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Gmina Magnuszew
Gmina Magnuszew jest gminą rolniczą. 75 % jej mieszkańców utrzymuje
się z pracy w gospodarstwach rolnych.
Przeważają małe rodzinne gospodarstwa
o powierzchni od 2 do 10 ha. Średnia wielkość gospodarstwa w gminie wynosi 5 ha.
Łączna liczba gospodarstw rolnych wynosi 1940 i zajmuje powierzchnię 9656 hektarów. Użytki rolne stanowią 65 % ogólnej
powierzchni gminy.
Do głównych upraw można zaliczyć warzywa w gruncie, takie jak marchew, czerwone buraki, kapusta głowiasta i pekińska
oraz pory. Pod osłonami i w tunelach foliowych uprawiane są pomidory, ogórki, papry-

ka oraz rzodkiewka. Znaczną powierzchnię
użytków rolnych stanowią sady, zwłaszcza
jabłoniowe. Część sadów prowadzona jest
nowocześnie z wyposażeniem systemów nawadniania, siatek przeciwgradowych i siatek
ochronnych nakładanych na drzewa pestkowe oraz plantacje borówki amerykańskiej.
W gminie prowadzonych jest kilkadziesiąt gospodarstw zajmujących się
hodowlą trzody chlewnej, bydła opasowego i mlecznego oraz koni. Większość
gospodarstw rolnych wyposażona jest
w nowoczesny sprzęt do uprawy roślin
i gospodarcze budynki specjalistyczne.
Poziom życia mieszkańców utrzymujących się z rolnictwa jest dobry, przede

wszystkim dzięki prowadzonej intensywnej i wielokierunkowej produkcji.
Na terenie gminy działają dwa zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego
w Mniszewie: MULIT-SMAK i WITAMINA oraz trzy grupy producenckie zajmujące się przede wszystkim handlem owocami.
Rolnicy dokonują sprzedaży płodów rolnych na giełdach rolniczych, głównie poza
gminą. Na terenie gminy działa sezonowa
giełda truskawkowa, która cieszy się coraz
większą popularnością. W niedalekiej perspektywie w Magnuszewie jest planowana
budowa nowoczesnej giełdy rolniczej.
Dokończenie na str. 2
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Gmina Garbatka-Letnisko
Gmina Garbatka-Letnisko jest gminą
rolniczo-leśną znajdującą się w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. Jednak ze względu na duże
walory przyrodniczo-krajobrazowe podstawową funkcją gminy jest turystyka i wypoczynek. Całkowita powierzchnia gminy
wynosi 7401 ha. Grunty wchodzące w skład
gospodarstw rolnych zajmują powierzchnię
2853 ha, z czego 2016 ha to użytki rolne,
260 ha – łąki, 59 ha – pastwiska oraz 24 ha
– sady. 50% terenów gminy to lasy, co potwierdza jej letniskowy charakter. Obszar
gminy zbudowany jest z dominujących gleb
piaszczystych V (47,6%) i VI (23,8%) klasy
bonitacyjnej, które zaliczane są do niskich
klas niesprzyjających produkcji żywności.
Udział gleb dobrych III i IV klasy wynosi
odpowiednio 1,75% i 25,6%. Natomiast
gleby I i II klasy nie występują wcale.
Prawie 60% wszystkich gospodarstw
na terenie gminy to gospodarstwa o małej
powierzchni (2 – 5 ha), gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi
4,32ha. W strukturze zasiewów na terenie
gminy przeważają zboża podstawowe tj.
żyto, pszenżyto ozime, owies oraz mieszanki zbożowe jare. Bardzo mało sieje
się jęczmienia, pszenicy, czy kukurydzy,
których uprawa wymaga urodzajnej gleby.
Występuje również uprawa ziemniaków
i roślin pastewnych, jednak ich powierzchnia zmniejsza się z każdym rokiem.
Według danych Urzędu Statystycznego najwięcej gospodarstw zajmuje się hodowlą drobiu (156 gospodarstw) i trzody
chlewnej (76 gospodarstw) oraz bydła (76
gospodarstw). Tylko nieliczni rolnicy hodują konie (26 gospodarstw).
W nasadzeniach sadowniczych przeważają jabłonie, wiśnie, śliwy oraz truskawki. Natomiast w warzywnictwie
najwięcej uprawia się ogórków, marchwi,
cebuli oraz pomidorów.
Duże rozdrobnienie gospodarstw doprowadziło do tego, że większość z nich
wytwarzane przez siebie produkty przeznacza na samozaopatrzenie, a tylko niewielka część kierowana jest na rynek.
Gmina Głowaczów
Gmina Głowaczów jest gminą wiejską, położoną w zachodniej części powiatu kozienickiego, w województwie
mazowieckim. Wśród 7 gmin powiatu
kozienickiego zajmuje 2 miejsce pod
względem liczby ludności (7307 osoby)
i powierzchni (20% obszaru powiatu).
W skład gminy wchodzi 40 miejscowości,
z czego 39 tworzy siedziby sołectw.
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Mimo, iż rolnictwo od wielu lat boryka
się z problemami o różnym charakterze,
między innymi z dużym rozdrobnieniem,
niskim zużyciem przemysłowych środków
produkcji, a także przewagą gleb średnio
lub mało przydatnych dla rolnictwa, dominującym działem gospodarki na terenie
naszej gminy jest rolnictwo. Powierzchnia gminy Głowaczów wynosi 18 626 ha,
a użytki rolne zajmują 11 518 ha, w tym
grunty orne 9495 ha, co daje w sumie
65% powierzchni gminy. Lasy i grunty
leśne zajmują 29,4 % powierzchni gminy. Powierzchnia lasów wynosi 5421 ha,
a powierzchnia gruntów zadrzewionych
109 ha. Baza ekonomiczna jest silnie zróżnicowana przestrzennie. Atutem gminy są
duże możliwości intensyfikacji produkcji ekologicznej, rozwijanej równolegle
z agroturystyką i ekoturystyką. Gospodarstwa te usytuowane są głównie na terenie
miejscowości: Brzóza, Ursynów, Stanisławów, Głowaczów oraz Rogożek.
Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Głowaczów wynosi 4,47 ha. W uprawach przeważają głównie zboża: żyto, pszenżyto,
owies, mieszanki zbożowe, pszenica.
Znaczną część zajmują również tereny
łąk i pastwisk. Występuje też uprawa
ziemniaków, kukurydzy, łubinu, seradeli. Niektórzy rolnicy ukierunkowali swą
działalność rolniczą na uprawę owoców
miękkich: truskawek, malin oraz borówki amerykańskiej. Zwiększyła się również powierzchnia uprawy sadowniczej.
W miejscowości Leżenice powstaje
w pełni profesjonalny, ponad 50 ha sad
jabłoniowy, wyposażony w nawadnianie
oraz zabezpieczenie przeciwgradowe.
Podstawowymi gałęziami produkcji
zwierzęcej na terenie gminy Głowaczów
są bydło i trzoda chlewna. Odgrywają one
znaczną rolę w produkcji rolniczej gminy.
Na przestrzeni ostatnich lat, zauważalny
jest przyrost ekologicznych gospodarstw
rolnych, produkujących zdrową żywność.
Są to przede wszystkim uprawy owoców.
Na terenie gminy kilku rolników użytkuje gospodarstwa rolne o powierzchni
od 20 do 60 ha. Zajmują się oni m.in. hodowlą trzody chlewnej; produkcją mleka;
hodowlą bydła mięsnego i opasowego,
produkcją owoców miękkich, produkcją
sadzonki i owocu borówki amerykańskiej; hodowlą kur mięsnych, kóz oraz
produkcją wyrobów sera z mleka koziego
(twarogowe, podpuszczkowe dojrzewające i niedojrzewające).
Podstawowym warunkiem sprawnej
działalności gospodarstw rolnych jest ich

wyposażenie w nowoczesny sprzęt i maszyny. Nasi rolnicy skutecznie pozyskują
środki z funduszy europejskich, przezna-

czając je na modernizację gospodarstw, co
poprawia ich konkurencyjność i zwiększa
rentowność. Wprowadzają nowe rozwiązania i nowe strategie, aby jak najkorzystniej odbiło się to na prowadzonej przez
nich działalności rolniczej.
Atrakcyjne położenie Gminy Głowaczów w dolinie rzeki Radomki i w otoczeniu dużych kompleksów leśnych (Puszczy Kozienickiej i Puszczy Stromieckiej),
sprzyja powstawaniu na naszym terenie
działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych ekologicznych, gospodarstw agroturystycznych. Na gości przybywających
w tą okolicę czekają wygodne kwatery
agroturystyczne, oferujące usługi noclegowe oraz gastronomiczne. Głównym
walorem jest lokalna kuchnia, bogata
w zdrową żywność pochodzącą z ekologicznych gospodarstw rolnych. Możemy
tu posmakować miodów z tutejszych pasiek, kozich serów, wyrobu tradycyjnych
wędlin czy szeregu owoców i warzyw.
Gmina Gniewoszów
Gmina Gniewoszów jest gminą rolniczą. Położona jest w powiecie kozienickim w południowo – wschodniej
części województwa mazowieckiego
i obejmuje obszar 8429 ha. Znaczna część
powierzchni gminy znajduje się w dolinie środkowej Wisły, a część w obszarze
Równiny Radomskiej. W jej skład wchodzi 19 miejscowości. Ze względu na poDokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl
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łożenie, strukturę gospodarstw rolnych,
a przede wszystkim na jakość gleb gruntów
rolnych, dominują głównie gospodarstwa
o areale około 10 ha. Rolników o większej powierzchni gospodarstw tj. pow.
15 ha jest około 20 %. Są to osoby, które
ciągle modernizują swoje gospodarstwa
wprowadzając nowe technologie i zwiększając powierzchnie upraw. Użytków rolnych jest 5919 ha, uprawy trwałe zajmują
427 ha. Cała produkcja zbóż wynosi
2626 ha, ziemniaków – 450 ha, kukurydzy
– 120 ha, rzepaku – 70 ha, łubinu – 200 ha,
pastwisk – 450 ha, łąk – 304 ha. Warzywa w Gminie Gniewoszów uprawiane są
w miejscowościach: Borek, Regów Stary,
Oleksów oraz Zalesie na areale 310 ha,
z czego ponad 100 ha stanowi uprawa kalafiora i brokuła. Ponadto w Zalesiu uprawiane są warzywa pod osłonami na areale
około 10 ha. Drzewa owocowe uprawiane są głównie w Borku, Oleksowie i Regowie Starym i zajmują 430 ha, z czego
350 ha stanowią jabłonie. W miejscowościach Markowola, Kolonia Markowola,
Boguszówka, Wysokie Koło, Zdunków
i Sarnów uprawiane są również truskawki,
których powierzchnia to 160 ha. Produkowane owoce i warzywa sprzedawane
są na giełdach rolnych m.in. w Radomiu
i Lublinie oraz trafiają do przetwórni poprzez pośredników skupujących produkty
od rolników. Poza uprawą owoców i warzyw w miejscowościach o słabszych glebach rolnicy zajmują się produkcją żywca
wieprzowego. Produkcja mleka na terenie
gminy nie jest bardzo powszechna. Specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego,
jest około 40 producentów, których stada
liczą powyżej 20 sztuk. Rolnictwo stanowi
jedno ze źródeł utrzymania mieszkańców.
Jednakże, ta sytuacja ewoluuje, można
na terenie gminy zaobserwować zmiany,
mieszkańcy zaczynają oprócz pracy w gospodarstwach rolniczych prowadzić własną działalność gospodarczą, bądź też
podejmować pracę zarobkową w okolicznych miastach takich jak Dęblin, Puławy
i Kozienice. Na terenie gminy Gniewoszów nie ma zakładów przemysłowych.
W związku z powyższym na terenie gminy
formalnie jest około 1800 gospodarstw,
zaś tylko około 750 gospodarzy użytkuje
je faktycznie.
Gmina Grabów nad Pilicą
W gminie Grabów nad Pilicą użytki 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, Na terenie
www.kozienicepowiat.pl

gminy przeważa IV, V i VI klasa bonitacyjna gruntów.
W gminie Grabów nad Pilicą znajduje się 738 gospodarstw rolnych, z czego 727 prowadzi działalność rolniczą.
Średnia powierzchnia gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą wynosi
8,05 ha i jest wyższa od średniej powierzchni gospodarstwa w powiecie kozienickim (7,09 ha), jednak niższa, niż
w województwie mazowieckim (9,03 ha).
Najwięcej jest gospodarstw o powierzchni od 1 do 5 ha oraz od 5 do 10 ha. Najmniej jest gospodarstw o powierzchni do
1 ha oraz gospodarstw o powierzchni pomiędzy 10 a 15 ha.
Gmina charakteryzuje się hodowlą
bydła mlecznego, która jest największa
w powiecie, nieliczne gospodarstwa hodują trzodę chlewną, w gminie znajduje
się kilka większych stadnin koni zimnokrwistych oraz dobrze rozwijająca się
stadnina koni arabskich.
Większość gospodarstw uprawia zboża: żyto, owies i pszenicę oraz prowadzi
plantację 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 miejscem na pasieki dla pszczół, kilka gospodarstw zbiera miód.
W gminie zużywa się bardzo małą
ilość nawozów wapniowych.
Gmina Kozienice
Gmina Kozienice położona jest
w południowo – wschodniej części województwa mazowieckiego. Ma charakter
rolniczo – przemysłowy. Gmina Kozienice to obszar o powierzchni 244,48 km2,
z czego 234,03 km2 to powierzchnia gminy, a 10,45 km2 powierzchnia miasta.
W granicach gminy znajduje się 39 miejscowości wiejskich w 36 sołectwach. Zamieszkiwana jest przez 30 300 osób.
Rolnictwo stanowi znaczący sektor
w gospodarce gminy. Użytki rolne stanowią 47,7% powierzchni terenu, tj.
11 712 ha. Gmina dzieli się na dwie części, tzw. „Górną” i „Powiśle”. Do terenu
„Górnego” należy 15 wsi, występują tam
grunty klasy V i VI, na których uprawiane jest żyto i owies (duża część gruntów
na tym terenie nie jest uprawiana). „Powiśle” stanowi 21 wsi, gdzie występują gleby
o dobrych klasach bonitacyjnych – od I do IV
– na których koncentruje się uprawa 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 prezentuje się następująco: zboża
– 57%, okopowe – 19%, pastewne – 2%,
pozostałe – 22% (warzywa). W strukturze
pogłowia dominuje trzoda chlewna (około
15 000 sztuk). Bydła jest około 2 800 sztuk.
Z punktu widzenia użytkowania ziemi będącego główną wypadkową warunków glebowych i geomograficznych
na terenie gminy Kozienice zaznacza się
wyraźna regionalizacja terenów predysponowanych do konkretnego sposobu
użytkowania. Teren terasy zalewowej
z przewagą mad posiada bardzo dobre
warunki rolne do uprawy warzyw i owoców. Obszar leśny Równiny Kozienickiej
występuje na słabszych glebach, głównie
bielicoziemnych, gleby o średniej przydatności dla rolnictwa.
Gmina Sieciechów
Gmina Sieciechów liczy ponad 1300
gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, których struktura przedstawia
się następująco: do 2 ha – 564 (42,4%),
2 – 5 ha – 345 (25,9%), 5 – 10 ha – 305
(22,9%), powyżej 10 ha – 115 (8,8%).
Średnio powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie wynosi 3,03 ha. Rolnicy
hodują głównie trzodę chlewną i bydło, gdzie trzoda chlewna ogółem wynosi 7933 szt. w tym maciory 723 szt.,
bydło ogółem wynosi 943 szt., w tym
krowy 485 szt.
Zasoby gruntów w gminie Sieciechów kształtują się następująco: grunty
osób fizycznych użytkowane rolniczo –
4499 ha, w tym: gospodarstwa rolne
– 4050 ha; inne – 449 ha; wspólnoty
gruntowe – 434 ha; grunty kościołów
i związków wyznaniowych – 14 ha; grunty gminne – 38 ha; grunty Skarbu Państwa – 1141 ha – w tym: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – 116 ha; lasy
państwowe – 5 ha; inne – 1020 ha.
Struktura użytkowania ziemi przedstawia się następująco: – użytki rolne
– 4374 ha, w tym grunty orne – 3212 ha,
łąki – 645 ha, pastwiska – 399 ha, sady
– 118 ha. Gmina Sieciechów posiada również tereny leśne, które ogółem zajmują
powierzchnię 412 ha. Pozostałe grunty
pod zabudowaniami, drogami, nieużytki
– 1335ha.
Opracowano na podstawie informacji
przesłanych z poszczególnych gmin
Monika Wiraszka
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XIII Dożynki Powiatu Kozienickiego „Magnuszew 2016” odbędą się
28 sierpnia w Magnuszewie.
Starościną dożynek będzie Hanna
Makuch z Boguszkowa, a starostą Ryszard Smykiewicz z Magnuszewa.
Hanna Makuch

jakieś mieszanki lub pszenżyto, które
w całości przeznaczone są na paszę dla
zwierząt. 1 ha ziemi zajmuje uprawa
ziemniaków, również w większej części przeznaczonych na potrzeby własne gospodarzy. W skład gospodarstwa
wchodzi także 2,5 ha uprawy truskawek, z których ¼ przykrywana jest fo-

lią – zarezerwowana na wcześniejszy
zbiór, sprzedawana później na giełdzie
w Mniszewie, tam również trafiają
truskawki deserowe, natomiast reszta
owoców odstawiana jest na skup.
Gospodarstwo jest zmechanizowane:
3 ciągniki, kombajn ziemniaczany, prasa
kostkująca i belująca, kosiarki rotacyjne
oraz wszystkie podstawowe maszyny,
które są potrzebne w rolnictwie.
Państwo Makuchowie pobrali się
26 lat temu. Mają troje dzieci. Córka Monika – najstarsza z rodzeństwa – jest już
mężatką, ukończyła, podobnie jak średni
syn Michał, studia na SGGW w Warszawie, natomiast najmłodszy syn Daniel ma
18 lat i jest uczniem ZS NR 1 w Kozienicach. Pani Hanna nie pracuje zawodowo,
a mąż pełni funkcję radnego Rady Gminy
Magnuszew obecnej kadencji.
– Synowie bardzo nam pomagają w gospodarstwie, mimo, iż starszy syn
pracuje, to zawsze po pracy pomaga,
a w sezonie, jak są truskawki, to bierze
urlop i pomaga nam – mówi starościna.

Hanna Makuch prowadzi gospodarstwo wspólnie z mężem Kazimierzem od
1995, przejęte od rodziców męża. Początkowo gospodarstwo skupiało się przede
wszystkim na hodowli trzody chlewnej,
jednak z czasem, kiedy stało się ono nieopłacalne, państwo Makuchowie podjęli
decyzję o przekształceniu gospodarstwa
i rozpoczęli hodowlę bydła. Obecnie posiadają 40 sztuk bydła, w tym dwie krowy,
reszta to bydło opasowe, które po osiągnięciu odpowiedniej wagi wywożone jest na
skup. Powierzchnia gospodarstwa wynosi
18 ha plus 10 ha dzierżawy, głównie łąki.
Na 10 ha państwo Makuchowie
uprawiają zboża: owies, żyto, czasami
Właściciele gospodarstwa korzystają z dopłat bezpośrednich z funduszy unijnych, które przeznaczane są
na zakup nawozów, paliwa, opryski
itp. Rozwój gospodarstwa uzależniają
od planów najmłodszego syna: Mamy
nadzieję, że syn przejmie gospodarkę.
My w miarę możliwości i sił będziemy
mu pomagać.
Propozycja zostania starościną dożynek była dużą niespodzianką dla pani
Hanny: czułam zaskoczenie i taką trochę
niepewność, że nie dam rady, ale po krótkim namyśle wyraziłam zgodę i jestem zadowolona, i cieszę się.
Dokończenie na str. 4
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Ryszard Smykiewicz
Ryszard Smykiewicz, tegoroczny Starosta Dożynek, przejął gospodarstwo od
rodziców 23 lata temu.

Powierzchnia gruntów wynosi około
20 ha.
– Jest to gospodarstwo o różnych proﬁlach. Głównie są to zboża ok. 12 ha,
łąki oraz uprawy warzyw i truskawek. Hoduję również konie i bydło.
Na obecną chwilę posiadam 18 koni
i 3 sztuki bydła – wyjaśnia starosta
dożynek.
Ze zbóż uprawiane jest pszenżyto ozime – 2 ha, żyto – 1 ha oraz 6 ha zbóż jarych mieszanych. Z warzyw w gospodarstwie Państwa Smykiewiczów uprawia
się marchewkę – 1 ha, buraki ćwikłowe
– 1 ha, 0,5 ha ogórków, 0,5 ha kapusty
głowiastej, a także 1 ha truskawek.
Warzywa sprzedawane są na giełdach
rolnych w Radomiu i Broniszach oraz na
lokalnych skupach. Zboża natomiast wykorzystywane są do hodowli koni.

– Jeśli chodzi o konie, to taka pasja od
bardzo dawna. Są to konie zimnokrwiste rasy polskiej, w tym 2 ogiery zimnokrwiste kryjące. Jestem zrzeszony
w Związku Hodowców Koni w oddzia-

le radomskim i czasami biorę udział
w wystawach regionalnych i udało się
zdobyć nagrody z tego tytułu – mówi

starosta dożynek.
W związku z hodowlą koni w życiu
naszego bohatera miały miejsce ciekawe
i niezwykłe wydarzenia. Kilka lat temu
miałem niezapomnianą przygodę, mianowicie znalazłem się na planie ﬁlmowym
u reżysera Adamczyka w serialu „Ranczo”, gdzie byłem jednym ze statystów,
biorących udział w pościgu, jechałem na
własnym koniu… – wspomina Ryszard
Smykiewicz.
W prowadzeniu gospodarstwa pomagają żona Urszula, 20-letni syn Szymon,
który w tym roku ukończył szkołę średnią oraz rodzice pana Ryszarda – Danuta
i Kazimierz Smykiewiczowie. Najmłodszy syn Michaś ma 3 latka i również
z wielkim zaangażowaniem uczestniczy
w pracach na roli.
Gospodarstwo Państwa Smykiewiczów jest zmechanizowane, gospodarz
posiada 2 ciągniki, prasę rolującą, rozrzutnik obornika, sadzarkę do warzyw,
platformy do przewozu siana i słomy oraz
inny, niezbędny do pracy na roli sprzęt.

– 3 lata temu klęska gradu dotknęła moje
gospodarstwo i wtedy skorzystałem
z programu 125+, z czego wziąłem
ciągnik z osprzętem, siewnik zbożowy
oraz pługi czteroskibowe, które bardzo pomagają mi w pracy.
W planach pana Ryszarda jest rozwój
gospodarstwa pod kątem agroturystyki
z wykorzystaniem koni.
saBina seMeniUk
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
www.kozienicepowiat.pl
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Tak orzekli wspólnie artyści na wernisażu poplenerowym, spotykający się
po raz kolejny w Garbatce – Letnisku
na 9. Międzynarodowym Plenerze Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby
„Puszcza Kozienicka. Inspiracje Garbatka – Letnisko”.

– dyrektor Zespołu Szkół, organizator,
kurator pleneru, rzeźbiarz, w tym roku
twórca dużej harfy z napisem w języku
hebrajskim: „Salomonowi Dawidową
harfę dać, by oddzielił fałsz od prawdy.”
Wśród rzeźb pokazanych na placu
warsztatów znalazły się między innymi

dżykistan), Janusz Knorowski, Lucyna
Kowalik, Zlatko Krstevski (Macedonia),
Wojciech Kuźniewicz, Kate Mamchur
(Ukraina), Marcin Mielczarek, Tomasz
Matuszak, Aleksander Olszewski, Orhan
Ozcalik (Turcja), Katarzyna Słuchocka,
Joanna Trzcińska.

Do Garbatki przyjechali z Niemiec,
Ukrainy, Turcji, Tadżykistanu, Macedonii, z Warszawy, Krakowa, Poznania,
Torunia, Łodzi, Przemyśla, Radomia,
Trzcianek w gminie Janowiec. 30 lipca,
w ostatnim dniu dwutygodniowego pleneru, zaprezentowali swoje prace na wystawie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce
– Letnisku – szkole organizującej plener,
promującej sztukę inspirowaną Garbatką
i Puszczą Kozienicką.
Ekspozycja w auli zgromadziła twórczość malarską: krajobrazy Garbatki,
widoki zalewów „Polanki” i „Budowy”
(Karolina Chorązka – Paluch), garbackie
wille – willa „Róż” Hornbergerów (Hanna Chodzewicz – Twardowska), elementy
dawnej drewnianej architektury (Janusz
Knorowski), motywy sakralne – kościół
w Garbatce (Zlatko Krstevski). Były tu
też obecne prace rzeźbiarskie (Tomasz
Matuszak, Joanna Trzcińska – upamiętniła suczkę Ziutę towarzyszącą Wojciechowi Kuźniewiczowi), wystawione liczniej
nieco dalej na szkolnych warsztatach. Do
zwiedzania ich zachęcił na początku otwarcia wernisażu Mirosław Dziedzicki

dzieła Wojciecha Kuźniewicza, czy Adama Gugały. Wejścia na ten teren strzegł
tymczasowo ustawiony po lewej stronie
ulicy Lewandowicz Strażnik Lasu Andrzeja Brzegowego.
Do kolekcji zdjęć plenerowych zrobionych na Stacji Garbatka na koniec pleneru, dołączyła fotografia wyłamująca się
z dotychczasowej tradycji, bo nie ujmuje
tylko jej uczestników, ale uwiecznia chyba najkrótszą dotąd wystawę przed zabytkowym dworcem kolejowym: dziesięć
monumentalnych czarno-białych obrazów na temat jednego mężczyzny (model
Janusz Knorowski). Pośrodku nich pod
napisem „Garbatka” siedzi na ławce obok
dwóch nieznajomych mężczyzn autorka
kompozycji Joanna Trzcińska.
W 9. Międzynarodowym Plenerze
Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby
„Puszcza Kozienicka. Inspiracje Garbatka – Letnisko” (13. 07. – 30. 07. 2016)
uczestniczyli: Elżbieta Basiul, Marek
Basiul, Ewelina Białoch, Nina Boerckel
(Niemcy), Andrzej Brzegowy, Hanna
Chodzewicz – Twardowska, Karolina
Chorązka – Paluch, Mirosław Dziedzicki, Adam Gugała, Timur Karim (Ta-

Na wernisażu poplenerowym gościli: Włodzimierz Pujanek Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
w Radomiu, Krzysztof Stalmach Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania
z Wołomina, Stowarzyszenia Przyjaciół
Garbatki, Nadleśnictwa Zwoleń, Paweł
Kibil z 22. Pułku Ułanów Podkarpackich
z orszakiem konnym w strojach szlacheckich. Do dotychczasowych Honorowych
Patronów Międzynarodowego Pleneru
dołączyli Andrzej Wajda i Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP.
Wystawa poplenerowa z Garbatki ruszyła znowu w trasę objazdową.
W najbliższych planach – do Muzeum
Regionalnego w Kozienicach, do Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, radomskiej „Elektrowni”.
Sztuka nie zna granic. Garbatka łączy.
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28 lipca w powiecie kozienickim
odbył się pierwszy etap 59. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
„Dookoła Mazowsza”.
Wystartowała w nim rekordowa liczba, bo aż 24 ekipy – 14 krajowych oraz 10 zagranicznych,
łącznie 140 kolarzy. 165-kilometrową trasę, wiodącą m.in. przez Kozienice, Stanisławice, Ursynów, Brzózę
i Sewerynów zawodnicy pokonywali
w pięciu pętlach po 35 km. Pętla druga
była Memoriałem Marka Łuczyńskiego, trzecia zaś poświęcona była pamięci zmarłego w październiku 2015 roku
ówczesnego Starosty Powiatu Kozienickiego Janusza Stąpora.
Inicjatywa przeprowadzenia memoriału to decyzja Zarządu Powiatu
Kozienickiego i Dyrektora Wyścigu
Marcina Wasiołka mająca na uwadze
wspomnienie 9 – letniej współpracy Janusza Stąpora Starosta Powiatu
Kozienickiego w latach 2006 – 2015
z organizatorami wyścigu.
Lotną premię poświęconą pamięci
Janusza Stąpora zdobył Holender Yannick Jannsen – (Blitz-Merida Team),
drugi był reprezentant Białorusi Vasili

Strokau, trzeci zaś Eryk Latoń z CCC
Sprandi Polkowice. Puchary dla najlepszych trzech zawodników Memoriału Janusza Stąpora wręczali Krzysztof
Stalmach Wicestarosta Powiatu Kozienickiego oraz Zastępcy Burmistrza
Gminy Kozienice Małgorzata Bebelska i Igor Czerwiński.
W kozienickim etapie wyścigu
triumfował reprezentant Niemiec Ma-

ximilian Beyer, na podium stanęli także
kolejno Aloise Kankovsky – Whirpoool Author Team oraz Alan Banaszek
– CCC Sprandi Polkowice.
Monika Wiraszka
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

17 września 2016 r. już po raz
czwarty na terenie powiatu kozienickiego rozegrane zostaną Mistrzostwa
Powiatu Kozienickiego w Kolarstwie
MTB.
Będzie to wyjątkowa okazja dla miłośników dwóch kółek do sprawdzenia
swoich możliwości i wytrzymałości,
a także do zabawy i poczucia ducha
sportowej kolarskiej rywalizacji na
trasie maratonu.
Nie musisz być profesjonalistą – liczą się dobre chęci i zaangażowanie.
Weź rower (najlepiej górski), kask
i dużą dawkę uśmiechu i przyjdź
17 września do biura zawodów przy
ul. Głowaczowskiej w Kozienicach, na
terenie byłej strzelnicy.
Mistrzostwa rozegrane zostaną na
trzech dystansach MINI, MIDI i MAXI
w kategoriach kobiet i mężczyzn, bez
podziału na kategorie wiekowe. Wszyscy mieszkańcy powiatu kozienickiewww.kozienicepowiat.pl

go zwolnieni są z opłaty startowej!
Szczegółowe informacje dostępne
będą już wkrótce na stronie interneto-

wej www.kozienicepowiat.pl
Monika Wiraszka
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7 sierpnia w Mniszewie i Studziankach
Pancernych odbyły się uroczyste obchody
upamiętniające 72. rocznicę 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 Białoruskiego
z dwiema niemieckimi dywizjami pancernymi i niemiecką dywizją grenadierów. Walki były zażarte i skrzyżowanie
dróg w rejonie Studzianek było przez
Polaków zdobywane 7 razy. Ostatecznie 15 sierpnia bitwa zakończyła się likwidacją sił niemieckich zamkniętych
w kotle. Nie był to jednak koniec walk
o utrzymanie przyczółka warecko-magnuszewskiego, likwidacja odciętych sił

niemieckich trwała jeszcze kilka dni.
7 sierpnia o godzinie 10:00 na terenie Skansenu Bojowego 1. Armii Wojska Polskiego rozpoczęła się pierwsza
część uroczystości. Po krótkim przypomnieniu historii i odegraniu przez
Orkiestrę Wojskową z Siedlec hymnu
państwowego głos zabrał kapitan rezerwy Marek Drapała Wójt Gminy Magnuszew. Następnie kpt. Sebastian Kostecki odczytał Apel Pamięci, po czym
Kompania oddała salwę honorową. Na
zakończenie pierwszej części uroczystości w Mniszewie zebrane delegacje
złożyły kwiaty w hołdzie poległym.
Uroczystości pod pomnikiem Mauzoleum w Studziankach Pancernych
rozpoczęły się o godzinie 12-tej. Po
odegraniu hymnu państwowego przez
orkiestrę wojskową z Siedlec, uczczono minutą ciszy pamięć Janusza Stąpora, patrioty i wieloletniego starosty
powiatu kozienickiego.
Ksiądz Marian Madziar Proboszcz Parafii Polskokatolickiej pw. Miłosierdzia
Bożego w Warszawie oraz ksiądz Tomasz
Rubczewski z Parafii Prawosławnej pw.
Św. Mikołaja w Radomiu odmówili modlitwę za poległych.
Hołd bohaterom w imieniu samorządowców złożył Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Stalmach. Wśród przemawiających tego
dnia znaleźli się także Poseł na Sejm
RP Mirosław Maliszewski, Prezes Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
ZWiR Wojska Polskiego płk Władysław
Dobrzański, urodzony w Studziankach
Pancernych, w latach 2012 – 2014
pełniący funkcję Wiceprezesa Rady
Ministrów i Ministra Gospodarki Janusz Piechociński oraz długoletni
Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn
Jan Chryzostom Czachowski, z inicjatywy którego w 2004 roku na terenie
pomnika-mauzoleum ustawiony został
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”
Istotnym punktem obchodów było
wręczenie odznaczeń Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz pamiątkowych Odznak Dywizji, nadanych przez
Dokończenie na str. 9
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dowódcę 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Podczas uroczystości odczytany
został także Apel Pamięci, a Kompania
oddała salwę honorową. Oficjalne obchody zakończyło złożenie przez delegacje kwiatów oraz zniczy pod pomnikiem
Mauzoleum.
Wśród zgromadzonych na uroczystościach znaleźli się m.in. przedstawiciele Ambasadora Federacji Rosyjskiej
w Polsce, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Maliszewski
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, gen.
bryg. Stanisław Czosnek Dowódca
1. Warszawskiej Brygady Pancernej
im. Tadeusza Kościuszki, przedstawiciele samorządów powiatowych
i gminnych z Grójca, Radomia, Kozienic, Magnuszewa i Głowaczowa, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń
i szkół, a także poczty sztandarowe.
Wojskową asystę honorową podczas
uroczystości tworzyli żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Siedlec.
Po oficjalnych uroczystościach, zorganizowana została defilada historycznych i współczesnych pojazdów wojskowych oraz IV piknik historyczny
przy Muzeum w Studziankach Pancernych, w ramach którego odbył się statyczny pokaz czołgów współczesnych
PT-91 i historycznych T-34, Tankietki
TKS, sprzętu wojkowego oraz sprzętu
TDM Electronics.
Organizatorami
obchodów
72.
Rocznicy Bitwy pod Studziankami
i walk na przyczółku warecko – magnuszewskim byli Powiat Kozienicki,
Gmina Magnuszew i Gmina Głowaczów, 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki, Zarząd
Główny i Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Towarzystwo Miłośników Historii
Wojskowości Kalina „Krasnaja”, Stowarzyszenie FIA Wierni w Gotowości
pod Bronią, Fundacja Obrońców Ojczyzny „Pancerze i Skrzydła”, Sołectwo Studzianki Pancerne oraz Nadleśnictwo Dobieszyn.
saBina seMeniUk
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
www.kozienicepowiat.pl
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AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
11 sierpnia w sali konferencyjnej głównego budynku starostwa powiatowego
w Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie dotyczące Afrykańskiego pomoru
świń (ASF), szybko szerzącej się choroby
wirusowej, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki, której kolejne dwa ogniska
(ósme i dziewiąte) stwierdzono 10 sierpnia
br. na terenie województwa podlaskiego.
W rozmowach uczestniczyli starosta
i wicestarosta powiatu kozienickiego,
wójtowie gmin Garbatka-Letnisko, Gniewoszów, Sieciechów, Magnuszew, przedstawiciele urzędu gminy Głowaczów, Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Kozienicach, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Kozienicach,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach, Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach oraz Powiatowego
Inspektoratu Weterynaryjnego w Kozienicach, z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Stanisławem Jaroszyńskim na czele.
Nadrzędnym założeniem czwartkowego
spotkania było ustalenie możliwości zorganizowania zebrań z hodowcami, w celu
przekazania im istotnych informacji dotyczących ASF. Na terenie powiatu kozienickiego
nie odnotowano przypadków zachorowań
na Afrykański pomór świń, jednak ostatnie

dwa ogniska choroby stwierdzone zostały
w sąsiednim województwie, w związku
z tym należy podjąć działania ograniczające
możliwość zakażeń na terenie powiatu.
Główny Lekarz Weterynarii przypomina
hodowcom świń i myśliwym o konieczności
bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji i wypełniania wszelkich zaleceń
służb weterynaryjnych, w tym dotyczących
zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.
Posiadacz zwierząt, który zauważył
objawy nasuwające podejrzenie choroby
zakaźnej jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choro-

by (obowiązek ustawowy obwarowany
sankcją karną). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub
właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).
Jednocześnie należy pamiętać, iż ludzie
nie są wrażliwi na zakażenie tym wirusem,
w związku z czym choroba ta nie stwarza
zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
saBina seMeniUk
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

SKUTECZNE DZIAŁANIA POLICJI W KOZIENICACH
Kozieniccy Policjanci rozbili grupę kradnącą rowery w dwóch województwach

Policjanci z Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach zatrzymali 4 mężczyzn, którzy
trudnili się kradzieżą rowerów. Kradzieży dokonywali na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.
Wysiłki kozienickich kryminalnych zakończyły się sukcesem. Policjanci rozbili
grupę zajmującą się kradzieżą i handlem
rowerami. Zatrzymani to 4 mężczyźni
w wieku od 20 do 33 lat, wszyscy to mieszkańcy powiatu kozienickiego. W sumie
ukradli oni 13 rowerów. Na swoje łupy
wybierali droższe egzemplarze. Rowery
kradli na terenie powiatu radomskiego,
kozienickiego oraz ryckiego, czyli województwa mazowieckiego i lubelskiego.
Najczęściej w miejscach, gdzie pozostawione były one bez nadzoru lub zabezpieczenia - pod marketami, sklepami czy blokami. Jeśli rowery były zapięte mężczyźni
przecinali linki zabezpieczające.
Trzech mężczyzn dokonywało kradzieży, natomiast najstarszy trudnił się
ich sprzedażą. Teraz zatrzymanym grozi
kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na-
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tomiast osobie, która trudniła się handlem
do 5 lat pozbawienia wolności.
Właścicieli odzyskanych rowerów
prosimy o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach w celu rozpoznania
i odebrania jednośladu. Niezbędnym jest
przedstawienie dowodów świadczących
o prawie własności do roweru.
Policja apeluje do wszystkich właścicieli i użytkowników o solidne zabezpieczanie jednośladów podczas pozosta-

wiania ich na mieście. Należy również
zwrócić uwagę na miejsce parkowania
roweru. Najlepiej, aby było ono widoczne
przez przechodniów i w zasięgu monitoringu.
Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach cały rok prowadzi działania
związane z rejestracją i znakowaniem
rowerów, zapraszamy chętnych do oznakowania roweru po wcześniejszym umówieniu się.
mł. asp. iLona tarczYŃska
www.kozienicepowiat.pl
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W skład XXXVIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę
weszło 46 grup, które podążały w pięciu kolumnach: I i II Radom, III – Starachowice, VI – Skarżysko – Kamienna,
V – Opoczno. Pątnicy przez osiem dni
pokonali ponad 200 kilometrów.
W czwartek 4 sierpnia wyruszyli
również mieszkańcy powiatu kozienickiego, tworząc 70-osobową grupę 18.
W piątek pątnicy dotarli do Radomia,
a w sobotę, wspólnie z innymi grupami
pielgrzymkowymi naszej diecezji, po
mszy na placu Wyższego Seminarium
Duchownego wyruszyli prosto do Częstochowy.
Tematem tygodniowych rekolekcji
w drodze były słowa „Miłosierni jak
Ojciec” doskonale nawiązujące do treści Roku Miłosierdzia oraz nauczania
papieża Franciszka podczas ostatnich
XXXI Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie. Pątnicy dziękowali za
sakrament Chrztu Świętego wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski.
Pielgrzymka to doskonała okazja, aby
wyznawaną wiarę pogłębić i lepiej zrozumieć. Każdego dnia pielgrzymowania odbywały się msze święte, można
było skorzystać z sakramentu pokuty,
odmawiany był różaniec, Anioł Pański
a także koronka do Bożego Miłosierdzia. Był także śpiew, wspólne rozmowy i praca. Docierając na miejsce
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noclegu, trzeba było bowiem rozłożyć
namiot, zorganizować wodę do mycia
czy jedzenie.
Powiat kozienicki oraz gmina Kozienice kontynuując wieloletnie dzieło
nieżyjącego już starosty kozienickiego
Janusza Stąpora, czynnie uczestniczyły w pielgrzymce: każdego roku z kozienickimi pątnikami w drogę wyrusza
samochód ze starostwa powiatowego wyposażony w niezbędne podczas
pielgrzymki artykuły: środki pierwszej
pomocy, wodę itp.
13 sierpnia starosta kozienicki Andrzej Jung oraz burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka wraz z małżonkami spotkali się z utrudzonymi,

ale i szczęśliwymi kozienickimi pielgrzymami pod Jasną Górą i wspólnie
weszli na szczyt jasnogórski.
Uczestnictwo w pielgrzymce, zdaniem wielu pątników, pozwala naładować życiowe akumulatory, to czas kiedy nie myśli się o niczym innym poza
drogą, skupia się na modlitwie, ale nie
tylko. To przede wszystkim czas dla
samego siebie, by zastanowić się nad
sobą, odpocząć od codzienności.
saBina seMeniUk
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Kozieniccy policjanci zlikwidowali
plantację konopi indyjskich. Czarnorynkowa wartość środków odurzających, które można było uzyskać z zabezpieczonych roślin, wynosi blisko
30 tysięcy złotych.
W dniu 2 sierpnia br. funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego na jednej z posesji w powiecie kozienickim
zabezpieczyli 25 krzaków konopi indyjskich, a także zatrzymali 28-letniego właściciela posesji. W trakcie przeszukania mieszkania oraz pomieszczeń
gospodarczych ujawnili susz roślinny
w postaci marihuany oraz akcesoria
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służące do jej porcjowania. Policjanci
realizując sprawę zatrzymali kolejnego
mężczyznę 20 – letniego mieszkańca
powiatu kozienickiego, do którego należały odnalezione w trakcie przeszukania rzeczy. Przy zatrzymanym mężczyźnie kryminalni również ujawnili
narkotyki.
20 – latek przyznał się do uprawiania konopi indyjskich oraz handlu
nimi. Mężczyźnie podejrzanemu za
tego typu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.
mł. asp. iLona tarczYŃska
www.kozienicepowiat.pl
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Dzięki zdecydowanym i kompetentnym działaniom Zarządu Powiatu, Zarządu Dróg Powiatowych i Stanowiska ds. Funduszy
Europejskich i Rozwoju Powiatu udało się pozyskać dofinansowanie na inwestycje drogowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Zarząd Powiatu wnioskował o dotację
z PROW 2014– 2020 na dwa przedsięwzięcia. Oba wnioski otrzymają dofinansowanie. Ostateczne kwoty poznamy po przetargach.
W trakcie naboru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zgłoszono 792 wnioski. Szansę na
wsparcie miały inwestycje gmin i powiatów na drogach lokalnych prowadzących do obiektów użyteczności publicznej lub łączących się z drogami o wyższej kategorii. Łączne dofinansowanie dla jednego beneficjenta nie mogło przekroczyć 3 mln zł. Ostatecznie na listę wniosków zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków wpisanych zostało 631 projektów.
Umowy o przyznanie pomocy na realizację inwestycji były zawierane w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy wniosków w ramach
limitu środków dostępnego dla Województwa Mazowieckiego. W ramach tego limitu do dofinansowania zakwalifikowało się 243 projekty.
Powiat Kozienicki jest jednym z tych, który otrzyma największe dofinansowanie. Pod względem wielkości przyznanego dofinansowania wśród beneficjentów z całego województwa mazowieckiego Powiat Kozienicki jest na drugim miejscu po Powiecie
Ostrowskim.
21 lipca 2016 roku w Radomiu odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych” dla 29 samorządów z subregionu radomskiego, w którym uczestniczyli Starosta Andrzej Jung
i Wicestarosta Krzysztof Stalmach oraz Skarbnik Jadwiga Kręcisz i Koordynator Stanowiska ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju
Powiatu Jolanta Kucharska.
Z subregionu radomskiego na podpisanie
umowy zaproszono 25 gmin (w tym dwie gminy z naszego powiatu: Głowaczów i Magnuszew) i tylko 4 powiaty: kozienicki, radomski,
szydłowiecki i zwoleński.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), a także
ze środków własnych Powiatu Kozienickiego,
przy współudziale Gminy Głowaczów i Gminy
Kozienice zostaną zrealizowane:
1) projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1712W Ryczywół – Brzóza, odcinek Adamów – Brzóza, dł. 1,195 km – etap I”
Celem projektu jest poprawa infrastruktury
transportowej w powiecie kozienickim poprzez
podwyższenie parametrów technicznych drogi
powiatowej Nr 1712W Ryczywół – Brzóza na
odcinku Adamów – Brzóza poprzez poszerzenie szerokości jezdni drogi z 5,0 do 6,20 m na
długości 1,195 km. Przebudowa drogi zakłada
m.in. wzmocnienie nawierzchni, wykonanie chodnika i położenie nowego asfaltu betonowego.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.398.706,32 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRROW – 63,63% stanowi kwotę
889.996,00 zł, a wkład własny to 508.710,32 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na marzec 2017 roku.
2) projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół – Brzóza, odcinek Ryczywół – Wola Chodkowska” – dł. 3,257 km
Celem projektu jest podwyższenie parametrów technicznych drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół – Brzóza, odcinek Ryczywół – Wola
Chodkowska poprzez zmianę szerokości jezdni drogi z 5,0 m do 6,0 m na długości 3,257 km. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonany
szereg prac m.in. wzmocniona będzie nawierzchnia i położony nowy asfalt betonowy. Wybudowana zostanie także ścieżka pieszo-rowerowa.
Całkowita wartość projektów wynosi 3.312.160,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRROW w wysokości
2.107.527,00 zł, tj. 63.63% oraz wkład własny w kwocie 1.204.633,00 zł. Realizacja projektu zakończy się w marcu 2018 roku.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
www.prow.mazovia.pl
stanowisko ds. Funduszy europejskich
i rozwoju Powiatu
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

W dniach 16 – 17 lipca odbyły się
XXXIV Dni Garbatki. W pierwszy dzień
dzieci i młodzież od samego rana rywalizowały w zawodach wędkarskich, zdobywając puchary oraz nagrody. Popołudnie to już święto sportu w naszej gminie,
w tym roku pierwsze skrzypce zagrał LKS
Plon Garbatka, świętujący Jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Z tej ważnej okazji
rozegrano mecz pomiędzy Reprezentacją
Gwiazd Artystów Polskich oraz Lokalną
Społecznością. Zwycięzcami potyczki okazali się gospodarze, wygrywając 4:3. Jubileusz był doskonałą okazją do wręczenia
związkowych odznaczeń oraz wyróżnień.
Brązową odznakę otrzymali: Arkadiusz
Fusiek, Bronisław Gołębiowski, Rafał
Grzybowski, Artur Gugała, Paweł Janik
oraz Krzysztof Miękus, srebrną: Tadeusz
Cieloch, Paweł Gnyś i Łukasz Wiraszka,
a złotą Piotr Pacocha i Robert Kowalczyk.
Medal 40-lecia ROZPN otrzymali Robert
Kowalczyk i Paweł Olejarz. Podczas wręczania odznaczeń Sławomir Pietrzyk Prezes ROZPN mówił – Mamy tylko 40 takich
medali, jeden z nich otrzymuje Robert Kowalczyk. Traﬁa on w godne ręce. Uważam,
że wójt zrobił dla tej miejscowości i dla
tego klubu bardzo dużo. O tym stadionie
mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jeden z piękniejszych obiektów
na terenie naszego związku. Wyróżnienia
osobom związanym z klubem przyznali
Wójt oraz Prezes Klubu. Po części oficjalnej przyszedł czas na długo wyczekiwany
mecz. Skład drużyn przedstawiał się następująco: gospodarzy reprezentowali: Paweł Janik, Sławomir Pietrzyk, Krzysztof
Mirka, Jacek Pietrzyk, Łukasz Wiraszka,
Waldemar Kulesza, Robert Węglarz, Artur
Gugała, Piotr Jędra, Marek Furga, Mariusz
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Pomarański, Marcin Stasiak, Arkadiusz Fusiek, Sebastian Neska, Grzegorz Seremak,
Krzysztof Miękus, Robert Kowalczyk,
Grzegorz Milcuszek, a do boju poprowadził ich legendarny trener, były selekcjoner
reprezentacji Polski, a obecnie komentator
– Andrzej Strejlau. Po stronie gwiazd na
boisku zameldowali się: Grzegorz Jędrzejewski, Piotr Wiśniowski, Robert Moskwa,
Rafał Mroczek, Tomek Jachimek, Antoni
Królikowski, Konrad Marszałek, Grzegorz Staszewski, Przemysław Cypriański,
Michał Chorosiński, Robert Cichoń, Piotr
Kieraga, Hiro, Rafał Maserak, Wojciech
Majchrzak, Paweł Sikora i Jarosław Jakimowicz. Niezwykłe widowisko sportowe
komentował legendarny i nieoceniony….
Dariusz Szpakowski! Pierwszy dzień zakończył się koncertem Zespołu Ego i Fox
oraz zabawą taneczną.
Niedzielną część festynu rozpoczął
program artystyczny dla dzieci „Tęczo-

we piosenki Jana Wojdaka, po którym
tradycyjnie zaprezentował się Chór Seniora „Wrzos” oraz Jakub Niedzielski
z zespołem „Green Hill”. Następnie Wójt
Robert Kowalczyk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Włodzimierzem Mazurem wręczyli statuetkę „Szycha Garbacka”, przyznawaną za zasługi na rzecz
naszej lokalnej społeczności. W tym roku
wyróżnienie otrzymał Sławomir Pietrzyk
– prezes ROZPN za dotychczasową działalność na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko w kategorii „Sport i kultura fizyczna”.
Po wręczeniu statuetki przyszła pora na
kabaretową gwiazdę tegorocznego festynu, którą był Kabaret Masztalscy. Natomiast zaraz po nim wystąpiła tegoroczna
gwiazda – Zespół Wawele. XXXIV Dni
Garbatki zakończyła dyskoteka oraz niesamowity pokaz laserowy.
kinGa koWaLczYk
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31 lipca na terenie G.O.W. Polanka odbyło się już XX Garbackie Spotkanie Seniorów, które rozpoczęło przywitanie wszystkich przybyłych przez przewodniczącą
Chóru Seniora „Wrzos” Krystynę Peterson
oraz kierownika muzycznego Chóru Renatę Wałęka. Zaraz po tym wszystkie zespoły
i zaproszonych gości powitały władze Gminy Garbatka-Letnisko.
W ramach tegorocznego jubileuszu
wystąpiły lokalne Zespoły Seniorów takie jak: Barwy Życia Pionki, Złoty Wiek
Warka, Relax Kozienice, Klub Seniora
z Radomia, Złota Jesień z Kozienic, Zespół z Domu Kultury w Zwoleniu, Sobótka z Czarnolasu, Kontrast z Pionek,
Pogodna Jesień ze Zwolenia, Klub Seniora z Sycyny, Półbożanki Augustów,
Promyk Nadziei z Pionek oraz delegacja
Chóru z Dęblina. Wszyscy przedstawili
swój program artystyczny, dobrany charakterem do profilu zespołu. Oczywiście,
jak na gospodarzy przystało program
rozpoczął Chór Wrzos z Garbatki-Letnisko, kompozycją długoletniego opiekuna
i kierownika artystycznego zespołu Eugeniusza Moryca, pt. „Tobie Garbatko”.

6 sierpnia na terenie G.O.W. Polanka
w Garbatce-Letnisko odbyła się VII już
edycja Gminnego Turnieju Sołectw tzw.
Sołtysiady. Jak tradycja każe w przedsięwzięciu wzięło udział 9 sołectw Gminy
Garbatka-Letnisko. Tym razem tytuł mistrzów odebrało sołectwo Molendy, którego gospodarzem jest Sołtys – Barbara
Kwaśnik. A konkurencje wcale nie były
łatwe. Oficjalnego otwarcia Sołtysiady
dokonał oczywiście lokalny włodarz –
Wójt Robert Kowalczyk. Uczestnicy zawodów musieli zmierzyć się z szeregiem
różnego rodzaju wyzwań takich jak: rzut
kaloszem do celu, ubijanie piany z białek
przez mężczyzn i wbijanie gwoździ na
czas przez kobiety. Wszyscy doskonale
się bawili, pomimo nieco deszczowej pogody. Na reprezentantów poszczególnych
miejscowości czekał szereg wymyślonych, wcale nie łatwych zadań, za które
byli oceniani przez jury punktami.
Zaczęło się od kulinarnych smakowitości, które wszystkie sołectwa zaprezentowały na swoich stoiskach. Dodajmy, iż
każdy mógł ich skosztować. Wśród potraw
słodkich za najlepsze uznano „Magiczne
Jezioro Łabędzie” w sołectwie Molendy,
a wśród wyśmienitości koszernych „Ryba
Jako Tako” z Sołectwa Bąkowiec. Po ocewww.kozienicepowiat.pl

Po występach przyszedł czas na poczęstunek dla zespołów i zaproszonych gości oraz długo wyczekiwaną gwiazdę….
Edwarda Hulewicza. Ten artysta znany
z przeboju „Za zdrowie Pań” podbił serca
garbackiej publiczności. Impreza prze-

biegła w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Zakończyła ją zabawa taneczna
z udziałem mieszkańców gminy Garbatka-Letnisko oraz wczasowiczów.

nach kulinarnych, na scenie grzybka rozpoczęły się konkurencje sprawnościowe.
Przy takich zadaniach jak ubijanie piany
czy kręcenie niby prostym hula-hop i zawodnicy i publika bawili się doskonale.
Po zakończonych konkurencjach
przyszedł czas na wyniki. Sołectwo Molendy dumnie odbierało tegoroczny puchar. Drugie miejsce przypadło Sołectwu
Bogucin, a trzecie Sołectwu Brzustów.

Puchar wręczyli Wójt Robert Kowalczyk,
Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur oraz Wiceprezes Enea Wytwarzanie Elżbieta Piwoński. Specjalną
nagrodą był tzw. „Bacik”. Przyznany był
on sołectwu, które wypadło najsłabiej.
Po wręczeniu nagród wszyscy się bawili
z zespołem disco-polo – Big Dance na zabawie tanecznej.
aGnieszka DzieWicka

aGnieszka DzieWicka
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GMINA GŁOWACZÓW

Za nami Dni Gminy Głowaczów 2016,
które obfitowały w moc atrakcji dla fanów
sportu oraz dobrej zabawy, każdy znalazł
coś dla siebie.
Impreza rozpoczęła się o godzinie
15.00, meczem o III miejsce w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Głowaczów
2016, w którym zagrały drużyny z Brzózy
i Przejazdu. Miejsce na podium zdobyła
drużyna z Brzózy.
Po emocjonującym spotkaniu przyszła
pora na mecz finałowy!
Na płytę boiska wkroczyli i wjechali
różowym traktorem Finaliści Turnieju
– drużyny DWIE DZIELNICE oraz MKS
LANDRYNIARZE !
Trzymający w napięciu mecz zakończył się zwycięstwem Różowych po golu
Jakuba Wolskiego.
Następnie przyszła pora na odznaczenia i medale. Puchary zostały wręczone drużynom, które zajęły kolejno
I, II i III miejsce. Odznaczeni zostali
również zawodnicy, którzy w szczególny sposób wyróżnili się podczas
trwania Turnieju a mianowicie – Jakub Wolski, który został Najlepszym
Zawodnikiem Turnieju, Łukasz Chmal

– Najlepszy Bramkarz Turnieju, natomiast królem strzelców został Piotr
Siębor, który aż 6 razy celnie trafił
w światło bramki.
Wójt Gminy Józef Grzegorz Małaśnicki pogratulował oraz podziękował
zawodnikom za grę fair play, pełną pasji i zaangażowania.

Zwieńczeniem udanej imprezy był
koncert Zespołu M.I.G. – obecnie
jednego z najbardziej popularnych
zespołów grających muzykę disco
polo i pewnie dlatego występ zgromadził wielu fanów, którzy bawili się
wyśmienicie.
Po zakończonym koncercie gwiazdy
wieczoru rozpoczęła się zabawa taneczna w rytmie przebojów wykonywanych
przez Zespół CDN.
Imprezie towarzyszył szereg atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
takich jak wesołe miasteczko, dmuchańce, FotoBudka oraz wiele stoisk
gastronomicznych.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, którzy razem z nami świętowali
Dni Gminy Głowaczów.
Serdecznie zapraszamy na kolejne już
za rok!
MichaLina WoLska
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Budowa drogi gminnej – ulicy Parcela
w miejscowości Brzóza wraz z budową
linii elektroenergetycznej NN oświetlenia drogowego – etap II
3 sierpnia 2016 r. została podpisana
umowa na wykonanie robót budowlanych
związanych z budową drogi gminnej – ulicy Parcela w miejscowości Brzóza wraz
z budową linii elektroenergetycznej NN
oświetlenia drogowego – etap II. W ramach
budowy zostanie wykonana jezdnia z betonu asfaltowego o długości 1450 mb i szerokości 5,0 m, ścieżka rowerowa i chodnik
z kostki brukowej, zjazdy gospodarcze, pobocza i odwodnienie drogi oraz obustronne
pobocza ziemne o szerokości 1 m. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karol Cieśla z siedzibą: 25-225
Pawłów, Chybice 77. Wartość wykonanych
robót wyniesie 935.425,32 zł brutto. Roboty budowlane zostaną wykonane w terminie
do 15 listopada 2016 r.
POZYSKANE DOFINANSOWANIE: OK. 600.000,00 zł
Budowa – dobudowa Sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Brzózie
W ramach przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne został
wybrany Wykonawca robót budowlanych
związanych z budową – dobudową sali

Dwa ostatnie tygodnie lipca w Ursynowie to przede wszystkim szał zabawy
w miejscowej Szkole, prowadzonej przez
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju
Wsi „Nasze Dzieci”. Nikt, kto uczestniczył w zajęciach oferowanych przez
animatorów tegorocznych półkolonii nie
był zawiedziony, gdyż plan dwutygodniowych spotkań oferował moc atrakcji.
W ciągu pierwszych dni, ponad 30 dzieci
mogło m.in.: spotkać się z wolontariuszkami z Wolontariatu Studenckiego z Rzeszowa, wyjechać na pełne pasji i przygód

www.kozienicepowiat.pl

gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie.
Wykonawcą robót będzie firma: SKADAR
z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Mokra 2.
Wartość zakontraktowanych robót wyniesie 2.899.365,33 zł brutto. Roboty budowlane będą wykonywane w trzech etapach
– etap I – roboty ziemne i fundamenty do
15 10.2016 r., etap II – elementy żelbetowe
konstrukcyjne, elementy stalowe konstrukcyjne, roboty murowe, dach hali (pokrycie
i izolacja), dach budynku socjalnego (pokrycie i izolacja), dach modernizowany,
stolarka i ślusarka do 15.10.2017 r. i etap
III – instalacje centralnego ogrzewania, wewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne,
wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne, przyłącze wodno – kanalizacyjne,
podłoża i izolacje hali, podłoża i izolacje
zaplecza, podłogi i posadzki, tynki, okładziny, malowanie, sufity, pozostałe elementy
wyposażenia, elewacje, wyposażenie kuchni, instalacje zasilania gazem, elementy zewnętrzne do 31.08.2018 r.
POZYSKANE DOFINANSOWANIE: 1.100.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki Grabnowolskie
Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Dąbrówki Grabnowolskie. Przebudowa obejmuje wykonanie
odcinka drogi z nawierzchnią z betonu

spotkanie na sportowych zajęciach na
kozienickim basenie oraz nieograniczonych harcach w Hula Parku w Radomiu.
Towarzyszyły im oczywiście opiekunki
z grona pedagogicznego miejscowej
Szkoły, Monika Matejanka i Małgorzata Maj. Drugi tydzień zabawy obfitował
w nowe spotkania z Grażyną Kielich
i Edytą Przepiórzyńską, które bezgranicznie oddały się misji porwania młodych
uczestników półkolonii coraz to rozmaitym
dyscyplinom i zajęciom integracyjnym.
Oczywiście nie zabrakło również wyjazdów do Powiatowej
Biblioteki w Kozienicach, Ogródka Jordanowskiego
oraz
niezapomnianej przez
nikogo wycieczki do
Bałtowa, która podsumowała cały program
tegorocznych spotkań
z dziećmi i młodzieżą
w Ursynowie. Serdeczne podziękowania należą się Dyrek-

asfaltowego o długości 550 mb i szerokości 3,00 m z dwoma zatokami na mijanie. Roboty budowlane wykonuje firma
DROGBUD Tomasz i Agata Brok Sp. J.
z Radomia. Wartość robót według umowy wynosi 129.639,60 zł brutto. Zgodnie
z podpisaną umową termin wykonania
w/w robót został ustalony na 30.09.2016 r.
POZYSKANE DOFINANSOWANIE: 60.000,00 zł
Zakup nowego średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie
W ramach przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne został
wybrany dostawca średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Głowaczowie. Dostawcą samochodu będzie firma: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
STOLARCZYK SŁAWOMIR z siedzibą:
25-650 Kielce, ul. Skrajna 74, która zaproponowała samochód marki MAN TGM
z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem zgodnym ze specyfikacją zamawiającego. Zgodnie ze złożoną ofertą wartość dostarczonego pojazdu wyniesie 847.470,00 zł brutto.
Termin realizacji dostawy został określony
w ofercie do 17.10.2016 r.
POZYSKANE DOFINANSOWANIE: 490.000,00 zł
anDrzeJ GLeGoła

tor ZSO im. BCH w Ursynowie Marzenie
Rusinek, czyli inicjatorce całości letnich
spotkań, animatorkom dwutygodniowych zajęć, studenckim wolontariuszkom.
A także Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającej przy
Urzędzie Gminy Głowaczów, (która zasponsorowała w ramach swoich działań
profilaktycznych większość wyjazdów i materiałów potrzebnych na zajęcia) oraz Wójtowi Gminy Głowaczów Józefowi Grzegorzowi Małaśnickiemu, który umożliwił
uczestnikom półkolonii, darmowe wyjazdy
do ulubionych, często nieosiągalnych indywidualnie, miejsc aktywnego wypoczynku,
które pokazały jak można spędzać wakacje
z dala od nałogów XXI wieku. Jeszcze raz
serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, których łączna liczba osiągnęła blisko
40, wszystkim animatorkom oraz „ludziom
otwartego serca”, którzy otworzyli je na
potrzeby i oczekiwania młodzieży w tych
pełnych niepokoju, ale również nadziei czasach XXI wieku.
Marzena rUsinek
MałGorzata MaJ
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GMINA GNIEWOSZÓW

W niedzielę 31 lipca Mszą Świętą
w Parafii Rzymskokatolickiej w Gniewoszowie p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny rozpoczęto uroczystości związane z nadaniem sztandaru
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gniewoszowie. Należy zaznaczyć, że
inicjatywa zorganizowania niniejszej uroczystości wyszła od śp. Wiesława Pawlonki – ówczesnego Wójta Gminy Gniewoszów. Podczas Mszy Świętej dokonano
poświęcenia sztandaru. Po nabożeństwie
pododdziały OSP przemieściły się na plac
boiska szkolnego przy Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Gniewoszowie, gdzie
odbyła się dalsza część ceremonii związanej z przekazaniem sztandaru.
Ceremonię zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście: Zbigniew Gołąbek
– Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczej Straży
Pożarnej RP Województwa Mazowieckiego, bryg. Krzysztof Zyzek – Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Kozienicach, st. bryg. Zbigniew Szczygieł
– Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej m. st. Warszawy, Tomasz Siczek
– Dyrektor Biura Terenowego Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej RP, Roman
Wysocki – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związków Ochotniczej
Straży Pożarnej RP, Leszek Przybytniak
– Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Jan Bartosz – Dyrektor
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego
w Radomiu, Zbigniew Ostrowski – Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Andrzej Łuczycki
– Dyrektor Rejonu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Radomiu, Krzysztof Stalmach – Wicestarosta
Powiatu Kozienickiego, Barbara Woszczyk
– Radna Powiatu Kozienickiego, Grzegorz
Sotowski – Radny Powiatu Kozienickiego,
Irena Bielawska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, Zbigniew Marian Czerski
– Wójt Gminy Sieciechów, Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy.
Ponadto w uroczystościach uczestniczyli: delegacje Ochotniczych Straży
Pożarnych z powiatów: kozienickiego,
puławskiego oraz zwoleńskiego, Radni
Gminy Gniewoszów, Sołtysi, Proboszczowie parafii gminy Gniewoszów, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek funkcjonujących na terenie gminy Gniewoszów
oraz mieszkańcy gminy Gniewoszów.
Zebranych gości powitał Wójt Gmi-
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ny Gniewoszów Marcin Szymon Gac.
Następnie Przedstawiciele Ochotniczych
Straży Pożarnych przedstawili rys historyczny jednostek: OSP Gniewoszów oraz
OSP Wysokie Koło.
Dowódca Uroczystości dh Michał Woźniak zameldował gotowość pododdziałów
do uroczystości nadania sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie. Po uroczystym nadaniu sztandaru
zostały wręczone medale i odznaczenia
dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gniewoszowie oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wysokim Kole zgodnie z Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego Uchwałą nr 4/2013 z dnia 19 marca 2013 r. oraz
Uchwałą nr 5/2016 z dnia 16 marca 2016 r.
nadano strażakom odznaczenia:
Złoty znak związku:
dh Wiesław Podstawek
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
dh Ochocki Tadeusz, dh Dela Jerzy, dh
Sotowski Grzegorz, dh Rybicki Grzegorz,
dh Oder Tadeusz, dh Szczepaniak Wojciech, dh Wiraszka Krzysztof, dh Kubicki
Wiesław, dh Sobieszek Zbigniew, dh Tyburcy Jan
Srebrny medal za zasługi dla Pożarnictwa:
dh Dziosa Łukasz, dh Juchniewicz Andrzej, dh Krakowiak Katarzyna, dh Witek
Szczepan, dh Skowronek Emil, dh Majcher Andrzej, dh Leonkiewicz Kazimierz
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
dh Woźniak Michał, dh Dela Piotr, dh
Ochocki Tomasz, dh Jezuita Wiesław, dh
Karpiński Hubert, dh Krakowiak Agniesz-

ka, dh Lentas Mariusz, dh Mazur Łukasz,
dh Mazur Marek, dh Tomaniak Tomasz,
dh Zygmunt Artur, dh Krakowiak Adam,
dh Balcerek Dariusz, dh Kozieł Katarzyna, dh Kozieł Paweł, dh Bielicz Grzegorz,
dh Ociesa Tomasz, dh Majcher Tomasz,
dh Kopania Filip, dh Piskorek Henryk, dh
Krakowiak Kacper, dh Majcher Marcin,
dh Latos Paweł, dh Turbak Piotr
Strażak Wzorowy:
dh Cieloch Cezary, dh Jaraszek Paweł, dh
Woźniak Tomasz, dh Krzysztoszek Andrzej, dh Majcher Daniel
PRO MASOVIA – pamiątkowy medal nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie
oraz Wysokim Kole. Zostały również wręczone listy gratulacyjne wyróżniającym
się Druhom przyznane przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego dla:
dh Ochocki Tadeusz, dh Sotowski
Grzegorz, dh Szymański Krzysztof, dh
Krakowiak Antoni, dh Dziosa Łukasz,
dh Juchniewicz Andrzej, dh Skowronek
Emil, dh Ociesa Tomasz
Po wręczeniu odznaczeń Wójt Gminy
Gniewoszów zaprosił gości na program
artystyczny oraz poczęstunek.
Organizatorzy przygotowali różne
atrakcje: występ uczniów z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole,
program cyrkowy RICARDO SHOW,
występ zespołu Radomskie Muzykanty,
pokaz kawalerii konnej, kabaret „MY Z
KOPYDŁOWA”, występ zespołu TARZAN BOY.
Uwieńczeniem imprezy była zabawa
taneczna.
aGnieszka konieczna
www.kozienicepowiat.pl

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej
(OSP) w Gniewoszowie sięga swoimi korzeniami do 1911 roku. Na zebraniu organizacyjnym w dniu 20 listopada 1911 roku
zebrało się 29 mieszkańców – założycieli
Towarzystwa Pożarniczego w Gniewoszowie i wystosowali Prośbę do Radomskiego Urzędu Gubernialnego o zatwierdzenie statutu powstającego towarzystwa
i składu Zarządu tegoż towarzystwa.
Dnia 21 grudnia 1911 roku Naczelnik
powiatu kozienickiego postanowił zezwolić na utworzenie Towarzystwa Pożarniczego w Gniewoszowie po uzupełnieniu
kilku paragrafów w Statucie, a następnie
skierował sprawę do decyzji Radomskiego Urzędu Gubernialnego.
Dnia 3 kwietnia 1913 roku podjęto decyzje, że Gniewoszowskie Towarzystwo
Pożarnicze utworzone zostało „niezgodnie
z przepisami jakie obowiązywały 4 marca
1906 r. zarzucając organizatorom „nienależycie przedstawiane listy osób wybranych
w skład zarządu” (Archiwum Państw.
W Radomiu, R.G.R II, Syg. 827. Decyzja
ta miała Charakter polityczny zaborcy).
W Archiwum Państwowym w Kielcach zachował się dokument rejestracji
Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Gniewoszowie Syg. 637,
Nr rejestracji 621 z 10 października
1924 r. Zgodnie z zatwierdzonym statutem
w skład zarządu weszli:
Okurowski Ap., Radomski Jan – naczelnik Sotowski Jan – zastępca naczelnika, Sobieszek Władysław – sekretarz.
W 1924 roku Ochotnicza Straż Ogniowa posiadała remizę strażacką ul. Kozienicka, dwa beczkowozy, dwie sikawki,
dwie drabiny, osiem toporków i 32 pary
umundurowań.
W 1928 roku dokonano nowego wyboru Zarządu w skład którego weszli:
Gutkiewicz Józef – prezes, Skorupski Jan
– zastępca prezesa, Bocian Antonii – naczelnik, Jaskulski Stanisław – sekretarz,
Fiet, Władysław – skarbnik, Fiet Mariangospodarz.
Dnia 30 kwietnia 1931 r. miały miejsce następne wybory do Zarządu Straży
Pożarnej.
W skład Zarządu weszli: Kiełczyński
Bronisław – prezes, Żelechowski Jan- naczelnik, Cieloch Szymon – zastępca naczelnika, Bociański Andrzej – skarbnik,
Kalbarczyk Władysław – sekretarz.
Członkowie Zarządu: Kołdej Franciszek – adiutant, Kuzior Franciszek, Kuropatwa Josek, Angliter Jogna i Spajzman
Berek.
www.kozienicepowiat.pl

Na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października
1932 roku zobowiązany do rejestracji
zgłosił swoją działalność Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie
i pod tą nazwą został zarejestrowany dnia
15 lipca 1935 roku pod numerem 493
(Archiwum Państw. Kielce, Syg. 3831).
W skład Zarządu OSP w Gniewoszowie
weszli: Kiełczyński Bronisław – prezes,
Skorupski Jan – wiceprezes, Żelechowski
Jan – naczelnik, Bociański Andrzej – skarbnik, Kalbarczyk Władysław – sekretarz, Fiet
Marian – gospodarz, Kuzior Franciszekczłonek zarządu, Kuropatwa Józef – członek zarządu, lokal stowarzyszenia mieścił
się przy ul. kozienickiej w Gniewoszowie.
W wymienionym składzie Zarząd OSP
w Gniewoszowie funkcjonował do wybuchu wojny tj. do 1 września 1939 roku.
W 1940 roku dokonano aktualizacji
Zarządu, w skład którego weszli: Skorupski Jan – prezes, Cieloch Szymon – naczelnik, Grajper Marian – skarbnik, Kołdej Franciszek – zastępca naczelnika.
Czynnych członków OSP było 25.
Po powrocie z wysiedlenia w 1945 roku
dokonano wyboru zarządu OSP w Gniewoszowie.
Skład zarządu w 1945 roku: Jędrych
Jan – prezes, Cieloch Szymon – naczelnik, Kołdej Franciszek – zastępca naczelnika, Kołdej Józef – gospodarz i kierowca, czynnych członków OSP było 39.
Na udokumentowaną działalność OSP
w Gniewoszowie natrafiono w 1973 r.,
Dziennik Naczelnika.
Skład zarządu w 1973 roku: Słowiński
Franciszek- prezes, Cieloch Szymon – naczelnik, Kosakowski Zdzisław – zastępca
naczelnika, Mazurek Kazimierz – skarbnik, Rybicki Zbigniew – sekretarz, Kołdej
Józef – gospodarz i kierowca.
Komisja rewizyjna: Szuba Edward,
Kęczkowski J i Korba Marian.
Czynnych członków 25.
Skład Zarządu OSP w Gniewoszowie1985r., Dziennik Naczelnika OSP: Smolarczyk Sławomir – prezes, Szczepaniak
Wojciech – naczelnik, Ochocki Tadeuszzastępca naczelnika, Podstawek, Wiesław
– skarbnik, Grzebalski Jan – sekretarz,
Kubicki Wiesław – kierowca.
Czynnych członków OSP w Gniewoszowie w 1985 roku było 51.
Naczelnicy OSP w Gniewoszowie
Po śmierci Szymona Cielocha obowiązki Naczelnika OSP w Gniewoszowie
objął Stefan Szczepaniak, na podstawie
przeprowadzonych wywiadów ustalono

kolejnych naczelników OSP w Gniewoszowie. Byli nimi: Władysław Krakowiak, Marian Edward Korba, Wojciech
Szczepaniak, Tadeusz Ochocki, Sławomir
Smolarczyk, Piotr Łęcki, Łukasz Dziosa.
W lutym 2016 roku ukonstytuował się
zarząd w następującym składzie: PrezesPiotr Dela, Naczelnik – Łukasz Dziosa,
Zastępca Naczelnika – Antoni Mieczysław Krakowiak, Skarbnik – Katarzyna
Krakowiak, Sekretarz – Tomasz Woźniak,
Gospodarz – Łukasz Mazur, Andrzej
Juchniewicz.
Czynnych członków OSP w Gniewoszowie jest 43, a członków wspierających
36.
Akcje ratownicze
Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewoszowie od 1995 roku jest włączona do
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Na wyposażeniu OSP Gniewoszów
jest: ciężki samochód poż. Scania 4x4,
średni samochód poż. Star 266, lekki samochód poż. Gazela 4x4, sprzęt do ratownictwa drogowego na Scani i na Gazeli,
deski ortopedyczne, zestaw do tlenoterapii i defibrylator.
OSP w Gniewoszowie od początku
swojego istnienia jest zawsze gotowa do
podejmowania działań ratowniczych do
niesienia pomocy wszystkim bez wyjątku
ludziom.
W Pamiętniku Bolesława Paciorka
(s.154) zanotowano. Dnia 6 września
1961 roku w nocy spaliło się biuro GS Samopomoc Chłopska i w sąsiedztwie biura
dom Henryka Jedynaka i Józefa Jezuity.
W ratowaniu dóbr ludzkich osobiście brał
udział naczelnik OSP Szymon Cieloch.
Rok 1971 szczególnie mocno utrwalił
się w pamięci gniewoszowian. Z kroniki
parafialnej (rękopis) wynotowałam: „Dnia
24 sierpnia 1971 r. dowiadujemy się , że
wybuchł w Gniewoszowie pożar. Spaliły się trzy stodoły. Przyczyna nieznana.
Za tydzień w tym samym dniu tygodnia
i o tej samej prawie godzinie wybuchł
pożar – spaliło się 6 stodół ze zbożem.
Za dwa tygodnie spaliła się jeszcze jedna
stodoła. W następnym tygodniu wybuchł
pożar w obórce. Dziwne to wszystko.
Nikt dotąd nie ustalił przyczyny pożaru.
Głoszone są różne wersje, ale wszystkie
oparte na przypuszczeniach. Konkretnych
dowodów brak.”
Dokończenie w następnym numerze
Biuletynu Informacynjego „Nasz Powiat”
Stanisława Bachanek
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

Ostatnie dni lipca były wyjątkowym
czasem dla Młodzieży z Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Grabowie nad
Pilicą. 34 osoby (młodzież oraz opiekunowie) w dniach 28 – 31.07.2016 uczestniczyły w Światowych Dniach Młodzieży
w Krakowie – wydarzeniu niecodziennym
i wyjątkowym nie tylko dla nas Polaków,
ale i całego świata.
28 lipca w godzinach popołudniowych
wyruszyliśmy miejscowym autokarem do
serca Naszej Diecezji – Radomia, by wraz
z całą wspólnotą diecezjalną przebyć drogę pociągiem specjalnie przygotowanym
przez Koleje Mazowieckie do miejsca
centralnych wydarzeń ŚDM – Krakowa.
Sama podróż była już czasem szczególnym
– wprowadziła w klimat Światowych Dni
Młodzieży. Każdy z uczestników przed podrożą otrzymał Pakiet Pielgrzyma – identyfikator, plecak, koszulkę, różne śpiewniki,
opaski, różaniec – bransoletkę. Wszystkie te
rzeczy wprowadziły w szczególny nastrój.
Od tego momentu poczuliśmy się w pełni
uczestnikami ŚDM, rozróżniającymi się
pośród tłumu. Ponadto każdy z Nas zapałał
chęcią użycia śpiewników – wspólny śpiew
zintegrował Nas nie tylko z innymi uczestnikami ŚDM z Naszej Diecezji, ale także
wprowadził w duchowy czas i umilił drogę.
Organizatorzy zapewnili nocleg w miejscowości Pobiednik Wielki, gdzie spędziliśmy
dwie noce. W tym miejscu przygotowane
zostały dla Nas specjalne namioty do spania, miejsca do kąpieli i posiłków.
Każdy dzień uczestnictwa w ŚDM
w Krakowie zaczynał i kończył się modlitwą. Był to wspaniały czas uduchowienia
i przemyśleń, m.in. 29 lipca (piątek) uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej na Krakowskich Błoniach. Droga Krzyżowa była
naszym pierwszym spotkaniem z Ojcem
Świętym Franciszkiem. Jego słowa, liturgia
Drogi Krzyżowej wszystkim na długo pozostaną w pamięci. Liczba osób, wielokulturowość, tysiące różnych języków, powie-

wających ﬂag w jednym miejscu, w jednym
czasie – zrobiła na nas ogromne wrażenie,
które tak naprawdę ciężko wyrazić słowami. Kolejne dni uczestnictwa były również
bardzo wyjątkowe i szczególne.
30 lipca (sobota) wyruszyliśmy w pieszą pielgrzymkę z miejsca noclegowego
do miejscowości Brzegi – Campusu Misericordiae by wraz z innymi uczestniczyć w całonocnej, wspólnej modlitwie,
czuwaniu, śpiewach przed Mszą Posłania
na zakończenie tego ogromnego przedsięwzięcia jakimi były ŚDM w Krakowie.
Wszyscy uczestnicy ŚDM z parafii
Grabów nad Pilicą otwarcie przyznali,
że czuli, że współtworzą wielkie kolorowe dzieło Boga. Każda twarz, pomimo
zmęczenia fizycznego, była pełna radości
i życzliwości. W geście solidarności, pątnicy na drodze, „przybijali piątki” jednocząc się i pozdrawiając serdecznie. Udało
nam się nawiązać wiele ciekawych znajomości, nie tylko z Polski, ale z całego
świata. Najpiękniejszym momentem jaki
wspomina młodzież z Grabowa, z nieopisaną euforią, to przejazd Papieża Franciszka sektorami. „Wydawało się nam,
że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości” (Ps126,1-2). Był
nie tylko w zasięgu wzroku, ale niemal na
wyciągnięcie ręki. Wśród okrzyków uwiel-

bienia, pojawiły się łzy szczęścia.
Ręka papieska, pobłogosławiła grabowską młodzież. Otrzymaliśmy wielki
dar – świadomość duszy. Parafrazując
Ojca Świętego, przyznaliśmy rację iż „kanapowi młodzi” tracą marzenia i są z własnej woli na przedwczesnej emeryturze.
Nasze uczestnictwo w ŚDM zakończyło się w poniedziałek o świcie. Zmęczeni, ale szczęśliwi możliwością wzięcia
udziału w niecodziennym wydarzeniu
powróciliśmy do domów. Ten szczególny
czas wypracował w nas odwagę, by marzyć i być miłosiernymi dla siebie oraz
innych. Uświadomił w tym by nie tracić
czasu, być aktywnym w każdej sferze
życia. Słowa Ojca Świętego Franciszka
na zawsze pozostaną w naszej pamięci,
a rady przez Niego wypowiedziane postaramy się wdrożyć do naszego życia.
Wszystkie te przeżycia i wyjątkowy czas
nie byłby możliwy gdyby nie pełne wsparcie finansowe włodarza Gminy – Wójta
Euzebiusza Strzelczyka. Z głębi serca dziękujemy za tak szczytną inwestycję, która
pozwoliła 34 osobom skorzystać z pełnego
Pakietu Pielgrzyma, zawierającego: transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma,
nocleg oraz wyżywienie. Ponadto dostaliśmy od Wójta Gminy koszulki oraz baner,
który zarejestrowała kamera w transmisji na
żywo ze spotkania z Papieżem.
Dziękujemy również za otoczenie
wsparciem duchowym ks. Pawłowi Laskowskiemu. Ksiądz Paweł dzięki swojej
pogodzie ducha zarażał Nas swoim entuzjazmem zwłaszcza w chwilach kryzysu
podczas pielgrzymowania. Dziękujemy
opiekunom za fachową opiekę.
Wszystkim serdecznie za wszystko
dziękujemy i zapewniamy o swojej modlitwie i pamięci.
ks. PaWeł LaskoWski
MałGorzata siekUt
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W czasie tegorocznych wakacji,
w dniach 4 – 15 lipca, w Zespole Szkół
w Grabowie nad Pilicą został zorganizowany jeden turnus półkolonii.
Uczestniczyło w nim 45 dzieci. Zajęcia prowadzone były w trzech grupach.
Półkolonie pod hasłem „Letnia szkoła
Przygody” miały charakter profilaktyczno – przyrodniczo – sportowy, poszerzały wiedzę dzieci o otaczającym
świecie, uczyły różnych form bezpiecznego i twórczego spędzania wolnego czasu.
Uczestnicy mieli okazję skorzystać
z wielu atrakcji o charakterze rekreacyjno – artystycznym, jakie zapewniał
program półkolonii. Zgodnie z nim
dzieci uczestniczyły w różnych wyjazdach i warsztatach. Odbyły się dwa
wyjazdy do kina, do Radomia na film
pt. „Gdzie jest Dory?” i do Kozienic
na film pt.” Kapitan Szablozęby i skarb
piratów” oraz wyjazd na warsztaty
w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego
i basen do Warki. Najwięcej wrażeń
dostarczyła dzieciom wizyta w stadninie koni w Grabowie nad Pilicą. Dzieci zobaczyły stajnię, rodzaje uprzęży, rasy koni, zapoznały się z opieką
nad nimi.
Wyjazd do Muzeum w Warce również bardzo podobał się uczestnikom
półkolonii, gdzie nie tylko brali udział
w warsztatach na temat życia i działalności Kazimierza Pułaskiego, ale
także zwiedzili sale muzealne i otoczenie samego muzeum. W czasie pobytu
w Nadleśnictwie Dobieszyn wszyscy
mogli poznać faunę i ﬂorę Puszczy
Stromeckiej, posłuchać ciekawych
przyrodniczych opowieści leśnika, zobaczyć pomnik przyrody ożywionej
oraz wspólnie przygotować grilla.
Na przyszkolnym kompleksie boisk
zorganizowano
rozgrywki i zabawy sportowe. Chłopcy wzięli udział
w quizie o tematyce sportowej. Okazało się, że większość posiada ogromną
wiedzę o życiu gwiazd piłki nożnej.
Dzieci uczestniczyły również w zajęciach plastycznych: malowały na
szkle, tworzyły prace plastyczne metodą decupage’u. Zabawa w odkrywcę
– przyrodnika dostarczyła uczestnikom
nowych wyzwań. Uczniowie bawiąc
się, mieli możliwość zapoznania się
z mikroskopem, wizualizerem i kuferkiem przyrodnika. Samodzielnie przygotowywali preparaty mikroskopowe
i wyznaczali wiek drzewa.
Znaczna część porannych zajęć była
www.kozienicepowiat.pl

przeznaczona na warsztaty profilaktyczne
związane z niebezpieczeństwem uzależnień, emocjami i ich wpływem na nasze
zdrowie, umiejętnym rozwiązywaniem
konﬂiktów i radzeniem sobie w różnych
sytuacjach życiowych. Metodą dramy
uczestnicy przygotowywali przedstawienia, które potem prezentowali na forum
grup. Dużo frajdy sprawiło samodzielne
przygotowanie dekoracji i strojów dla
aktorów.
Półkolonie umożliwiły dzieciom zabawę i integrację w grupie, pozwoliły zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia,

dostarczyły wielu pozytywnych wrażeń.
Dzieci i ich rodzice wyrażali swoje zadowolenie z takiej formy wypoczynku.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Grabów nad Pilicą
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za sfinansowanie półkolonii, Stanisława
Tarczyńskiego za umożliwienie pobytu
w stadninie koni oraz kierownictwu Nadleśnictwa Dobieszyn za wspaniałą lekcję
przyrody i miłe przyjęcie.
aGnieszka DUraJczYk
i organizatorzy półkolonii
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Od 20 do 25 lipca w Kozienicach
przebywała 97 osobowa grupa pielgrzymów z Ukrainy z Diecezji Kamieniecko-Podolskiej. Pielgrzymi zawitali
do nas w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży odbywającymi się w tym
roku w Krakowie.
Podczas pobytu goście z Ukrainy
mieszkali u rodzin z Kozienic i okolic.
Przygotowano dla nich wiele atrakcji.
Jedną z nich była wizyta w Centrum
Kulturalno-Artystycznym zorganizowana 21 lipca.
Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży oprowadzani przez pracowników Kozienickiego Domu Kultury,
zwiedzali obiekt. Mogli nie tylko odwiedzić poszczególne sale, ale także
zapoznać się z funkcjonowaniem Centrum Kulturalno-Artystycznego. Nie
lada atrakcją była wizyta w nowym
studiu Telewizji Lokalnej „Kroniki
Kozienickiej”. Każdy z uczestników
po zapoznaniu się ze specyfiką pracy
redakcji mógł zaprezentować się przed
kamerą w wirtualnym studiu. Przygotowano też niespodziankę. Na prompterze zamieszczono tekst o Kozienicach w języku ukraińskim, który był
przez gości odczytywany. Na chwilę
każdy mógł więc poczuć się jak prawdziwy prezenter telewizyjny. Chętnych
nie brakowało. Kolejną atrakcją była
projekcja kinowa dwóch filmów zorganizowana na sali kameralnej. Pierwszy
film przybliżał historię i współczesność Kozienic, drugi prezentował działalność Kozienickiego Domu Kultury.
Następnym punktem wizyty był
udział w specjalnym koncercie zorganizowanym przez Szkołę Muzyczną mającą swoją siedzibę w Centrum
Kulturalno-Artystycznym. W sali koncertowo-kinowej przybyłych powitała
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych
Małgorzata Bebelska. W swym wystąpieniu przypomniała o pochodzącej
z Kozienic Słudze Bożej Kazimierze
Gruszczyńskiej, założycielce Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, której trwa proces beatyfikacyjny. Następnie zgromadzeni wysłuchali
różnorodnych utworów muzycznych
w większości o charakterze sakralnym,
wykonanych w zupełnie nowych aranżacjach. Prezentowali je uczniowie
szkoły muzycznej, nauczyciele oraz
zaproszeni goście. Występom towarzyszyła orkiestra i chór. Wykonawcy
nie musieli długo zachęcać gości do
wspólnego śpiewu i zabawy. Po za-

Nasz Powiat * 22

kończeniu koncertu młodzież owacjami i brawami sprawiła, że zagrano bis,
który nie tylko wspólnie odśpiewano,
ale też i odtańczono. Po koncercie wiceburmistrz Małgorzata Bebelska podziękowała pielgrzymom z Ukrainy
za tak żywiołowy udział w koncercie.

Z kolei koordynator ŚDM na naszym
terenie ks. Tomasz Pastuszka, podziękował wiceburmistrz za wsparcie
i wszelką pomoc w organizacji tych
wydarzeń na ziemi kozienickiej.
kozienicki Dom kultury
im. Bogusława klimczuka

www.kozienicepowiat.pl

Wystawa 139 obrazów i rzeźb
czynna w kozienickim Muzeum
Regionalnym przemawia do widza wieloma językami. Nic w tym
dziwnego, biorąc pod uwagę jej międzynarodowy charakter, liczbę uczestników
i zaprezentowanych prac. Oczywiście,
rzecz nie w danych liczbowych, w tej
„wystawowej arytmetyce”, lecz raczej
w wypływającej zeń różnorodności postaw i doświadczeń autorów. Postaw
i doświadczeń zarówno życiowych, jak
i artystycznych. Takie oto pierwsze,
może nieco powierzchowne wrażenie, można odnieść obcując z kolejną
już, obecną tu prezentacją dokonań
Międzynarodowego Pleneru Ekspresji Twórczej – Inspiracje Garbatka
Letnisko.
Kiedy jednak zaprzyjaźnimy się
już z wystawą i wsłuchamy się w jej
wewnętrzny głos, usłyszymy, jak pojedyncze brzmienia zlewają się w jedną, powszechnie zrozumiałą mowę.
Doświadczymy optymizmu, radości,
którymi ta wystawa przemawia i promienieje. Wspomniane uczucia dalekie
są jednak od wesołości beztroskiej zabawy – radość płynąca z prezentowanej
tu artystycznej wizji świata jest radością dojrzałego i pełnego jego przeżywania. I chociaż autorzy współtworzących
ją dzieł nie unikają przecież zagadnień
trudnych, odnoszących się do skomplikowanej ludzkiej egzystencji, dzieła te
są niczym światło, które rozjaśnia mroki ludzkiego bytu.
Na marginesie tych kilku uwag dotyczących kolejnych, odbytych w Garbatce międzynarodowych spotkań artystów, pracy i wielkiego zaangażowania
ich Organizatorów i zrodzonych zeń
efektów, nie sposób pominąć jeszcze
jednego niezmiernie ważnego ich waloru. Jest nim szczególny urok, wręcz
magia, miejsca, gdzie się to wszystko
wydarza. Dzięki nim Garbatka, zaczarowana okolica, choć przedstawiana
w rozmaity sposób, staje się sednem,
istotą i wspólnym mianownikiem corocznie tworzonych tu prac. W ten
sposób, jakby na marginesie zjawiska,
powstała i ubogaca się systematycznie
międzynarodowa kolekcja – utrwalona
w materialnych nośnikach samoistna
jakość artystyczna, która już dziś stanowi cenną ikonograficzną dokumentacji
Garbatki i jej puszczańskich okolic.
Muzeum regionalne w kozienicach
im. prof. tomasza Mikockiego
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA MAGNUSZEW

Mamy nadzieję, że pod tym hasłem
już co roku w sierpniu odbywać się będą
szczególne spotkania, których przewodnią myślą będzie pamięć o żołnierzach
poległych w walce o wolność naszej ojczyzny. W tym roku zaplanowane zostały
dwudniowe uroczystości, które zgromadziły licznie mieszkańców i gości.
W sobotę 6 sierpnia 2016 r. w rocznicę walk na przyczółku warecko-magnuszewskim w Skansenie Bojowym
I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie odbyło się spotkanie miłośni-

ków historii. Wydarzeniu towarzyszył
I Rajd pojazdów militarnych szlakiem
miejsc historycznych na terenie gminy
Magnuszew. Miejscem startowym był
Skansen w Mniszewie a następnie rajd
ruszył w kierunku Magnuszewa nadwiślańskim szlakiem przez Rękowice,
Gruszczyn, Chmielew i Kępę Skórecką
i Przewóz. Zatrzymał się w Latkowie
na wiślanych wydmach. Uczestnicy
rajdu odwiedzili Kwaterę Poległych na
cmentarzu parafialnym w Magnuszewie oraz Mauzoleum w Studziankach

Pancernych. Około godziny 16.00
uczestnicy rajdu wrócili do Skansenu. Pojazdy jadąc przez poszczególne
miejscowości budziły ciekawość wśród
okolicznych mieszkańców. Wśród
uczestników rajdu byli przedstawiciele
Stowarzyszenia Willys Jeep Club Polska oraz kolekcjonerzy, mający w swoim posiadaniu perfekcyjnie zachowane
militarne samochody różnej marki.
W rajdzie brał udział także motocykl
z koszem, dzielnie dotrzymujący tempa czterokołowcom.
Gośćmi „Spotkania na przyczółku”
byli też przedstawiciele grupy Rekonstrukcji Historycznej Warka oraz Stowarzyszenia Warecki Klub Strzelecki, którzy przybyli przebrani w mundury I Armii
Wojska Polskiego oraz armii radzieckiej.
U ich boku można było zobaczyć autentyczne uzbrojenie z tamtego okresu, które wzbudzało ogromne zainteresowanie
zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,

którzy chętnie oglądali prezentowaną
przez rekonstruktorów broń, wypytując
o szczegóły.
Ciekawość zwiedzających wzbudzała również, usytuowana na terenie
leśnym Skansenu, wykonana według
sztuki wojennej drewniana ziemianka
– stanowisko obrony. Pomysłodawcami
i budowniczymi, którzy wiernie odtworzyli model ziemianki budowanej przez
żołnierzy podczas II wojny światowej, są
rekonstruktorzy Warki wraz z rodzinami.
Bezinteresownie, bez względu na pogodę, dzielnie pracowali trzy dni, ręcznie
kopiąc ziemię i układając żerdzie i worki z piaskiem. Efekt ich pracy można nie
tylko podziwiać, ale też wejść do środka
i doświadczyć w jakich warunkach wojsko funkcjonowało w tamtych czasach.
O godzinie 18.00 sala muzealna Centrum Kultury i Tradycji Historycznej zamieniła się w salę projekcyjną. Widzowie
licznie zgromadzili się na emisji filmu
udostępnionego nam przez Wytwórnię
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
z Warszawy pt. „Karbala” w reżyserii
Krzysztofa Łukaszewicza, opowiadającego historię żołnierzy Kontyngentu Pokojowego w Iraku.
Całości dopełniała unikatowa i bardzo
ciekawa wystawa materiałów historycznych związanych z historią walk o przyczółek warecko-magnuszewski. Znalazły
się na niej okolicznościowe karty pocztowe z zachowanymi pieczęciami, autentyczne świadectwa uczestnictwa żołnierzy
biorących udział w walkach na przyczółDokończenie na str. 25
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Dokończenie ze str. 24

ku warecko magnuszewskim, relacje
prasowe dotyczące obchodów rocznic
bitwy pod Studziankami począwszy od
1964 roku oraz zdjęcia z organizowanych
uroczystości. Tych unikatowych zbiorów
użyczył nam kozienicki pasjonat historii
i znany kolekcjoner Bogusław Górniak,
który również był gościem spotkania.
W niedzielę 7 sierpnia Skansen był
miejscem I części uroczystości 72 rocznicy bitwy pod Studziankami, która następnie była kontynuowana przy Pomniku
Mauzoleum w Studziankach Pancernych.
W towarzystwie asysty honorowej i orkiestry wojskowej delegacje kombatantów
oraz instytucji i placówek edukacyjnych
z terenu powiatu kozienickiego złożyły
kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym walki o utrzymanie i poszerzenie
przyczółku warecko-magnuszewskiego
w Mniszewie, a apel poległych i salwa
honorowa wzbudziły łzy wzruszenia.
eLŻBieta Wachnik

Cała Polska przygotowywała się
do ogromnego wydarzenia jakim były
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Ogromnym przeżyciem były telewizyjne relacje z tego wydarzenia. Towarzyszyło im uczucie, że chciałoby się tam
być na miejscu i osobiście spotkać się
z Ojcem Świętym. Wielu osobom problemy zdrowotne i obawy przed tak
dużym zgromadzeniem nie pozwoliły
przeżyć tego spotkania na żywo. Jednak
nie wszyscy zrezygnowali. Prawie trzydziestoosobowa grupa mieszkańców
gminy Magnuszew miała ten zaszczyt.
28 sierpnia 2016 r. zorganizowany został wyjazd, w którym uczestniczyli
pracownicy Urzędu Gminy oraz aktorzy Amatorskiej Grupy Teatralnej.
Miejscem pielgrzymki była Częstochowa i Klasztor Jasnogórski, gdzie Papież
Franciszek sprawował Mszę Świętą.
Pielgrzymka ruszyła wcześnie rano
z przekonaniem że będzie stać na peryferiach wśród tłumów, bo niektórzy
czekali na spotkanie z Ojcem świętym
już od poprzedniego dnia. Jednak jak
się okazało zawsze trzeba mieć nadzieję. Ku zaskoczeniu udało nam się wejść
na teren klasztoru, a za plecami magnuszewskich pielgrzymów pozostała
wielotysięczna grupa zgromadzonych.
Wszyscy byliśmy blisko ale niektórym
z nas udał się zobaczyć Ojca Świętego
www.kozienicepowiat.pl

jadącego w Papamobile z odległości
dwóch metrów.
Dla całej grupy było to niesamowite
przeżycie. Wszyscy byli pod ogromnym
wrażeniem nie tylko spotkania z ojcem
świętym ale całej organizacji wizyty
w Częstochowie. Służby zaangażowane
do ochrony papieskiej wizyty działały
dyskretnie, ale bardzo sprawnie. Policja
i wojsko kierowało ruchem ulicznym.
Wszyscy wchodzący na teren klasztoru

zostali bardzo skrupulatnie sprawdzeni.
Pielgrzymi pod bacznym okiem Żandarmerii Wojskowej, Policji i Biura Ochrony Rządu czuli się bezpiecznie i po mszy
świętej i odlocie Papieża do Krakowa bardzo sprawnie opuścili teren klasztornych
błoni. Każdy z uczestników szczęśliwy
i spełniony wracał do domu.
informacja własna
Urząd Gminy Magnuszew
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GMINA SIECIECHÓW

Sieciechów, starożytny gród palatyna Sieciecha, leżący na wodnym szlaku handlowym, tłumnie odwiedzany
w zamierzchłych czasach i dziś nie jest
omijany. Szczególnie, gdy odbywają się
Dni Sieciechowa. Na estradzie wybudowanej na terenie Zespołu Placówek
Oświatowych im. Armii Krajowej cały
czas coś się działo, a na boisku szkolnym
wszelkich atrakcji było co niemiara.
Trzeba przyznać, że w te zmienne pogodowo dni, aura dopisała władzom gminy, a to jest już połowa sukcesu. Na placu
zebrał się tłum. Chętnych do niedzielnego
wypoczynku nie brakowało również nad
pobliskim jeziorem Czaple, z którego
mola skoki do wody uprawiali tak młodzi, jak i starsi miłośnicy kąpieli, a plażę
zapełniły tłumnie całe wielopokoleniowe
rodziny.
Festyn zaczął się od barwnych, rozśpiewanych zespołów dziecięcych ze szkół
w Starych Słowikach, Sieciechowie i Zajezierzu oraz amatorskiego teatru rodziców
przedszkolaków wystawiającego niezapomnianą „Rzepkę”. Kabaret „Masztalscy”
czyli Jerzy Ciurlok i Aleksander Trzaska
ze wspaniałą akademią „HeHiHoHa”
i scenkami rodzajowymi typu „Babcia
w kantorze” wzbudził nie tylko gromkie
brawa, ale i salwy serdecznego, zdrowego
śmiechu. Inny, o wiele już głośniejszy rodzaj rozrywki zapewniły zespoły Mix Dance, Elective i CDN, przy którego utworach
rozpoczęła się zabawa taneczna.
W międzyczasie na gości festynu czekał szereg innych atrakcji. Dla najmłodszych był zamek dmuchany, kule wodne,
smakołyki i stragany pełne najprzeróżniejszych zabawek. Wśród stoisk wyróżniała się jednak niepowtarzalnością wyrobów ekspozycja Anety Piskały i Studia
Dekoracji „Kreator”.
Niezapowiedzianą wcześniej atrakcją,
która zgromadziła liczną publiczność, był
pokaz jeździecki zaprezentowany przez
oddział kawalerii z Garbatki-Letnisko
występujący w barwach 22. Pułku Ułanów Podkarpackich. Cięcie łóz, „szatkowanie” kapusty i władanie lancą, skoki
przez ogień wzbudzały falę zachwytu,
podziwu i oklasków.
Dni Gminy Sieciechów weszły już
na stałe do naszego kalendarza – powiedział wójt Marian Zbigniew Czerski
– uważamy z Radą Gminy, że ten festyn
jest potrzebny, ponieważ każdy z nas na
co dzień ma dużo pracy, boryka się z wieloma problemami, a jest to taki jeden jedyny dzień w naszej gminie, że możemy
wszyscy przyjść, odpocząć, zapomnieć
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o swoich codziennych problemach. Ten
festyn nie mógłby się jednak odbyć, gdyby nie liczni sponsorzy, przyjaciele naszej gminy, za co im, w imieniu Urzędu
Gminy i Państwa, składam serdeczne
podziękowanie.
Oprócz mieszkańców, na festyn do
Sieciechowa przybyli również m.in.: Tomasz Śmietanka burmistrz Gminy Kozienice, Zbigniew Gołąbek radny sejmiku
Województwa Mazowieckiego, Robert
Kowalczyk wójt gminy Garbatka-Letnisko, Roman Wysocki radny Rady Powiatu Kozienickiego, ks. kan. Piotr Firlej
proboszcz parafii Zajezierze, Sławomir

Kowalczyk dyrektor szkoły w Sieciechowie, Bożena Wójcicka dyrektor szkoły
w Starych Słowikach, Agnieszka Popis
dyrektor szkoły w Zajezierzu, radni i sołtysi. Życzenia dla mieszkańców i uczestników festynu nadesłał również Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik.
– Takie imprezy integrują mieszkańców
– powiedział Zbigniew Gołąbek. – To
bardzo ważne, bowiem, jak mówi staropolskie powiedzenie: Tam gdzie grają i śpiewają, zatrzymaj się dobry człowieku, tam dobrzy ludzie mieszkają.
MarioLa zaJĄc

www.kozienicepowiat.pl

7 sierpnia w gminie Sieciechów odbyły się uroczystości upamiętniające
72. rocznicę walk I Armii Wojska Polskiego o przejęcie przyczółków na lewym brzegu Wisły na odcinku Dęblin
– Puławy. W nocy 2 sierpnia 1944 do
forsowania Wisły przystąpił 2 pp na
odcinku Rycice – most kolejowy. Po
osiągnięciu lewego brzegu Wisy żołnierze napotkali bardzo silny opór ze strony niemieckiej, rozpoczęła się walka.
Zdobyto niewielki teren w miejscowości Głusiec. Niemcy zwiększyli swoje
siły, żołnierze polscy zostali zepchnięci
do Wisły. W godzinach południowych
strzały umilkły. 2bat.2pp przestał istnieć. W wyniku krwawych walk na
początku sierpnia 1944 roku, żołnierze
I Armii WP na odcinku Dęblin – Puławy
ponieśli olbrzymie straty. W walkach
poległo 1367 żołnierzy.
Uroczystość odbyła się pod kopcem
kaprala Michała Okurzałego w Zajezierzu, radiotelegrafisty z 1 Dywizji Tadeusza Kościuszki, który zginął bohaterską
śmiercią 2 sierpnia 1944 roku wraz z innymi żołnierzami I Armii WP.
Organizatorami obchodów były władze samorządowe Gminy Sieciechów
oraz Koło Nr 17 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Dęblinie.
Wójt Gminy Sieciechów Marian
Zbigniew Czerski w swoim przemówieniu podziękował za udział w uroczystościach Zarządowi Głównemu
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
Zarządowi Wojewódzkiemu Związku
Kombatantów RP w Lublinie, Kombatantom z Koła Miejskiego w Dęblinie,
Kombatantom Związku Inwalidów Wojennych. Powitał zgromadzonych gości,
poczty sztandarowe, a także młodzież
ze szkoły podstawowej w Zajezierzu.
Wójt Gminy podkreślił, że działania
bojowe, które były przeprowadzone
w sierpniu 1944 roku, były ważne
z uwagi na odciążenie walk w rejonie
innych przyczółków, jednak z uwagi na
nieprzygotowanie akcji, braki w wyposażeniu – głównie sprzętu pływającego,
były skazane na niepowodzenie. Dzięki
uroczystości możemy przekazać pamięć
o tamtych wydarzeniach mieszkańcom
i młodzieży obecnej przy pomniku kpr.
Michała Okurzałego.
Prowadzący uroczystości ppłk Janusz
Zajdzik członek Koła Nr 17 Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego w Dęblinie przedstawił wydarzenia z 1944 roku
i opis walk o przyczółki pod Dęblinem
i Puławami. Kolejnym punktem było
www.kozienicepowiat.pl

wręczenie odznaczeń dla wyróżniających
się działaczy związków wojskowych.
Następnie odczytany został list od kmdr.
prof. Józefa Czerwińskiego, który jako
żołnierz 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki brał udział w forsowaniu
Wisły i walkach w tym rejonie. W liście
przypomniał wszystkim jak przebiegało forsowanie Wisły i jak duży wysiłek

włożyli żołnierze podczas tej przeprawy
ponosząc olbrzymie straty w ludziach
i sprzęcie. Po wystąpieniach gości prowadzący odczytał Apel Pamięci, po czym
uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty
i wiązanki oddając cześć poległym w walkach w tym rejonie. Uroczystość zakończyła się wspólnym piknikiem.
organizatorzy
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Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury, jest dofinansowany
przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Monika Wiraszka
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