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TRADYCJE DOŻYNKOWE
Pielęgnowanie starych obyczajów i tradycji kultury polskiej
jest rzeczą trudną, żmudną nieraz wręcz przypomina syzyfową
pracę. Obowiązek ten ciąży na nas wszystkich. Z podobnymi trudami podczas codziennej pracy spotykają się rolnicy
i ludzie związani z przemysłem rolniczym – poświęcając się
w codziennej pracy nie do końca pewni są sukcesu obfitych
zbiorów. Tradycyjnym świętem, najmocniej związanym
z obrzędowością ludową i wiejskim trybem życia są dożynki.
Zwyczajowo mają one charakter dziękczynno-wotywny i uroczyście dopełniają ukończenia wszystkich prac polowych.
Przez wieki, na różnych terenach Polski, obrzędy zakończenia żniw różnie nazywano (obrzynki, wyrzynki, okrężne,
wieńcowe lub wieńczyny), jak również rozmaicie obchodzono. Do praktyk tych zaliczano zwyczaje związane z ostatnią
częścią niezżętego zboża, która pozostawała jakiś czas na
polu w celu zapewnienia urodzaju i obfitości plonów na przyszłość. Była to przepiórka, popiórka, perepełka, odlega, broda, koza, pępek, równianka, plonkopka, wiazanka lub garstka.

Zazwyczaj uroczyście przystrajano przepiórkę, a teren wokół
niej starannie oczyszczano, co miało uchronić pola przed zachwaszczeniem. Innych bardzo widowiskowym zwyczajem
było uroczyste ścięcie ostatnich kłosów poprzedzone oborywaniem przepiórki. Polegało to na trzykrotnym przeciągnięciu
po rżysku wokół przepiórki, trzymanej za nogi dziewczyny
– zazwyczaj najlepszej żniwiarki. Obrzęd ten jeszcze do niedawna praktykowany, dziś w niektórych zakątkach Polski stanowi efektowne uświetnienie święta chleba. Dawniej wierzono
również, że okrążenie pola po żniwach wyznacza granicę pola,
która miała być chroniona przed klęskami, czarami i złymi
mocami, było to okrężne i kończyło się hucznymi zabawami
i biesiadowaniem chłopów ze szlachtą.
Opisane powyżej tradycje zachowały się w szczątkowy
sposób, lecz istnieją do dziś inne historyczne obrzędy podtrzymywane przez lata. Należą do nich niewątpliwie pieczenie i dzielenie się chlebem z nowego ziarna oraz sporządzaDokończenie na str. 14
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STAROSTOWIE DOŻYNKOWI
Od 6 lat w powiecie kozienickim organizowane są dożynki powiatowe. Tradycyjnie już, tuż przed świętem plonów,
spośród rolników gminy-organizatora
dożynek wybierani są starostowie dożynkowi. Są to osoby wyróżniające się swoją
pracą wielkością prowadzonego gospodarstwa. To oni podczas dożynek przekazują chleb przedstawicielom władz samorządowych ze słowami „Oto trud naszej
ziemi, dzielcie nim sprawiedliwie”. Są
także reprezentantami powiatu na dożynkach wojewódzkich.
W tym roku, podczas „VI Dożynek
Powiatowo-Gminnych Janików 2008”
rolę starosty dożynkowego pełnił będzie
Marek Pyrka. Przyznaje, że decyzja

Marek Pyrka – Starosta Dożynek
o wyborze zaskoczyła go. a jednocześnie
czuje się bardzo wyróżniony i uważa, że
wielkim zaszczytem jest dla niego pełnienie obowiązków starosty podczas święta
plonów. Marek Pyrka urodził się w Piotrkowicach 46 lat temu. Jest żonaty, ma
dwie 17-letnie córki bliźniaczki.
Posiada średnie wykształcenie rolnicze. Przez kilka lat pracował za granicą,
gdzie przyglądał się rozwiązaniom i pomysłom stosowanym w rolnictwie przez
naszych zachodnich sąsiadów. Uważa,
że dzięki temu jest dobrze przygotowany do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego.
Tegoroczny starosta dożynek gospodarstwo rolne prowadzi od 18 lat.
Zajmuje się uprawą ogórków. Jak powiedział o takim rodzaju upraw zadecydował fakt, że „ojciec uprawiał
ogórki. Co prawda nie w takiej ilości,
jak ja obecnie, ale właśnie dzięki nie-
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mu ja także zająłem się tym warzywem. w gospodarstwie powstały dwa budynW 1990 roku ojciec kupił mi 2 hektary ki. – „Jedno z pomieszczeń to tuczarnia.
ziemi, z czasem, sam co roku
systematycznie dokupywałem
hektar lub dwa. W tej chwili
posiadam 15 ha, 10 jest moją
własnością, a 5 dzierżawię. Na
12 ha uprawiam ogórki zielone. Z tego 8 ha jest nawadnianych kropelkowo, dzięki temu
mam wysokie plony – sięgają
nawet do 40 ton z hektara więc
jest co zbierać. Przy takiej normalnej uprawie, tradycyjnej
jest 20-25 ton z hektara,. Część
ogórków sprzedaję na zielono,
część przekwaszam. Mam kwaszarnię, są to silosy betonowe
wyłożone żywicą epoksydową,
które posiadają atest spożywczy i spełniają wymogi UE”.
Przekwaszone ogórki sprzedawane są do krajów Unii Europejskiej i do Rosji. Sezon ogórkowy trwa około 1,5 miesiąca
i co roku trzeba zatrudniać do
pracy przy zbiorach blisko 30 Bożena Krześniak – Starościna Dożynek
osób.
Marek Pyrka stara się inwestować W drugim znajduje się sektor macior
w gospodarstwo, korzysta przy tym prośnych, sektor krycia, warchlakarm.in. z dotacji unijnych. 1,5 roku temu, nie i licząca 40 stanowisk porodówka.
dzięki środkom finansowym z Unii Eu- Tuczarnię mamy nie zmechanizowaną,
ropejskiej kupił ciągnik i opryskiwacz. pasze musimy ręcznie zadawać, trzeba
– „Ciągnik ma klimatyzację, to są rze- by założyć nitkę paszową. W gospoczy, które dopiero wchodzą na rynek. darstwie mam ponad 1000 sztuk świń,
Opryskiwacz pomaga w ochronie ogór- w tym 140 macior. Hodowla prowaków i oszczędza mój czas. To, co kiedyś dzona jest w cyklu zamkniętym, więc
zajmowało mi cały dzień, dziś zrobię to, co się urodzi, trzymane jest do końw kilka godzin” mówi i dodaje przy tym ca tuczy.” – mówi starościna dożynek.
– „Wydaje mi się, że jeśli rolnicy będą Głównymi odbiorcami tuczników są
korzystać z dotacji unijnych to nasze go- dwa zakłady przetwórstwa mięsnego
spodarstwa, rolnictwo mają duże szan- - z Janikowa i z Białobrzeg. Tak duże
se na rozwój. Ci, którzy już ubiegali się gospodarstwo i tak liczna trzoda, jakie
o dofinansowania wiedzą, że to jest dobre. posiada tegoroczna starościna wymagaKupują maszyny, budują obiekty, które ją ogromnego wkładu pracy. Wiąże się
to z wieloma wyrzeczeniami i stałym
usprawniają pracę w gospodarstwach.”
Tegoroczna starościna dożynek – Bo- brakiem czasu. Świnie trzeba codzienżena Krześniak mieszka w Samwodziu. nie nakarmić i obrządzić, co sprawia, że
Gospodarstwo rolne prowadzi już od właściciele gospodarstwa rzadko kiedy
wielu lat. W 1991 roku razem z mężem mają wolne i mogą pozwolić sobie na
przejęła je od teściów. Na początku zaj- jakikolwiek wyjazd. W wypełnianiu
mowała się uprawą warzyw oraz buraków codziennych obowiązków pani Bożecukrowych. Jednak z czasem zdecydowa- nie pomaga mąż, a w wolnych chwiła się przekształcić swoje gospodarstwo lach dzieci, głównie syn, który uczy się
w technikum weterynaryjnym, i w przyi obecnie prowadzi hodowlę świń.
Mimo podejmowanych starań, pani szłości prawdopodobnie przejmie po
Bożenie nie udało się dotychczas otrzy- rodzicach gospodarstwo. Dwie córki
mać unijnych dotacji. Aby jednak móc skończyły w tym roku studia i pracują.
rozpocząć hodowlę skorzystała z kredyMAGDALENA DOMAGAŁA
tu „Młody rolnik”. Dzięki temu z czasem
www.kozienicepowiat.pl
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Liceum w Kozienicach ma już 90 lat
- „W 2008 roku przypada Jubileusz 90lecia istnienia naszej szkoły. Z tej okazji
organizujemy w dniach 27 – 28 września 2008 (sobota i niedziela) V Zjazd
Absolwentów. Uroczystość rozpocznie
się 27 września Mszą Św. o godz. 12.00
w Kościele Św. Krzyża w Kozienicach,
po czym nastąpi przemarsz do budynku
liceum, gdzie odbędzie się część oficjalna
oraz spotkania koleżeńskie Absolwentów.
Od godz. 19.00 do 20.00 autobusy będą
dowozić uczestników (z parkingu przy
„Jowicie”) na bal do sali widowiskowej
w Elektrowni „Kozienice”. Od godz.
23.00 co godzinę do 6.00 zapewniamy
autobus, który przywiezie osoby chętne
do Kozienic. W dniu 28.09.2008 o godz.
10.00 spotkamy się w szkole i nastąpi
złożenie wieńców na grobach zmarłych
nauczycieli oraz spotkania koleżeńskie”
– powiedziała Ewa Malec dyrektor I LO
w Kozienicach i dodaje – „Informacje
o Zjeździe można uzyskać w szkole pod
nr tel. 048 614-26-08 oraz na stronie internetowej www.zjazdlokozienice.pl. Do
najstarszych Absolwentów wysłaliśmy
indywidualne zawiadomienia.
Zapraszamy serdecznie wszystkich
Absolwentów do udziału w V Zjeździe
i jak najszybsze dokonywanie zgłoszeń”.
iceum Ogólnokształcące w Kozienicach należy do najstarszych
w dawnym województwie radomskim,
na podkreślenie zasługuje fakt, że od
początku swego istnienia była to szkoła
tego samego typu, czyli gimnazjum, a po
przekształceniach w oświacie, liceum.
Oficjalnie szkoła zaczęła działać
w 1918r. na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 20 kwietnia, jednak pierwsze próby
utworzenia szkoły średniej miały miejsce
znacznie wcześniej – już w 1914 roku.
Wybuch wojny nie dopuścił do ich
realizacji. Ponownie zaczęto myśleć
o utworzeniu szkoły w 1917 roku.
We wspomnieniach Hanny Jasińskiej,
długoletniej nauczycielki Gimnazjum
i Liceum, której ojciec, Teodor Pakosiński,
był jednym z pomysłodawców utworzenia
szkoły, możemy przeczytać: „...Pamiętam
to dobrze, że rozmowy na ten temat rozpoczęły się najpierw w domu moich rodziców, między moim ojcem a jego szkolnym
kolegą ks. Edwardem Ptaszyńskim”.
Inicjatywę tę gorąco poparł ówczesny inspektor szkolny Paweł Klimczuk.
Skutkiem tych działań było powstanie
17 listopada 1917 r. Komitetu Założenia
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Ewa Malec – dyrektor I LO w Kozienicach
Szkoły Średniej w Kozienicach, a 1 grudnia Komitet powołał Radę Opiekuńczą
w liczbie 10 osób. Tworzyli ją: Aleksander Beze – rejent, Józef Drabikowski radny, Wacław Kacperek – radny, Antoni
Dukalski – pisarz ziemski, Tomasz Maliszewski – burmistrz, Kazimierz Męczyński – sędzia, Teodor Pakosiński – pisarz
hipoteczny, Józef Pokrzewiński – felczer,
Paweł Zagoździński – sekretarz magistratu oraz Ksiądz Edward Ptaszyński.
Dzięki działaniom Rady Opiekuńczej
szkoła zaczęła działać w 1917 r. jeszcze
przed uzyskaniem zezwolenia, a oficjalnie na podstawie koncesji, od 1918 roku.
Pierwsze zajęcia odbywały się w domu
Pana Mlastka przy ulicy Radomskiej, następnie w domu Pana Sokołowskiego oraz
Pawła Piwońskiego przy ulicy Brzózkiej.
W 1918 r., po rozbrojeniu okupanta,
szkołę przeniesiono do głównego gmachu pałacu w Kozienicach. Ogółem szkoła zajmowała nieco ponad połowę pałacu,
funkcję sali gimnastycznej pełniła pałacowa oranżeria, która była też salą teatralną.
Z wielką szkodą dla szkoły oranżerię rozebrano w 1929 roku, gdyż z powodu złego
stanu technicznego groziło jej zawalenie.
Od roku szkolnego 1928/29 szkołę przeniesiono do oficyny pałacowej, gdzie funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej.
Problem lokalizacji próbowano rozwiązać przez budowę obiektu przeznaczonego tylko dla szkoły średniej. Zarząd
Miasta zwrócił uwagę na budynek cerkwi, poważnie uszkodzony podczas działań wojennych w latach 1914 – 15, teraz
już nikomu niepotrzebny. Ministerstwo

Spraw Wewnętrznych wyraziło zgodę na
wydzierżawienie Kozienicom placu pocerkiewnego, rozbiórkę cerkwi i budowę
na jej miejscu szkoły.
W 1938 r. powstał Komitet Budowy
Szkoły Średniej, rozpoczęcie budowy zaplanowano na 1939 rok a jej ukończenie
na 1944 r. W celu pozyskania dodatkowych funduszy wyłoniono Fundusz Komitetu Budowy Szkół Średnich pod protektoratem Starosty Pawła Sulatyckiego.
Jego zadaniem było zebranie funduszy na
sfinansowanie budowy. Wojna zniweczyła te plany.
W wyniku wojny uległy zniszczeniu
niemal wszystkie archiwalia szkolne,
spłonęły wraz z pałacem, podpalonym
przez Niemców w 1939 r. Ocalały tylko Akta Rady Opiekuńczej z lat 1918
– 1921, znajdujące się obecnie w Archiwum Szkolnym.
W okresie międzywojennym do szkoły
uczęszczało 3385 uczniów, w latach 1926
– 37 ukończyło ją 123 uczniów, natomiast
materiały statystyczne dotyczące okresu
wcześniejszego (1918 – 25) nie zachowały się.
Pierwsze egzaminy maturalne odbyły
się w Radomiu i Końskich, następne już
w Kozienicach.
W 1939 roku okupant rozpoczął likwidację polskiej administracji szkolnej
i szkół średnich. Na tę akcję nauczyciele
odpowiedzieli żywiołowym organizowaniem tajnego nauczania. Koordynatorem
tajnej oświaty był od 1 listopada 1939
Dokończenie na str. 4
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Liceum w Kozienicach ma już 90 lat
roku do 31 grudnia 1940 r. Łukasz Kumor.
Dopiero w 1941 roku powstała podziemna Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury
w Kozienicach w składzie: Władysław
Sabatowski, Marian Jaworski, Stefan Janeczek, Jan Marek i Antoni Pietrzyk.
Na poziomie szkół średnich na naszym terenie tajne nauczanie rozpoczęło
się 15 października 1940 r. z inicjatywy
oddolnej – rad pedagogicznych.
Brakuje danych dotyczących ilości
uczniów kozienickiego liceum objętych
tajnym nauczaniem, dysponujemy jedynie informacją, że w roku szkolnym
1943/44 na terenie Powiatu Kozienickiego, na poziomie szkoły średniej, 32
nauczycieli uczyło w 5 miejscowościach
369 uczniów.
Kozienice
zostały
wyzwolone
15.01.1945 r. W końcu stycznia tego roku
przybył do Kozienic Józef Korfanty, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, przed
wojną nauczyciel Gimnazjum i Liceum
w Kowlu. W porozumieniu z ówczesnym
Burmistrzem przystąpił do odtworzenia
szkoły. Wówczas w Kozienicach myślano o powołaniu gimnazjum kupieckiego,
lecz J. Korfanty był zwolennikiem szkoły
ogólnokształcącej i ostatecznie reaktywowana szkoła przybrała taką formę – nazywała się: Miejskie Liceum i Gimnazjum
Koedukacyjne. Tak jak i w okresie międzywojennym była to szkoła płatna niepaństwowa.
Oficjalnie
wznowiła
działalność
16.02.1945r. w dwóch miejscach: na
parterze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz
w pięciu małych pomieszczeniach
w domu Pani Basakowej. Szkoła przejęła
sprzęty po, działającej w czasie okupacji
legalnie, szkole handlowej – było to 68
ławek, 3 stoły, 2 szafy, 1 gablota.
Egzaminy wstępne dla uczniów przeprowadzono w dniach 7 – 13 lutego 1945
roku. Naukę rozpoczęło 198 osób. Rok
szkolny trwał do 31.VII.1945 r. W dniu
17 lipca zorganizowano wspólny egzamin
maturalny dla uczniów z Pionek, Zwolenia i Kozienic.
W sierpniu szkoła przeniosła się do
budynku przy ul. Kochanowskiego (tam
gdzie była Powiatowa Komenda Policji).
W stosunku do poprzedniej lokalizacji
warunki znacznie się poprawiły. W celu
pozyskania dodatkowych funduszy na
wyposażenie sal lekcyjnych Komitet Rodzicielski urządzał płatne bale.
Z rokiem szkolnym 1949/50 szkoła
została upaństwowiona jako szkoła ogólnokształcąca na podbudowie siedmiokla-
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sowej szkoły podstawowej.
W 1949 zmarł J. Korfanty, jego wkładu
w odrodzenie placówki nie sposób przecenić. Najprawdopodobniej, gdyby nie
przybył on jako delegat rządu w 1945 r.
z misją powołania szkoły średniej, jej losy
mogłyby się potoczyć całkiem inaczej.
W budynku przy ul. Kochanowskiego
do 1952 roku, oprócz Liceum, funkcjonowały jeszcze dwie wieczorowe szkoły zawodowe, ponadto ciągle rosła liczba uczniów Liceum – wkrótce budynek stał się
za ciasny, odżyły więc pomysły wzniesienia odrębnego budynku. Powrócono do
projektów sprzed wojny i we wrześniu
1955 r. rozpoczęto prace budowlane na
placu po byłej cerkwi. Ze względu na brak
środków przeciągnęły się one do 1960
roku. 4 lutego miało miejsce uroczyste otwarcie nowej szkoły, początkowo bez sali
gimnastycznej, gdyż oddano ją do użytku
dopiero w czerwcu 1960 r.
W tym miejscu, piątym z kolei, szkoła funkcjonuje do dzisiaj przechodząc
od momentu powstania różne zmiany, uczestniczy w kolejnych reformach
oświaty. Tak więc po wprowadzeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej w 1967
roku, w liceum nie było klasy pierwszej,
a w roku 1970 nie było rocznika uczniów
przystępujących do matury.
W roku szkolnym 1970/71 szkoła była
już czteroklasowym liceum, w którym
zorganizowano, oprócz ogólnego, następujące profile nauczania: humanistyczny
i matematyczno-fizyczny, a w latach następnych biologiczno-chemiczny, informatyczny, językowy. W takim kształcie
placówka dotrwała do 2000 r., kiedy reforma oświaty wprowadziła trzyletnie liceum ogólnokształcące.
W latach 1945 – 1999 szkołę ukończyło i złożyło egzamin maturalny 4527 uczniów. Od 1990 r. systematycznie wzrasta
ich liczba. W roku szkolnym 1988/89
naukę w liceum pobierało 500 uczniów,
a ukończyło je 91 absolwentów, w roku
2000/01 liceum liczyło 947 uczniów, do
egzaminu maturalnego przystąpiło 237.
Liczba uczniów w kolejnych latach utrzymuje się na poziomie 650 – 700 uczniów.
Obecnie I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
kształci młodzież w klasach z rozszerzonym programem nauczania matematyki
i informatyki; matematyki i geografii;
matematyki i fizyki; biologii i chemii; j.
polskiego, historii i j. angielskiego; j. polskiego, historii i WOK-u.
Absolwenci chętnie powracają do swo-

jej szkoły, ciekawostką jest fakt, że 60%
kadry obecnie zatrudnionej to absolwenci.
W latach powojennych odbyły się
cztery zjazdy absolwentów.
Pierwszy zjazd odbył się we wrześniu
1961 roku przy udziale 350 absolwentów.
Na drugim zjeździe, w 1968 r. nadano
szkole imię Stefana Czarnieckiego. Patrona wyłoniono w plebiscycie zorganizowanym rok wcześniej przez Zdzisława
Wieraszkę. W tym zjeździe uczestniczyło
380 absolwentów, powstał wówczas pomysł ufundowania sztandaru – jego uroczyste przekazanie miało miejsce w lutym
1970 r. Uroczystości towarzyszyło wbijanie symbolicznych gwoździ. W roku
szkolnym 1970/71 ogłoszono konkurs
na wykonanie popiersia Patrona Szkoły
– wygrał go absolwent Liceum - Mirosław Matera. Rzeźbę już w następnym
roku odsłoniła na uroczystym otwarciu
roku szkolnego 1971/72 Zofia LegawiecStadniczenko, dyrektor szkoły w latach
1949 – 1971.
Trzeci zjazd absolwentów odbył się we
wrześniu 1993r. w 75 rocznicę powstania szkoły. Jego inicjatorem był Zdzisław
Wieraszka. Z jego inicjatywy uczestnicy
zjazdu ufundowali nowy sztandar będący
wierną kopię zniszczonego poprzedniego.
Ostatni zjazd absolwentów miał miejsce w 80-tą rocznicę utworzenia szkoły,
czyli w 1998 roku. Uczestniczyło w nim
500 absolwentów. Najstarszym uczestnikiem był Jan Jasiński, który egzamin maturalny zdawał w 1926 roku.
Szkoła rozwija się i powiększa tak jak
i nasze miasto. Jej uczniowie i absolwenci
trwale wpisali się do historii miasta i regionu tworząc ją i kształtując oblicze naszej ziemi ojczystej. Jako uczniowie sławili imię Szkoły i Kozienic uczestnicząc
i zdobywając laury w licznych konkursach i olimpiadach. Zarówno przed wojną jak i po wojnie prężnie działało koło
dramatyczne. Inscenizacja dramatu Słowackiego „Mazepa” w roku 1947/48 była
przedstawiana 30 razy w Kozienicach,
Pionkach, Zwoleniu, Radomiu i innych
miejscowościach.
Absolwenci szkoły jako profesorowie,
inżynierowie, dyrektorzy, lekarze, prawnicy, nauczyciele mieli i nadal mają wpływ
na kształtowanie naszej rzeczywistości.
Licząca dziś 90 lat szkoła może być
dumna ze swoich uczniów.
M.P.
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XXVI „DNI GARBATKI”
W wielu miejscowościach w okresie
wakacji organizowane są różnego rodzaju
imprezy plenerowe, takie jak festyny i pikniki. Co roku gromadzą one całą rzeszę osób,
które chcą oderwać się od codziennych obowiązków i miło spędzić czas w towarzystwie
swoich rodzin i znajomych. Jedna z takich
imprez odbyła się w Garbatce-Letnisko. Tradycyjnie, już od 26 lat w połowie lipca na
terenie ośrodka wypoczynkowego „Polanka” organizowane są obchody Dni Garbatki.
W tym roku dwudniowy festyn rozpoczął
się 19 lipca zawodami konnymi w skokach
przez przeszkody, które odbyły się w miejscowości Ponikwa na terenie należącym
do firmy „ELGIS”. Za przebieg zawodów,
w których uczestniczyli czołowi zawodnicy
z kraju odpowiadał Klub Jeździecki „Galop”
z Kozienic. Zawodnicy występowali w kilku
różnych konkurencjach. Duże zainteresowanie widzów wzbudziły pokazy musztry kawaleryjskiej w wykonaniu Szwadronu Ziemi
Kozienickiej w barwach 22 Pułku Ułanów
Podkarpackich. Dalsza część sobotniej imprezy przeniosła się do amfiteatru „Grzybek”
w Garbatce. Tam na scenie wystąpił Chór
Seniora z Garbatki-Letnisko, a także młodzieżowy zespół rockowy „Nox Ruit”, który
już po raz kolejny miał okazję zaprezentować
swoją twórczość przed szerszą publicznością. Wieczór przebiegał pod znakiem biesiady - uczestników festynu bawił zespół Mirka
Jędrowskiego z Chorzowa. Pierwszy dzień
obchodów Dni Garbatki zakończyła trwająca
do rana zabawa taneczna.
Uroczyste rozpoczęcie z udziałem władz
gminy i organizatorów festynu odbyło się

w niedzielne popołudnie. Na początku przed
zebranymi zaprezentowała się Strażacka
Orkiestra Dęta z Kozienic i Chór Seniora
z Garbatki-Letnisko. Tradycyjnie już, podczas festynu widzowie obejrzeli pokaz tańców standardowych i latynoamerykańskich
w wykonaniu pary tanecznej z radomskiej
szkoły tańca „Styl”. Jedną z gwiazd imprezy był, pochodzący z Garbatki-Letnisko
światowej klasy pianista jazzowy Andrzej
Jagodziński. Muzyk ten już po raz drugi
zaszczycił swoją obecnością garbacki festyn. Tym razem zagrał trzy utwory, a jeden z nich wykonał wspólnie z grającą na
skrzypcach córką Zuzanną. Blisko godzinę
uczestników festynu bawili członkowie kabaretu „Koń Polski”, którzy przypomnieli
dobrze wszystkim znane skecze i piosenki. Pomiędzy występami poszczególnych
wykonawców osoby biorące udział w imprezie mogły obejrzeć galerię prac między
innymi uczniów ZSP z Garbatki i Jacka
Papiewskiego oraz wybrane prace powstałe
podczas pleneru malarsko – rzeźbiarskiego
„Inspiracje Garbatka Letnisko”, wzmocnić
siły przekąskami z grilla czy wziąć udział
w konkursach i loteriach organizowanych
przez firmy kosmetyczne. Dzieci korzystały z możliwości pomalowania włosów
i twarzy i dużo czasu spędzały w wesołym
miasteczku. Hitem wieczoru był występ
grupy muzycznej „Los Bahamos Desperados”, która zaśpiewała popularne przeboje
latynoamerykańskie. Przy utworach takich
jak „La bamba”, „Bamboleo” czy „Volare”
dobrze bawiła się nie tylko młodsza część
publiczności.

W pierwszym rzędzie przedstawiciele władz samorządowych powiatu kozienickiego
i gminy Garbatka-Letnisko
www.kozienicepowiat.pl

DNI SIECIECHOWA
„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.

Uroczyste otwarcie festynu
W roku bieżącym festyn odbył się
w dniach 05 – 06 lipca. Po raz pierwszy patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik. Sobota była dniem sportowym. Na
boisku szkolnym w Sieciechowie rozegrany został mecz piki nożnej: samorządowcy
gminy Sieciechów / strażacy OSP Sieciechów. Mecz zakończył się sukcesem drużyny strażaków. Niedzielne uroczystości
rozpoczęto w godzinach przedpołudniowych
zawodami wędkarskimi o puchar Wójta
Gminy Sieciechów. Festyn uroczyście otworzył Wójt Gminy Kazimierz Pochylski
z Przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem
Tadeuszem Jeziorowskim, witając mieszkańców i przybyłych gości, życząc wszystkim
przybyłym udanej zabawy. Na sieciechowskiej scenie wystąpili: dzieci i młodzież ze
szkół w Sieciechowie i Słowikach, zespół
folklorystyczny „Łaguszowianki”, śpiewali
laureaci Szansy na Sukces Agnieszka Dyk
i Dariusz Bernatek oraz gwiazda polskiej
piosenki zespół Czerwone Gitary. Równie
atrakcyjnie przebiegała wieczorna zabawa.
Uczestnicy festynu bawili się do późnych
godzin nocnych przy muzyce zespołu TSK.
Imprezie towarzyszyły również dwie wystawy: historyczno – regionalna nawiązująca do
tysiącletniej historii Sieciechowa oraz wystawa wyrobów hafciarskich. Nie zabrakło
również atrakcji dla najmłodszych. Dzieci
miały do wyboru dmuchane zjeżdżalnie,
przejażdżki samochodzikami oraz liczne stoiska z atrakcyjnymi grami i słodkościami.
Zorganizowanie obchodów Dni Sieciechowa było możliwe dzięki pomocy
finansowej Urzędu Marszałkowskiego
w Warszawie oraz Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Elżbieta Kalbarczyk
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ZAKOŃCZENIE PLENERU I OTWARCIE WYSTAWY
W dniach 23 czerwca do 5 lipca bieżącego roku w Garbatce-Letnisku trwał
plener rzeźbiarsko-malarski „Inspiracje
Garbatka-Letnisko”, z udziałem artystów
z całej Polski.
W plenerze wzięli udział artyści
z Konina, Kielc, Kraśnika, Radomia, Skaryszewa, Garbatki-Letnisko, Pionek i Kozienic. Wśród nich znaleźli się absolwenci Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy
i Krakowa oraz innych szkół plastycznych, m.in. z Łodzi, Torunia i Gdańska,
jak również wykładowcy akademiccy.
Swój udział zaznaczyli lokalni twórcy,
sympatycy sztuk plastycznych i szkolna
młodzież, a także karykaturzysta, który uwiecznił na portretach uczestników
imprezy i gości. Swoje podobizny mogli

znaleźć, m.in. Janusz Stąpór starosta i Józef Grzegorz Małaśnicki wicestarosta powiatu kozienickiego oraz poseł na Sejm
RP Czesław Czechyra uczestniczący
w otwarciu pleneru.
Plener rozpoczął się spotkaniem integracyjnym środowiska artystycznego
z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
sponsorami i lokalnymi twórcami.
Tuż po nim artyści zwiedzali różne
zakątki powiatu kozienickiego w poszukiwaniu inspiracji do stworzenia swoich
prac. Do ich wykonania używali różnych
technik. Podczas pleneru powstały zarówno rzeźby, jak i obrazy malowane farbami olejnymi, pastelami, a także rysunki
ołówkiem. Artyści wykorzystali wiele
m o t y w ó w.
Prace przeds t a w i a ł y,
m.in. zakątki
Garbatki oraz
postaci związane z tą miejscowością.
Wiele z nich
zaskakiwało
swoją oryginalnością.
Dwutygodniowy plener
zakończył się
5 lipca. Jego

podsumowaniem była wystawa poplenerowa prac uczestników tej artystycznej
imprezy.
Plener rzeźbiarsko-malarski „Inspiracje Garbatka-Letnisko odbył się po
raz pierwszy. Organizatorzy Starostwo
Powiatowe w Kozienicach oraz Zespól
Szkól Ponadgimnazjalnych w GarbatceLetnisku zapewniają jednak, iż nie ostatni. Ich założeniem jest, aby impreza była
kontynuowana w kolejnych latach.
Patronat honorowy nad plenerem
sprawowali: Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Starosta Powiatu Kozienickiego, Prezes Radomskiego Oddziału
Związku Polskich Artystów Plastyków
oraz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Impreza
została współfinansowana przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Drewno służące do wykonania
prac zapewniły: Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach oraz Nadleśnictwo
Zwoleń.
Dzieła, które powstały w trakcie pleneru trafią do Starostwa Powiatowego
w Kozienicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku.
Można je będzie także zobaczyć na wystawach, które w najbliższym czasie zostaną
zorganizowane w Kozienicach, Pionkach
i Zwoleniu.
MAGDALENA DOMAGAŁA

Apel o zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi
14 lipca w Kozienicach doszło do
kradzieży, w której osobą poszkodowaną był 75-letni mężczyzna. Podający się
za urzędnika oszust oferował mu dotacje
unijne przeznaczone dla emerytów. Wykorzystując chwilę nieuwagi zainteresowanego okradł go. Był to pierwszy tego
typu przypadek odnotowany w powiecie
kozienickim, ale w ostatnim czasie w całym kraju podobne sytuacje zdarzają się
coraz częściej. W związku z tym policja apelujemy o zwiększoną ostrożność
w kontaktach z nieznajomymi.
Osoby starsze i mieszkające samotnie to
grupa społeczna, która jest bardzo narażona
na różnego rodzaju oszustwa i kradzieże.
Często osoby te stają się łatwym łupem naciągaczy i złodziei, którzy niejednokrotnie
w swoim postępowaniu zachowują się bardzo wymyślnie i brutalnie. Oszuści, wykorzystując nieuwagę a czasem bezradność
czy naiwność starszych potrafią wyłudzić
od nich duże sumy pieniędzy, okraść mieszkanie, czy nawet skrzywdzić daną osobę.
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- „Często dochodzi do tego w momencie,
gdy do mieszkania osoby starszej puka ktoś
nieznajomy, prosząc np. o szklankę wody,
oferując coś do sprzedaży, podając się za
pracownika wodociągów, gazowni czy innej
instytucji. Zazwyczaj osoby starsze zainteresowane ofertą, jaka jest im przedstawiana wpuszczają do domu. Zdarzyć się może,
że ludzie ci przychodzą, żeby sprawdzić, co
jest w domach, jak ten dom jest wyposażony,
mogą się zorientować, gdzie starsi ludzie
trzymają pieniądze i drogie rzeczy i często
później dochodzi do kradzieży z włamaniem
do takich mieszkań. Zdarzają się również
przypadki, że mieszkania i domy odwiedzają 2-3 osoby. Jedna z nich odwraca uwagę,
druga w tym czasie sprawdza mieszkanie
szukając drogocennych rzeczy czy pieniędzy” – mówi st. sierż. Patrycja Adach rzecznik Komendanta Policji w Kozienicach.
Przypadek 75-letniego mieszkańca
Kozienic był pierwszym, jaki został odnotowany na terenie powiatu kozienickiego. Jednak dotychczas wielokrotnie zda-

rzały się sytuacje, że starsi mieszkańcy
spotykali się z naciągaczami i oszustami.
Najczęściej podawali się za pracowników
spółdzielni, gazowni, czy wodociągów.
Często chcieli pobierać zaliczki na poczet
wymiany drzwi, piecyków gazowych itp.
– „Apelujemy o ostrożność, aby uniknąć
wielu przykrych sytuacji. Przestrzegamy
i uczulamy osoby starsze i mieszkające
samotnie, aby dokładnie sprawdzały, kto
puka do drzwi, a w razie jakichkolwiek
wątpliwości powiadomiły policję. Dzięki
temu będzie nam łatwiej podejrzane osoby rozpoznać, będziemy wiedzieli, w jakich rejonach się poruszają i co oferują”
– dodaje rzeczniczka Policji. Aby przestrzec osoby starsze i samotne przed tego
typu sytuacjami policjanci uczestniczą we
wspólnych spotkaniach, w trakcie których
informują o potencjalnych zagrożeniach
i istniejącym problemie, jak również dają
wskazówki co robić, aby nie stać się ofiarą przestępców.
Magdalena Domagała
www.kozienicepowiat.pl
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DZIEJE SPORÓW KOZIENIC Z WŁAŚCICIELAMI JANIKOWA
Prezentowany tekst stanowi ciekawy przyczynek do dziejów dawnych
Kozienic i sąsiednich miejscowości.
Przede wszystkim jednak wprowadza
do powszechnego obiegu nieznane,
niepublikowane do tej pory wiadomości o Janikowie, m.in. o pierwszych
wzmiankach o tej miejscowości. Prowadzone przez autora kilkuletnie poszukiwania archiwalne i biblioteczne zaowocowały opracowaniem, na
podstawie oryginału z połowy XVIII
szczegółowej mapki okolic, którą dodatkowo zamieszczamy.
Zalesione Mazowsze pozostawało długo niezależne i opóźnione cywilizacyjnie
względem innych terenów polskich. Rzekę Radomirę (Radomkę) historycy uważają jako granicę między Mazowszem
i Małopolską. Średniowieczne Mazowsze
było krainą niespokojną, narażoną na częste najazdy Jaćwingów, Litwinów i innych
wędrujących szczepów. W dawnych czasach Wisła od wysokości Gniewoszowa do
Świerży płynęła wieloma nurtami szeroką
pradoliną. Na licznych mieliznach, wyspach (ostrowach) wiślanych występach
koczowało wielu łotrzyków, rabusiów, którzy nękali okoliczną ludność napadami.
Na południu Mazowsza w XI w. swój
gród obronny na półwyspie między Wisłą
a Wieprzem zbudował Palatyn Sieciech
z rodu Starżów-Topór. Od tamtego momentu zaczęło się intensywne zagospodarowanie nadwiślańskiego obszaru od
Sieciechowa do Radomki. Syn Sieciecha –
Sieciechowicz sprowadził do swego grodu
benedyktynów, którzy mieli chrystianizować ludność i zagospodarowywać Środkowe Powiśle. Po konflikcie Sieciechowicza
z Bolesławem Krzywoustym, władca Polski
skasował liczne dobra Sieciecha: „Sieciechowi, co pierzchnął w bitwie, skonfiskowano zamek i dobra i oddano osiedlonym tu
benedyktynom” – tak pisał Ignacy Krasicki.
W ten sposób benedyktyni otrzymali obszar
Ziemi Nadwiślańskiej. Miało to być 11 wsi,
m.in. Psary – najbliższą wieś przyszłego
folwarku i wsi Janikowa. Obszar Kozienic
nad rzeką Zagoździem (Zagoździem-Toporem) był własnością rodu herbu Janina.
Dobrosław herbu Janina był wielkim darczyńcą dla Kościoła. To właśnie on miał podarować Kozienice biskupowi płockiemu,
który z kolei przekazał je norbertankom
płockim. Można sądzić, że obszar Janikowa
był własnością wcześniej wymienionego
rodu i granica przebiegała na rzece Czarnej,
Rudej, obecnie zwanej Brzeźniczką.
Wszystko wskazuje, że nazwa Janików jest nazwą patronimiczną i wywodzi
www.kozienicepowiat.pl

się od imienia Włodyka, może woja z hufca Sieciechowicza, który jak jego wódz
stracił swoje siedlisko. Nazwa może wywodzić się również od herbu rodu Janina.
Benedyktyni sieciechowscy przez wieki
legitymowali się nadaniem im Janikowa
na własność przez kolejnych władców,
począwszy od Henryka Sandomierskiego,
lecz ciągłe roszczenia Kozienic do tego
obszaru wskazywałyby na wiele wątpliwości, co do prawnej legitymizacji tych
przywilejów. W przywilejach obszar ten
obejmował teren aż do jeziora w Kozienicach, Chechel, czyli obszar Dąbrówek,
Rudę i Śmietanki.
Wiek XIII był okresem walk wewnętrznych książąt dzielnicowych. Słabe państwo
było obiektem najazdów łupieżczych sąsiadów i Mongołów. Las Strzemech wokół
Sieciechowa był miejscem postoju specjalnie wyszkolonych tropicieli tatarskich
rozpoznających teren przed główną wyprawą tatarską na Polskę. Tropiciele mordowali ludność, kobiety zabierali w jasyr.
W 1246 r. walki na tych terenach prowadzili Konrad Mazowiecki z księciem małopolskim Bolesławem. Dodatkowo okolic tych
nie szczędziła przyroda. Jak podaje Długosz
w roku 1253 deszcze padały od 20 kwietnia
do 5 lipca, zaś w 1270 r. Wisła wystąpiła
z brzegów. To po tych powodziach rzeka
zmieniła swój nurt na koryto Wieprza. Łacha
– dawne zasadnicze koryto Wisły – stała się
rzeką. Powstało wiele występów na nowe
tereny osadnicze. Dotychczasowy szlak
handlowy z Płocka, Czerska z przeprawą
w Świerżach został przedłużony do Kozienic i jako gościniec przebiegał koło Janikowa, Sieciechowa, Gniewoszowa, Smogrzowa do Oblas koło Serokomli (Janowca)
z przeprawą do Kazimierza. Gościniec
przebiegał od osady w Kozienicach w okolicach obecnego pałacu i kościoła do późniejszego kirkutu, skręcał wzdłuż obecnej
ulicy Przemysłowej na wprost do przejazdu
kolejowego za szkołą w Janikowie i na wysokości Janikowa przebiegał koło Stasowego Dołu i dalej prosto z przejazdem przez
rzekę Czarną kilka metrów za obecnym
drugim stawem w Janikowie. Gościniec
zwany Zimowym, potem Lubelskim, Wołyńskim istniał do początku XIX w. Stracił
na znaczeniu na rzecz traktu, który obecnie
wyznacza szosa.
W XIV w. nastąpiło ożywienie gospodarcze. W tym okresie prawdopodobnie
konwent sieciechowski rozpoczął organizację „villa Janików”, zagospodarowywanie
obszaru od rzeki Krępiec do granic Kozienic
i Starej Wsi. Bardzo postępowi pod względem gospodarczym benedyktyni zapewne

przyjęli zasady osadnictwa niemieckiego.
Wyznaczyli łany dla dzierżawców za rentę
odrobkową (pańszczyznę) i wiele powinności w naturze oddawanych dworowi tradycyjnie na św. Marcina (11 listopada).
Pod datą 1352 r. występuje pierwsza
wzmianka o Janikowie, wtedy to Kazimierz
Wielki potwierdził przywilej wydany przez
Bolesława Wstydliwego – „fundatora na Janików”. Oznacza to, że po wielkich powodziach już w XIII w. między Łachą, a nowym
nurtem Wisły powstał znaczny obszar do zagospodarowania, bo konwent sieciechowski,
właściciel Janikowa postarał się o przywilej
i wyłączność Chechela jako jego własność.
Bronisław Jasek podaje za Józefem Krzepelą, że Dąbrówki były już w 1388 r. i w następnym wieku. Znikły wraz ze wsią Galaski
(Gałązki) w czasie licznych powodzi w następnych wiekach. Obszar Dąbrówek będzie
w przyszłości przedmiotem ciągłych sporów
między opatem sieciechowskim i Kozienicami oraz właścicielami Tyrzyna.
W 1355 r. występuje drugi fakt o Janikowie, a to za sprawą sporu z wolnym właścicielem (włodykiem) Głębolem. Spór dotyczył miejsca (lokur). Szczegółów nie znamy.
W dekrecie wydanym przez biskupa krakowskiego Bocenta (Bodzantę) z Janikowa
(sandomierskiego) Głębol został skarcony.
Szlak podróżny przez Kozienice
z przeprawą w Przewozie był coraz bardziej atrakcyjny. W 1461 r. utworzono
Starostwo Radomskie, które zarządzało królewskimi dobrami kozienickimi.
Opaci sieciechowscy intensywnie powiększali obszary uprawne folwarku
w Janikowie. W 1493, 1501 i 1503 r. chłopi
kozieniccy otrzymali przywileje od opata
sieciechowskiego na wykarczowanie (kopaninę) lasów z dóbr janikowskich na pola
uprawne. Pracujący przy wyrębie lasów pod
pola uprawne otrzymali prawo użytkowania
tych pól przez 44 lata. Mapa Deutscha pokazuje prawdopodobnie ten teren. To pola
Janowa (Janikowska niwa), na mapie ukazany jest jako dworska niwa. To właśnie
o te włości toczył się długoletni spór między
klasztorem sieciechowskim a Kozienicami.
Konwent sieciechowski doprowadził
w 1506 r. do prawnego uregulowania granic z Kozienicami. Sprawę rozstrzygnięto
w Radomiu. Decyzję nazwano prawem nadzwyczajnym wydanym przez Jana Dębocha
(Privilegii Joanis Dęboch). Dokonano wówczas opisowego rozgraniczenia między Kozienicami i Janikowem. Granica przebiegała
od Janikowskiego Ługu do Wilczego dołu
(część obecnych Śmietanek), dalej do szlacheckiego zajazdu i dalej do brzegów Jeziora
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Mappa fundi controversi inter Janikow et Kozienice
Sporządził kpt. mjr Maciej Deutsch
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DZIEJE SPORÓW KOZIENIC Z WŁAŚCICIELAMI JANIKOWA

Kozienickiego „miał Janików graniczyć”.
Prawdopodobnie tutaj stała jedna z tawern,
druga zaś miała stać przy przeprawie gościńca przez rzekę Czarną. Mówi o tym, relacjonując rok 1473, opat sieciechowski Dominik
jako o darze dla Brzeźnicy. Żywiołowo reagująca na niecodzienne wydarzenia niebiańskie, okoliczna ludność w 1453 r. – po pojawieniu się na niebie komety – obdarowała
plebana z Brzeźnicy dwoma tabernas (szopami) w okolicach Janikowa i prawem użytkowania fluvi (rzeki). Nie wiemy, o którą rzekę
chodzi zapewne dotyczy to Leśnorzeki. Taki
właśnie punkt graniczny Janikowa z Kozienicami wg mapy Deutscha stał na wysokości
drogi obecnej Starej Wsi.
W dokumencie z 1504 r. podane było
prawo wyjątkowe dla właścicieli Kozienic, mówiące, że zostaną oni nagrodzeni
za wykarczowanie pola prawem dożywotniego użytkowania z przeniesieniem na
ich dzieci. Takie ustępstwo spowodowało
utratę tego obszaru przez benedyktynów
na rzecz kozienickich chłopów.
XVI w. to wspaniały rozwój Rzeczypospolitej, to też czasy wzrostu potęgi magnackiej i utrata wpływów przez zakony. Na
początku Kozienicami zarządzał starosta
radomski Piotr Firlej, bliski współpracownik
Zygmunta Starego, magnat na wielu włościach. Jako „Pan” Kozienic czynił tutaj wielkie „porządki” gospodarcze. Wokół Kozienic
czyniono wielkie kopaniny (karczowanie lasów). Zagospodarowano 55 łanów starościńskich. Firlej nawet nie myślał o respektowaniu odwiecznych przywilejów pryncypałów
sieciechowskich. W 1549 r. upłynął 44-letni
okres wyżej wymienionej umowy dzierżawnej. Mieszkańcy Kozienic uważali, że grunty
te należą się dalej pokrewieństwu dzierżawców. Ich następcy „gwałtem wdzierali się na
dobra janikowskie”.
Opat Feliks Rogowski w 1545 r. pozwolił Kozienicom na założenie – do dziś istniejących – stawów rybnych w pobliżu miasta.
Prawdopodobnie był to wyraz wdzięczności
Rogowskiego dla króla za zażegnanie konfliktu z Anzelmem Gostomskim o tereny
nad Łachą w Janikowie. Gostomski ożenił
się z córką właściciela Tyrzyna i uważał, że
Konwent nie ma prawa do gruntów za Łachą, jako dawnego koryta Wisły. „Dał tenże opat brzeg gruntu wsi konwentu swego
Janyków rzeczony ku zalaniu stawom KJM
(Królowi Jegomości)”. Ten staw uznano
jako własność Kozienic, bo król 6 czerwca
1551 r. włączył stawy do majątku wójtostwa kozienickiego.
Nowy starosta radomski, Jan Lutomirski, kontynuował rozwój gospodarczy Kozienic również kosztem Janiko-
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wa: „Starosta Lutomirski gwałtem przez
grunta janikowskie kanał kopał od rzeki
Czarnej. Dla młynów kozienickich wody
janikowskie odejmowano, rudy, bory,
grunta odejmowano, wieś gwałtowano,
poddanych bito, więziono, dobytki zabierano. Samą wieś dla starostwa traktowano, dając za grunt chleb, smołę”.
W 1580 r. opat Józef Wereszczyński
miał ponownie zabrać grunty pod stawami.
Skończyło się to chyba na próbie odzyskania
stawów. W 1589 r. występuje pierwsza informacja o Śmietankach. Opat Józef Wereszczyński domagał się z młyna (Molendini)
i stawu (Piscinae) od dzierżawcy Mycka nie
tylko dziesięciny ale darów dla Sieciechowa.
Prawdopodobnie przed upływem okresu
wolnizny. Do organizowania stawów przez
zakon w dobrach janikowskich potrzebna
była woda. Wereszczyński domagał się więc
zwrotu i stawów koło Kozienic i likwidacji
rowu z Czarnej do Toporu-Zagódzia.
W 1596 r. wydzielono Ekonomię Kozienicką, w 1607 r. utworzono w Kozienicach
starostwo grodowe. Dzierżawca kozienicki
Jan Kochanowski skierował działania w celu
zabrania Konwentowi obszaru Chechel, przy
czym zburzył kopce graniczne zbudowane
przez chłopów janikowskich, którzy nazywali ten teren Porębami lub Polem Dąbrówką. Na tych polach poddani starostwa postawili chałupy i stodoły folwarczne.
Również właściciele Tyrzyna Anzelm
Gostomski, Stanisław Gostomski, Mikołaj Laskowski i Zbigniew Ossoliński
zawłaszczyli pola (występy) uwalniane
przez Wisłę. Stawiali kopce graniczne,
nawet z figurami. Konwent stawiał własne
kopce graniczne. Stan ten nie trwał długo,
ponieważ w 1624 r. Trybunał Lubelski
nakazał rozorać kopce graniczne usypane
przez Kozienice i właścicieli Tyrzyna.
Starosta grodowy Adam Kazanowski
w 1630 r. ponownie naruszył porządek graniczny Janikowa z Kozienicami: „Rzekę
Czarną przez grunta janikowskie zakopał,
tamę wystawił, wodę młyna janikowskiego
odebrał. Rozorał kopce graniczne Janikowa
z Kozienicami”. W 1638 r. Janików ponownie usypał kopce i wykopał rowy graniczne.
„Starosta znowu znaki graniczne wyrzucił.
Janikowskie lasy przerabiali na pola. Całą
rzekę Czarną od gruntów janikowskich odwracali, w granicach janikowskich rowy
kopali, na swoje młyny gruntami janikowskimi wodę prowadzili”. Sąd w Radomiu
w 1640 r. nie rozstrzygnął sporu. Kazanowski działał dalej, wybudował w Dąbrówkach
dworek. W 1642 r. Inkwizycja Trybunału Lubelskiego nakazała przywrócenie poprzedniego stanu posiadania. Sporem między Ko-

zienicami i Opatem o majątek w Janikowie
postanowił zająć się sam król, bo przecież
ekonomia kozienicka była własnością Skarbu Królewskiego. W 1653 r. do Janikowa
i Kozienic przybyła Komisja z bardzo wysokiej rangi dostojnikami państwowymi, m.in.
w składzie byli: Stanisław Firlej – kasztelan
lubelski, Krzysztof Lanckoroński – kasztelan radomski, Jan Oleśnicki – podkanclerzy
sandomierski i trzech innych dostojników.
Komisja nakazała Opatowi kopce graniczne
usypać tam, gdzie poprzednio były. Komisja
wyznaczyła dukty graniczne między Wólką
Tyrzyńską, Janikowem i Kozienicami. 6 listopada 1653 r. król Jan Kazimierz decyzję
Komisji zatwierdził.
Dwa lata później, po decyzji Komisji
Królewskiej, starościna Elżbieta Słuszanka najechała z rajtarami dobra Dąbrówek,
zniszczyła dwór opacki, kilku opackich chłopów zabito. Byli to chłopi z Janikowa, bo ich
kierowano do pracy za Łachę na pola Dąbrówek. I znowu proces w Radomiu. Pod koniec XVII w. starosta Hieronim Aleksander
Lubomirski wypędził chłopów janikowskich
z Dąbrówek. W 1706 r. wdowa Konstancja
z domu Bokum Lubomirska napadała z rajtarami na Dąbrówki, zaorała pola Dąbrówek,
napadła też na dwór w Janikowie. W tej sytuacji bezprawia również mieszczanie kozieniccy grabili majątek opata.
W 1721 r. następny administrator Kozienic, wielki łowczy nadworny Antoni von
Leibniz, zniszczył pola Dąbrówek, ponownie rozorał kopce graniczne, zamknął rzekę
Czarną. Ponownie opat sieciechowski odwołał się do sądu w Radomiu i jak zawsze
zostały w pozwie podane przywileje nadane konwentowi przez władców od czasu
Henryka Sandomierskiego do króla Jana
Kazimierza, że dwór Dąbrówki jest własnością dworu w Janikowie. Komisarzy, którzy przybyli na sporny teren, mieszczanie
kozieniccy wyzywali obelgami, obrzucali
obelgami też dziedzica Wólki Tyrzyńskiej.
W 1734 r. opat przekazał Dąbrówki
w arendę (dzierżawę) pewnemu szlachcicowi z Radomia. Kozieniczanie szlachcica wypędzili. W 1748 r. opat Marcin Bułharewicz
jeszcze raz próbował odzyskać Dąbrówki dla
folwarku w Janikowie. Projekt rozgraniczenia spornych własności przedstawił na mapie
płk Mikołaj Deutsch. To niezwykle ciekawy
dokument. Jak na tamte czasy jest to doskonale zrobiona mapa. Dąbrówek konwent
sieciechowski nie odzyskał. Miał też kłopoty
z zasilaniem urządzeń wodnych w odpowiednią ilość wody. Dąbrówki stały się własnością królewska z ilością 13 dymów.

Opracował Eugeniusz Żak
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

Obozowicze ze Skarżyska-Kamiennej
w Garbatce-Letnisku

W lipcu Towarzystwo Miłośników
Ziemi Kozienickiej zorganizowało ze
środków pozyskanych z Ministerstwa
Obrony Narodowej 10-dniowy obóz
przysposobienia obronnego w ramach
zadania publicznego. Uczestnikami obozu była młodzież ucząca się w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej oraz gimnazjaliści,
którzy pragną kontynuować naukę w w/w
szkole i są zainteresowani tematyką sportowo-obronną. Szkoła kształci młodzież
w klasach z rozszerzonym programem
przysposobienia obronnego. Zadaniem
obozu było zdobycie dodatkowych umiejętności w zakresie obronności i zagadnień wojskowych. W programie zajęć
obozowych znalazły się podstawowe elementy musztry, marsz na azymut, nauka
pływania w basenie „Delfin” w Kozienicach, szkolenie strzeleckie na strzelnicy
w Warce, zapoznanie z podstawowymi
zasadami szkolenia pilotów w aeroklubie
przy Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, zwiedzanie Sali
Tradycji i bloku szkoleniowego WSOSP.
Zwiedzanie miejsc związanych z historią
oręża polskiego tj. Kazimierza Dolnego
i Janowca, dokąd młodzież dopłynęła
statkiem, Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie, połączone z udziałem we
Mszy Świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Program szkoleniowy
dotyczący sportów obronnych był ściśle
połączony z tematyką historyczno-patrio-

Strzelnica w Warce
www.kozienicepowiat.pl

tyczną Ziemi Kozienickiej. Młodzież stacjonowała w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Kochanowskiego
w Garbatce-Letnisku. Miejscowość stanowi bardzo dobrą bazę wypadową, która
umożliwiła łatwy dostęp komunikacyjny
do realizacji zadań programowych obozu.
W czasie marszu na azymut uczestnicy
skorzystali z możliwości zwiedzenia Muzeum J.Kochanowskiego w Czarnolesie
i podziwiali piękno okolic Garbatki oraz
Puszczy Kozienickiej.
Termin obozu zbiegł się z obchodami Dni Garbatki, co pozwoliło młodzieży wziąć udział w uroczystościach.
W dniu 19 lipca po zajęciach programowych młodzież uczestniczyła w charakterze widzów w zawodach jeździeckich
w skokach przez przeszkody w Ponikwie.
Niektórzy mieli okazję po raz pierwszy
z bliska obejrzeć taką imprezę W ośrodku
wypoczynkowym „Polanka” obozowicze
uczestniczyli w otwarciu Dni Garbatki,
gdzie nastąpiła integracja środowiskowa
z mieszkańcami. W drugim dniu obchodów
rozpoczętym Mszą Świętą w miejscowym
kościele przy udziale Kozienickiej Grupy
Rekonstrukcji Historycznej i Szwadronu
Ziemi Kozienickiej w barwach 22 Pułku
Ułanów Podkarpackich odtworzono zdarzenia z września 1939 roku. Po zakończeniu
rekonstrukcji młodzież została zapoznana
z ówczesnym uzbrojeniem i zasadami walki w okresie II Wojny Światowej. Następnie
wszyscy udali się na „Polankę” i wzięli udział
w Dniach Garbatki. Młodzież zwiedziła

również pracownię rzeźbiarską Mirosława Dziedzickiego, który opowiedział
o sztuce rzeźbienia i zaprezentował swoje
umiejętności, a młodzież naśladując go wykonała kilka prostych prac w drewnie. Zainteresowanie było tak duże, że z trudem oderwali się od zajęć, aby zdążyć na kolację.
W trakcie obozu odbyły się dwa ogniska na terenie ośrodka wypoczynkowego
„Polanka” z udziałem przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego i służb
mundurowych. Młodzież zaprezentowała
swoje umiejętności wokalne śpiewając
pieśni wojskowe i patriotyczne. Na ognisku pożegnalnym zostały wręczone puchary i nagrody za najlepsze osiągnięcia
w strzelaniu i rzucie granatem, występ
wokalny, najlepiej wykonywaną musztrę,
wzorową postawę uczestnika obozu i za
ogólną wiedzę historyczno-wojskową.
Wyróżnieni obozowicze otrzymali nagrody z rąk starosty kozienickiego J. Stąpora
oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Garbatka M. Dziedzickiego. Fundatorami
nagród byli: starosta kozienicki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej,
wójt Gminy Garbatka oraz Zakłady Wyrobów Mięsnych „Nowopol”.
W dniu wyjazdu tj. 23.07.2008 młodzież zwiedziła Elektrownię Kozienice,
zapoznając się z charakterem zakładu,
jego wyposażeniem i funkcjonowaniem.
Zwiedzanie zakładu miało na celu uświadomienie młodym ludziom, w jakich warunkach technicznych następuje wytwarzanie energii elektrycznej.
Pobyt na obozie na pograniczu Puszczy Kozienickiej dostarczył uczestnikom
wiele wrażeń:
Maja: Najbardziej podobał mi się pobyt
w Warszawie i Kazimierzu oraz wyjazdy
na basen. Była miła atmosfera a tutejsi
ludzie wspaniali. Będę ich mile wspominać.
Klaudia: Największe wrażenie zrobiły
na mnie Kozienice i ich otoczenie. Pozytywnie zaskoczył mnie tutejszy klimat
i okoliczna zieleń. Zwiedziliśmy elektrownię kozienicką, która położona jest
w głębi lasu i nie stanowi zagrożenia dla
ludzi i przyrody.
Dawid i Kamil: Bogata infrastruktura
stwarza dobre warunki do wypoczynku.
Lokalizacja ośrodków wypoczynkowych
daje szerokie możliwości odwiedzenia
wielu ciekawych miejsc. Bujna roślinność pozwala na wypoczynek w ciszy
i spokoju. Zapraszamy przyszłych odpoczywających.
MARZENA BRACHA
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40. lat Elektrowni „Kozienice” S.A.
Jubileusz to okazja do przypomnienia
historii powstania elektrowni oraz dla przywołania pamięci osób, które odeszły, a swoją
pracą wpisały się nierozerwalnie w historię
zakładu. Aby tego dokonać cofnijmy się 40
lat i prześledźmy poszczególne etapy budowy oraz wszystkiego, co wokół powstawało.
Program rozwoju polskiej energetyki na
lata 1960 -70 przewidywał budowę elektrowni kondensacyjnej w centralnej Polsce,
w rejonie środkowej Wisły. Spośród 14
propozycji lokalizacji przyszłej elektrowni
o roboczej nazwie „Wisła”, wybrano okolice
Świerży Górnych. O wyborze tego miejsca
przesądziły analizy ekonomiczne i hydrologiczne, dogodność zaopatrzenia w wodę
i węgiel kamienny oraz łatwość powiązania
z systemem energetycznym. Uroczyste
otwarcie budowy Elektrowni „Kozienice”
nastąpiło 18 lipca 1968 r. przez wicepremiera Rządu PRL, ministra Górnictwa
i Energetyki inż. Jan Mitręgę. Jest rok 1968
i rozpoczyna się budowa wielkiej elektrowni nad Wisłą. Dla małego miasteczka
nieopodal placu budowy – Kozienic – roztacza się nowa perspektywa dynamicznego
rozwoju gospodarczego.
2 czerwca 1969 roku rozpoczęto pierwsze
wykopy pod fundamenty bloków energetycznych 200 MW. Rozpoczął się okres budowy
dróg dojazdowych, doprowadzono energię
elektryczną i sieć telefoniczną. Wybudowano
ujęcia wodne do celów konsumpcyjnych i przemysłowych. Budowa elektrowni obejmowała
trzy etapy. Pierwszy z nich zakładał powstanie
sześciu jednostek wytwórczych o mocy 200
MW. Drugi, zapoczątkowany w 1972 r., obejmował budowę dwóch jednostek o tej samej
mocy, natomiast trzeci, rozpoczęty w 1974 r.
przewidywał rozbudowę o kolejne dwa bloki
o mocy 500 MW. Uruchomienie pierwszego
bloku o mocy 200 MW nastąpiło w 1972 r.
natomiast drugiego o mocy 500 MW (nr 10)
w 1979 roku. Generalnym projektantem Elektrowni od roku 1965 do roku 1973 był mgr
inż. Damazy Laudyn, zaś od roku 1974 mgr
inż. Ryszard Kozera. Ostatni z bloków – 10 powstał 19 grudnia 1979 r. Z dniem 1 stycznia
1989 r., wskutek podziału przedsiębiorstwa
państwowego Wschodni Okręg Energetyczny, na bazie zakładu Elektrownia „Kozienice”
w Świerżach Górnych utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Elektrownia
„Kozienice” w Świerżach Górnych. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa państwowego
Elektrownia „Kozienice” było: wytwarzanie
energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu
z wytwarzaniem energii elektrycznej, prowadzenie działalności remontowej, inwestycyjnej
i zapewnienie efektywnego wykorzystania
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zdolności produkcyjnych, ochrona środowiska naturalnego przed ujemnymi skutkami działalności przedsiębiorstwa. 10
marca 1989 r. przedsiębiorstwo państwowe Elektrownia „Kozienice” w Świerżach
Górnych zostało wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział
Gospodarczy. Wpis uzupełniony został postanowieniem końcowym Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy
z dnia 25 października 1989 r. Z dniem 30
czerwca 1992 r. na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia
29 maja 1992 r., Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia „Kozienice” uległo
podziałowi, poprzez wydzielenie z jego
struktury organizacyjnej Elektrociepłowni
„Radom” w Radomiu. 23 września 1996
r. Minister Przemysłu i Handlu, działając
w myśl stosownych przepisów, wydał
zarządzenie o przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Elektrownia „Kozienice” w Świerżach Górnych
w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa
o nazwie: Elektrownia „Kozienice” Spółka
Akcyjna w Świerżach Górnych.
Rok 2008 i kolejne lata
Kozienicka spółka to jeden z głównych
filarów Grupy Kapitałowej ENEA S.A. Jest
największą zawodową elektrownią w Polsce
opalaną węglem kamiennym. Głównymi
dostawcami paliwa podstawowego - węgla
kamiennego są: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A.
oraz Kompania Węglowa S.A.
Obecnie w Spółce zatrudnionych jest
ponad 2300 osób. Wskaźnik zatrudnienia
na 1 MW mocy wynosi 0,8, co klasyfikuje
ją w gronie najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej w Polsce. Posiada
10 wysokosprawnych bloków energetycznych o łącznej mocy osiągalnej 2880 MW,
co daje 11 % udziału w rynku produkcji
energii elektrycznej w Polsce. Zdolność
produkcyjna zainstalowanych jednostek
wytwórczych to rocznie ok. 18 TWh. Moc
zainstalowana oraz położenie sprawiają,
że Elektrownia w Kozienicach jest jednym
z najważniejszych węzłów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Dbałość o środowisko
Ostatnie dziesięciolecie to czas szczególnej wrażliwości społeczeństwa na potrzeby ochrony środowiska. Większość
zakładów przemysłowych, dzięki coraz
większej świadomości pracowników
i osób zarządzających przemysłem, zdynamizowała swoje działania na rzecz
zmniejszenia negatywnego wpływu na

środowisko naturalne. Elektrownia
„Kozienice” S.A.
jest jednym z przedsiębiorstw mocno zaangażowanych w ten
proces.

Nastawnia bloków 200 MW
W związku z tym, iż Elektrownia położona jest w Dolinie Środkowej Wisły,
w samym sercu Puszczy Kozienickiej oraz
w sąsiedztwie obszaru oznaczonego mianem „Natura 2000”, zobowiązana jest do
zwiększonego reżimu związanego z realizacją inwestycji ekologicznych. W trosce
o ten ekologiczny kompleks Elektrownia
realizuje wiele przedsięwzięć inwestycyjno
– modernizacyjnych z zakresu ochrony środowiska, które umożliwiają spełnienie obowiązujących norm emisji w zakresie:
1) ochrony powietrza
– ograniczenie emisji pyłu – uzyskano
poprzez właściwą eksploatację istniejących elektrofiltrów, jak również ich
sukcesywną wymianę na nowoczesne
jednostki, które spełniają zaostrzony od
2008 roku dopuszczalny poziom stężenia pyłu w odprowadzanych spalinach.
– ograniczenie emisji tlenków azotu – uzyskano poprzez niskoemisyjną technikę spalania, połączoną z zabudową palników niskoemisyjnych. Pozwoliło to na spełnienie
obowiązującej od 2008 roku wartości normatywnej – 500 [mg/nor.m3]. Zaostrzenie
norm po 2015 roku wymusza konieczność
zabudowywania instalacji do katalitycznego odazotowania spalin, gwarantujących
stężenia w wysokości 200 [mg/norm.m3].
Efektem dotychczas zrealizowanych modernizacji jest redukcja emisji wynosząca
ponad 20 tys. ton w skali roku.
– ograniczenie emisji dwutlenku siarki –
w 2001 roku oddano do użytku instalację
odsiarczania spalin dla 500 MW mocy zainstalowanej, zaś w 2007 roku drugą instalację dla 800 MW mocy zainstalowanej dla
bloków 200 MW (nr 4 – 8). Instalacje pracują w oparciu o metodę mokrą – wapien-

Dokończenie na str. 13
www.kozienicepowiat.pl

Historia
Dokończenie ze str. 12

40. lat Elektrowni „Kozienice” S.A.
ną, gwarantującą skuteczność odsiarczania
powyżej 90%. Dzięki tym instalacjom oraz
w połączeniu ze spalaniem na blokach
bez odsiarczania węgla o niskiej zawartości siarki (ok. 0,6%), możliwe jest obecnie

Turbozespoły 200 MW
spełnienie obowiązujących norm. Jednakże
planowane przez Ministerstwo Środowiska
dalsze zaostrzanie norm wymusi na Elektrowni konieczność uruchomienia po 2010
roku trzeciej instalacji odsiarczania spalin
dla bloku 500 MW nr 10.
W wyniku dotychczasowej pracy obydwu instalacji odsiarczania spalin,
w 2007 roku uzyskano redukcję emisji SO2
w wysokości 42 835 ton.
– ograniczenie emisji dwutlenku węgla
– wiąże się z wymogami Protokołu z Kioto
oraz obowiązkiem wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych. W 2007 roku oddano
do eksploatacji instalację do współspalania
biomasy dla bloków 200 MW, dla której
roczne maksymalne zużycie biomasy wynosi 100 000 ton. Spalanie biomasy w tej ilości
zastępuje ponad 50 tys. ton węgla i zmniejsza emisję CO2o ponad 100 tys. ton.
2) ochrony wód
Elektrownia posiada zmodernizowany
system oczyszczalni ścieków gwarantujący
parametry odprowadzanych ścieków zgodne
z obowiązującymi normami. Zakład wyposażony jest w następujące oczyszczalnie: mechaniczno – biologiczną ścieków bytowych,
mechaniczną ścieków deszczowo – przemysłowych z bloków 8x200 MW, mechaniczną
ścieków deszczowo – przemysłowych z bloków 2x500 MW, dwie chemiczne ścieków
z instalacji odsiarczania spalin.
Ponadto posiada skutecznie działającą
stację uzdatniania wody DEMI II, pracującą
w oparciu o technologię odwróconej osmozy. Dzięki niej całkowicie wyeliminowano
pobór wody podziemnej ze studni głębinowych dla celów technologicznych. Produkcja
wody zdemineralizowanej do uzupełniania
obiegu parowo-wodnego kotłów realizowana jest w całości w oparciu o wodę z Wisły.

www.kozienicepowiat.pl

Ponadto w celu ochrony Wisły przed zanie- z koniecznością buczyszczeniem termicznym, niesionym wraz dowy nowych mocy
oraz
z wodami pochłodniczymi, firma wykorzy- wytwórczych
dostosowaniem działalności do wymogów
stuje skuteczne chłodnie wentylatorowe.
unijnych w zakresie ochrony środowiska.
3) ochrony powierzchni ziemi
Odpady paleniskowe trafiają bezpo- Stąd planowana jest budowa nowego wyśrednio na składowisko popiołu i żużla sokosprawnego bloku na parametry nadkryo powierzchni 313 ha. W celu zabezpiecze- tyczne o mocy do 1000 MW. Powstanie równia przed wtórnym pyleniem, kwatery skła- nież kolejna Instalacja Odsiarczania Spalin
dowiska są pokrywane substancjami błono- (IOS III) dla bloku energetycznego 500 MW.
twórczymi oraz zraszane. Na wyłączonym Od 2010 r. na blokach 200 i 500 MW planoz eksploatacji polu składowym nr 1 przepro- wane jest rozpoczęcie budowy instalacji do
wadzono częściową rekultywację. Teren tego katalitycznej metody redukcji tlenków azotu
pola pokrywa trawa i rosną na nim drzewa. (począwszy od bloku nr 10). Natomiast do
Głównym zamierzeniem jest maksymaliza- 2013 r. zostaną wymienione kolejne elektrocja wykorzystania odpadów paleniskowych. filtry. Zatem można ująć jednym zdaniem,
Podstawowe kierunki zagospodarowania iż przyszłość Elektrowni to zwiększenie jej
popiołów to wykorzystanie ich do produk- zdolności wytwórczych.
cji materiałów budowlanych i cementu. Ze Jaki jest nasz cel?
Cel naszej działalności pozwalający
składowanych odpadów pozyskiwana jest
również mikrosfera. Obecnie zagospodaro- patrzeć nam optymistycznie w przyszłość
wuje się rocznie ponad 60% wytwarzanych zawiera się w haśle przewodnim, które
odpadów. Całość odpadów powstających brzmi: „Dla Naszych Klientów – Codzienz procesów odsiarczania spalin (ponad 100 nie Pełni Energii”. Dążenie do osiągnięcia
tys. ton) jest wykorzystywana gospodar- tego celu gwarantuje pokrycie wzrastająceczo w produkcji materiałów budowlanych, go zapotrzebowania na energię elektryczw których podstawowym składnikiem jest ną, spełnienie norm ochrony środowiska
gips (płyty kartonowo – gipsowe, suche tyn- i utrzymanie konkurencyjnej pozycji rynki i inne).
Biorąc pod uwagę zwiększające się
potrzeby energetyczne kraju, a także coraz ostrzejsze wymagania ekologiczne,
Zarząd Elektrowni
analizuje dalsze, ambitne plany realizacji
inwestycji proekologicznych. Cały czas
trwają prace modernizacyjne wszelkich Instalacja do współspalania biomasy
urządzeń, mające na
celu wzrost sprawności wytwarzania energii kowej. Poprzez konsekwentnie realizowaelektrycznej i poprawę parametrów ochrony ną strategię rozwoju, sprawne zarządzanie
oraz otwartość na wymagania partnerów
środowiska
Wpływ przedsiębiorstwa na środo- w pełni dostosowujemy się do potrzeb rynwisko w dużym stopniu zależy także od ku, w którym liczy się przede wszystkim
świadomości jego pracowników i ich pra- Klient – odbiorca energii elektrycznej.
Elektrownia „Kozienice” S.A. jest
cy. Dlatego też systematycznie przekazywane są informacje o stanie środowiska, w tej chwili największą polską elektroco ma wpływ na poszerzanie świadomo- wnią systemową opalaną węglem kaści ekologicznej pracowników, a w konse- miennym. Ważne jest również, iż lokuje
kwencji przyczynia się do minimalizowa- się w ścisłej czołówce potencjalnie najbardziej konkurencyjnych na rynku Unii
nia wpływu elektrowni na środowisko.
Europejskiej polskich przedsiębiorstw inInwestycje
Wejście Elektrowni do Grupy Kapi- frastrukturalnych.
tałowej ENEA S.A. stworzyło ogromne
Ewa Dobrzańska – Trela
możliwości inwestycyjne. Są one związane
Elektrownia „Kozienice” S.A.
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TRADYCJE
DOŻYNKOWE
nie wieńców dożynkowych. Obecnie są
one najbardziej widocznym elementem
świętowania. Wieniec dożynkowy nazywany bywał plonem, ponieważ symbolizuje wszystkie zebrane plony oraz
urodzaj. Tradycyjnie wiły go kobiety,
najlepsze żniwiarki. Wieńce miały rozmaite kształty, wielkość i ozdoby. Czasem wieńcem żniwnym była cała, ścięta
i przystrojona wstążkami przepiórka

Oborywanie przepiórk
albo przybrany kwiatami pęk zboża.
W wieńcu były zawsze kłosy z przepiórki i niemłócone kłosy wszystkich
zbóż: pszenicy, żyta, owsa, jęczmienia,
a oprócz nich często owoce jarzębiny,
jabłka, warzywa i kwiaty. Tradycyjnie
w dniu dożynek wieniec niesiono najpierw do poświęcenia do kościoła. Kiedy już poświęcono wieniec w kościele,
kolejnym ważnym etapem uroczystości
było i pozostało dotychczas wręczanie
wieńca gospodarzowi dożynek. Następowały kolejne etapy świętowania,
które w uwspółcześnionym charakterze
możemy obejrzeć podczas zbliżających
się VI Powiatowo-Gminnych Dożynek
„Janików 2008”. Na pewno będzie to
dobra okazja do zapoznania się z niektórymi obyczajami dożynkowymi, zabawy i uczestnictwa w wiekowej tradycji.
Z gór kieleckich
Z puszcz kurpiowskich
Znad Bystrzycy
Znad Bałtyku
Plon niesiemy
Z całej Polski
Z piosenkami i z muzyką.
Plon niesiemy, plon.
Krzysztof Zając

Nasz Powiat * 14

Obóz Misyjny
Brok 2008
19 lipca o godz. 1300 przed budynkiem
Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą zgromadziła się młodzież i dzieci wyjeżdżające
na Obóz Misyjny Brok 2008. Wyjazd zorganizowany został przez Archidiecezję
Warszawską oraz Stowarzyszenie GRABO „Wspólne działanie łączy”, stawiające
pierwsze kroki na terenie gminy Grabów.
Stowarzyszeniu udało się wybrać młodych ludzi, którzy poprzez swoje działanie
zasługiwali na taki wyjazd. Obóz był dofinansowany ze środków zewnętrznych, dlatego wybraliśmy wyróżniających się uczniów
i w ten sposób docenić ich starania. Pobyt
jednej z uczennic Publicznego Gimnazjum
w Grabowie został w 100% sfinansowany
przez Stowarzyszenie. Była to nagroda za
zajęcie I miejsca ,,Za najładniej wykonane
zaproszenie z okazji Dnia Kobiet”. Dojazd
dzieci autokarem do Broku w 50% został
sfinansowany przez miejscowych przedsiębiorców oraz księdza proboszcza Stanisława
Drąga, resztę kwoty pokryli rodzice.
Przed podróżą, dla bezpieczeństwa została wykonana kontrola pojazdu, poczym
– z kilku minutowym opróżnieniem obóz
wyruszył w trasę. Na twarzach uczestników
widać było przejecie i zdenerwowanie. Po
raz pierwszy brali oni udział w takim obozie, dlatego też towarzyszyła im ciekawość.
Po dotarciu na miejsce do Ośrodka Archidiecezji Warszawskiej ARKA w Broku
obozowicze zostali przydzieleni do grup.
Na obozie czas wykorzystali maksymalnie, jak sami mówili nie mieli czasu oddychać – czas był maksymalnie zagospodarowany. Uczestnicy zwiedzali malownicze
okolice, a także poznali polskich misjonarzy,
którzy jeżdżą na misje do Afryki. Podczas
pobytu wszyscy mieli okazje uczestniczyć
w konkursach z nagrodami, dlatego każdy
wrócił do domu z ciekawymi pamiątkami.
Jako stowarzyszenie zakładaliśmy, że
taka forma wypoczynku zaowocuje pozytywnymi zmianami i głębokimi przeżyciami uczestników. Czas spędzony w Broku,
pokazał on zupełnie inny niż dotychczas
widok na świat. Potwierdza to fakt, że
wszyscy zadeklarowali chęć wyjazdu na
podobny wypoczynek w przyszłym roku,
dodatkowo świadczy o to zadowoleniu.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim miejscowym darczyńcom, którzy wspierają finansowo bądź
rzeczowo funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia. Pomagać komu możemy to
nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy innych to nasza nadzieja.

Członkowie Stowarzyszenia GRABO

PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA W SZPITALU
POWIATOWYM
W KOZIENICACH

Pacjentki z powiatu kozienickiego nie
muszą już jeździć na badania mammograficzne do Radomia. W szpitalu w Kozienicach czynna jest pracownia mammograficzna.
Początki starań o mammograf dla
Szpitala Powiatowego w Kozienicach
sięgają 2006 roku.
W ramach narodowego programu walki
z rakiem Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał bezpłatnie
mammograf dla o szpitala w Kozienicach
i 6 innych w województwie mazowieckim.
Sławomir Idzikowski, dyrektor Szpitala
Powiatowego w Kozienicach opowiada
„z naszej strony zobowiązaliśmy się, że
z naszych środków wyremontujemy
i przygotujemy pomieszczenie oraz przeszkolimy personel.Sprawa ciągnęła się
przez 2007 rok, bo kilka kolejnych przetargów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski zostało unieważnionych.
W maju 2007 roku otrzymaliśmy 313 tys.
złotych na mammograf i samodzielnie
ogłosiliśmy przetarg., który został rozstrzygnięty. 28.XII.2007 roku mammograf
trafił do szpitala.”
Szpital nie mógł wcześniej angażować
środków finansowych w remont pomieszczenia, nie mając pewności, że otrzyma
mammograf. Przez I półrocze 2008 roku
trwały prace remontowo-adaptacyjne.
Personel został przeszkolony w Instytucie Onkologii w Warszawie, technicy
radiolodzy i lekarze uzyskali potrzebne
certyfikaty. Po zakończeniu prac remontowo-adaptacyjnych, trzeba było spełnić
wymogi prawne. Służby państwowe dokonały kontroli i szpital uzyskał wszystkie potrzebne pozwolenia na uruchomienie pracowni mammograficznej.
Pracownia wykonuje już badania
pacjentkom, które mają skierowanie.
Szpital oczekuje na uzyskanie kontraktu
z Narodowego Funduszu Zdrowia na badania profilaktyczne – bez skierowania,
dla kobiet w wieku 50 – 69 lat.
W chwili obecnej pracownia czynna
jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 13. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod nr telefonu – centrala
szpitala (048) 614-82-34 – prosząc o połączenie z rejestracją rtg.
Dodatkowym ułatwieniem dla pacjentek jest fakt, że od 1.IV. 2008r. w Szpitalu
Powiatowym w Kozienicach funkcjonuje
poradnia onkologiczna, w której przyjmują chirurg i onkolog
DANUTA DELEKTA
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Wydarzenia

64. ROCZNICA BITWY POD STUDZIANKAMI
10 sierpnia odbyły się uroczystości upamiętniające 64. Rocznicę Bitwy
pod Studziankami. Obchody rozpoczęły się pod pomnikiem Braterstwa Broni
w Magnuszewie, gdzie organizatorzy
wygłosili okolicznościowe przemówienia, ksiądz Szczepan Iskra odprawił modlitwę, po czym złożono pod pomnikiem
wiązanki. Dalsza część uroczystości

przebiegała pod Pomnikiem-Mauzoleum
w Studziankach Pancernych, gdzie stawiło się wiele pocztów sztandarowych
i delegacji z wiązankami. Wszyscy oddali
cześć i hołd żołnierzom biorącym udział
w tamtych walkach. Przy okazji organizatorzy odznaczyli osoby, które przez
wiele lat wkładały trud i siły w przygotowanie obchodów w Studziankach. Na zakończenie przedstawiciele organizacji
kombatanckich i wojskowych, władz
państwowych i samorządowych, partii
politycznych, organizacji społecznych
i szkół złożyli wieńce, po czym spotkali
się na okolicznościowym poczęstunku.
Organizatorami byli: Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
Starostwo Powiatowe w Kozienicach,
Urząd Gminy w Magnuszewie oraz
Urząd Gminy w Głowaczowie.
KRZYSZTOF ZAJĄC

DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA MOZOWIECKIEGO
nu. Kozienice gościły uczestników Dożynek
Wojewódzkich w 2002 roku. Tym razem
zaszczyt ten przypadł naszemu sąsiadowi
– Zwoleniowi. Uroczystości dożynkowe odbędą się 31 sierpnia na stadionie sportowym.
Tam na dwóch scenach – dużej
i małej zaprezentuje się wiele
gwiazd. Ci, którzy zdecydują się pojechać do Zwolenia
będą mogli zobaczyć występy
tak znanych zespołów i wykonawców jak: Zespół Pieśni
i Tańca Mazowsze, Zespół
Universe czy Eweliny Flinty. Oprócz nich na estradzie
zaśpiewają zespoły ludowe
i folklorystyczne z całego
województwa. Na tych dożynkach nie zabraknie też
akcentu z powiatu kozienickiego. W imprezie weźmie
udział 30-osobowa delegacja.
Obok władz samorządowych,
powiat reprezentować będą
ubrani w regionalne stroje
ludowe artyści, nie zabraknie
starostów dożynek powiatowych z chlebem i delegacji
z wieńcem. Na scenie wystąpi kozienicki zespół wokalny
Senioritki, który specjalnie na
dożynki wojewódzkie przygoDelegacja Powiatu Kozienickiego na Dożynkach tował repertuar zatytułowany
Wojewódzkich w Wyszogrodzie w 2006 roku
„biesiada muzyczna”. Szczemieście powiatowym naszego województwa. gółowy program dożynek wojewódzkich
Tradycja dożynek wojewódzkich nakazuje, można znaleźć na stronie www.kozieniceaby gospodarzem tej imprezy były naprze- powiat.pl oraz www.zwolenpowiat.pl
MAGDALENA DOMAGAŁA
miennie miasta z północy i południa regioJuż od wielu lat, na przełomie sierpnia
i września organizowane są Dożynki Województwa Mazowieckiego. Święto, które
jest ukoronowaniem ciężkiej i trudnej pracy
rolnika każdego roku odbywają się w innym

www.kozienicepowiat.pl

DNI GMINY GŁOWACZÓW
Impreza rozpoczęła się Festynem Rodzinnym oraz konkursem wiedzy z zakresu rolnictwa i ekologii. W ramach festynu
odbywały się konkurencje dla wszystkich
członków rodziny, zostało zaprezentowane przedstawienie plenerowe, oraz konkursy z nagrodami. Festyn poprowadził
wodzirej – aktor teatralny, występowali aktorzy przebrani w stroje clownów,
a dzieci uczestnicząc w zabawie otrzymywały dodatkowo nagrody i słodycze. Mieszkańcy mogli też skorzystać z oferty licznych
stoisk m.in. degustacji ekologicznej żywności czy pomiaru pojemności płuc. W trakcie
Dni Gminy Głowaczów odbyły się też dwa
mecze kończące tegoroczną edycje Pucharu Wójta. W tym roku rozgrywki o Puchar
Wójta Gminy rozpoczęły się 29 czerwca,
uczestniczyło w nich 18 drużyn piłkarskich
/ok. 360 zawodników/ reprezentujących poszczególne sołectwa gminy. Mecze rozgrywane były systemem grupowym.
Najpierw rozegrano mecz o 3 miejsce,
w którym Głowaczów I wygrał z KS Brzóza
1:0. Następnie odbył się mecz towarzyski:
Gmina Głowaczów – Gmina Kozienice
zakończony remisem 1:1. Występy artystyczne dzieci i młodzieży, ze szkół z terenu Gminy, jak zawsze cieszyły się dużym
zainteresowaniem mieszkańców. W finale
rozgrywek o Pucharu Wójta Gminy Głowaczów w meczu o 1 miejsce, drużyna Strażaka Głowaczów zmierzyła się z zawodnikami
z Brzózy. Prowadzenie zdobyli piłkarze
z Brzózy, jednak ostatecznie Głowaczów
Strażak zdołał strzelić dwa gole i wygrać
Puchar. Mecz cechował wysoki poziom
i wyrównana gra, a zawodnicy obu drużyn
zachowali postawę fair play zarówno na
boisku, jak i poza nim. Gra piłkarzy została doceniona przez liczną publiczność,
która dziękowała zawodnikom gromkimi
oklaskami. Puchary, medale, dyplomy oraz
nagrody – piłki, stroje piłkarskie wręczali Czesław Czechyra – poseł na Sejm RP,
Piotr Szprendałowicz – członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego, Janusz Stąpór – Starosta Kozienicki, Bożena Dabińska
– Przewodnicząca Rady Gminy i Stanisław
Bojarski Wójt Gminy Głowaczów oraz
prywatni fundatorzy. Piotr Szprendałowicz
przyznał też nagrodę specjalną – aparat
cyfrowy dla jedynej dziewczyny grającej w turnieju – Patrycji Kluz z Monioch.
Rozstrzygnięto również konkurs wiedzy
z zakresu rolnictwa i ekologii i rozdano
laureatom ponad 30 nagród (odkurzaczy,
czajników i żelazek). Starostwo Powiatowe
w Kozienicach współfinansowało Dni Głowaczowa. Jak każdego roku zakończone
zabawą taneczną.
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Wydarzenia
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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 – 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

www.kozienicepowiat.pl

