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BIULETYN ZAWIERA INFORMACJE GMIN POWIATU KOZIENICKIEGO 
NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KOZIENICKIEJ

Gmina Garbatka-Letnisko
Gmina Garbatka-Letnisko jest gminą 

rolniczo-leśną, położoną w południowo-
wschodniej części powiatu kozienickiego.

Specyfi ką gminy jest duży udział la-
sów oraz charakter letniskowy wiążący 
się z położeniem w sąsiedztwie otuliny 
Puszczy Kozienickiej. Gmina Garbat-
ka-Letnisko zajmuje obszar 7401 ha, 
w tym: lasy i grunty leśne 3687 ha 
(49,82 %), grunty orne 2342 ha 
(31,64 %), łąki 226 ha (3,05 %), pa-
stwiska 114 ha (1,54 %), sady 45 ha 
(0,61 %), pozostałe grunty i nieużytki 987 ha 
(13,34 %)

Większość terenów rolniczych zalicza 
się do niskich klas bonitacyjnych, nie sprzy-
jających produkcji rolniczej. Dominują gle-
by piaszczyste V (45,9 %) i VI (27,1 %) 
klasy bonitacyjnej, udział gleb dobrych to 
1,79 % klasy III i 25,21 % klasy IV, nato-
miast gleby klasy I i II nie występują. 

W strukturze gospodarstw rolnych 
dominują gospodarstwa małe, o średniej 
powierzchni ok. 4 ha. Duże rozdrobnienie 
i rozproszenie agrarne oraz brak grup pro-
ducenckich powoduje, że rolnicy nie są 
w stanie zapewnić dostaw towaru na ry-
nek lokalny w wystarczającej ilości, prze-
znaczając większość wytworzonych przez 

siebie produktów na samozaopatrzenie .
Struktura zasiewów jest uzależnio-

na od jakości gleb i ich przydatności do 
uprawy określonych roślin. W struktu-
rze zasiewów na terenie gminy dominu-
ją zboża podstawowe tj. żyto, pszenżyto 
ozime, owies, oraz mieszanki zbożowe 
jare, niewiele sieje się jęczmienia, pszeni-
cy czy kukurydzy na ziarno. Z roku na rok 
zmniejsza się powierzchnia upraw ziem-
niaków i roślin pastewnych.

W sadownictwie przeważają jabłonie, 
wiśnie i śliwy, natomiast w warzywni-
ctwie najwięcej uprawia się ogórków, 
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marchewki, cebuli oraz pomidorów.
Według danych Urzędu Statystyczne-

go w profilu chowu zwierząt dominuje 
chów trzody chlewnej i drobiu. W mniej-
szym stopniu prowadzi się chów bydła, 
tylko nieliczni rolnicy hodują konie. 

Gmina Głowaczów
Gmina Głowaczów położona jest  

w zachodniej części powiatu kozieni-
ckiego, w województwie mazowieckim, 
jest gminą typowo rolniczą, gdzie użytki 
rolne stanowią 60 % powierzchni gminy, 
lasy i zadrzewienia stanowią 29,4 % po-
wierzchni. Na terenie gminy znajduje się 
39 sołectw. 

Powierzchnia gminy Głowaczów wy-
nosi – 18 626,0 ha. Powierzchnia użytków 
rolnych – wynosi 10 825,0 ha, co stanowi 
ok. 60 % powierzchni gminy. Przeciętna 
powierzchnia gospodarstwa rolnego na 
terenie gminy Głowaczów wynosi 4,5 ha. 
Liczba ludności gminy – 7390 osób.

W uprawach przeważają; głównie  
zboża (żyto, pszenżyto, owies, mieszanki 
zbożowe, pszenica), ziemniaki, łąki, wy-
stępują również kukurydza, łubiny sera-
dela, owoce miękkie.

Podstawowymi gałęziami produkcji 
zwierzęcej na terenie gminy Głowaczów 
jest bydło mleczne i trzoda chlewna. Od-
grywają one znaczną rolę w produkcji rol-
niczej gminy.

Na terenie gminy Głowaczów kilku 
rolników użytkuje gospodarstwa rol-
ne o powierzchni od 10 do 50 ha, do 
tych rolników zaliczają się np: Boże-
na i Tadeusz Dabińscy zam. Michałów 
– gospodarstwo nastawione na hodowlę 
trzody chlewnej; Małgorzata i Andrzej 
Skomiałowie zam. Mała Wieś – gospo-
darstwo nastawione na hodowlę trzody 
chlewnej; Teresa i Waldemar Lewan-
dowscy zam. Miejska Dąbrowa – go-
spodarstwo nastawione na produkcję 
mleka; Danuta i Marek Romanowscy 
zam. Klementynów – gospodarstwo na-
stawione na hodowlę bydła mięsnego; 
Renata i Andrzej Kłosowie zam. Lipa – 
gospodarstwo nastawione na produkcję 
mleka, bydła opasowego; Małgorzata 
i Mirosław Padewscy zam. Helenów – 
gospodarstwo nastawione na produkcję 
trzody chlewnej; Małgorzata i Mirosław 
Trocińscy zam. Jasieniec – gospodar-
stwo nastawione na produkcję trzody 
chlewnej; Aneta i Zbigniew Alberscy 
zam. Grabnowola – gospodarstwo na-
stawione na produkcję trzody chlewnej; 
Janina Kuś zam. Mała Wieś – gospodar-

stwo nastawione na produkcję mleka; 
Urszula i Zbigniew Górkowie zam. Kle-
mentynów – gospodarstwo nastawione 
na produkcję trzody chlewnej; Agata 
i Adam Grotkowie zam. Lipska Wola 
– gospodarstwo ekologiczne nastawio-
ne na produkcję owoców miękkich; Ag-
nieszka i Adam Padewscy – gospodar-
stwo nastawione na produkcję trzody 
chlewnej, bydła opasowego.

Podstawowym warunkiem sprawnej 
działalności gospodarstw rolnych jest 
ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt 
i maszyny. Nasi rolnicy skutecznie po-
zyskują środki z funduszy europejskich, 
przeznaczając je na modernizację co 
poprawia konkurencyjność i zwiększa 
rentowność. Ze względu na atrakcyjne 
położenie gminy w dolinie rzeki Ra-
domki i w otoczeniu dużych komplek-
sów leśnych przybywa na naszym tere-
nie działek rekreacyjnych, gospodarstw 
rolnych ekologicznych, gospodarstw 
agroturystycznych, które zlokalizowane 
są głównie na terenie Brzózy, Ursyno-
wa, Stanisławowa, Głowaczowa oraz 
Rogożka. 

Gmina Gniewoszów
Gmina ze względu na położenie, 

strukturę gospodarstw rolnych, jakość 
gleb, rynki zbytu płodów rolnych była  
i jeszcze jest gminą typowo rolniczą, 
gdzie większość ludności utrzymuje 
się z gospodarstw rolnych. Sytuacja 
ta stopniowo się zmienia, w związku  
z tym, że w rolnictwie cały czas obser-
wujemy postęp mechanizacji i mniejsze 
zapotrzebowanie na siłę roboczą. Ma-
leje dochód jednostkowy z wyprodu-
kowanych płodów rolnych co zmusza 
rolników do powiększania gospodarstw 
i zwiększania produkcji by się utrzy-
mać na rynku. Koszty modernizacji 
gospodarstw przekraczają możliwości 
niektórych rolników i ci w perspekty-
wie muszą szukać źródeł dochodu poza 
rolnictwem, bo posiadane przez nich 
gospodarstwa nie zapewnią dochodu na 
utrzymanie rodziny. 

W dostępnej odległości od gminy 
Gniewoszów są zakłady pracy: w Kozie-
nicach (Elektrownia), Puławach (Azoty), 
w Dęblinie i Zwoleniu (mniejsze zakła-
dy produkcyjne i usługowe). Występuje  
więc tzw. dwuzawodowstwo właścicie-
li mniejszych gospodarstw rolnych jak 
również migracja zarobkowa do Warsza-
wy i poza granice kraju. Na terenie gmi-
ny nie ma praktycznie żadnych zakładów 

produkcyjnych, dających pracę miesz-
kańcom gminy. Niewłaściwa polityka 
państwa lub jej brak w dziedzinie popra-
wy struktury obszarowej gospodarstw 
spowodowały, że dużo jest formalnych 
posiadaczy gospodarstw rolnych (około 
1 800 na terenie gminy), a sporo mniej 
użytkowników faktycznych, bo jedynie 
około 750. Dalsza analiza użytkowania 
ziemi pozwala na dokonanie podziału 
rolników na tych, którzy gospodarują 
właściwie, inwestują w gospodarstwa, 
uzyskują wysokie plony i wydajności, 
oraz tych, którzy gospodarują eksten-
sywnie tylko w celu uzyskania unijnych 
dopłat obszarowych do gospodarstw. 
Gospodarstwa rolne te faktycznie pro-
wadzące działalność rolniczą są głównie 
o areale około 10 ha, a tylko około 20 % 
ogólnej liczby przekracza 15 ha. Z tego 
jedynie około 10 gospodarstw przekra-
cza areał 30 ha.

W związku z taką strukturą obszarową 
gospodarstw trudno mówić o wąskiej spe-
cjalizacji poszczególnych gospodarstw, 
ponieważ przy tym areale wielokierun-
kowość zapewnia im większą stabilność 
finansową w razie wahań koniunktury na 
rynku płodów rolnych.

Na terenie gminy występują gospo-
darstwa częściowo specjalizujące się  
w chowie bydła mlecznego (około 40), 
bydła mięsnego (około 10), trzody chlew-
nej (około 15), produkcji sadowniczej, 
warzywniczej czy truskawek.

Kierunek produkcji danego gospo-
darstwa jest częściowo uwarunkowany 
jego  glebami i strukturą użytków rolnych  
a częściowo decyzją posiadacza gospo-
darstwa.

W strukturze użytków rolnych na te-
renie gminy Gniewoszów grunty orne  
stanowią  4781 ha, uprawy trwałe 403 ha  
(sady 358 ha, krzewy owocowe 45 ha), 
łąki 450 ha, pastwiska 304 ha. W struktu-
rze zasiewów dominują zboża stanowiące 
2814 ha (pszenica 289 ha, żyto 800 ha, 
jęczmień 210 ha, owies 280 ha, pszenżyto 
350 ha, mieszanki zbożowe 875 ha, kuku-
rydza na ziarno 5 ha, gryka 5 ha) oraz na-
stępujące uprawy: kukurydza na zielonkę 
140 ha, ziemniaki 460 ha, rzepak 100 ha, 
warzywa 170 ha, strączkowe na nasiona 
90 ha, rośliny pastewne na zielonkę 53 ha  
i inne marginalnie.

W uprawie warzyw (170 ha) dominują  
kalafiory i brokuły 123 ha, papryka 68 ha, 
kapusta 16 ha, ogórki 12 ha, cebula 11 ha, 
marchew 10 ha.

Dokończenie na str. 3
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Rozmieszczenie upraw na terenie 
gminy jest uwarunkowane jakością 
gleb, częściowo tradycją i tak na w mia-
rę dobrych glebach nadwiślańskich tj.  
w miejscowościach Borek, Regów Stary, 
Oleksów, Zalesie, Podmieście, częścio-
wo Wysokie Koło i Sławczyn są zloka-
lizowane uprawy sadownicze i warzyw-
nicze. W miejscowościach Markowola, 
Markowola-Kolonia, Boguszówka, Wy-
sokie Koło, Zdunków i Sarnów gdzie 
dominują gleby nieco gorsze tradycyj-
nie dominują truskawki, których areał 
na terenie gminy wynosi około 140 ha. 
We wsi Zalesie siłą tradycji dominują 
uprawy warzyw pod osłonami (kapust-
ne oraz ogórki i pomidory). Produkcja 
zwierzęca nie jest ewidentnie skupiona 
w konkretnej wsi i występuje na tere-
nie całej gminy tam gdzie są dogodne 
warunki do jej prowadzenia (budynki, 
baza paszowa, wola i chęć właściciela).

Produkowane owoce i warzywa 
sprzedawane są na giełdach w Radomiu 
i Lublinie oraz trafiają do wielu różnych 
przetwórni poprzez pośredników prowa-
dzących punkty skupu na terenie gminy.

Mleko produkowane głównie przez 
około 40 wyspecjalizowanych gospo-
darstw odbierane jest bezpośrednio od 
producentów przez mleczarnie z Rado-
mia, Kozienic, Ryk i Opola Lubelskiego.

Skup żywca prowadzą pośrednicy róż-
nych zakładów mięsnych  z terenu kraju.

Gmina Grabów nad Pilicą
W gminie Grabów nad Pilicą użyt-

ki rolne zajmują łącznie powierzchnię  
5 698 ha,z czego 3 644 ha to grunty pod 
zasiewami, sady zajmują 200 ha, łąki  
1 006 ha, a pastwiska – 577 ha. Przewa-
żającą klasa gruntów w gminie jest IV, 
V, VI.

W gminie Grabów nad Pilicą znajdu-
ją się 738 gospodarstw rolnych, z czego  
727 prowadzi działalność rolniczą. Śred-
nia powierzchnia gospodarstwa prowa-
dzącego działalność rolniczą wynosi  
8,05 ha i jest wyższa od średniej po-
wierzchni gospodarstwa w powiecie ko-
zienickim (7,09 ha) jednak już niższa niż 
w województwie mazowieckim (9,03 ha). 
Najwięcej jest gospodarstw o powierzch-
ni do między 1 a 5 ha oraz pomiędzy  
5 a 10 ha. Najmniej jest gospodarstw  
o powierzchni do 1 ha włącznie oraz go-
spodarstw o powierzchni pomiędzy 10  
a 15 ha.

Gmina charakteryzuje się hodowlą 
bydła mlecznego, która jest największa  

w powiecie, nieliczne gospodarstwa ho-
dują trzodę chlewną, w gminie znajduje 
się kilka większych stadnin koni zimno-
krwistych oraz dobrze rozwijająca się 
stadnina koni arabskich. 

Większość gospodarstw uprawia zbo-
ża: żyto, owies i pszenicę oraz prowadzi 
plantacje truskawek. Pozostałe drobne 
rolnictwo skupia się na sadownictwie 
uprawiając jabłonie, wiśnie i czereśnie  
i uprawie warzyw takich jak ziemniaki, 
papryka, pomidory, ogórki, bób, sałata, 
fasola. Teren gminy jest dobrym miej-
scem na pasieki dla pszczół, kilka gospo-
darstw zbiera miód. 

W gminie zużywa się bardzo małą 
ilość nawozów wapniowych. 

Gmina Kozienice
Gmina Kozienice położona jest  

w południowo – wschodniej części woje-
wództwa mazowieckiego. Ma charakter 
rolniczo – przemysłowy. Gmina Kozieni-
ce to obszar o powierzchni 244,48 km2,  
z czego 234,03 km2 to powierzchnia gmi-
ny, a 10,45 km2 powierzchnia miasta.  
W granicach gminy znajduje się 39 miej-
scowości wiejskich w 36 sołectwach. Za-
mieszkiwana jest przez 30 300 osób.  

Rolnictwo stanowi znaczący sektor  
w gospodarce gminy. Użytki rolne sta-
nowią 47,7% powierzchni terenu, tj.  
11 712 ha. Gmina dzieli się na dwie czę-
ści, tzw. „Górną” i  „Powiśle”. Do terenu 
„Górnego” należy 15 wsi, występują tam 
grunty klasy V i VI, na których uprawiane 
jest żyto i owies (duża część gruntów na 
tym terenie nie jest uprawiana). „Powiśle” 
stanowi 21 wsi, gdzie występują gleby  
o dobrych klasach bonitacyjnych – od  
I do IV – na  których koncentruje się upra-
wa warzyw i pszenicy. Ilość gospodarstw 
rolnych w gminie wynosi około 2660, 
średnia powierzchnia gospodarstwa to 
5,5 ha. Teren gminy posiada duże tradycje 
w produkcji warzyw i owoców miękkich 
oraz hodowli trzody. 
Struktura zasiewów: 
• zboża  – 57%
• okopowe – 19%
• pastewne – 2%
• pozostałe – 22% (warzywa)
Struktura pogłowia:
• bydło   – 2.800 szt.
• trzoda chlewna  – 15.000 szt.

Z punktu widzenia użytkowania ziemi 
będącego główną wypadkową warunków 
glebowych i geomograficznych na terenie 
gminy Kozienice zaznacza się wyraźna 
regionalizacja terenów predysponowa-

nych do konkretnego sposobu użytkowa-
nia. Teren terasy zalewowej z przewagą 
mad posiada bardzo dobre warunki rolne 
do uprawy warzyw i owoców. Obszar leś-
ny Równiny Kozienickiej występuje na 
słabszych glebach, głównie bielicoziem-
nych, gleby o średniej przydatności dla 
rolnictwa.

Gmina Magnuszew
Typowy charakter rolniczy gminy 

sprawia, że 80% społeczeństwa utrzy-
muje się z pracy w rolnictwie. Na terenie 
gminy jest 2837 gospodarstw rolnych.  
W większości to gospodarstwa o po-
wierzchni 1 – 10 ha, których jest 2685, 
zaś powyżej 10 ha 152. Gmina Magnu-
szew zajmuje powierzchnię 14092 ha,  
w tym grunty orne 6531 ha, użytki zielo-
ne 2763 ha, lasy 2799 ha. Powierzchnia 
gruntu pod zabudowaniami i nieużytki 
zajmują 1999 ha.

Do dominujących upraw, które wy-
stępują w ponad 1000 gospodarstwach 
należą: truskawki i warzywa. Głównie 
uprawiane są ogórki, pomidory, kapusta 
pekińska, papryka, uprawiane zarówno 
w gruncie jak i pod osłonami. Znaczną 
powierzchnie zajmują sady, aktualnie 
to 1200 ha i stale zwiększa się ich po-
wierzchnia. 

Głównym rynkiem zbytu płodów rol-
nych jest giełda rolnicza w Warszawie. 
Część produkcji rolniczej znajduje zbyt 
w dwóch zakładach przetwórstwa owoco-
wo – warzywnego w Mniszewie – Mul-
tismak i Witamina. Uprawy sadownicze 
i warzywnicze są głównie uprawiane  
w pasie nadwiślańskim w miejscowoś-
ciach: Chmielew, Gruszczyn, Kępa Skóre-
cka, Kurki, Grzybów, Wiczkowice Dolne, 
Żelazna Stara, Żelazna Nowa, Mniszew, 
Rękowice, Przewóz Stary, Przewóz 
Tarnowski, Wólka Tarnowska, Ostrów  
i Latków. Na pozostałym obszarze gmi-
ny dominują uprawy truskawek i zbóż tj. 
Magnuszew, Przydworzyce, Kłoda, Trze-
bień, Anielin, Boguszków, Bożówka, Roz-
niszew, Tyborów, Wilczowola, Basinów, 
Kłoda, Osiemborów, Aleksandrów, Wola 
Magnuszewska i Kolonia Rozniszew. Sto-
sunkowo niska opłacalność pracy w rolni-
ctwie w niektórych rejonach gminy spra-
wia, że mieszkańcy szukają dodatkowego 
zatrudnienia poza rolnictwem.

Gmina Sieciechów
Gmina Sieciechów jest gminą typo-

wo rolniczą o wysokich walorach śro-
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XII Dożynki Powiatu Kozienickiego 
odbędą się 30 sierpnia w Głowaczowie. 

Starościną dożynek będzie Dorota 
Bielas z Ursynowa, a starostą Adam 
Padewski z Emilowa.

Dorota Bielas

Dorota Bielas przejęła gospodarstwo 
od swoich rodziców. Prowadzi je z mę-
żem Rafałem od 1997 roku. 

Powierzchnia gospodarstwa wynosi 
12,36 ha z lasami. Uprawiane są zboża 
owies, żyto, czasami jakieś mieszanki 
lub pszenżyto. Uprawa owsa zajmuje 
około 5 ha, żyta 4 ha, a resztę stanowią 
łąki, z których zbierane jest siano dla 
bydła, suszone na kostki. Ewentualnie 
jeżeli pogoda na to  nie pozwala to jest 
rolowane na sianokiszonkę.

Od chwili przejęcia powierzchnia 

gospodarstwa się nie zmieniła. Kiedyś 
rodzice moi bardziej byli nastawie-
ni na hodowlę bydła mlecznego. My 
w tej chwili uprawiamy zboża, hodu-
jemy bydło opasowe i trzodę chlewną. 
W tej chwili w swoim gospodarstwie 
mam 6 sztuk bydła opasowego. Kupu-
jemy małe cielaki, hidujemy je sami, 
a później sprzedajemy jak już osiągną 
odpowiednią wagę. Później uzupełnia-
my znowu o kolejne małe zwierzęta, 
żeby ten swój założony stan hodowli 
utrzymać.

To samo jest ze świnkami, kupujemy 
prosięta, trzymamy do odpowiedniej wagi 
i wywozimy na skup – dodaje starościna 
dożynek.

Gospodarstwo jest zmechanizowane, 
jest kombajn do zboża, dwa ciągniki, 
prasa kostkująca oraz wszystkie pod-
stawowe maszyny, które są potrzebne 
w rolnictwie. 

Oprócz prowadzenia gospodarstwa 
Dorota Bielas pracuje w administracji 
w Rejonie Energetycznym w Kozieni-
cach, a jej mąż Rafał pracuje w firmie 
Obory w Kozienicach. Córka Gabriela, 
jest uczennicą 3 klasy w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Ursynowie. 

Starościna rok temu skończyła stu-
dia magisterskie na kierunku admini-
stracja w Wyższej Szkole Handlowej 
w Radomiu. 

W gospodarstwie pomaga mi moja 
mama Janina Jastrzębska. W wieku 67 lat 
jeździ na ciągniku. Pomaga nam przy su-
szeniu siana, przy obrządzaniu zwierząt, 
jeżeli nie ma mnie kto zastąpić.  

Dbaniem o wszystkie porządki 
w gospodarstwie zajmuję się ja, a także 
koszeniem trawy, uprawą i pielęgnacją 
roślin jet to wręcz moją pasją – mówi 
starościna. 

Właściciele gospodarstwa korzysta-
ją z dopłat bezpośrednich z funduszy 
unijnych. 

Planują rozwijać, modernizować, 
ulepszać i unowocześniać swoje gospo-
darstwo, a także zwiększyć ilość hodowa-
nych zwierząt.

Propozycja zostania starościną do-
żynek, nie ukrywam, była dla mnie wiel-
kim zaskoczeniem, wręcz aż zdziwie-
niem, że taki zaszczyt mnie spotkał. Po 
chwili zastanowienia wyraziłam zgodę, 
że mogę podjąć się takiej roli, bo jest to 
dla mnie  wyróżnienie. 

Mój tato jak prowadził gospodar-
stwo w latach 70-80 był starostą dożynek 
w Głowaczowie. Teraz ja też zostałam 
wybrana na starościną dożynek – mówi 
Dorota Bielas. 

Dokończenie na str. 5
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Adam Padewski

Starosta dożynek Adam Padewski 
w 1993 roku przejął gospodarstwo od 
rodziców.

Zawodowo jednak nie zajmował się 
rolnictwem, był za granicą.

W 1998 roku wróciłem wraz z żoną 
Agnieszką do Emilowa na swoje daw-
ne śmieci, otworzyłem sklep. Po jakimś 
czasie przy tak małej liczbie ludności 
ten sklep słabo prosperował, zlikwido-
wałem go i od 2000 roku zająłem się na 
poważnie rolnictwem.

Przez te 15 lat wybudowałem oborę, 
garaż, rozbudowałem dom, wymieniłem 
na stodole w 2007 roku dach, ponie-
waż huragan zerwał – mówi starosta 
dożynek.

Powierzchnia gospodarstwa wynosi 
10 ha, z czego 7,5 ha stanowią użytki 

własne, 2,5 ha to są użytki dzierżawio-
ne. Prowadzona jest produkcja trzody 
chlewnej i zbóż: jęczmienia, pszenży-
ta, pszenicy i mieszanek zbożowych. 
Ale oprócz tego na aerale 1, 20 ha 
uprawiane są truskawki, a 1 ha zajmują 
ziemniaki, z których część jest sprze-
dawana, a reszta jest przeznaczana na 
paszę dla zwierząt. Od 2 lat prowa-
dzona jest też hodowla bydła, wcześ-
niej koni. Obecnie w gospodarstwie 
jest 18 szt macior, roczna produkcja to 
300 szt. prosiąt, 60 szt. tuczników. 

Praktycznie posiadam pełny zakres 
maszyn, które potrzebne są do pro-
wadzenia gospodarstwa. Posiadam 
kombajn ziemniaczany, kombajn zbo-
żowy, 4 ciągniki rolnicze, rozrzutnik 
i te wszystkie maszyny, które są po-
trzebne typu agregat uprawowosiew-
ny czy też opryskiwacz. Jestem be-
neficjentem Programu 121 działania 
modernizacja gospodarstw rolnych 
na lata 2007–13. Złożyłem wniosek 
w 2011 roku, ale realizacja nastąpiła 

dopiero w 2015 roku na wiosnę, ku-
piłem przenośnik pneumatyczny do 

Dokończenie ze str. 4

zboża, kupiłem ciągnik Zetor z turem 
i prasę belującą, po to żeby ulżyć sobie 
i przyspieszyć pracę w gospodarstwie 
– dodaje starosta dożynek.

W prowadzeniu gospodarstwa [po-
magają żona Agnieszka oraz synowie. 
Starszy Daniel ma 17 lat i jest uczniem 

Liceum Ogólnokształcą-
cego w Zespole Szkół Nr 
1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach, Kamil ma 
14 lat i uczy się w Publicz-
nym Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Głowaczowie. 

Starosta dożynek ma 
w planach złożenie wnio-
sku w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich – modernizacja go-
spodarstw na lata 2014 
– 20, z myślą o rozbudowie 
i modernizacji chlewni na 

rozwój produkcji prosiąt.

Oprócz głównych profili produkcji 
typu zboża i hodowla trzody chlewnej 
czy bydła, razem z żoną dla swoich po-
trzeb mamy kawałeczek ogródka dział-
kowego, po to żeby mieć swoją zdrową 
żywność bez oprysków, bez nawozów 
i na wyciągnięcie ręki. 

Byłem mile zaskoczony propozycją  
zostania starostą dożynek, aczkolwiek 
nie do końca byłem pewny czy mam 
się na to zgodzić. Moje gospodarstwo 
jest małe, ale dość prężne co widać po 
tym co przez te 15 lat zrobiłem – mówi 
Adam Padewski. 

DANUTA DELEKTA

Starszy Daniel ma 17 lat i jest uczniem 
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dowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Powierzchnia gminy to 6126 ha, z czego 
71 % tj. 4374 ha stanowi powierzchnia 
użytków rolnych, gdzie gleby posiada-
ją wysoki wskaźniku bonitacji gleb – II 
miejsce w subregionie Radomskim.

Rodzaje upraw: zboża jare i ozime, 
kukurydza – 68 %, okopowe – 11 %, 
pastewne – 3%, warzywa: brokuły, 
kalafiory, kapusta, papryka, ogórki, 
fasolka szparagowa – 13 %, owoce: 
truskawki, jabłka, maliny, porzeczki, 
wiśnie. Ze względu na zaistniałą su-
szę zbiory warzyw ulegną znacznemu 
obniżeniu przez co obniżą się dochody 
rolników.

Gmina Sieciechów liczy 1000 gospo-
darstw rolnych o powierzchni powyżej 
1 ha, których struktura przedstawia się 
następująco: do 2 ha – 564 tj. 42,4 %; od 
2 – 5 ha – 345 tj.  25,9 %; 5 – 10 ha – 305 tj. 
22,9 %; powyżej 10 ha –115 – tj. 8,8 %.

Średnio powierzchnia gospodarstwa 
rolnego w gminie wynosi 3,03 ha.

Rolnicy hodują głównie trzodę chlew-
ną i bydło, gdzie trzoda chlewna ogółem 
wynosi 7933 szt., w tym maciory 723 szt., 
bydło ogółem wynosi 943 szt., w tym kro-
wy 485 szt.

Jeżeli chodzi o zasoby gruntów, to 
w gminie kształtują się one następująco: 
grunty osób fi zycznych użytkowane rol-
niczo – 4,499 ha, w tym: – gospodarstwa 
rolne – 4,050 ha; inne 449 ha; wspólno-
ty gruntowe – 434 ha; grunty kościołów 
i związków wyznaniowych – 14 ha; grun-
ty gminne – 38 ha; grunty Skarbu Państwa 
– 1,141 ha – w tym: Agencja Własności 
Rolnej Skarbu Państwa – 116 ha; lasy 
państwowe – 5 ha; inne – 1.020 ha.

Struktura użytkowania ziemi przed-
stawia się następująco: – użytki rolne – 
4,374 ha.  w tym: grunty orne – 3,212 ha, 
łąki – 645 ha, pastwiska – 399 ha, sady 
– 118 ha.

Gmina Sieciechów posiada również 
tereny leśne, które ogółem wynoszą 
412 ha, z czego: – lasy i grunty leśne ogó-
łem stanowią 412 ha – otulina Kozieni-
ckiego Parku Krajobrazowego – 256 ha 
tj: 4.2 % Parku ogółem, w tym: lasy – 
164 ha, użytki rolne – 87 ha, inne – 5 ha, 
pozostałe grunty pod zabudowaniami 
drogami, nieużytki – 1.335 ha.

Informacje Urzędów Gmin
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Zasady oraz tryb działania Punktu 
Rzeczy Znalezionych reguluje Ustawa 
z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach zna-
lezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397). Na 
terenie Powiatu Kozienickiego zadania te 
realizuje Wydział Organizacyjny i Kadr, 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
(ul. Kochanowskiego 28, pokój nr 25, 
nr tel. 48 611 73 36). Punkt czynny jest 
w godzinach pracy Starostwa: poniedzia-
łek 7:30 – 17:30, wtorek, środa, czwartek 
7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:30.

Punkt Rzeczy Znalezionych odpo-

wiedzialny jest za przyjmowanie odna-
lezionych rzeczy, ich przechowywanie 
i poszukiwanie osób uprawnionych do 
ich odbioru. Punkt Rzeczy Znalezionych 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
przyjmuje zawiadomienie o znalezieniu 
rzeczy na terenie powiatu kozienickiego 
lub od mieszkańca powiatu kozienickiego 
(zwanego dalej – znalazcą). Punkt może 
odmówić przyjęcia rzeczy, której szacun-
kowa wartość nie przekracza 100 złotych. 
W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy 
znalazca może postąpić z rzeczą według 
swojego uznania. Biuro nie może odmó-
wić przyjęcia rzeczy o wartości historycz-
nej, naukowej lub artystycznej. Gdy rzecz 
znaleziona jest zabytkiem lub materiałem 
archiwalnym i stała się własnością Skarbu 
Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.

Osoba, która znalazła broń, amunicję, 
materiały wybuchowe albo dowód oso-
bisty lub paszport, niezwłocznie oddaje 
rzecz najbliższej jednostce organizacyj-
nej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiąza-
łoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia 
– zawiadamia o miejscu, w którym rzecz 
się znajduje. Natomiast, kto znalazł rzecz 
w budynku publicznym, innym budynku 
lub pomieszczeniu otwartym dla publicz-
ności albo środku transportu publicznego, 
zobowiązany jest oddać rzecz zarządcy 
budynku, pomieszczenia albo środka 
transportu publicznego.

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru rze-
czy i jej adres zamieszkania albo siedziby zo-
stanie ustalony, Punkt Rzeczy Znalezionych 

wzywa niezwłocznie tę osobę do odbioru 
rzeczy. W przypadku, gdy osoba uprawniona 
do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak 
jest możliwości wezwania jej do odbioru de-
pozytu a wartość szacunkowa rzeczy prze-
kracza 100 zł, ogłoszenie o jego znalezieniu 
wywieszane jest na tablicy informacyjnej 
(budynek główny Starostwa) przez okres 
1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz 
zamieszcza się ogłoszenie w Biuletynie In-
formacji Publicznej pod adresem: bipko-
zienicepowiat.pl. W sytuacji, gdy wartość 
szacunkowa rzeczy przekracza 5 000 zł, 

Punkt Rzeczy Znalezionych zamieszcza 
również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu 
lokalnym lub ogólnopolskim. 

Znalazca przechowujący rzecz, któ-
ry uczynił zadość swoim obowiązkom, 
może żądać znaleźnego w wysokości jed-
nej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgło-
sił swoje roszczenie najpóźniej w chwili 
wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej 
odbioru. W przypadku gdy rzecz nie jest 
przechowywana przez znalazcę, znalaz-
ca może zastrzec wobec przechowujące-
go, że będzie żądał znaleźnego. W takim 
przypadku Punkt zawiadamia znalazcę 
o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do 
jej odbioru oraz o jej adresie zamieszka-
nia albo siedziby. Znalazca może zgłosić 
żądanie znaleźnego w terminie miesiąca 
od dnia zawiadomienia go w wydaniu 
rzeczy. Biuro informuje o tym osobę 
uprawnioną do odbioru rzeczy.

Rzecz znaleziona, która nie zostanie 
przez osobę uprawnioną odebrana w cią-
gu roku od dnia doręczenia jej wezwania 
do odbioru, a w przypadku niemożności 
wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej 
znalezienia, Biuro zawiadamia o tym zna-
lazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy 
w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, 
z pouczeniem że w przypadku nieodebra-
nia rzeczy w tym terminie jej właścicie-
lem stanie się Powiat Kozienicki.

Wydział Organizacyjny i Kadr
Starostwo Powiatowe w Kozienicach

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 7

Kochasz jazdę na rowerze i jest ona 
Twoim sposobem na aktywne spędze-
nie wolnego czasu? Spróbuj swoich sił 
i weź udział w III Mistrzostwach Po-
wiatu Kozienickiego w Kolarstwie Gór-
skim MTB! 

Wystarczą chęci, rower oraz kask 
i można poczuć nutkę rywalizacji spor-
towej podczas tegorocznych mistrzostw, 
które zorganizowane zostaną 13 września 
w Kozienicach w ramach Wyścigu Legia 
MTB Maraton.

Legia MTB Maraton jest cyklem im-
prez organizowanych od 2009 roku dla 
amatorów jazdy na rowerze MTB. W tym 
roku cykl ten obejmuje 18 wyścigów. 
13 września zawita do Kozienic.

Jak co roku swoich sił spróbować bę-
dzie można na jednym z trzech dystansów: 
MINI, MEGA i GIGA. Mistrzostwa roze-
grane zostaną w kategoriach kobiet i męż-
czyzn, bez podziału na kategorie wiekowe.

Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego 
w Kolarstwie Górskim MTB po raz pierw-
szy odbyły się w 2013 roku na malow-
niczych trasach Puszczy Kozienickiej 
w Garbatce-Letnisku. Zwycięzcami w po-
szczególnych kategoriach zostali wtedy: 
Beata Pasierbiak, Cezary Pasierbiak, Grze-

gorz Skuza i Mariusz Woźny. We wrześniu 
2014 roku Mistrzostwa rozegrano po raz 
drugi, tym razem w Kozienicach. Wów-
czas najlepiej zaprezentowali się Andrzej 
Piasek, Piotr Nowakowski, Urszula Ole-
wińska-Karaś oraz Błażej Wierzbiński.

Organizatorami III Mistrzostw Powia-
tu Kozienickiego w Kolarstwie Górskim 
MTB są: Klub Kolarski „Legia 1928” oraz 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach. 

Szczegółowe informacje oraz regula-
min wyścigu dostępne będą na początku 
września na stronie internetowej powiatu 
kozienickiego www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce Aktualności.

UWAGA! Każdy mieszkaniec po-
wiatu kozienickiego jest zwolniony 
z opłaty startowej.

Serdecznie zapraszamy.
MONIKA WIRASZKA

11 sierpnia premier Ewa Kopacz 
odwiedziła Elektrownię w Świerżach 
Górnych. Kolejnym punktem wizy-
ty był Szpital Powiatowy SP ZZOZ 
w Kozienicach, gdzie  zapoznała się ze 
stanem generatora prądu, który w przy-
padku braku innych źródeł zasilania ma 
kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa 
pacjentów szpitala.

Podczas spotkania omawiana była 
sytuacja finansowa szpitala oraz wyso-
kość kontraktu Szpitala Powiatowego 
z NFZ. Dyrekcja szpitala i władze sa-
morządowe uważają, że jest on za niski 
w porównaniu z innymi szpitalami.

W rozmowach uczestniczyli Wice-
Marszałek Województwa Mazowieckie-
go Leszek Ruszczyk, Starosta Powiatu 

Kozienickiego Janusz Stapór, Wicestaro-
sta Krzysztof  Stalmach, Burmistrz Gmi-
ny Kozienice Tomasz Śmietanka oraz Ja-
rosław Pawlik Dyrektor, Danuta Gołyska 
– Rączkiewicz p.o. Zastępcy Dyrektora 
ds. Lecznictwa i Grażyna Mazur Zastęp-
ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa SP ZZOZ 
w Kozienicach 

DANUTA DELEKTA

Informacje/Wydarzenia
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9 sierpnia w Studziankach Pancer-
nych i Magnuszewie odbyły się uroczy-
ste obchody upamiętniające 71. roczni-
cę Bitwy pod Studziankami i walk na 
przyczółku warecko-magnuszewskim.

Właśnie w okolicach Studzianek 
w dniach od 9 do 16 sierpnia 
1944 roku doszło do bitwy pancernej 
jednostek polskiej 1. Brygady Pancernej 
im. Bohaterów Westerplatte i radzieckiej 
8. Armii Gwardii 1. Frontu Białoruskie-
go z dwiema niemieckimi dywizjami 
pancernymi i niemiecką dywizją gre-
nadierów. Walki były zażarte i skrzyżo-
wanie dróg w rejonie Studzianek było 
przez Polaków zdobywane 7 razy. Osta-
tecznie 15 sierpnia bitwa zakończyła się 
likwidacją sił niemieckich zamkniętych 
w kotle. Nie był to jednak koniec walk 
o utrzymanie przyczółka warecko-mag-
nuszewskiego, likwidacja odciętych sił 
niemieckich trwała jeszcze kilka dni.

9 sierpnia br. na terenie pomnika-
mauzoleum w Studziankach Pancer-
nych rozpoczęła się pierwsza część 
uroczystości. Po krótkim przypo-
mnieniu historii, podniesieniu fl agi 
i odegraniu przez Orkiestrę Wojskową 
z Rzeszowa hymnu państwowego ks. dr 
Zdzisław Kałuziński Proboszcz Parafi i 
pw. św. Wawrzyńca w Głowaczowie, ks. 
Dariusz Sałek Proboszcz Parafi i pw. św. 
Piotra i Pawła w Łękawicy, ks. Henryk 
Dąbrowski Proboszcz Parafi i Katedralnej 
Kościoła Polskokatolickiego pw. Ducha 
Świętego w Warszawie odmówili modli-
twy za poległych.

Hołd bohaterom w imieniu samorzą-
dowców złożył Starosta Powiatu Ko-
zienickiego Janusz Stąpór: Jak co roku 
gromadzimy się w tym miejscu, żeby 
oddać hołd tym, którzy walczyli, ginęli, 

tracili zdrowie w najstraszniejszej woj-
nie, jaka dotknęła Europę. Nie byli to 
zawodowi żołnierze, wzięli broń do ręki, 
aby walczyć o wolność i niezawisłość 
swojej Ojczyzny, nigdy nie powinniśmy 
o nich zapomnieć.

Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk pod-
kreślił, jak dużą rolę w upamiętnianiu 
bohaterów walczących o wolność Pol-
ski odgrywają polscy leśnicy. Wicemar-
szałek Województwa Mazowieckiego 
Leszek Ruszczyk również wyraził swo-
ją wdzięczność dla osób przyczyniają-
cych się do upowszechniania tragicznej 
historii naszego narodu oraz pamięci 
o bohaterach.

Długoletni Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Dobieszyn Jan Chryzostom Czachowski, 
z inicjatywy którego w 2004 roku na te-
renie pomnika-mauzoleum ustawiony zo-
stał drewniany krzyż z inskrypcją:

Krzyże, ordery, medale,
brązowe, srebrne i złote,

 wspaniale, ale nietrwale
wieńczą żołnierską cnotę.
Dlatego jest w zwyczaju
i być nie może inaczej,

że tylko cnoty najwyższe
drewnianym krzyżem się znaczy” 

podkreślił, że ten krzyż to jest order, order 
dla tych żołnierzy, którzy tu zginęli.

List od Wicepremiera, Ministra Go-
spodarki Janusza Piechocińskiego odczy-
tał Robert Orzechowski asystent wicepre-
miera.

Podczas uroczystości odczytany został 
Apel Pamięci, Kompania oddała salwę 
honorową, a zebrane delegacje złożyły 
kwiaty w hołdzie poległym. 

Po odprowadzeniu Sztandaru 
1. Warszawskiej Brygady Pancernej 
oraz pocztów sztandarowych organiza-
cji kombatanckich z Kozienic, Rado-
mia, Warki i Warszawy, a także pocztu 
sztandarowego Powiatu Kozienickiego 
uczestnicy uroczystości przejechali do 
Magnuszewa, gdzie na cmentarzu para-
fi alnym w kwaterze poległych oddano 
hołd walczącym i poległym na przy-
czółku warecko-magnuszewskim. Tu 
modlitwę w ich intencji odmówił ks. 
kan. Szczepan Iskra Proboszcz Parafi i 
pw. św. Jana Chrzciciela w Magnusze-
wie. Wójt Gminy Magnuszew Marek 
Drapała apelował, byśmy nie zapomnie-
li o bohaterstwie żołnierzy walczących 
w 1944 roku na przyczółku warecko-
magnuszewskim.

Leszek Ruszczyk, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego, a także Radni 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
Zbigniew Gołąbek oraz Leszek Przybyt-
niak wręczyli Wójtowi list od Adama 
Struzika Marszałka Województwa.

Dokończenie na str. 9

Wydarzenia
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Następnie kpt. Sebastian Kostecki od-
czytał Apel Poległych, po czym kompania 
oddała salwę honorową. Uroczystości ofi -
cjalne zakończyło złożenie przez delega-
cje kwiatów oraz zniczy pod pomnikiem 
w kwaterze poległych.

Wśród zgromadzonych na uroczy-
stościach znaleźli się m.in. przedstawi-
ciele Ambasadora Federacji Rosyjskiej 
w Polsce; Wicepremiera, Ministra Go-
spodarki Janusza Piechocińskiego oraz 
Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych; Posłowie na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej: Małgorzata 
Woźniak, Dariusz Bąk, Mirosław Mali-
szewski i Czesław Czechyra; Kierownik 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Radomiu, Marta Michal-
ska-Wilk, Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego, Leszek Ruszczyk; Radni 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego: 

Zbigniew Gołąbek oraz Leszek Przybyt-
niak; Dowódca 1. Warszawskiej Brygady 
Pancernej im. Tadeusza Kościuszki gen. 
bryg. Stanisław Czosnek; przedstawiciele 
samorządów powiatowych i gminnych, 
organizacji kombatanckich, stowarzyszeń 
i szkół, a także poczty sztandarowe.

Wojskową asystę honorową podczas 
uroczystości tworzyli żołnierze 1. War-
szawskiej Brygady Pancernej im. Tade-
usza Kościuszki. Dowódcą Kompanii 
Honorowej był kpt. Rafał Cholewiński. 
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra 
Wojskowa z Rzeszowa pod dowództwem 
kpt. Andrzeja Kufl a.

Po ofi cjalnych uroczystościach na tere-
nie pomnika-mauzoleum w Studziankach 
Pancernych oraz w kwaterze poległych na 
cmentarzu parafi alnym w Magnuszewie, 
na błoniach nad jeziorem magnuszew-
skim odbył się dynamiczny pokaz bojowy 
plutonu czołgów PT-91 „Twardy” 1. War-
szawskiej Brygady Pancernej oraz piknik 
historyczny z pokazem statycznym.

Dokończenie ze str. 8

Licznie zgromadzona widownia podzi-
wiać mogła prezentowany przez żołnierzy 
sprzęt polskiej armii: kołowy transporter 
opancerzony ROSOMAK, wyrzutnię ra-
kietową WR-40 LANGUSTA, radioloka-
cyjny zestaw rozpoznania artyleryjskiego 
LIWIEC, opancerzony samochód SKOR-
PION-3, quada oraz hibneryt z armatą 
ZU 23x2.

Uroczystości odbyły się pod hono-
rowym patronatem Wiceprezesa Rady 
Ministrów Janusza Piechocińskiego oraz 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika.

Organizatorami obchodów byli: 
Powiat Kozienicki, Gmina Głowa-
czów, Gmina Magnuszew, 1. Warszaw-
ska Brygada Pancerna im. Tadeusza 
Kościuszki oraz Mazowiecki Oddział 
Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego. Koordynatorem był 
Wydział Promocji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach.

MONIKA WIRASZKA

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 10

W dniach 28 lipca – 1 sierpnia od-
był się 58. Lotto Mazovia Tour Między-
narodowy Wyścig Kolarski „Dookoła 
Mazowsza”. 

Wyścig ma bogatą historię, po raz pierw-
szy zorganizowany został w 1951 roku z ini-
cjatywny  m.in. Jerzego Grzechocińskiego 
i Zdzisława Moszyńskiego. Wystartowa-
ło w nim 62 kolarzy. Nie przypominał on 
jednak dzisiejszej formy wyścigu, kolarze 
oprócz rywalizacji sportowej pomagali tak-
że przy żniwach. Na przestrzeni lat zaszło 
jednak wiele zmian. Jak mówi Włodzimierz 
Rezner przed laty był całkiem inny sprzęt, 
inne rowery, ale pasja do ścigania była ta 
sama i waleczność była ta sama. Kolar-
stwo staje się polskim sportem narodowym, 
4,5 mln ludzi jeździ na rowerach, Pola-
cy mają niezwykłą smykałkę do ścigania, 
mamy niesamowicie zdolną młodzież, 
a w historię polskiego kolarstwa pięknie 
wpisuje się Wyścig Dookoła Mazowsza.

Na listach startowych wielu edycji wy-
ścigu oprócz Ryszarda Szurkowskiego, Ze-
nona Czechowskiego i Stanisława Królaka 
znaleźć możemy inne sławy kolarstwa: 
Andrzeja Trochanowskiego, który jako 
zawodnik, a później trener uczestniczył 
w 36 edycjach WDM, Wiesława Podoba-
sa, Tadeusza Mytnika, Stanisława Szozdę, 
Czesława Langa, Joachima Halupczoka, 
Zenona Jaskułę, Lecha Piaseckiego, Ceza-
rego Zamanę, czy Petera Sagana.

W bieżącym roku wyścig rozpoczął pro-
log o długości ponad 2,5 kilometra na war-
szawskim Służewcu. Podczas pierwszego 
etapu kolarze zmierzyli się na 148 kilometro-
wej trasie z Warszawy – Wesołej do Ciecha-
nowa. Drugi etap z Ciechanowa do Nowego 
Dworu Mazowieckiego liczył 156 km. 

31 lipca kolarze rywalizowali na ponad 
150 kilometrowej trasie biegnącej ze Zwo-
lenia do Kozienic, będącej trzecim etapem 
wyścigu. Zawodnicy przejeżdżali tego dnia 
m.in. przez cztery gminy powiatu kozieni-
ckiego: Gniewoszów, Garbatka-Letnisko, 
Sieciechów oraz Kozienice i takie miej-
scowości jak: Sarnów, Gniewoszów, Bą-

kowiec, Słowiki, Brzeźnicę i Janików. Na-
stępnie 6 razy pokonali pętlę w okolicach 
Kozienic. Etapowe zwycięstwo tego dnia 
mógł świętować Willi Willwohl zawodnik 
niemieckiego LKT TEAM Brandenburg.

W tym roku uroczyste zakończenie 58. 
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
„Dookoła Mazowsza” odbyło się w po-
wiecie kozienickim. 1 sierpnia zakończył 
go ponad 160 kilometrowy czwarty etap ze 
startem i metą w Kozienicach. Lotna premia 
zlokalizowana na mecie drugiego okrążenia 
jak co roku poświęcona została pamięci 
Marka Łuczyńskiego – wieloletniego dy-
rektora Kozienickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu, trenera i działacza lekkoatletycz-
nego. Jej zdobywcą został kolarz Whistle 
Eskom Ziemia Brzeska Mateusz Komar.

Walka o zwycięstwo w klasyfi kacji ge-
neralnej Wyścigu trwała natomiast do ostat-
nich metrów. Linię mety IV etapu pierwszy 
przekroczył Niemiec Nils Schober z Rad-
Net Rose Team, tuż za nim uplasował się 
lider i zwycięzca całego Wyścigu Polak 
z grupy CCC Sprandi Polkowice Grze-
gorz Stępniak. Trzeci był Hennig Bommel 
z Rad-Net Rose Team. Do ostatnich metrów 
nie byłem pewien, ponieważ gdyby etap wy-
grał Holender albo Niemiec, a ja nie byłbym 
w trójce to przegrałbym wyścig. Byłem sku-
piony do końca, bo wiedziałem, że wszystko 
się może zdarzyć. Każdy chciał mi wydrzeć 
tą koszulkę, wszystkie ekipy dążyły do tego, 
żeby zabierać sekundy, moja ekipa dwoiła 
się i troiła, żeby dowieźć koszulkę lidera do 
mety – powiedział Grzegorz Stępniak.

Tegoroczna edycja Wyścigu obfi towa-
ła w wiele zwrotów akcji. Każdy z etapów 
wygrywał inny kolarz, a zwycięzca kla-
syfi kacji generalnej nie odniósł żadnego 
zwycięstwa etapowego, jednak każdego 
dnia plasował się w czołówce.

W klasyfi kacji sprinterskiej zwyciężył 
również Grzegorz Stępniak, najlepszym gó-
ralem Wyścigu został Holender Patrick van 
der Duin, a w kategorii poniżej 23 lat zwy-
ciężył jego rodak Twan Brusselman. W Wy-
ścigu udział wzięło 10 ekip zagranicznych 

i 9 polskich, co potwierdza wysoki poziom 
sportowy. W klasyfi kacji drużynowej 58. 
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
„Dookoła Mazowsza” triumfował niemie-
cki zespół LKT Branderburg.

Dekoracji najlepszych zawodników 
1 sierpnia przed kozienicką pływalnią doko-
nali Igor Czerwiński Zastępca Burmistrza 
Gminy Kozienice, Edward Pułkowski Wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ko-
zienicach, Lucyna Domańska-Stankiewicz 
Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach, Edyta 
Pataj Kierownik Wydziału Administracyjne-
go Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
oraz Marcin Wasiołek Dyrektor 58. Między-

narodowego Wyścigu Kolarskiego „Dookoła 
Mazowsza” oraz Ryszard Karpul.

Jak zapewnia Marcin Wasiołek Dyrektor 
58. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskie-
go „Dookoła Mazowsza” również za rok 
sympatycy kolarstwa będą mogli oglądać 
w Kozienicach umiejętności kolarzy czoło-
wych drużyn polskich i zagranicznych.

Głównym organizatorem Wyścigu, 
który w bieżącym roku patronatem ob-
jął wicepremier Janusz Piechociński, jest 
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju 
Sportu „Mazovia Team”. 

Klasyfi kacja Generalna 58. Lotto 
Mazovia Tour Międzynarodowego Wy-
ścigu Kolarskiego „Dookoła Mazow-
sza”:
1. Grzegorz Stępniak – CCC Sprandi 

Polkowice 13:34:24
2. Karsten Thiele – Rad-Net Rose Team 

  + 12 s
3. Twan Brusselman – Cyclingteam 

Jo Piels + 15 s

MONIKA WIRASZKA

Wydarzenia
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31 lipca 2015 roku zakończyły się 
badania archeologiczne na stanowisku 
Nowa Żelazna, gmina Magnuszew. Był to 
już  trzeci sezon badań na cmentarzysku 
ciałopalnym kultury przeworskiej.

Na przebadanej powierzchni (1ar), 
znaleziono duże skupisko grobów ciało-
palnych (26 obiektów). Duża ich część 
została zniszczona głęboką orką, w wie-
lu przypadkach fragmenty z jednej po-
pielnicy znajdowane były przez badaczy 
w obrębie kilku metrów. 

Z trzech grobów udało się wydobyć po-
pielnice w całości (jedna z nich jest bogato 
ornamentowana), które jeszcze w sierpniu 
zostaną przebadane przez antropologa. 
W ostatnim tygodniu badań archeolodzy 
natrafi li na interesujący zwyczaj związa-
ny z zabiegami magicznymi należącymi 
do obyczajów pogrzebowych stosowa-

nych przez ludność kultury przeworskiej. 
W grobie z okresu rzymskiego, w samym 
środku jamy, tkwił długi żelazny, bardzo 
skorodowany przedmiot wbity w dno gro-
bu. Okazało się, że był to grot włóczni, 
którego tuleję odkryto tydzień wcześniej, 
co pozwala wnioskować iż natrafi ono na 
grób wojownika.

Ogromna ilość materiałów (ceramika, 
przepalone kości, przedmioty metalowe) 
będą teraz dokumentowane, archeologów 
czeka wyklejanie, rekonstrukcja naczyń 
z grobów, opracowanie szczegółowej 
dokumentacji opisowej, rysunkowej 
i fotografi cznej. Jednak na tym etapie, 
najważniejsze jest pozyskanie środków 
na konserwację i opracowanie zabytków 
metalowych, często bardzo skorodowa-
nych i zniszczonych orką.

Oprócz prac wykopaliskowych i do-
kumentacyjnych archeolodzy postanowili 
przybliżyć okolicznym mieszkańcom te-
matykę związaną z ich pracą, organizując 
19 lipca na terenie Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Chmielewie „Niedzielę z Ar-
cheologią”. Najmłodsi uczestnicy festynu 
zdobywali sprawność młodego archeolo-
ga, wydobywając zabytki z piaskownic 
pełnych skarbów, następnie dokumentu-
jąc je i próbując swoich sił na warszta-
tach ceramicznych. Przybyli goście mogli 
obejrzeć prezentacje multimedialne doty-
czące badań na stanowisku w Nowej Że-
laznej, wystawę planszową prezentującą 
najstarsze nekropole nad Radomką oraz 
zabytki archeologiczne pozyskane w bie-
żącym sezonie.

Dla dzieci przewidziano konkursy 
o tematyce historycznej oraz kiełbaski 
z grilla.

W organizację spotkania z archeologią 
włączyli się także strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Chmielewie.

Badania wykopaliskowe w sezo-
nie 2015 odbyły się na mocy deklaracji 
współpracy podpisanej przez Muzeum 
Regionalne im. prof. Tomasza Mikockie-
go w Kozienicach i Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu przy reali-
zacji projektu naukowego „Śladami Cel-
tów. Cmentarzysko ciałopalne kultury 
przeworskiej w Nowej Żelaznej, pow. 
Kozienice, woj. mazowieckie.” Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskie-
go umożliwił studentom odbycie praktyk 
wykopaliskowych na stanowisku. 

Za pomoc w zorganizowaniu badań 
w Nowej Żelaznej uczestnicy raz jesz-
cze dziękują wójtowi gminy Magnuszew 
Markowi Drapale, dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Chmielewie Alicji Strachocie oraz Sta-
rostwu Powiatowemu w Kozienicach.

Muzeum Regionalne
im. Tomasza Mikockiego 

w Kozienicach

Informacje
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Premier Ewa Kopacz odwiedziła 
11 sierpnia elektrownię Enei w Ko-
zienicach. Szefową rządu interesował 
przede wszystkim wpływ utrzymują-
cych się wysokich temperatur na funk-
cjonowanie elektrowni i stabilność do-
staw prądu. 
– System jest bezpieczny – zapewniał 

Andrzej Czerwiński, minister Skarbu 
Państwa, który towarzyszył premier 
Kopacz.
Po rozmowie z prezesami Enei Ewa 

Kopacz odwiedziła nastawnię bloków nr 
9 i 10, w których prowadzony jest stały 
monitoring procesu produkcji energii.
– Bezpieczeństwo energetyczne i stabilne, 

systematyczne dostarczanie energii do 
odbiorców jest dla mnie priorytetem 
– tłumaczyła Kopacz. – Ograniczenia 
dobowe związane z upałami będą sto-
sowane tylko wobec dużych przedsię-
biorstw, które mają takie sytuacje prze-
widziane w umowach. Chcemy by było 
ich jak najmniej. Nie będą one dotykać 
indywidualnych odbiorców ani instytu-
cji ratujących życie – zapewniła Ewa 
Kopacz.

– Jesteśmy w sytuacji wyjątkowej z uwa-
gi na wysoką temperaturę utrzymującą 
się długo. Ale system energetyczny jest 
przygotowany, bezpieczny i nie ma za-
grożenia dostaw dla indywidualnych 
odbiorców. To między innymi efekt in-
westycji prowadzonych w energetyce od 
kilku lat, których łączna wartość sięga 
ponad 100 miliardów złotych – dodał 
Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu 
Państwa.
Minister Skarbu Państwa wskazał, że 

wysoka konsumpcja energii to dodatko-

wy popyt na węgiel z polskich kopalni. 
Jak dodał, tworzenie w Polsce holdingów 
energetyczno-węglowych ma ekonomicz-
ne uzasadnienie. 
– Polska energetyka jeszcze przez kilka-

dziesiąt lat będzie oparta na węglu. 
Łączenie sektora górniczego z energe-
tyką jest właściwie, efekt tego działania 
może być pozytywny dla obu stron – do-
dał minister. 
Jak podkreślił, rząd jest w trakcie 

opracowywania strategii energetycznej 
do 2050 roku. Uwzględnia w niej wy-
magania środowiskowe, do zachowania 
których zobowiązuje nas uczestnictwo 
w Unii Europejskiej.

Również szefowa rządu przyznała, że 
obecna sytuacja pokazuje wagę konwen-
cjonalnych źródeł energii, opartych na 
paliwie węglowym. – Brak wiatru w takie 

dni, jakie mamy teraz dowodzi, że nie mo-
żemy polegać na jednej technologii i po-
stawić tylko na odnawialne źródła ener-
gii. Skoro posiadamy duże zasoby węgla, 
powinniśmy z nich korzystać – wyjaśniała 
Premier. 

Podkreśliła, że realizowana w Enei 
inwestycja w nowoczesny blok nr 11, 
oparta o zaawansowaną, japońską tech-
nologię, umożliwiają m.in. zmniejsze-
nie emisji CO2 o ok. 25%. – Ten no-
woczesny blok będzie wytwarzał więcej 
prądu niż kilka starszych bloków. Moc 
elektrowni wzrośnie aż o 30% – mówiła 
Premier podczas spotkania z dziennika-
rzami. – Pytałam o przebieg tej inwesty-
cji i wiem, że jest realizowana zgodnie 
z harmonogramem. Świadczy to o do-
brym nadzorze władz Enei nad nią. Kie-
dy byłam tu ostatnio zapowiedziałam, że 
przyjadę ponownie gdy wydarzy się coś 
nowego. I dziś okazało się, że istotny 
element tej inwestycji, generator, któ-
ry musiał przybyć tu z Japonii, właśnie 
w ostatnich dniach przybył. To przeło-
mowy moment w realizacji całej inwe-
stycji. Byłam też przed chwilą w maszy-
nowni, w której temperatura sięga aż 
48 stopni, a mimo to ci wyjątkowi ludzie 
pracują tam z pełnym oddaniem. Dzię-
kuję im za to – podsumowała Premier.

Premier Ewie Kopacz towarzyszyli 
Minister Skarbu Państwa Andrzej Czer-
wiński oraz rzecznik rządu, minister 
Cezary Tomczyk. Gości przyjęli pre-
zes Grupy Enea Krzysztof Zamasz oraz 
prezes Enei Wytwarzanie Krzysztof 
Sadowski.

SŁAWOMIR KRENCZYK,
Rzecznik Prasowy Enea

Wydarzenia
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje pracodawców oraz osoby bezrobotne, że przyjmowane są wnioski na 
realizację staży, szkoleń oraz na przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powyżej wymie-
nione formy wsparcia są realizowane w ramach dwóch projektów współfi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i w ramach tego projektu ofe-
rujemy: staże, szkolenia indywidualne oraz środki na założenie fi rmy. Ze wsparcia tego mogą skorzystać osoby bezrobotne poniżej 
30 roku życia, które są bezrobotne oraz aktualnie nie uczestniczą w formach podnoszenia kwalifi kacji (tzw. młodzież NEET – mogą 
tu brać udział studenci zaoczni jeśli spełniają założenia projektu).

Drugi projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020. Wsparciem objęte będą tu osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia (osoby z tzw. grup defaworyzowanych). Osoby te 
będą mogły skorzystać ze staży oraz środków na założenie fi rmy.

Ze względu na fakt, że rekrutacja do projektów musi uwzględniać zróżnicowane założenia wynikające z dokumentów progra-
mowych to wszystkie osoby bezrobotne (zarówno te poniżej jak i te powyżej 30 roku życia), które chcą skorzystać ze wsparcia, 
proszone są o kontakt z PUP w Kozienicach, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice, pokój 10 – numer telefonu 48 614 66 81.

Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości czy może skorzystać ze wspomnianego wsparcia proszony jest o kontakt z pracownikami 
Urzędu Pracy w Kozienicach, którzy na bieżąco pozyskują informacje w tym zakresie i udzielają informacji. W ramach w/w pro-
jektów wymagana jest minimum 3 miesięczna efektywność zatrudnieniowa (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem). 

Osoby zainteresowane stażami niezbędne informacje uzyskają w pokoju nr 9. Szkolenia realizowane są przez pracowników 
w pokoju nr 7, a jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w pokoju nr 8. Telefon do PUP (centrala) – 48 614 66 99.

ARKADIUSZ NOWAKOWSKI 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach

W dniu 23 lipca odbyła się uroczysta 
zbiórka z okazji 96. rocznicy utworzenia 
Policji Państwowej. Uroczystości Świę-
ta Policji powiatu kozienickiego odbyły 
się w sali konferencyjnej Kozienickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu. 

Uroczystość została rozpoczęta zło-
żeniem meldunku przez kom. Grze-
gorza Skomrę – Naczelnika Wydziału 
Prewencji Komendy Powiatowej Policji 
w Kozienicach, Zastępcy Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. 
insp. Kamilowi Borkowskiemu.

Następnie swoje przemówienie wy-
głosił Komendant Powiatowy Policji 
w Kozienicach insp. Stanisław Kondeja.

Chwilę później rozpoczęła się część 
okolicznościowa zbiórki, przystąpiono do 
wręczania odznaczeń i aktów zmianowań 
na wyższe stopnie policyjne.  

Brązową Odznakę „ZASŁUŻONY 
POLICJANT” otrzymał st. asp. Dariusz 
Chołuj. 

Na wyższe stopnie mianowani zostali 
niżej wymienieni policjanci:
STARSZYM POSTERUNKOWYM PO-
LICJI 
– post. Kamila Otarkowskiego
SIERŻANTEM POLICJI
– st. post. Pawła Kęsika

– st. post. Adriana Kołdeja
– st. post. Małgorzatę Wójcik
– st. post. Annę Neska
– st. post. Bartosza Ziemkę
STARSZYM SIERŻANTEM POLICI
– sierż. Karola Kolasińskiego
– sierż. Piotra Madejskiego
SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI
– st. sierż. Piotra Przerwę
MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI
– sierż. szt. Damiana Nowaka
– sierż. szt. Marka Włodarczyka
STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI
– asp. Patrycję  Zaborowską 
– asp. Laszka Frączyka
– asp. Krzysztofa Skierniewskiego
– asp. Jarosława Śmietankę
ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI
– st. asp. Jacka Chołuja
– st. asp. Stanisława Jasika
– st. asp. Jacka Palczewskiego 

Zastępca Mazowieckiego Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Ka-
mil Borkowski odczytał list gratulacyjny 
skierowany do policjantek i policjantów 
i pracowników  naszej komendy przez 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódz-
kiego Policji insp. Rafała Korczaka.

Następnie głos zabrali – Starosta Po-
wiatu Kozienickiego Janusz Stąpór, Bur-

mistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietan-
ka, kapelan Komendy Powiatowej Policji 
w Kozienicach ks. Wiesław Janowski.

Na zakończenie  uroczystości dowód-
ca kom. Grzegorz Skomra złożył Zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego meldunek 
o zakończeniu zbiórki.

KPP w Kozienicach

Wydarzenia/Informacje
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W Polsce od 1997 roku zakazano 
wprowadzania, obrotu i produkcji wy-
robów zawierających azbest, a sam az-
best wpisano do wykazu niebezpiecz-
nych substancji chemicznych. Figuruje 
on jako substancja o udowodnionym 
działaniu rakotwórczym, stanowiąca 
zagrożenie zdrowia w następstwie nara-
żenia na długotrwałe oddziaływanie na 
drogi oddechowe. 

Niebezpieczeństwo dla zdrowia lu-
dzi związane jest z długotrwałą ekspo-
zycją na pył azbestowy, który osiadając 
w płucach powoduje różne schorzenia: 
pylicę azbestową (azbestozę), łagodne 
zmiany opłucne, przewlekłe zapale-
nie oskrzeli, międzybłoniaka opłucnej 
i otrzewnej oraz raka płuc. Wielkość 
i gęstość ziaren decyduje bezpośred-
nio o szybkości osiadania pyłu zawie-
szonego w powietrzu oraz o trwałości 
aerozolu i o masie substancji wprowa-
dzanej do płuc. Szkodliwość poszcze-
gólnych włókien zależna jest od ich 
wielkości. Na skutek wieloletniego 
oddziaływania na komórki wywołu-
ją powstawanie nowotworów. Ryzyko 
zwiększonego osiadania cząstek azbe-
stu w płucach zwiększa się przy osła-
bionej wydolności dróg oddechowych, 
np. w stanach chorobowych, na skutek 
palenia papierosów oraz w trakcie od-
dychania suchym powietrzem, gdyż 
niska wilgotność sprzyja wysychaniu 
błon śluzowych. Do innych skutków 
ubocznych wywołanych długotrwałą 

ekspozycją na azbest można zaliczyć 
zgrubienie końcówek palców, czy od-
barwienie skóry i błon śluzowych, 
a także powstawanie zmian nowotwo-
rowych w obrębie innych narządów 
poza układem oddechowym. Należy 
mieć na uwadze, że choroby wywoła-
ne wdychaniem włókien azbestowych 
rozwijają się po około 20-30 latach 
ekspozycji na azbest, są więc szcze-
gólnie groźne dla dzieci i młodzieży 
dorastającej w środowisku zanieczysz-
czonym azbestem.

Azbest znajdujący się w płytach da-
chowych i elewacyjnych nie stanowi za-
grożenia dopóki płyty są w dobrym stanie 
i nie dochodzi do uwalniania pojedyn-
czych włókien. Niebezpieczeństwo stwa-
rzają stare wyroby azbestowe, gdyż po 
20-30 latach dochodzi do ich korozji oraz 
wyroby poddane obróbce, np. wierceniu, 
cięciu, kruszeniu itp.

W celu wyeliminowania negatywne-
go wpływu azbestu na zdrowie miesz-
kańców oraz na stan środowiska na te-
renie Polski ,stworzony został dokument 
– Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 
na lata 2009 – 2032 określający zadania 
nałożone przez Unię Europejską mające 
na celu oczyszczanie terytorium Polski 
z azbestu.

Gmina Garbatka-Letnisko, realizu-
jąc Program Usuwania Azbestu z terenu 
gminy umożliwia swoim mieszkańcom 
pozbycie się azbestu z dofi nansowaniem 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(WFOŚiGW) za pośrednictwem gminy. 
Corocznie ogłaszany jest nabór wnio-
sków o dofi nansowanie przedsięwzięć 
z zakresu unieszkodliwiania azbestu. 
Wnioski można składać w Referacie Go-
spodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2, 
tel. 48 62 10 103.

O dofi nansowanie ubiegać się może 
osoba fi zyczna, która posiada tytuł prawny 
do obiektu budowlanego zlokalizowanego 
na terenie gminy Garbatka – Letnisko. 

Osoby prawne oraz osoby fi zyczne 
prowadzące działalność gospodarczą 
składają wnioski indywidualne o przy-
znanie dofi nansowania do WFOŚiGW 
indywidualnie. Dofi nansowanie nie do-
tyczy nieruchomości w części wykorzy-
stywanej do prowadzenia działalności 
gospodarczej

Dofi nansowanie obejmuje następujący 
zakres prac:
• odbiór składowanych wyrobów zawiera-

jących azbest, transport na składowisko 
odpadów niebezpiecznych i unieszkod-
liwienie,
lub

• demontaż i odbiór wyrobów zawierają-
cych azbest, transport na składowisko 
odpadów niebezpiecznych i unieszkod-
liwienie. 
Dofi nansowaniem nie są objęte koszty 

związane z zakupem i montażem nowych 
pokryć dachowych.

KRYSTYNA JAGIEŁŁO 

W niedzielę 3 sierpnia 2015 roku na 
terenie G.O.W. Polanka odbyło się XIX 
Integracyjne Spotkanie Seniorów. Przy-
byłych gości w imieniu swoim i Wójta 
Gminy Roberta Kowalczyka przywitała 
Pani Aneta Pacocha z Gminnego Centrum 
Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-
Letnisko oraz Pani Krystyna Petersom 
przewodnicząca Klubu Seniora z Garbat-
ki. W spotkaniu, jak co roku wzięły udział 
zaprzyjaźnione kluby seniora z regionu, 
m.in. z Kozienic, Zwolenia, Pionek, War-
ki, Augustowa i Dęblina. Kluby prezen-
towały się w krótkich występach, był po-
częstunek i zabawa taneczna. Specjalnym 
gościem tegorocznej imprezy był serbski 
artysta Sasza Popaz, który przypomniał 
szlagiery muzyki bałkańskiej i światowej. 
Pogoda i humory dopisywały do późnego 
wieczora, a seniorzy pokazali jak można 
się dobrze bawić.

GCRSiP 

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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8 sierpnia br. dziewięć sołectw Gmi-
ny Garbatka-Letnisko rywalizowało 
w VI Turnieju Sołectw Sołtysiada 
2015. Uroczystego otwarcia festynu 
dokonał Wójt Gminy Robert Kowal-
czyk. Imprezę prowadziła Pani Barba-
ra Krakowiak z Bogucina. 

Tegoroczną rywalizację rozpoczęto 
Turniejem Siatkówki Plażowej, w któ-
rym wzięły udział 2-osobowe drużyny 
reprezentujące swoje sołectwą. Nad 
prawidłowym przebiegiem turnieju 
oraz pozostałych konkurencji spraw-
nościowych i kulinarnych czuwało 
szacowne Jury w składzie; Pani Rena-
ta Wałęka, Pani Katarzyna Szewczyk 
oraz Pan Paweł Kibil.

Sołectwa tradycyjnie rywalizowały 
na najlepszą potrawę, w tej konkuren-
cji w tym roku najlepsza okazała się 
„Kura duszona w płocie sołtysowej”, 
autorstwa Barbary Kwaśnik z sołectwa 
Molendy.

Jak co roku nie zabrakło konkuren-
cji na wesoło: prezentacja sołectwa, na 
najlepiej opowiedziana kawały, slalom 
z oponą, wbijanie gwoździ na czas 
przez kobiety, celowanie do wiadra. 
Wiele emocji wzbudziło siłowanie na 
rękę, w którym wzięli udział najsil-
niejsi mężczyźni z każdego sołectwa. 
Natomiast siły intelektualne przedsta-
wiciele poszczególnych sołectw mogli 
zmierzyć biorąc udział w symultanie 
szachowej z prowadzącym sędzią sza-
chowym Panem Andrzejem Kanią.  

Tytuł najlepszego sołectwa przypadł 
w tym roku Garbatce-Letnisko. Puchar 
z rąk wójta odebrała pani sołtys – Ja-
dwiga Kutyła.

Drugie miejsce zajął Bogucin, a trze-
cie Molendy.

Z kolei ostatniej drużynie – tym 
razem była to Garbatka Nowa i Gar-
batka Długa – przypadł symboliczny 
bacik od wójta, który ma zmotywować 
mieszkańców co cięższej pracy.

Licznie przybyli widzowie  mogli 
do woli degustować pyszne potrawy 
przygotowane przez sołtysów i rady 
sołeckie poszczególnych sołectw. Mu-
zycznie imprezę uświetnił występ ze-
społu Babska Biesiada, czyli Gdzie 
Diabeł Nie Może….. Na zakończenie 
odbyła się zabawa taneczna.



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 16

Tegoroczny turniej o „Puchar Wój-
ta Gminy Głowaczów 2015”, do któ-
rego zgłosiło się 9 drużyn podzielo-
nych na trzy grupy A, B i C odbył się 
w trzech etapach, rozgrywanych przez 
kolejne niedziele lipca na stadionie 
sportowym Legionu w Głowaczowie. 
Wielki fi nał przypadł na 2 sierpnia, 
a cała impreza została połączona z festy-
nem rodzinnym w ramach „Dni Gminy 
Głowaczów”. 

W dniu 19 lipca odbyła się I run-
da rozgrywek, gdzie w pierwszym 
meczu drużyna Przejazdu pokonała 
drużynę Maciejowic wynikiem 3:2. 
Strzelcami bramek w drużynie Prze-
jazdu byli: Janusz Zakrzewski, Ra-
fał Korzeń i Michał Ałdaś, natomiast 
w drużynie Maciejowic: Dżesika Wie-
czorek i Mateusz Szczebel. Następnie 
rozegrany został mecz drużyn Głowa-
czów i Adamów, który zakończył się 
wynikiem 4:0 dla drużyny gospodarzy. 
Strzelcami bramek w drużynie zwycię-
skiej byli: Jakub Wolski (2 bramki), 
a Patryk Tywonek i Mateusz Postek za-
liczyli po jednym trafieniu. W trzecim 
i ostatnim meczu I rundy Pucharu Wój-
ta drużyna FC Łukawa uległa drużynie 
Brzóza SQUAD 0:1. Strzelcem jedynej 
bramki w tym meczu okazał się  Kamil 
Włodarczyk. 

W dniu 26.07.2015 r. zostały roze-
grane kolejne mecze II Rundy Pucharu 
Wójta, a ich wyniki przedstawiały się na-
stępująco:

Przejazd – Stanisławów 2:0
Głowaczów – Leżenice 0:2
Brzóza „SQUAD” – Pancerniaki 5:0
Maciejowice – Stanisławów 2:1
Adamów – Leżenice 2:8
FC Łukawa – Pancerniaki 2:1 

Ostatniego dnia rozgrywek – 2 sierp-
nia oprócz fi nału, rozegrano także mecze 
półfi nałowe jak również mecze o 5. i 3. 
miejsce. Najważniejszy mecz rozpoczął 
się około godziny 16:30.

Już od pierwszych minut rywali-
zacja była bardzo zacięta. Obydwie 
drużyny stwarzały groźne sytuacje, ale 
pierwsi bramkę zdobyli piłkarze z Gło-
waczowa. Drużyna z Leżenic bardzo 
szybko doprowadziła do wyrównania 
i jeszcze wyszła na prowadzenie strze-
lając kolejną bramkę, dającą im prowa-
dzenie. Ostatecznie spotkanie finałowe 
zakończyło się rezultatem 2:1 dla Le-
żenic. Zawody przebiegały w bardzo 
miłej i sympatycznej atmosferze oraz 
w duchu fair-play. Nie obyło się bez 
emocji, których nie brakowało przez 
cały czas.

Po zaciętej walce pomiędzy drużyna-
mi klasyfi kacja końcowa wyglądała na-
stępująco: 

I miejsce i Puchar Wójta Gminy Głowa-
czów zdobyła drużyna z LEŻENIC

II miejsce – GŁOWACZÓW
III miejsce – BRZÓZA „SQAD”
IV miejsce – PRZEJAZD
V miejsce – FC ŁUKAWA
VI miejsce – STANISŁAWÓW

Zespoły z Adamowa, Stanisławowa 
i Pancerniaki zajęły w grupach trzecie 
miejsca i zostali nagrodzeni pamiątkowy-
mi pucharami za udział w turnieju. 

Królem strzelców został Marcel 
Czubaj z drużyny Leżenic zdobył aż 
8 bramek.

Najlepszym bramkarzem okrzyknięto 
Mikołaja Kalbarczyk z drużyny Brzózy 
„SQAD”

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
okazał się Mateusz Postek z drużyny Gło-
waczowa

Ponadto wyróżnienie otrzymała za-
wodniczka drużyny Maciejowice – Dże-
sika Wieczorek ponieważ jako jedyna ko-
bieta brała udział w turnieju.

Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe puchary, a zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc otrzymali puchary 
i medale. Ofi cjalnego wręczenia nagród 
dokonali Wójt Gminy Głowaczów Józef 
Grzegorz Małaśnicki, Zastępca Wój-
ta Krzysztof Postek, Sekretarz Gmi-
ny Piotr Kozłowski, Przewodniczący 
Rady Gminy Głowaczów Hubert Czu-
baj, Dyrektor Publicznego Gimnazjum 
w Głowaczowie Krzysztof Wolski, Pre-
zes Klubu Sportowego Legion Głowa-
czów Kamil Witkowski, Członek Zarzą-
du KS Legion Tomasz Krupa.

Prezes Klubu Kamil Witkowski 
wraz z członkami Zarządu wręczyli 

Dokończenie na str. 17

GMINA GŁOWACZÓW
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Jak co roku Zespół Szkól Ogólno-
kształcących im. Batalionów Chłopskich 
w Ursynowie  w czasie wakacji nie za-
myka swoich drzwi i zaprasza wszystkich 
chętnych i żądnych przygód do wspólnej 
zabawy. Nie inaczej było i tego lata. Za 
nami dwa tygodnie zajęć w ramach let-
nich półkolonii. W dniach 20 – 31 lipca 
dzieci oraz młodzież, zarówno związana 
ze szkołą jak i przebywająca w okolicach 
na wakacjach z wielkim entuzjazmem 
i głową nowych pomysłów codziennie 
o 9:00 oczekiwała na porcje dobrej za-
bawy. A zagwarantowała ją nauczycielki  
Dorota Kapciak, Edyta Przepiórzyńska, 
Agata Lemańska, Anna Mąkosa oraz 
Dyrektor Szkoły Marzena Rusinek, któ-
re prześcigały się w wymyślaniu coraz to 
bardziej interesujących dyscyplin i „za-
kręconych” zagadek, tak by każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Zajęcia  połączo-
ne były z dwoma programami profi lak-
tycznymi „ Wolni od…” oraz „Odnaleźć 
siebie”, które dotyczyły problemów 

nadużywania alkoholu, nikotyny, nar-
kotyków oraz zachowań agresywnych. 
Odbywały się projekcje fi lmów na temat 
współczesnych zagrożeń czyhających na 
młodych ludzi, następnie wywiązywa-

ły się dyskusje. Uczniowie odgrywali 
scenki, układali wierszyki, przygotowa-
li plakaty na temat zdrowego trybu ży-
cia, wolnego od nałogów, wzięli udział 
w quizie „Zdrowo, bezpiecznie żyć”. 
Ale oczywiście podstawą zajęć były 
przede wszystkim wspólne gry i zabawy 
sportowo-rekreacyjne. To właśnie m.in. 
poprzez zabawę w „żywe obrazy”, „ciu-
ciubabkę”, „niezwykły tor przeszkód” 
oraz gry zespołowe dzieci uczyły się 
zdrowej rywalizacji, nawiązywały nowe 
przyjaźnie, ale również współdziałały 
i wzajemnie się wspierały. W czasie pół-
kolonii odbyły się również dwa wyjazdy 
na basen połączone z wizytą w kozieni-
ckim ogrodzie jordanowskim i pyszną 
pizzą. Nie zabrakło też czasu na wspólne 
ogniska i aż żal, że te dwa tygodnie tak 
szybko minęły… 

Małgorzata Maj, Dorota Kapciak, 
Agata Lemańska

Nauczycielki ZSO im. BCH
 w Ursynowie:

Wójtowi Józefowi Grzegorzowi Ma-
łaśnickiemu statuetkę z Podziękowa-
niem za wyremontowanie budynku 
klubowego Legion Głowaczów oraz za 
ogromny wkład w rozwój sportu na te-
renie gminy.

Na zakończenie Wójt Józef Grze-
gorz Małaśnicki podziękował Zarzą-
dowi Klubu Sportowego LEGION 
za sprawne przeprowadzenie turnie-
ju, wszystkim drużynom, sponsorom 

i mieszkańcom Gminy Głowaczów 
oraz Gościom za liczne przybycie i do-
pingowanie drużyn w tym turnieju oraz 
zaprosił do wspólnej zabawy.

Po emocjonujących rozgrywkach 
finałowych przyszła pora na festyn 
rodzinny w ramach „DNI GMINY 
GŁOWACZÓW” rozpoczynający się 
piknikiem i atrakcjami dla najmłod-
szych oraz wspaniałą zabawą taneczną 
przy muzyce zespołu Styl Break, która 

trwała do późnych godzin nocnych.
W turnieju Klubowi Legion Głowa-

czów pomogli jako sponsorzy:
Krystyna Postek – Sklep „Groszek” 

z Brzózy, KR Sport Krzysztof Roszak, 
Anna i Włodzimierz Lewandowscy 
z Głowaczowa  oraz Pracownia Flory-
styczna Agnieszka Machniewicz z Gło-
waczowa.

MONIKA TOMCZAK

Dokończenie ze str. 16
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Gmina Gniewoszów kolejny raz zorganizowała dla swoich ucz-
niów półkolonie letnie, w których udział bierze 50 dzieci – trzy grupy 
kolonijne. Zapewniono w ten sposób możliwości atrakcyjnego spę-
dzania części wakacji. W trakcie trwania półkolonii dzieci uczą się 
współpracy w grupie, koleżeństwa, wzajemnej pomocy, kulturalnego 
zachowania i poznają ciekawe miejsca w najbliższej okolicy.

W tym roku półkolonie letnie rozpoczęły się 03 sierpnia 2015 r. 
od powitania Kierownika półkolonii Teresy Filiks oraz wychowaw-
czyń Renaty Kurlapskiej, Beaty Olejarz i Małgorzaty Witkowskiej. 
Dzieci zostały zapoznane z programem i regulaminem półkolonii 
oraz z podziałem na grupy. Rozmawiano o zasadach bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu. Następnie dzieci z opiekunami w grupach 
wybierały nazwy, okrzyki i piosenki, które później prezentowały na 
forum oraz przedstawiały się mówiąc o swoich zainteresowaniach. 
I grupa to „Jagódki”, II „Mali Giganci” a III „Ważniaki”. Resztę 
dnia dzieci spędziły na wesołych zabawach integracyjnych i grach 
sportowych na sali gimnastycznej i placu zabaw.

Drugi dzień rozpoczął się od spotkania z Panem policjantem, 
z Posterunku Policji w Gniewoszowie, który w przystępny sposób 
opowiedział dzieciom o szkodliwości używek a szczególnie dopa-
laczy. Na prośbę dzieci przypomniał o zasadach zachowania bezpie-
czeństwa nad wodą i w czasie prac polowych. Następnie półkoloniści 
pojechali na wycieczkę autokarową do Muzeum Jana Kochanow-

skiego w pobliskim Czarnolesie. Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
oglądały ekspozycje muzealne i słuchały opowieści o Janie Kocha-
nowskim, jego rodzinie i czasach, w których żył. Ochłodę w tym go-
rącym dniu dawał spacer po parku wśród starych drzew, stawików 
i fontann. W parkowym amfi teatrze dzieci zabawiły się w artystów 
i urządziły prezentacje grupowych okrzyków i piosenek oraz wystę-
py indywidualne. Było wiele radości, braw i wiwatów.

Trzeciego dnia odbył się wyjazd na pływalnię „Delfi n” w Ko-

zienicach. Tam dzieci przez dwie godziny korzystały ze wszystkich 
atrakcji: małych i dużych basenów, zjeżdżalni, fontanny, biczy 
wodnych i jacuzzi. To była wspaniała zabawa. W szatni doskonali-
ły czynności samoobsługowe, starsze dzieci pomagały młodszym. 
Następnie wszyscy poszli do cukierni na pyszne lody, które w tak 
gorący dzień smakowały wyśmienicie.

W kolejnym dniu odbyła się wycieczka autokarowa do Puszczy 
Kozienickiej. Na miejscu czekała na dzieci Pani leśnik, z którą prze-
szły 3 kilometrową ścieżkę dydaktyczną „Królewskie źródełka”. 

Zapoznały się z zasadami zachowania w lesie. Poznały wydarzenia 
z historii Puszczy, rzadkie chronione rośliny i występujące tam ga-
tunki zwierząt, najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz schłodziły 
się wodą ze źródełka. Na zakończenie wyprawy, na polanie czekało 
na dzieci ognisko, w którym piekły kiełbaski. Jeszcze tylko wspól-
ne zabawy na polanie i powrót. To był bardzo udany dzień.

Następnego dnia odbył się kolejny wyjazd na pływalnię „Del-
fi n” w Kozienicach. Te wyjazdy dzieci bardzo lubią. Kąpiele wod-
ne i czekające na pływalni atrakcje to wspaniały relaks, ochłoda 
i zabawa. Kolejnym miejscem pobytu w tym dniu był Ogródek 
Jordanowski, gdzie w chłodzie wielu drzew dzieci bawiły się 

na huśtawkach, zjeżdżalniach, karuzelach i siłowniach. Pomimo 
upału wróciły do Gniewoszowa zrelaksowane i wypoczęte. 

Pierwszy tydzień półkolonii dobiegł końca, ale to jeszcze nie 
koniec. Przed nami kolejny tydzień atrakcji, zabawy i wypo-
czynku przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

TERESA FILIKS

GMINA GNIEWOSZÓW
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Dożynki to niezwykle radosny ob-
rzęd zakończenia żniw i złożenie go-
spodarzowi tego wszystkiego, czym ob-
darzyła matka ziemia podczas żniwnego 
znoju. Uroczysta ceremonia z przewod-
nictwem Starosty i Starościny Dożyn-
kowego z wnoszeniem wieńca wykona-
nego z kłosów zbóż, owoców, warzyw, 
polnych kwiatów symbolizującego 
trud żniwiarzy, wspólne dzielenie się 
chlebem ze wszystkimi zebranymi jest 
tradycją zakorzenioną już od wielu lat 
w kulturze a kontynuowaną rokrocz-
nie w naszym powiecie od 2003 roku. 
Właściwie zorganizowane dożynki, 
mogą stanowić nie tylko jeden z istot-
nych walorów kulturowych, świadczą-
cych o bogatej spuściźnie po minionych 
czasach, lecz aktywnie wspomagać wi-
zerunek powiatu i gminy. Nasza gmina 
miała zaszczyt być współorganizatorem 
III w 2005 roku i VIII w 2010 roku Do-
żynek Powiatu Kozienickiego. Wspo-
mnienia z tych uroczystości w dalszym 

ciągu wywierają na naszą społeczność 
dużo pozytywnych emocji. To były 
wydarzenia w których wszyscy zjed-
noczyliśmy się w jednym celu, żeby 
dziękować i świętować zakończenie 
żniw. Dożynki w Grabowie tradycyjnie 
rozpoczęły się od dziękczynnej Mszy 
Świętej po której nastąpił barwny prze-
marsz korowodu z kościoła do placu 
przed Zespołem Szkół, gdzie Starosto-
wie dożynek Monika Szatan i Tomasz 
Plesiewicz w podziękowaniu za dobre 
plony złożyli w imieniu wszystkich 
rolników wieńce i wręczyli chleb sym-
bolizujący trud pracy i miłość do ziemi 
na ręce pełniącego funkcję gospodarza 
Wójta Gminy Euzebiusza Strzelczyka 
i Starosty Powiatu. Po ofi cjalnej części 
czekały na przybyłych mnogie atrakcje, 
od zawodów zręcznościowych o nagro-
dę Wójta i Starosty przez wystawy oko-
licznych przedsiębiorców i grochówkę 
po występy artystyczne. W 2005 roku 
publiczność rozgrzewał zespół disco-
polowy „Bayer Full”, wokalistka Hali-
na Frąckowiak, kielecki kabaret Pirania 

oraz Klub Seniora z Kozienic i Garbat-
ki Letnisko a do tańca porwał cygański 
zespół „Dżelem” którego aura utrzy-
mywała się aż do samego rana razem 
z lokalnym zespołem, tylko na chwilę 
przerwano tańce na pokaz sztucznych 
ogni. Podobnie w 2010 roku nie zabra-
kło atrakcji, śp. Biskup Senior Edward 
Materski swoją obecnością uświetnił 
celebrowaną Mszę Świętą, przybyłych 

gości było co najmniej dwa razy więcej 
niż pięć lat wcześniej. Tym razem za-
bawa odbywała się przy dźwiękach ze-
społu cygańskiego Lisa & Gipsy Girls, 
Kapeli „Sąsiedzi” ze Starego Tychowa, 
Klubu Seniora z Kozienic i młodzieży 

z Zespołu Szkół w Grabowie. Dla ko-
neserów humoru na scenie wystąpił ka-
baret ‘My z Kopydłowa” który gorąco 
przywitali strażacy z Grabowa n/P. Im-
preza zakończyła się zabawą taneczną 
z zespołem Rytm z Grabowa n/P i poka-
zem sztucznych ogni. 

Od pierwszych Dożynek Powiatu 
Kozienickiego, rolnicy, którzy wyka-
zali się szczególnym zaangażowaniem 
w pracy na roli, nagradzano odznakami 
„Zasłużony dla rolnictwa”. Nasza gmina 
może pochwalić się długą listą gospo-
darzy: Wiesław Strzelczyk, Zbigniew 
Szczepaniak, Leszek Jaworski, Janusz 
Kaczmarczyk, Tomasz Plesiewicz, Je-
rzy Podymiak, Edward Adamczyk, An-
drzej Czerwiński, Jan Czerwiński, Jerzy 
Janowski, Henryk Kucharski, Bogdan 
Marek, Bogusław Misterski, Dariusz 
Pisarek, Jan Piwowarski, Stanisław Pi-
wowarski, Krzysztof Szatan, Marcin 
Szczepaniak, Jarosław Wrona, Marian 
Brynda, Zenon Gontarek, Teresa Ko-
walczyk, Paweł Kuśmierski, Eugeniusz 
Wróblewski, Jadwiga Trocińska, An-
drzej Traczyk, Marek Pisarek, Artur 
Pachocki, Paweł Parys, Zbigniew Sza-
tan, Marek Trociński, Dariusz Stolar-
ski, Sylwester Zając, Mariusz Urawski, 
Adamczyk Tomasz, Walencik Bożena, 
Grzęda Sławomir Jarosław, Kopka Ka-
rol, Orłowski Mariusz, Witek Adam Jó-
zef, Cichowlas Sławomir Tadeusz, Ste-
faniak Sylwester.

ANNA PLESIEWICZ
UG

Wieniec w kształcie konia i podkowy wykonany przez rolników z Grabowa nad Pilicą 
w 2010 roku

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Grabów nad Pilicą jest gminą wie-
lobarwną, każdy jej zakątek charakte-
ryzuje się specyficzną cechą a walory 
przyciągają nie tylko turystów ale i lu-
dzi chcący pozostać tu na stałe. Poroś-
nięta w znacznej części lasami stwarza 
klimat tajemniczego ogrodu za które-
go wrotami wyłaniają się łany zbóż, 
pełne owoców sady oraz pasące się na 
polanach konie i krowy, a to wszyst-
ko od północnej części oplata rzeka 
Pilica. Uroku dodają stawy św. Jana 
w Łękawicy które znają niepamiętne 
czasy, kiedy dobra Grabowa należały 
do rodziny Grabowskich, starostów 
wareckich oraz drzewa, stare dęby 
szypułkowe stanowiące dziś pomniki 
przyrody, dawniej, być może zasadziła 
je rodzina Pułaskich albo pod którymi 
pisała swą twórczość poetka Młodej-
Polski Maria Komornicka. Lasy są 
pełne zwierzyny, niemal codziennie 
można spotkać całe stada saren, za-
jęcy oraz podziwiać ciężką pracę bo-
brów a także ptaków. Niemal w każdej 
wsi jest gniazdo polskich bocianów. 
Obraz istnie bajkowy, skłaniający lu-
dzi do pieszych wędrówek, wypraw 
rowerowych i kajakowania. Nic dziw-
nego że „działki” ożywają wczesną 
wiosną, kipią kwiatami i sprzyjają 
spotkaniom. Gmina swymi urokami 
urzekła nie tylko turystów ale zachę-
ciła także do osiedlania się tu na stałe. 
W 26 miejscowościach osiedliło się 
niemal 4 tysiące osób. W Augustowie 
znajduje się Szkoła Podstawowa im.76 
Pułku Piechoty która gorliwie pielęg-
nuje pamięć o poległych żołnierzach 
w lasach Bud Augustowskich. W samym 
Grabowie nad Pilicą znajduje się Ze-

spół Szkół, dzięki funduszom unijnym 
szkoła jest dobrze wyposażona, często 
odbywają się w niej dodatkowe zajęcia 
lub wyjazdy z projektów unijnych. Plac 
jest wyłożony kostką stwarzający ciąg 
komunikacyjny między budynkiem 
a zajezdnią dla autobusów i komplek-
sem sportowym tak aby było bezpiecz-
nie. Na terenie znajdują się dwa boiska 
wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatle-
tyczną, duży plac zabaw oraz siłownia 
zewnętrzna. Początek ulicy Parkowej 
na przełomie 2014/2015 roku zmienił 
swoje oblicze, Jest to miejsce w któ-
rym skupiają się instytucje publiczne 
dlatego został przystosowany do na-
tężonego ruchu z zachowaniem środ-
ków ostrożności dla pieszych i dzie-
ci. Już niedługo gmina będzie mogła 
się pochwalić nowo wybudowanym 
ośrodkiem zdrowia o wiele bardziej 

przystępnym dla wszystkich pacjen-
tów. Dzieci to przyszłość narodu dla-
tego oprócz bogatej oferty edukacyj-
nej zagospodarowano dla nich czas 
wolny, który mogą spędzić aktywnie 
w Centrum Aktywizacji Społeczności 
Lokalnej „CYBERIA” lub na wolnym 
powietrzu na boiskach i placach zabaw 
przy obu szkołach. Sprawujący urząd 
Wójta Gminy od 1992 r. inż. Euze-
biusz Strzelczyk stara się zapewnić 
mieszkańcom godne warunki życia. 
Cała gmina jest zwodociągowania, 
10 miejscowości jest przyłączona do 
sieci kanalizacyjnej. W 2014 roku zo-
stała przeprowadzona modernizacja 
stacji uzdatniania wody i oczyszczalni 
ścieków, użyte technologie są ekolo-
giczniejsze i ekonomiczniejsze od tych 
zastosowanych przeszło 10 lat temu. 
Systematycznie naprawiane i moder-
nizowane są drogi gminne, powiatowe 
i wojewódzkie. Większość inwestycji 
„twardych” i „miękkich” współfinan-
sowana ze środków UE opiewa na nie-
bagatelną kwotę około 3,5 mln zł.

Na tym nie koniec opisywania wa-
lorów gminy zachęcających do odwie-
dzin i osiedlania się, jednak lepiej jest 
poznać i zobaczyć na własne oczy niż 
zasłyszeć i przeczytać……

ANNA PLESIEWICZ
UG
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Gmina Kozienice jest gminą o wyso-
kich walorach w krajowym i europejskim 
systemie ekologicznym. Najciekawsze 
tereny to Puszcza Kozienicka oraz tereny 
naturalnych krajobrazów nieuregulowa-
nych odcinków rzek zamieszkałych przez 
dzikie gatunki ptaków.

Znaczna część obszaru gminy jest 
objęta ochroną prawną jako różne formy 
ochrony przyrody. Pozwala to na zacho-
wanie wysokiej jakości przestrzeni przy-
rodniczej występującej na terenie gminy.

Należą do nich:
– Kozienicki Park Krajobrazowy 

– powierzchnia parku zajmuje obecnie  
26 233,83 ha, otulina parku 36 009 ha.  
W gminie Kozienice park wraz z otulina 
zajmuje powierzchnię 11 626,03 ha, co 
stanowi około 49% powierzchni gminy.  

– Rezerwaty przyrody – na terenie gmi-
ny Kozienice znajduje się rezerwat 
„Zagożdżon” o powierzchni 65,67 ha, 
rezerwat „Guść” o powierzchni 87,1 ha 
i fragment rezerwatu „Krępiec”.

– Użytki ekologiczne i pomniki przyrody.
– Obszary Europejskiej Sieci Ekolo-

gicznej NATURA 2000, takie jak: Do-
lina Środkowej Wisły PLB140004 o po-
wierzchni 30 777,9 ha, w tym na terenie 
gminy Kozienice 1 385,2 ha; Ostoja Ko-
zienicka PLB140013 zajmująca obszar 
68 310 ha, w tym na terenie Gminy Ko-
zienice 16 324,6 ha; Puszcza Kozienicka 
PLH140035 o obszarze 28 230,4 ha. Ob-
szary objęte ochroną w gminie Kozienice 
stanowią ok. 70% powierzchni gminy.
W gminie Kozienice realizuje się wie-

le zadań mających wpływ na ochronę śro-
dowiska:
1. Ochrona powietrza – ograniczenia emisji 

do powietrza poprzez: termomoderniza-
cje budynków, budowę i modernizację 
dróg, czyszczenie ulic, modernizacje 
oświetlenia na energooszczędne, podłą-
czenia do sieci gazowej, rozbudowę sieci 
ciepłowniczej i jej modernizację, program 
PROSUMENT – montaż mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii.

2. Ochrona zasobów wodnych – rozbu-
dowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, rozbudowa sieci kanalizacji 
deszczowej w m. Kozienice, zadania  
z zakresu utrzymania wałów przeciw-
powodziowych i rzek.

3. Ochrona przyrody – poprawa stanu zie-
leni (nasadzenia drzew i krzewów), po-
prawa estetyki terenów zieleni i małej 
architektury, ochrona drzewostanu po-
przez racjonalne wydawanie zezwoleń 
na usuwanie drzew.

4. Gospodarka odpadami – gmina Kozie-
nice we właściwy sposób wdrożyła oraz 
realizuje nowy system gospodarki odpa-
dami. W zamian za wnoszoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami gmina odbie-
ra od właścicieli nieruchomości wszyst-
kie odpady komunalne oraz zaopatruje 
ich w worki do selektywnej zbiórki pa-
pieru, szkła oraz tworzyw sztucznych.
Przy składowisku odpadów w Kozieni-
cach został wybudowany PSZOK /punkt 
selektywnej zbiórki odpadów/, do którego 
mieszkańcy mogą dostarczać wszystkie 
inne odpady. Odpady wielkogabarytowe 

odbierane są bezpośrednio z nieruchomo-
ści wg stosownych harmonogramów. 

5. Edukacja ekologiczna – prowadzona na 
szeroką skalę w szkołach i przedszko-
lach na każdym poziomie kształcenia. 
Działania te służą wykształceniu u dzieci 
i młodzieży poczucia odpowiedzialności 
na stan środowiska oraz nawyków kultu-
ry ekologicznej. Zaangażowanie uczniów 
szkół i nauczycieli z terenu naszej gminy 
w sprawy ekologii daje gwarancję, iż oni, 
ich rodzice i środowisko lokalne, w którym 
żyją, zostaną „zarażone” ideą ochrony śro-
dowiska. Zakres działań z zakresu eduka-
cji ekologicznej obejmuje: turnieje wiedzy 
ekologicznej, konkursy, programy teatral-
no – ekologiczne, imprezy ekologiczne, 
jak: „Czas na zdrowie”, „Drzewko za ma-
kulaturę”, „Łowcy baterii”. W placówkach 
oświatowych działają Szkolne Koła Ligii 
Ochrony Przyrody, które realizują ponad-
programową edukację w zakresie ekologii 
i ochrony środowiska.
Kształtowanie świadomości ekologicz-
nej dorosłych mieszkańców odbywa 
się głównie poprzez lokalne media,  
w których zamieszczane są informacje 
dotyczące racjonalnego gospodarowania 
środowiskiem i jego zasobami – apele  
o utrzymaniu czystości i porządku, likwi-
dacji azbestu, zbierania odpadów, zbiera-
nia leków, zakazu wypalania traw.

Wydział Gospodarki Przestrzennej,  
Rolnictwa i Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Gdzie żyć, zamieszkać, pracować, wychowywać swoje dzieci, od-
poczywać? Takie pytanie zadaje sobie wielu z nas. Takie pytanie po-
stawiła także Redakcja tygodnika „Wprost” prześwietlając polskie gmi-
ny wiejskie i miejsko-wiejskie. Analizując budżety, rodzaje dochodów  
i wydatków, ofertę edukacyjną i zdrowotną, dostęp do kultury i ochronę 
środowiska, poziom bezrobocia i stopień przedsiębiorczości stworzono 
„Ranking gmin – gdzie żyje się najlepiej”. 

W gronie najlepszych polskich gmin miejsko-wiejskich bardzo dobre 
czwarte miejsce zajęła Gmina Kozienice, co uplasowało nas także na 
pierwszym miejscu w województwie mazowieckim (ex aequo z Pod-
kową Leśną).

Wysoka pozycja Gminy Kozienice w niezależnym ogólnopolskim 
rankingu jest bez wątpienia bardzo dobrą promocją Kozienic – z zado-
woleniem przyjmuje Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice. 
– Jest to wspólny sukces samorządu i mieszkańców. Dzięki współpra-
cy, staraniom, realizowanym zadaniom po raz kolejny udowadniamy, że  
w Kozienicach warto być i żyć.  

Wydział Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

GMINA KOZIENICE
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Zgodnie z Uchwałą Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
nr 924/15 z dnia 10.06.2015 r. Gmina 
Magnuszew, w oparciu o złożony wniosek, 
otrzymała dotację na transport i utylizację 
wyrobów azbestowych z terenu gminy 
w  wysokości 28 000 złotych. Jest to 80 % 
kosztów kwalifi kowalnych zadania, po-

zostałe 20% pokrywa gmina z własnych 
środków fi nansowych. Podpisana umowa 
z Funduszem jest w toku realizacji. In-
formuję, że w opracowanym programie,  
gmina pokrywa nakłady na transport 
i utylizację wyrobów azbestowych, właś-
ciciel przygotowuje wyroby na palecie 
i odpowiednio zabezpiecza folią, następ-
nie zgłasza do urzędu, że wyrób jest przy-

gotowany do odbioru (druk zgłoszenia 
jest dostępny na stronie internetowej gmi-
ny lub w pokoju nr 12). 

Nadmieniam, że zmiana pokrycia da-
chu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego, wymaga zgłoszenia 
do Wydziału Budownictwa i Architektury 
w Starostwie Powiatowym.

STANISŁAW FIGLEWICZ

W poniedziałek 13 lipca w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Rozniszewie, 
rozpoczęły się tygodniowe warsztaty 
w ramach wakacyjnego projektu orga-
nizowanego w naszej szkole przez wo-
lontariuszy z Fundacji „PRZYSZŁOŚĆ 
W NAUCE”. Dzieci z klas IV – VI szko-
ły podstawowej oraz gimnazjaliści mogą 
uczestniczyć w profesjonalnych poka-
zach doświadczeń chemicznych.

Podczas ciekawie prowadzonych zajęć, 
połączonych z licznymi konkursami i do-
brą zabawą, uczestniczy otrzymują duży 
„zastrzyk” wiedzy chemicznej. Wśród 
wolontariuszy mamy przyjemność gościć 
Prezesa Fundacji Pana Tomasza Deptułę, 
który był w naszej szkole w lipcu 2009 
r. jako wolontariusz „PROJEKTORA”, 
z którym szkoła współpracuje od ponad 
10 lat. Pan Tomasz miło wspomina pobyt 
w Rozniszewie i chętnie tu powrócił ze 
swoim nowym zespołem. Patrycja, Zosia, 
Andrzej i Adam szybko zyskali sympatię 
uczestników. Są oni przykładem młodych 

ludzi pełnych pasji, którzy szczególnie  
umiłowali sobie nauki ścisłe i potrafi ą w 
niezwykle fascynujący sposób przekazy-
wać i zarażać innych wiedzą.

W programie zajęć znalazły się głów-

Po raz kolejny przekonaliśmy się, 
że w wakacje warto przyjść do szko-
ły. Od 20 do 24 lipca gościliśmy w PSP 
w Rozniszewie wolontariuszy z Funda-
cji Rozwoju Wolontariatu z  programu 
„Projektor-wolontariat studencki”, którzy 
przygotowali dla nas projekt edukacyjny 
„Zajęcia międzykulturowe z elementami 
integracyjnymi i artystycznymi”.

W trakcie wesołej zabawy, „zwiedza-
jąc” różne części świata, dowiedzieliśmy 
się, jakie są podobieństwa i różnice między 
ludźmi z różnych krajów, na czym polega 
współpraca i komunikacja międzykulturo-
wa oraz dlaczego powinniśmy być otwarci 
na odmienności kulturowe.

Ciekawe i różnorodne zajęcia przygo-
towane przez studentów: Danutę i Woj-
ciecha dostarczyły nam nie tylko wiedzy, 
ale i rozrywki. Dziękujemy im za to ser-
decznie i zapraszamy do powtórnego od-
wiedzenia Rozniszewa.

ANNA OWCZARCZYK

nie pokazy ciekawej chemii, chemia nie-
organiczna, chemia analityczna jakościo-
wa, chemia fi zyczna oraz doświadczenia 
z ciekłym azotem.

AGNIESZKA SUSKA

GMINA MAGNUSZEW
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Po atrakcjach przygotowanych przez 
nas dla małych i dużych miłośników 
militariów podczas Piknik Militarnego 
w Skansenie, przyszedł czas na nieco inne 
formy letniego wypoczynku.

W ramach poznawania nowych cieka-
wych miejsc, zdobywania doświadczeń 
i kształtowania umiejętności społecznych, 
Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum 
Kultury w Magnuszewie, zorganizowała 
dla dzieci 4 sierpnia 2015 r., wyjazd do 
Magicznych ogrodów –  nowo powstałego 
baśniowego miejsca położonego niedale-
ko Puław. Mimo upalnej pogody dzieci 
bawiły się znakomicie. Oprowadzane 
przez piękne kolorowe Wróżki Smużki, 
spotykały niezwykłych mieszkańców 
magicznych ogrodów i poznawały ich 
ciekawą historię. Było wiele śmiechu,  
trochę strachu i mnóstwo dobrej zabawy.  
Jednym z elementów zwiedzania było 
uczestnictwo w różnych konkurencjach 
sprawnościowych, w czym dzieci okazały 
się znakomite. 

Szczególnym zainteresowaniem cie-
szyły się przejażdżki tratwami po jezior-
ku pod opieką fl isaków. Ogromne emocje 
wywołało wejście do bagnistego ogrodu 
zwanego „Mroczyskiem” – w którym zo-
stał uwięziony w ciele przerażającej bestii 
czarnoksiężnik Arak (niektórym na wej-
ście zabrakło odwagi). 

Wyjazd przyniósł dzieciom wiele ra-
dości, a szczególnie tym, które wakacje 
spędzają w domu. Wróciły zmęczone ale 
szczęśliwe. Takie wspólne, poznawcze 
wyjazdy dzieci, zamieszkujących różne, 
często odległe od siebie miejscowości, są 
dla nich bardzo atrakcyjne ale też wspa-
niale wpływają na nawiązywanie kontak-
tów i przyjaźni oraz integrację małych 
mieszkańców gminy. 

Dla trochę starszych dzieci i młodzie-
ży, w nocy z 1 na 2 sierpnia 2015 r. w bi-
bliotece, po raz pierwszy, odbyła się „Noc 
planszówek”, poprowadzona przez mło-
dzież z grupy „Moja i Twoja Przyszłość”. 
To ciekawe wydarzenie zgromadziło dużą 
liczbę uczestników, którzy usadowieni 
przy stolikach, pod kierunkiem studenta 
Politechniki Świętokrzyskiej Andrzeja 
Romanowskiego i jego kolegów, grali 
w szachy, warcaby, monopol i inne gry 
planszowe. Planszówki sprawdziły się 
znakomicie, jednak ostatecznie zwycię-
żyły kreatywne kalambury, w które mło-
dzież grała najchętniej, bawiąc się przy 
tym doskonale. Ostatni uczestnicy opuś-
cili bibliotekę nad ranem, umawiając się 
na kolejne spotkanie. 6 sierpnia młodzież 
miała okazję uczestniczyć w warsztatach 

kulinarnych „Nie gotuj z Pascalem, gotuj 
z biblioteką”. Młodzi kucharze uczyli się 
sztuki gotowania na podstawie przepi-
sów zaczerpniętych z literatury kulinar-
nej. Piękne zapachy jakie rozchodziły 
się po lokalu biblioteki dorównywały 
smakowi potraw. 

Nasza instytucja jest otwarta na nowe 

pomysły i potrzeby lokalnej społeczności.  
W tym roku po raz pierwszy, 5 września 
zapraszamy mieszkańców Gminy Mag-
nuszew do wzięcia udziału w akcji „Naro-
dowe czytanie”. Już dziś zapraszamy do   
wspólnego czytania fragmentów „Lalki” 
– Bolesława Prusa.

ELŻBIETA WACHNIK
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W dniu 03 sierpnia w Gminie Siecie-
chów odbyły się uroczystości upamięt-
niające 71 rocznicę walk I Armii Wojska 
Polskiego o przejęcie przyczółków na 
lewym brzegu Wisły na odcinku Dęblin 
– Puławy. W wyniku krwawych walk na 
początku sierpnia 1944 roku, żołnierze 
I Armii WP zdołali jedynie zdobyć na 
krótko niewielki przyczółek w rejonie 
wsi Głusiec, ponosząc olbrzymie straty. 
W walkach poległo 1300 żołnierzy.

Uroczystość odbyła się pod kopcem 
kaprala Michała Okurzałego w Zajezie-
rzu, radiotelegrafi sty z 1 Dywizji Tade-
usza Kościuszki, który zginął bohater-
ską śmiercią 2 sierpnia 1944 roku wraz 
z innymi żołnierzami I Armii WP. Kopiec 
– jako symboliczna mogiła, został usypa-
ny przez żołnierzy z jednostek Garnizonu 
Dęblin w latach 70-tych ub. wieku.

Organizatorami obchodów były władze 
samorządowe Gminy Sieciechów,  Koło 
Nr 17 przy WSOSP Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego w Dęblinie oraz 1 Bata-
lion Drogowo-Mostowy w Dęblinie. 

Wójt Gminy Sieciechów Pan Marian 
Zbigniew Czerski w swoim przemówie-
niu podkreślił, że jest szczęśliwy, że jako 
gospodarz może gościć tylu znamienitych 
gości. Podkreślił, że teren wokół kopca 
został uporządkowany ale to i tak mało, 
aby upamiętnić pamięć o ludziach, któ-
rzy odeszli oddając życie za Ojczyznę. 
Podziękował za wsparcie ludzi, którzy go 
inspirowali do przywrócenia właściwego 
wyglądu pomnika jak i jego otoczenia. 
Jako drugi głos zabrał ppłk Janusz Zaj-
dzik, podziękował inicjatorom spotka-
nia : przedstawicielom Koła Nr 17 przy 
WSOSP Związku Żołnierzy Wojska Pol-
skiego w Dęblinie. Powiedział, że najważ-
niejsi w tym dniu są kombatanci. Następ-
nie przedstawił wydarzenia z 1944 roku 
i opis walk o przyczółki pod Dęblinem 
i Puławami. Swoją obecnością zaszczycił 
organizatorów kmdr. prof.dr hab. Józef 
Czerwiński, który jako żołnierz 1 Dy-
wizji  Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 
brał udział w forsowaniu Wisły i walkach 
w tym rejonie. Udział w obchodach był 
okazją do wspomnień dla pana Komando-
ra. Zabierając głos przypomniał wszyst-
kim jak przebiegało forsowanie Wisły 
i jak duży wysiłek włożyli żołnierze pod-
czas tej przeprawy ponosząc olbrzymie 
straty w ludziach i sprzęcie.

Modlitwę ks. Piotra Skargi odmówił 
ks. kan. Piotr Firlej proboszcz parafi i 
Zajezierze. Kolejną częścią uroczystości 
było nadanie odznaczeń przybyłym kom-

batantom. Złotą odznaką „Za zasługi dla 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”  zo-
stał również odznaczony Sztandar Ochot-
niczej Straży Pożarnej W Zajezierzu. Dla 
upamiętnienia czynu zbrojnego żołnierzy 
I Armii Wojska Polskiego walczących 
o przyczółki nad Wisłą pod Dęblinem 
i Puławami w 1944 roku, kpt. Krzysztof 
Pokorski odczytał Apel Poległych, na-
stępnie kompania reprezentacyjna z 1 Ba-

talionu Drogowo-Mostowego w Dęblinie 
oddała salwę honorową, po czym uczest-
nicy uroczystości złożyli kwiaty i wią-
zanki oddając cześć poległym w walkach 
w tym rejonie. Uroczystość zakończy-
ła się wiązanką pieśni patriotycznych 
w wykonaniu chóru „Jesienne róże” 
z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

ORGANIZATORZY

GMINA SIECIECHÓW
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Na początku sierpnia wykonano 
remont drogi gminnej w Wólce Woj-
cieszkowskiej. Położono nawierzchnię 
asfaltową na długości 710 mb., szero-
kości 4,5 m, średnia grubość warstwy 
5cm.

Środki finansowe pochodziły 

z funduszu sołeckiego Wólki Woj-
cieszkowskiej w wysokości 7.325 zł, 
udział Gminy Sieciechów (wkład włas-
ny) wynosił 44.205 zł. Remont drogi 
był możliwy dzięki dofinansowaniu 
przez Urząd Marszałkowski w ramach 
środków związanych z wyłączeniem 

produkcji gruntów rolnych. Dofinan-
sowanie wynosiło 40.000 zł. Całkowi-
ty koszt inwestycji remontu wynosił 
91.530 zł. Pozostało do dokończenia 
remontu drogi około 300 mb.

Urząd Gminy 
w Sieciechowie

Zajezierze (Kamelonka), Kamelon-
ka to nazwa zwyczajowo przyjęta ina-
czej mówiąc to część miejscowości Za-
jezierze leżąca po południowej stronie 
torów kolejowych Dęblin – Radom. 

Charakteryzuje się nową, zwar-
tą zabudową i ciągle się rozbudowu-
je. Niestety jedną z uciążliwości dla 
mieszkańców to drogi – najczęściej  
wysypane tłuczniem, w porze jesienno 

wiosennej nie do przejścia. Do takich 
dróg należy ulica Ogrodowa. Miesz-
kańcy Zajezierza przeznaczyli na jej 
budowę fundusz sołecki w kwocie 
26 000 zł. Za te środki zostanie wyko-
nane 108 mb drogi o szerokości 4 m 
z bloczków betonowych. Przetarg na 
jej budowę wygrała firma POL-TOR 
z Dęblina Do dokończenia zostanie ok. 
50 m. Wójt Gminy Marian Zbigniew 

Czerski stoi na stanowisku „że jak się 
coś zaczęło to należy dokończyć i my-
ślę że podobne stanowisko zajmą rad-
ni”. W roku 2016 i kolejnych latach 
należy uwzględnić inne drogi do bu-
dowy i remontu. W gminie Sieciechów 
największy problem to zły stan dróg 
i brak kanalizacji.

Urząd Gminy 

w Sieciechowie

Ulica Ogorodowa  przed remontem Ulica Ogrodowa w trakcie remontu

Droga przed remontem Droga po remoncie
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