarki, zamiatarki ulicznej,
koparko – ładowarki). Chcemy stworzyć
dla rolników, firm i pracowników samorządowych harmonogram szkoleń dotyczących
pozyskiwania funduszy unijnych, wdrażania nowych technologii oraz zakładania stowarzyszeń lub grup producentów.
Które z zadań są najważniejsze i na
jaką dziedzinę kładzie się w gminie największy nacisk?
Jak już wspomniałem istotne są
wszystkie dziedziny, mające wpływ na
codzienne życie mieszkańców gminy.
Ważnym zadaniem jest opracowanie
planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Magnuszew. Udostępnienie nowych terenów pod budownictwo
usługowe, przetwórcze i mieszkaniowe
zabezpieczenie terenu pod obwodnice
Magnuszewa oraz wyznaczenie szlaków
turystycznych. Opracowanie strategii rozwoju gminy pozwoli na wyznaczenie kierunków rozwoju gminy ze szczególnym
uwzględnieniem rolnictwa, przetwórstwa
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rolno-spożywczego, turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku.
W jakim stopniu gmina korzysta ze
środków unijnych, jakie są plany
w tym zakresie?
Dotychczas korzystaliśmy z dofinansowania ze środków unijnych przy realizacji wszystkich inwestycji w zakresie
budowy dróg, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków a także przy
budowie boisk i innych inwestycji oświatowych.
Jak Pana Zdaniem powinna przebiegać współpraca gminy z innymi samorządami gminnymi oraz samorządem
powiatowym?
Samorządy gminne i powiatowy powinny ze sobą dobrze współpracować.
Mówiąc o powiecie kozienickim, dobrze
oceniam współpracę w dziedzinie organizacji okolicznościowych uroczystości.
Przykładem są dożynki powiatowe i międzygminne zawody strażackie. Dobrze
układa się współpraca na płaszczyźnie
Związku Gmin Ziemi Kozienickiej, a także ze Starostwem Powiatowym, zarówno
z Radą Powiatu i ze Starostą.

Co Pana zdaniem przyczyniłoby się do
większego zainteresowania turystów
gminą Magnuszew?
Gmina jest ładnie położona. Z trzech
stron otoczona jest rzekami. Od strony
południowej Radomką, od północy Wisłą i od strony zachodniej Pilicą. Mamy
wody termalne. Gmina Magnuszew słynie
także z żyznych gleb i uprawy truskawek.
Posiada również różnorodne walory krajobrazowe i klimatyczne. Na jej terenie
znajduje się ponadto wiele miejsc i pomników świadczących o historii i wydarzeniach, które miały tu miejsce. To właśnie są atuty, które zainteresują turystów.
Mamy tu taką kapliczkę w miejscowości
Gruszczyn z 1655 roku, kościół rzymskokatolicki w Magnuszewie z roku 1786, jak
również kościół katolicki w Rozniszewie
z 1890 roku. Do zabytków również należy cały zespół pałacowy w Trzebieniu,
po hrabim Zamojskim. Koło Trzebienia

znajduje się cmentarz żołnierzy austriackich z I wojny światowej. Do ciekawych
i cieszących się dużym zainteresowaniem
turystów miejsc należy Skansen Bojowy
I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie.
W planach mamy budowę na bazie istniejącego jeziora magnuszewskiego, ośrodka
sportu, rekreacji i wypoczynku z kąpieli-

Kościół rzymsko-katolicki
skiem i boiskami, a wykorzystując wody
termalne zamierzamy zbudować ośrodek
leczniczo – rehabilitacyjny.
Jakie imprezy kulturalne odbywają się
w gminie,?
Od 2004 roku w czerwcu odbywają się
Dni Magnuszewa połączone z gminnym
Dniem Dziecka. Impreza ma charakter
festynu rodzinnego. Zawsze jest bardzo
ciekawy blok programowy oraz atrakcyjne konkursy, gry i zabawy dla dzieci.

Centrum Kultury w Magnuszewie
Dla dorosłej widowni zapewniony jest
program artystyczny o bardzo zróżnicowanym przekroju od kabaretu po gwiazdę
wieczoru.
Z Wójtem Henrykiem Plakiem rozmawiała Danuta Delekta
www.kozienicepowiat.pl

Turystyka

NA ROWERZE PO POWIECIE KOZIENICKIM
Propozycja wycieczki rowerowej

PKP Pionki – Augustów – Rezerwat Źródło Królewskie – Kociołki – Śmietanki – Molendy – Garbatka-Letnisko – PKP
Pionki (40 km)

LEGENDA

Wyruszamy spod stacji PKP Pionki, kierując się w lewo zielonym szlakiem rowerowym. Dojeżdżając do skrzyżowania, gdzie
skręcamy w prawo w czarny szlak rowerowy, którym po 200 m docieramy do skansenu Leśnej Kolei Wąskotorowej w Pionkach.
Wjeżdżamy na teren Puszczy Kozienickiej i pamiętać należy, iż jest to chroniony teren Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
Kontynuujemy naszą podróż szlakiem rowerowym niebieskim w miejscu gdzie krzyżuje się z czarnym. Po drodze we wsi Augustów warto zwiedzić Izbę Dydaktyczno-Muzealną Puszczy Kozienickiej, w której zapoznamy się z przyrodą, kulturą i przeszłością
Puszczy Kozienickiej. Po 3,5 km już czarnego szlaku dotrzemy do rezerwatu przyrody Źródło Królewskie, gdzie na polanie znajdują się wiaty, miejsca, w których można bezpiecznie rozpalić ognisko i odpocząć. Warto także wybrać się na przechadzkę ścieżką
dydaktyczną, która prowadzi do żeremi bobrów i samego Królewskiego Źródła. W stronę wsi Kociołki wyruszamy rowerowym
szlakiem zielonym, mijamy wieś Śmietanki, Rudę, Molendy, w której znajdują się mogiły poległych podczas II Wojny Światowej
partyzantów. Aż do Garbatki-Letnisko poruszamy się szlakiem rowerowym żółtym, gdzie z dworca PKP wyruszamy niebieskim
szlakiem pieszym, który po 800 m doprowadzi nas do zbiornika wodnego „Budowa” na rzece Krypianka. Tam wjeżdżamy na czerwony szlak rowerowy, by po 1,5 km dotrzeć do terenu źródliskowego rzeki Krępiec. Stamtąd kierujemy się już przez wieś Bogucin,
Bóbek, Osów do miejsca, z którego wyruszyliśmy.
Na podst. informatora pt. „Na
Więcej map, szlaków rowerowych i pieszych na stronach internetowych:
rowerze po regionie radomskim”
www.radomka.pl
Wydawca CEE Radom
www.kozienickipk.com
KRZYSZTOF KAIM
www.kozienicepowiat.pl
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PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POWIECIE
PTTK Kozienice
ul. 1 Maja 5
26 – 900 Kozienice
tel./fax 48 614 – 31 – 89, 614 – 26 – 94
Punkt Informacji Turystycznej – ul.Piękna / róg Warszawskiej 19,
tel./fax: +48 48 614 – 36 – 99, e-mail: it-kozienice@wp.pl
Punkt Informacji Turystycznej - Dom Kultury – ul. Al. 1 Maja 8, tel. 048 611 – 07 – 50
Punkt Informacji Turystycznej – Kryta Pływalnia „DELFIN” ul. Legionów 4, tel 048 611 – 72 – 03
Punkt Informacji Turystycznej – Ośrodek Rekreacji Kozienickiego Centrum Kultury Rekreacji i Sportu – PENSJONAT
– ul. Boh. Studzianek 30, tel. 048 614 – 60 – 91
Gminny Punkt Informacji Turystycznej w Garbatce-Letnisku
ul. Kolejowa 22 (przy dworcu PKP)
Poniedziałek – piątek 8.00 – 14.30
tel. 048 621 – 09 – 43

Informacja PKS
(0 48) 614 – 24 – 01
TELEFONY ALARMOWE
Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”		
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 – Naczelnika Wydziału, tel. 048-611-73-42.
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.
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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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