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

Gmina Garbatka – Letnisko
Gmina Garbatka-Letnisko położona jest 

w południowo – zachodniej części powiatu 
kozienickiego oraz w południowej części 
województwa mazowieckiego. W struktu-
rze organizacyjnej gminy zlokalizowanych 
jest 11 miejscowości, w tym 9 sołectw – 
Anielin, Bąkowiec, Bogucin, Brzustów, 
Garbatka-Letnisko, Garbatka Długa i Gar-
batka Nowa, Garbatka – Zbyczyn i Garbat-
ka –  Dziewiątka, Molendy i Ponikwa.

Gmina zajmuje obszar o powierzchni 
74,01 km2, co stanowi 8,7% powierzch-
ni powiatu kozienickiego. Użytki rolne 
zajmują łącznie powierzchnię 2 695 ha,  
z czego 2 311 ha grunty orne, sady zajmują  

42 ha, łąki 266 ha, a pastwiska – 116 ha.
W gminie Garbatka – Letnisko znaj-

duje się 362 gospodarstwa rolne (wg 
wyników Powszechnego Spisu Rolnego 
2010). Średnia powierzchnia gospodar-
stwa prowadzącego działalność rolniczą 
wynosi 5,33 ha i jest niższa od średniej 
powierzchni gospodarstwa w powiecie 
kozienickim (6,96 ha) oraz w wojewódz-
twie mazowieckim (8,3831 ha).

Na terenie gminy Garbatka – Letni-
sko przeważają gleby V i VI klasy boni-
tacyjnej. Większe kompleksy gleb klasy 
IV występują w południowo-środkowej 
części gminy i są to grunty rolne wytwo-
rzone z gleb pochodzenia organicznego: 

gleby torfowe i murszowe. 
Ze względu na walory przyrodnicze  

i krajobrazowe gmina Garbatka – Letnisko 
jest gminą o charakterze turystycznym. Gar-
batka – Letnisko to jedna z najatrakcyjniej-
szych krajobrazowo i turystycznie miejsco-
wości położonych na terenie Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego. Ma wieloletnie tra-
dycje, jako miejscowość letniskowa wyko-
rzystująca cenne walory przyrodnicze Pusz-
czy Kozienickiej, które obejmują połowę 
powierzchni całej gminy.
Gmina Głowaczów

Gmina Głowaczów jest gminą wiejską, 
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położoną w zachodniej części powiatu ko-
zienickiego, w województwie mazowieckim. 
Wśród 7 gmin powiatu kozienickiego zajmu-
je 2 miejsce pod względem liczby ludności 
(7283 osoby) i powierzchni (20% obszaru 
powiatu). W skład gminy wchodzi 40 miej-
scowości, z czego 39 tworzy siedziby sołectw. 

Powierzchnia gminy Głowaczów wy-
nosi 18 584 ha, a użytki rolne zajmują 
11 295 ha, w tym grunty orne 9 533 ha, 
co daje w sumie 65% powierzchni gmi-
ny. Lasy i grunty leśne zajmują 35 % 
powierzchni gminy. Powierzchnia lasów 
wynosi 6 598 ha, a powierzchnia gruntów 
zadrzewionych 109 ha.

Dominującym działem gospodarki na 
terenie naszej gminy jest rolnictwo, mimo, 
iż od wielu lat boryka się z problemami 
o różnym charakterze, między innymi  
z dużym rozdrobnieniem, a także przewa-
gą gleb średnio lub mało przydatnych dla 
rolnictwa. Przeciętna powierzchnia gospo-
darstwa rolnego na terenie gminy Głowa-
czów wynosi 4,47 ha. W uprawach prze-
ważają głównie zboża (żyto, pszenżyto, 
owies, mieszanki zbożowe, pszenica), ro-
śliny okopowe i pastewne. Znaczną część 
zajmują również tereny łąk i pastwisk. 
Niektórzy rolnicy ukierunkowali swą 
działalność rolniczą na uprawę owoców 
miękkich: truskawek, malin oraz borówki 
amerykańskiej. W ostatnim czasie znaczą-
co zwiększyła się również powierzchnia 
upraw sadowniczych. W miejscowości Le-
żenice powstał profesjonalny, ponad 50 ha 
sad jabłoniowy.

Podstawowymi gałęziami produkcji 
zwierzęcej jest bydło i trzoda chlewna. 
Odgrywają one znaczącą rolę w produkcji 
rolniczej gminy.

Rolnicy z terenu gminy Głowaczów 
skutecznie pozyskują środki z funduszy 
europejskich, przeznaczając je na mo-
dernizację 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.

Na przestrzeni ostatnich lat, zauwa-
żalny jest przyrost ekologicznych gospo-
darstw rolnych. Są to przede wszystkim 
uprawy owoców. Atutem gminy są duże 
możliwości intensyfikacji produkcji eko-
logicznej, rozwijanej równolegle z agro-
turystyką i ekoturystyką. Gospodarstwa 
te usytuowane są głównie na terenie miej-
scowości: Brzóza, Ursynów, Stanisła-
wów, Głowaczów oraz Rogożek.

Atrakcyjne położenie gminy Głowa-
czów w dolinie rzeki Radomki i w otocze-

niu dużych kompleksów leśnych (Pusz-
czy Kozienickiej i Puszczy Stromieckiej), 
sprzyja powstawaniu na tym terenie działek 
rekreacyjnych. Na gości przybywających  
w tę okolicę czekają wygodne kwatery 
agroturystyczne, oferujące usługi noclego-
we oraz gastronomiczne. Głównym walo-
rem jest lokalna kuchnia, bogata w zdrową 
żywność pochodzącą z ekologicznych go-
spodarstw rolnych. Możemy tu posmako-
wać miodów z tutejszych pasiek, kozich 
serów, tradycyjnych wędlin czy wielu ro-
dzajów owoców i warzyw.
Gmina Gniewoszów

Gmina Gniewoszów położona jest 
w powiecie kozienickim w południowo-
-wschodniej części województwa mazo-
wieckiego i obejmuje obszar 8 429 ha, 
znaczna część powierzchni gminy po-
łożona jest w dolinie środkowej Wisły,  
a część w obszarze Równiny Radomskiej. 
W skład gminy wchodzi 19 miejscowo-
ści, a najstarszą z nich jest Oleksów.

Gmina Gniewoszów jest gminą ty-
powo rolniczą ze względu na położenie, 
strukturę gospodarstw rolnych, a przede 
wszystkim na jakość gleb gruntów rol-
nych, dominują tu głównie gospodarstwa 
o areale około 10 ha. Rolników o więk-
szej powierzchni gospodarstw, tj. pow. 
15 ha jest około 20 procent. Są to osoby, 
które ciągle modernizują swoje gospo-
darstwa wprowadzając nowe technologie  
i zwiększając powierzchnię upraw. Użyt-
ków rolnych jest 5 919 ha, uprawy trwałe 
zajmują 427 ha. Cała produkcja zbóż wy-
nosi 2 626 ha, 450 ha ziemniaków, 120 ha 
kukurydzy, rzepak 70 ha, łubinu 200 ha, 
pastwisk 450 ha, łąk 304 ha. 

Warzywa w gminie Gniewoszów upra-
wiane są w miejscowościach: Borek, Re-
gów Stary, Oleksów oraz Zalesie na are-
ale 310 ha, z czego ponad 100 ha stanowi 
uprawa kalafiora i brokuła. Ponadto w Za-
lesiu 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 cze-
go 350 ha stanowią jabłonie. W miejsco-
wościach Markowola, Kolonia Markowo-
la, Boguszówka, Wysokie Koło, Zdunków 
i Sarnów uprawiane są również truskawki, 
na powierzchni 160 ha.

Produkowane owoce i warzywa sprze-
dawane są na giełdach rolnych w Rado-
miu i Lublinie oraz trafiają do przetwórni 
poprzez pośredników skupujących pro-
dukty 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 powszech-
na. Specjalizujących się w hodowli bydła 
mlecznego jest około 40 producentów, 
których stada liczą powyżej 20 sztuk. 
Rolnictwo stanowi jedno ze źródeł utrzy-
mania mieszkańców.

Jednakże, ta sytuacja powoli ewolu-
uje, gdyż można na terenie gminy zaob-
serwować zmiany. Mieszkańcy zaczynają 
oprócz pracy w gospodarstwach rolni-
czych prowadzić własną działalność go-
spodarczą, bądź też podejmować pracę 
zarobkową w okolicznych miastach ta-
kich jak Dęblin, Puławy czy Kozienice, 
ponieważ na terenie gminy nie ma prak-
tycznie żadnych zakładów przemysło-
wych.

W związku z powyższym formal-
nie na terenie gminy Gniewoszów jest  
ok. 1 800 gospodarstw rolnych, zaś tylko 
ok. 750 użytkowanych jest faktycznie.
Gmina Grabów nad Pilicą 

W gminie Grabów nad Pilicą użyt-
ki rolne zajmują łącznie powierzchnię  
5 698 ha, z czego 3 644 ha to grunty pod 
zasiewami, sady zajmują 200 ha, łąki  
1 006 ha, a pastwiska – 577 ha. Przeważa-
jącą klasą gruntów w gminie jest IV, V, VI.

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

Gmina charakteryzuje się hodowlą 
bydła mlecznego, która jest największa  
w powiecie, nieliczne gospodarstwa ho-
dują trzodę chlewną, w gminie znajduje 
się kilka większych stadnin koni zimno-
krwistych oraz dobrze rozwijająca się 
stadnina koni arabskich. 

Większość rolników uprawia zbo-
ża: żyto, owies i pszenicę oraz prowadzi 
plantację truskawek. Pozostałe drobne 
rolnictwo skupia się na sadownictwie 
uprawiając jabłonie, wiśnie i czereśnie 
oraz uprawie warzyw takich jak ziem-
niaki, papryka, pomidory, ogórki, bób, 
sałata, fasola. Teren gminy jest dobrym 
miejscem na pasieki dla pszczół, kilka 
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gospodarstw zbiera miód.  
W gminie zużywa się bardzo małą 

ilość nawozów wapniowych. Gmina 
Grabów nad Pilicą kładzie duży nacisk 
na wspieranie modernizacji istniejących 
gospodarstw rolnych, udzielanie pomocy 
doradczej i informacyjnej dla rolników 
aplikujących o fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej oraz inne zewnętrzne źródła 
finansowania, pomocy rolnikom w pozy-
skiwaniu środków na rozwój gospodarstw 
ekologicznych, poprawie rentowności 
produkcji rolnej oraz pomocy w zbyciu 
produktów rolnych.
Gmina Kozienice 

Gmina Kozienice położona jest  
w południowo – wschodniej części wo-
jewództwa mazowieckiego i graniczy  
z gminami: Pionki, Magnuszew, Garbat-
ka – Letnisko, Głowaczów i Sieciechów. 
Od wschodu przebiega granica naturalna 
na Wiśle i jest ona zarazem granicą woje-
wództwa. Gminę przecinają dwie ważne 
drogi: z północy na południe Warszawa 
– Sandomierz i ze wschodu na zachód 
Radom – Puławy – Lublin. Miasto Kozie-
nice nie posiada połączenia kolejowego  
z resztą kraju, do Elektrowni poprowa-
dzone zostało pod kątem obsługi ruchu 
towarowego (dowóz węgla) odgałęzienie 
od linii Radom – Dęblin. 

Gmina ma charakter rolniczo – prze-
mysłowy. Znana jest przede wszystkim  
z jednej z największych w Polsce opa-
lanej węglem kamiennym Elektrowni – 
ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. w Świer-
żach Górnych.

Grunty rolne leżą głównie w północ-
no – wschodniej części gminy. Lasy, sku-
pione w większych kompleksach leśnych 
(np. Puszcza Kozienicka), znajdują się 
głównie w południowo – zachodniej czę-
ści gminy.

Gmina Kozienice to obszar  
o powierzchni 245,6 km2, z czego  
235,15 km2 to powierzchnia gminy  
i 10,45 km2 powierzchnia miasta.  
W granicach gminy znajduje się 40 miej-
scowości wiejskich w 36 sołectwach. 
Liczba ludności w gminie wynosi 30 070, 
w tym: w mieście – 17 652, a na terenie 
wiejskim – 12 418 (wg danych ewidencji 
ludności gminy Kozienice). Rolnictwo 
stanowi znaczący sektor w gospodarce 
gminy. Użytki rolne stanowią 47,7% po-
wierzchni terenu, tj. 11 712 ha. Gmina 
dzieli się na dwie części, tzw. ”Górną”  
i „Powiśle”. Do terenu „Górnego” nale-
ży 15 wsi, występują tam grunty klasy 
V i VI, na których uprawiane jest żyto  

i owies (duża część gruntów na tym tere-
nie jest nieuprawiana). „Powiśle” stanowi 
21 wsi, gdzie występują gleby o dobrych 
klasach bonitacyjnych od I do IV, na któ-
rych koncentruje się uprawa warzyw  
i pszenicy. Ilość gospodarstw rolnych  
w gminie wynosi około 2 660, średnia po-
wierzchnia gospodarstwa to 5,5 ha. Teren 
gminy posiada duże tradycje w produkcji 
warzyw i owoców miękkich oraz hodowli 
trzody. W strukturze pogłowia dominuje 
trzoda chlewna (około 20 000 sztuk). By-
dła jest około 2 500 sztuk. Większość go-
spodarstw uprawia zboża: żyto, pszenicę, 
owies i pszenżyto jak również wiele go-
spodarstw prowadzi plantacje truskawek. 
Struktura upraw przedstawia się następu-
jąco: zboża – 57%, okopowe – 19%, pa-
stewne – 2%, pozostałe – 22% (warzywa).

Z punktu widzenia użytkowania ziemi 
będącego główną wypadkową warunków 
glebowych i geomograficznych na terenie 
gminy Kozienice zaznacza się wyraźna 
regionalizacja terenów predysponowa-
nych do konkretnego sposobu użytkowa-
nia. Teren terasy zalewowej z przewagą 
mad posiada bardzo dobre warunki rolne 
do uprawy warzyw i owoców. Obszar le-
śny Równiny Kozienickiej występuje na 
słabszych glebach, głównie bielicoziem-
nych, gleby o średniej przydatności dla 
rolnictwa.
Gmina Magnuszew

Gmina Magnuszew jest typową gminą 
rolniczą. 75 % jej mieszkańców utrzymu-
je 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 1 940 i zajmuje powierzchnię 
9 656 hektarów. Użytki rolne stanowią  
65 % ogólnej powierzchni gminy.

Do głównych upraw można zaliczyć 
warzywa w gruncie, takie jak marchew, 
czerwone buraki, kapusta głowiasta i pe-
kińska oraz pory. Pod osłonami i w tune-
lach foliowych uprawiane są pomidory, 
ogórki, papryka oraz rzodkiewka. Znacz-
ną powierzchnię użytków rolnych stano-
wią sady, zwłaszcza jabłoniowe. Część 
sadów prowadzona jest nowocześnie  
z wyposażeniem systemów nawadniania, 
siatek gradowych i siatek ochronnych na-
kładanych na drzewa pestkowe oraz plan-
tacje borówki amerykańskiej.

W gminie prowadzonych jest kilka-
dziesiąt gospodarstw zajmujących się 
hodowlą trzody chlewnej, bydła opaso-
wego i mlecznego oraz koni. Większość 

gospodarstw rolnych wyposażona jest  
w nowoczesny sprzęt do uprawy roślin  
i gospodarcze budynki specjalistyczne.

Poziom życia mieszkańców utrzymu-
jących się z rolnictwa jest dobry, przede 
wszystkim dzięki prowadzonej intensyw-
nej i wielokierunkowej produkcji.

Na terenie gminy działają dwa zakła-
dy przetwórstwa owocowo – warzywne-
go w Mniszewie: MULIT-SMAK i WI-
TAMINA 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 popularno-
ścią. W niedalekiej perspektywie w Ma-
gnuszewie jest planowana budowa nowo-
czesnej giełdy rolniczej.
Gmina Sieciechów

Gmina Sieciechów jest gminą ty-
powo rolniczą. Znajduje się tu ponad  
1300 gospodarstw rolnych o powierzch-
ni powyżej 1 ha, których struktura przed-
stawia się następująco: do 2 ha – 564 
(42,4%), od 2 – 5 ha – 345 (25,9%),  
5 – 10 ha – 305 (22,9%), powyżej  
10 ha – 115 (8,8%). Średnio powierzch-
nia gospodarstwa rolnego w gminie 
wynosi 3,03 ha. Rolnicy hodują głów-
nie trzodę chlewną i bydło, gdzie trzo-
da chlewna ogółem wynosi 7 933 szt.,  
w tym maciory 723 szt., bydło ogółem 
wynosi 943 szt., w tym krowy 485 szt.

Jeżeli chodzi o zasoby gruntów, to 
w gminie kształtują się one następująco: 
grunty osób fizycznych użytkowane rol-
niczo – 4 499 ha, w tym: gospodarstwa 
rolne – 4 050 ha; inne – 449 ha; wspólno-
ty gruntowe – 434 ha; grunty kościołów  
i związków wyznaniowych – 14 ha; grun-
ty gminne – 38 ha; grunty Skarbu Pań-
stwa – 1 141 ha – w tym: Agencja Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa – 116 ha; 
lasy państwowe – 5 ha; inne – 1 020 ha.

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

Gmina Sieciechów posiada również te-
reny leśne, które ogółem wynoszą 412 ha, 
z czego: – lasy i grunty leśne ogółem sta-
nowią 412 ha. Pozostałe grunty pod zabu-
dowaniami, drogami, nieużytki – 1 335 ha.

Opracowano na podstawie informacji 
przesłanych z poszczególnych gmin.

KAROLINA URBAŃSKA
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Maria Maciejewska
Maria Maciejewska prowadzi go-

spodarstwo wspólnie z mężem Toma-
szem od 35 lat, przejęte od rodziców 
męża. Skupia się ono głównie na ho-
dowli bydła mlecznego oraz hodowli 
ryb: karpi, amurów oraz tołpyg. Po-
wierzchnia gospodarstwa wynosi oko-
ło 30 ha, w tym 12 ha to lasy, 14 ha 
stanowią łąki i nieużytki, 3 ha zajmują 
stawy, natomiast 3 kolejne są dzierża-
wione.
– ...zaczęliśmy od 1 krowy, później 

druga i następne, w tej chwili po-
siadamy 12 krów i 5 byków... kiedyś 
mąż siał zboże, ale to się nie opła-
cało, ponieważ wszystko niszczyły 
jelenie, sarny i dziki. Łatwiej jest 
kupować zboże niż uprawiać. U nas 
się po prostu nie da uprawiać zbóż, 
więc kupujemy zboża i mieszanki 
dla krów... – wyjaśnia pani Maria. 
Mleko sprzedawane jest do Mle-
czarni Ryki. 
Gospodarstwo Państwa Maciejew-

skich jest zmechanizowane: 2 ciągni-
ki, 2 kosiarki, beczkowóz, rozrzutnik 
obornika, prasa zwijająca, grabiarka, 
przetrząsarka, jednostanowiskowa do-
jarka oraz inne mniejsze sprzęty nie-
zbędne do prowadzenia gospodarstwa 
o tym profilu.

Państwo Maciejewscy pobrali się 
w 1982 roku. Mają czterech dorosłych 
synów.
– …chłopcy starają się pomóc w go-

spodarstwie. Każdy z nich pracu-
je, bo z takiego gospodarstwa nie 
da się utrzymać tak dużej rodziny. 
Więc oni skończyli studia, jeden się 
ożenił. Zawsze jak są potrzebni, to 
możemy na nich liczyć – mówi sta-
rościna.
Właściciele ewentualny rozwój go-

spodarstwa rozważają pod kątem agro-
turystyki.

Propozycja zostania starościną do-
żynek była dużą niespodzianką dla 
pani Marii,
– …byłam bardzo zaskoczona, ale po 

długim namyśle stwierdziłam, że 
jak nie ja to kto? Ktoś musi repre-
zentować tę wieś. Na Molendach 
chyba my jesteśmy największym go-
spodarstwem w tej chwili, no więc 
jestem...

Dokończenie na str. 5

XIV Dożynki Powiatu Kozienickiego odbędą się 27 sierpnia w Garbatce-Letnisku. Starościną dożynek będzie 
Maria Maciejewska z Molend, a starostą Lucjan Zawadzak z Garbatki Długiej.

Informacje
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Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Dokończenie ze str. 4

Lucjan Zawadzak
Lucjan Zawadzak, tegoroczny Sta-

rosta Dożynek, przejął gospodarstwo 
od rodziców w 1987 roku. 

– ...odziedziczyłem około 15 ha, no 
i później powoli zwiększałem,  
a obecnie mam swoich 40 ha,  
a dzierżawy ok 70 ha – wyjaśnia 
starosta dożynek.

Na własnych gruntach pan Lucjan 
posiada głównie łąki oraz uprawy ku-
kurydzy, natomiast na polach dzier-
żawionych uprawiany jest: owies, 
pszenżyto, pszenica oraz jęczmień jary  
i zimowy.

Wszystkie uprawy przeznaczone są 
na hodowlę bydła mlecznego rasy HF, 
która stanowi podstawę gospodarczej 
działalności,

– ...zaczynałem od 15 sztuk bydła, póź-
niej więcej, więcej... postawiłem 
dużą oborę i każdego roku liczba 
krów się zwiększała. Obecnie jest 
ponad 60 krów dojnych, jałówek 
cielnych ok. 40, w sumie wszystkich 
z młodymi jałówkami jest ponad 
120 sztuk – wspomina starosta.

Mleko sprzedawane jest do Mle-
czarni OBORY w Kozienicach.

W prowadzeniu gospodarstwa po-
magają żona Jolanta oraz synowie: 
29-letni Rafał i 25-letni Mateusz. 
Państwo Zawadzakowie mają jeszcze 
dwie córki Wiolettę i Martynę, jednak 
dziewczęta rzadko uczestniczą w pra-
cach gospodarczych.

Gospodarstwo Starosty Dożynek 
jest zmechanizowane, gospodarz po-
siada m.in. kombajn, 5 ciągników, pra-
sę do słomy i do sianokiszonki, 2 roz-
rzutniki do obornika, sieczkarnię do 
kukurydzy, agregat uprawowo-siew-
ny, dojarnię na 6 stanowisk oraz inny, 
niezbędny do pracy w gospodarstwie 
sprzęt. Większość sprzętu zakupiona 
została ze środków unijnych.

– …z początku miałem jeden cią-
gnik „30”, potem kupiłem dru-
gi „3P”, następnie dokupiłem 
„New Hollanda”, a po kilku la-
tach rozrzutnik, prasę, agregat  
4-metrowy…

W planach pana Lucjana istnie-
je ewentualny rozwój gospodarstwa 

pod kątem zakupu dodatkowej ziemi. 
Państwo Zawadzakowie mają wielką 
nadzieję, że dzieło ich życia zostanie 
kontynuowane przez synów.

SABINA SEMENIUK

Informacje
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29 lipca w Kozienicach odbył się 
165-kilometrowy etap kończący Jubi-
leuszowy 60. Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski „Dookoła Mazowsza”.

Przed startem odbyła się prezentacja 
ekip biorących udział w etapie kozienic-
kim. W wyścigu w Kozienicach wystarto-
wało 23 zespoły, łącznie 118 zawodników 
z 13 krajów.

Tegoroczny Wyścig rozpoczął się  
25 lipca 2,5-kilometrowym prologiem na 
torze wyścigów konnych w Warszawie, 
gdzie zwyciężył Adrian Banaszek z Kolss 
Cycling Team. Kolejnego dnia w Teresinie 
triumfował już Aloise Kankovsky repre-
zentujący barwy ELKOV-AUTHOR Cyc-
ling Team. W Grodzisku Mazowieckim na 
metę pierwszy wjechał Jarosław Marycz  
z Domin Sport, a w Odrzywole Theo Re-
inherd z niemieckiej drużyny narodowej.

Po trzech etapach w klasyfikacji gene-
ralnej prowadził Grzegorz Stępniak repre-
zentujący WIBATECH. Nie udało się mu 
jednak utrzymać pozycji lidera do końca. 
Podczas ostatniego etapu Wyścigu, roze-
granego na terenie powiatu kozienickiego 
lepszy okazał się Czech Aloise Kankovsky, 
który wygrywając etap zapewnił sobie rów-
nież zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. 
Tuż za nim na metę kozienickiego etapu 
wjechał Łotysz Emils Liepins. Trzeci był 
kolejny z Czechów Vojtech Haccecky. 

W klasyfikacji generalnej Jubileuszo-
wego 60 Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego „Dookoła Mazowsza” naj-
lepsza trójka przedstawiała się następują-
co. Miejsce pierwsze: Aloise Kankovsky 
(Elkov-Author Cycling Team), drugie 
Grzegorz Stępniak (Wibatech 7r Fuji), 
trzecie Emils Liepins (Rietumu Banka 
Riga).

Jak zaznacza triumfator Wyścigu – 
jego sukces nie byłby możliwy bez cięż-

kiej pracy całego zespołu. – Od samego 
prologu to była walka na sekundy. Przed 
wyścigiem traciłem 5 sekund do Grzego-
rza Stępniaka. Bez tego, co mój zespół 
zrobił, tak by nie wyszło. Także jestem im 
bardzo wdzięczny – zaznacza Alois Kan-
kovsky.

Podczas Wyścigu przeprowadzone 
zostały również dwa Memoriały. Pierw-
sza lotna premia poświęcona była pamię-
ci Marka Łuczyńskiego, trzecia z kolei 
Janusza Stąpora – Starosty Kozienickiego 
w latach 2006 – 2015. 

Na podium Memoriału Janusza Stą-
pora stanęło trzech Polaków. Najlepszy 
był Kamil Małecki reprezentujący CCC 
Sprandi Polkowice, tuż za nim uplasował 
się Michał Podlaski z Voster Uniwheels 
Team, trzeci był Eryk Latoń reprezentu-
jący Team Hurom. 

Po raz pierwszy w Kozienicach przy 
okazji organizacji Wyścigu dla kolarzy za-
wodowych, odbył się Wyścig dla amatorów, 

Materiał filmowy na wyżej wy-
mieniony temat dostępny jest na stro-
nie internetowej www.kozienicepo-
wiat.pl w zakładce TV „Nasz Powiat”

będący Mistrzostwami Powiatu Kozienic-
kiego w Kolarstwie Szosowym, w których 
wzięło udział 22 osoby z terenu powiatu.

Najlepszy wśród mieszkańców po-
wiatu kozienickiego okazał się Marcin 
Kosiński, który 33 km przejechał w cza-
sie 48 minut i 8 sekund, co daje bardzo 
wysoką średnią prędkość 41 km/h. Drugi 
na metę, 3 sekundy za zwycięzcą wje-
chał Andrzej Piasek. Trzeci zaś z czasem  
48 minut i 21 sekund wyścig zakończył 
Jakub Bogacki. Wśród kobiet triumfowa-
ła Renata Bachanek, tuż za nią uplasowa-
ła się Wiktoria Kubik.

Po raz pierwszy odbyły się także za-
wody w kategorii Masters (dwie pętle po 
33 km). Tu pierwszy na metę wjechał Da-
riusz Wojciechowski, drugi był Grzegorz 
Krejner (brązowy medalista Mistrzostw 
Świata w kolarstwie torowym), a trzeci 
Paweł Czarnecki.

Puchary dla najlepszych zawodników 
Wyścigu, etapu oraz poszczególnych kla-
syfikacji wręczali m.in. Wicestarosta Po-
wiatu Kozienickiego Krzysztof Stalmach, 
Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice 
Małgorzata Bebelska oraz Dyrektor Wy-
ścigu Marcin Wasiołek.

Podczas oficjalnego zakończenia Dy-
rektor Wyścigu podziękował także współ-
organizatorom i partnerom: Powiatowi 
Kozienickiemu, Gminie Kozienice, Wy-
działowi Promocji Kultury i Sportu Urzę-
du Miejskiego w Kozienicach oraz Ko-
zienickiemu Centrum Rekreacji i Sportu.

MONIKA WIRASZKA

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 7

10 sierpnia oddana została do użytku 
ścieżka rowerowa w pasie drogi powiato-
wej nr 1711W Ursynów – Aleksandrów-
ka w miejscowości Stanisławice.

Inwestycja polegała na wykonaniu 
ścieżki rowerowej o nawierzchni asfal-
towej, szerokości 2 m i długości 594 m, 
wraz z odpowiednim oznakowaniem.

Zgodnie z przepisami ruchu drogo-
wego, jeżeli przy jezdni nie ma chodnika 
oraz pobocza, to po ścieżce rowerowej 
mogą poruszać się także piesi. Jednak 
w takim przypadku należy pamiętać, że 
pierwszeństwo ma zawsze rowerzysta.

Inwestycja ta z pewnością wpłynie 
na bezpieczeństwo mieszkańców Stani-
sławic i wszystkich uczestników ruchu 
drogowego. Sołtys Stanisławic Joanna 
Kwaśnik wspomina, że mieszkańcy bar-
dzo długo czekali na tę ścieżkę rowerową, 
wykonanie jej w dużym stopniu wpłynie 
na bezpieczeństwo, jest ona nieodzowna, 
ruch mamy coraz większy. Mieszkańcy są 
bardzo zadowoleni.

Wykonawcą inwestycji było Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu, 
które prace przy budowie ścieżki rowero-
wej zrealizowało w ciągu trzech tygodni.

Protokół odbioru inwestycji podpisa-
li: Teresa Majewska – Przewodnicząca 
Komisji Odbiorowej, Marian Chmiel-

nicki i Tomasz Dróżdż – Członkowie 
Komisji, Sławomir Boryczka – inspektor 
nadzoru, a także: Andrzej Jung Starosta 
Powiatu Kozienickiego, Marek Kuchar-
ski Członek Zarządu Powiatu, Andrzej 
Wołos Radny Rady Miejskiej w Kozieni-
cach, Joanna Kwaśnik Sołtys Wsi Stani-
sławice, Marian Jóźwiak – Przedstawiciel 
Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych w Zwoleniu.

Koszt inwestycji wyniósł 170 tysię-
cy złotych i współfinansowany został ze 
środków Powiatu Kozienickiego oraz 
Gminy Kozienice.

W tegorocznych planach inwestycyj-
nych na drogach powiatu kozienickiego 
znajdują się również m.in. budowa około 
200 – metrowego chodnika w miejsco-
wości Bogucin (gmina Garbatka – Letni-
sko), budowa 400-metrowego chodnika  
w miejscowości Borek (gmina Gnie-
woszów) oraz budowa chodnika na ul. 11 
Listopada w miejscowości Sieciechów.

MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wy-

mieniony temat dostępny jest na stro-
nie internetowej www.kozienicepo-
wiat.pl w zakładce TV „Nasz Powiat”

Już 16 września w Kozienicach w ra-
mach wyścigu Legia MTB Maraton zor-
ganizowane zostaną V Mistrzostwa Po-
wiatu Kozienickiego w Kolarstwie MTB. 
Chcesz sprawdzić swoje możliwości? 
Śmiało! Mieszkańcy powiatu kozienic-
kiego zwolnieni będą z opłaty startowej.

Pierwsze Mistrzostwa Powiatu Ko-
zienickiego w Kolarstwie MTB zorga-
nizowane zostały 7 września 2013 roku  
w Garbatce – Letnisku. Kolejne trzy od-
bywały się w Kozienicach. Tegoroczna 
edycja Mistrzostw, podobnie jak poprzed-
nia, poświęcona będzie pamięci Janusza 
Stąpora Starosty Powiatu Kozienickiego 
w latach 2006 – 2015.

Jak co roku, będzie można wystar-
tować na jednym z trzech dystansów: 
MINI, MEGA oraz GIGA. Biuro zawo-
dów oraz Start i Meta zlokalizowane będą 
na terenie byłej strzelnicy przy ul. Głowa-
czowskiej. Mistrzostwa rozegrane zosta-
ną w kategoriach kobiet i mężczyzn, bez 
podziału na kategorie wiekowe. 

Lubisz jazdę na rowerze i sportową 

rywalizację? Przyjdź i sprawdź swoją 
wytrzymałość, a może to właśnie Ty zo-
staniesz Mistrzem Powiatu w Kolarstwie 
Górskim! Szczegółowe informacje oraz 

plakat dostępne będą wkrótce na stro-
nie internetowej Powiatu Kozienickiego 
www.kozienicepowiat.pl 

MONIKA WIRASZKA

Informacje
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6 sierpnia w Studziankach Pancer-
nych i Mniszewie odbyły się uroczyste 
obchody upamiętniające 73. roczni-
cę Bitwy pod Studziankami i walk na 
przyczółku warecko-magnuszewskim.

Właśnie w okolicach Studzianek  
w dniach od 9 do 16 sierpnia  
1944 roku doszło do bitwy pancernej 
jednostek polskiej 1. Brygady Pancer-
nej im. Bohaterów Westerplatte i ra-
dzieckiej 8. Armii Gwardii 1. Frontu 
Białoruskiego z dwiema niemieckimi 
dywizjami pancernymi i niemiecką dy-
wizją grenadierów. 9 sierpnia 1944 roku 
pierwsze polskie czołgi przeprawiły się 
na przyczółek; w tym czasie Niemcy 
ponownie zajęli Grabnowolę i pode-
szli pod Studzianki. Postępy Niemców 
zahamował atak 3 kompanii czołgów 
z 1. Brygady Pancernej, a 11 sierpnia 
Niemcy zostali ostatecznie wyparci 
ze wsi Studzianki. Walki były zażarte  
i skrzyżowanie dróg w rejonie Studzia-
nek było przez Polaków zdobywane  
7 razy. Ostatecznie 15 sierpnia bitwa 
zakończyła się likwidacją sił niemiec-
kich zamkniętych w kotle. Nie był to 
koniec walk o utrzymanie przyczółka 
warecko-magnuszewskiego, likwidacja 
odciętych sił niemieckich trwała jesz-
cze kilka dni.

Po odtworzeniu hymnu państwo-
wego modlitwę ekumeniczną odmówili  
ks. Dariusz Sałek Proboszcz Parafii pw. 
Św. Piotra i Pawła w Łękawicy, ks. Ma-
riusz Przybycień Wikariusz Parafii pw. 
św. Wawrzyńca w Głowaczowie oraz 

ks. Henryk Dąbrowski p.o. Proboszcza 
Parafii Kościoła Polskokatolickiego pw. 
Matki Boskiej Wniebowziętej i Królowej 
Pokoju w Studziankach Pancernych.

W imieniu Samorządów: Powia-

tu Kozienickiego, Gminy Głowaczów  
i Gminy Magnuszew hołd bohaterom 
złożył Starosta Powiatu Kozienickiego 
Andrzej Jung.
– Niech pamięć o walczących i giną-

cych za Ojczyznę żołnierzach łączy 
nas i umacnia w narodowej wspól-
nocie, wspólnotach samorządo-
wych gmin powiatu kozienickiego, 
naszych codziennych wyzwaniach  
i obowiązkach. Chwała poległym! – 
mówił Starosta.

Głos zabrali również Leszek Rusz-
czyk Poseł na Sejm RP, płk Wiesław 
Korga Prezes Zarządu Głównego 
Związku Weteranów i Rezerwistów WP 
oraz Jan Chryzostom Czachowski były  
wieloletni Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Dobieszyn. Wszyscy podkreślali, jak 
istotna jest pamięć o bohaterskich żoł-
nierzach walczących na przyczółku 
warecko-magnuszewskim. Do zebra-
nych na uroczystościach list skierował 
Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk.

Na zakończenie pierwszej części 
uroczystości rocznicowych w Stu-
dziankach Pancernych w hołdzie bo-
haterom zebrane delegacje złożyły 
kwiaty przed pomnikiem mauzoleum, 
a po odprowadzeniu pocztów sztanda-
rowych uczestnicy uroczystości prze-
jechali do Mniszewa, gdzie odbyły się 
dalsze oficjalne uroczystości 73. rocz-
nicy bitwy pod Studziankami i walk na 
przyczółku warecko-magnuszewskim. 
Tu modlitwę w intencji poległych od-
mówił ks. kanonik Florian Rafałow-
ski. Wójt Gminy Magnuszew Marek 
Drapała oraz Poseł na Sejm RP Leszek 
Ruszczyk w swoich wystąpieniach 
podkreślali, byśmy nie zapominali  
o historii.

Po wystąpieniach okolicznościo-
wych Prezes Zarządu Głównego 
Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego płk Wiesław Korga 
oraz Prezes Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Weteranów 
i Rezerwistów WP płk Władysław Do-
brzański wręczyli Wójtowi Markowi 
Drapale Krzyż w Stopniu Komandorii 
„Weteranom WOP, Rezerwistom SG  
i Sympatykom”. W ostatnim czasie 
Wójt Gminy Magnuszew otrzymał 
nominację na stopień generała bryga-
dy Korpusu CSLI Sił Powietrznych  
w Polsce, za co otrzymał gratulacje od 
wszystkich organizatorów i uczestni-
ków uroczystości oraz od Ireny Bie-
lawskiej Prezes Stowarzyszenia LGD 
„Puszcza Kozienicka”.

Złotym Krzyżem Zasługi Związ-
ku Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego odznaczeni zostali Bożena 
Kępczyńska oraz st. chor. sztab. Hen-
ryk Deluga. Wójt Gminy Magnuszew 
oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej 
Centrum Kultury w Magnuszewie wrę-
czyli podziękowania osobom, któ-
re przyczyniły się do uświetnienia  
uroczystości.

Dokończenie na str. 9

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 9

Podobnie jak w Studziankach 
Pancernych – również w Mniszewie,  
w hołdzie poległym zebrane delegacje 
złożyły kwiaty przy pomniku bohate-
rów walk. Delegacja Zarządu Główne-
go Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego złożyła także kwiaty 
w kwaterze poległych, przy Pomniku 
Orła na cmentarzu parafialnym w Ma-
gnuszewie.

W obchodach rocznicowych udział 
wzięły poczty sztandarowe, Poseł na 
Sejm RP Leszek Ruszczyk, Dyrek-
tor Delegatury Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego  
w Radomiu Jan Bartosz, Radny Sej-
miku Województwa Mazowieckiego 
Zbigniew Gołąbek, przedstawiciel-
ka Szefa Urzędu ds. Kombatantów  
i Osób Represjonowanych Marta Milo, 
były Wicepremier i Minister Gospo-
darki Janusz Piechociński, Dowódca 
1. Warszawskiej Brygady Pancernej 
im. Tadeusza Kościuszki płk Jan Rydz, 
Prezes Zarządu Głównego Związku 
Weteranów i Rezerwistów Wojska Pol-
skiego płk Wiesław Korga, Starosta 

Dokończenie ze str. 8

Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, 
Wicestarosta Powiatu Grójeckiego Da-
riusz Piątkowski, Wójtowie Gmin Gło-
waczów Józef Grzegorz Małaśnicki  
i Magnuszew Marek Drapała, Bur-
mistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmie-
tanka, Sekretarz i Radni Rady Gminy 
Warka, Radni Rad Powiatów i Gmin, 
przedstawiciele środowisk kombatanc-
kich z Warszawy, Radomia, Grójca, 
Kozienic, Białobrzegów, Stąporkowa, 
Konstancina Jeziornej, Warki, Nałę-
czowa, leśnicy, przedstawiciele służb 
mundurowych, szkół, instytucji, sto-
warzyszeń oraz mieszkańcy powiatu 
kozienickiego i całego Mazowsza.

Uroczystości rocznicowe w Mni-
szewie zakończyło odtworzenie Pieśni 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, 
wspólne odśpiewanie „Modlitwy Obo-
zowej” oraz koncert Kapeli Sztajer. Po 
uroczystościach oficjalnych zarówno 
przy Muzeum w Studziankach Pancer-
nych, jak i na terenie Skansenu w Mni-
szewie odbyły się Pikniki Historyczne 
z pokazami współczesnego i historycz-
nego sprzętu bojowego, wystawami  
i prezentacjami historycznymi. Mi-
łośnicy militariów mogli zobaczyć  
z bliska w Studziankach czołg Leopard 
2-A5, a w Mniszewie Bojowy Wóz 
Piechoty. Można było także skoszto-
wać grochówki z żołnierskiego kotła.

Organizatorami obchodów 73. 
Rocznicy Bitwy pod Studziankami  
i walk na przyczółku warecko – ma-
gnuszewskim byli Powiat Kozienicki, 
Gmina Magnuszew i Gmina Głowa-
czów, 1 Warszawska Brygada Pancerna 
im. Tadeusza Kościuszki oraz Związek 
Weteranów i Rezerwistów Wojska Pol-
skiego. Patronat Honorowy sprawował 
Adam Struzik Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Organizatorami Pikniku w Stu-
dziankach Pancernych byli: Muzeum  
w Studziankach Pancernych, 1 War-
szawska Brygada Pancerna im. Tade-

Materiał filmowy na wyżej wy-
mieniony temat dostępny jest na stro-
nie internetowej www.kozienicepo-
wiat.pl w zakładce TV „Nasz Powiat”

usza Kościuszki, Towarzystwo Miło-
śników Historii Wojskowości Kalina 
„Krasnaja”, Stowarzyszenie FIA Wier-
ni w Gotowości pod Bronią, Funda-
cja Obrońców Ojczyzny „Pancerze  
i Skrzydła”, Sołectwo Studzianki Pan-
cerne oraz Nadleśnictwo Dobieszyn. 
Natomiast Pikniku Historycznego  
w Mniszewie: Gmina Magnuszew, 
Gminna Biblioteka Publiczna – Cen-
trum Kultury w Magnuszewie, Skan-
sen Bojowy 1 Armii Wojska Polskiego  
w Mniszewie oraz 1 Warszawska 
Brygada Pancerna im. Tadeusza  
Kościuszki.

Uroczystości poprowadzili mjr To-
masz Klóskowski z 1 Warszawskiej 
Brygady Pancernej im. Tadeusza Ko-
ściuszki oraz Monika Wiraszka z Wy-
działu Promocji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach.

MONIKA WIRASZKA

Wydarzenia
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Od 2 sierpnia br. funkcję Komen-
danta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Kozienicach pełni starszy 
kapitan Kamil Bieńkowski. Stanowisko 
to powierzone mu zostało przez Mazo-
wieckiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP st. bryg. Jarosława Kurka. 
Nowy Komendant zastąpił na tym sta-
nowisku bryg. Krzysztofa Zyzka. 
– Powierzenie tych obowiązków przyją-
łem z pełną świadomością i odpowiedzial-
nością. Jest to dla mnie duże wyróżnienie 
i uznanie za moją dotychczasową służbę 
– mówi nowy Komendant.

Starszy kapitan Kamil Bieńkowski  
w 2004 roku ukończył Centralną Szkołę 
Pożarniczą w Częstochowie i rozpoczął 
służbę w Komendzie Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Radomiu, gdzie 
rozpoczął pracę w Jednostce Ratowniczo 
– Gaśniczej Nr 3. Od 2007 roku do końca 
lipca br. pełnił z kolei służbę w Jednostce 
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Radomiu, 
która posiada specjalizację z zakresu ra-
townictwa chemiczno – ekologicznego.

Jak sam zaznacza – nie ma prawi-
dłowego działania Państwowej Straży 
Pożarnej bez jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych, dlatego jako jeden  
z głównych celów Komendant stawia so-
bie organizację Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaśniczego na terenie powia-
tu kozienickiego, czyli wprowadzenie do 
tego systemu następnych jednostek OSP. 
St. kpt. Kamil Bieńkowski deklaruje tak-
że gotowość do współpracy zarówno  
z samorządem powiatowym, jak i samorzą-
dami gminnymi, a także zwrócenie więk-
szej uwagi na rozwój sportu pożarniczego  
w powiecie kozienickim.

Materiał filmowy na wyżej wy-
mieniony temat dostępny jest na stro-
nie internetowej www.kozienicepo-
wiat.pl w zakładce TV „Nasz Powiat”

Nowemu Komendantowi życzy-
my sukcesów zawodowych, wzorowej 
współpracy z samorządami i jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych, reali-
zacji planów i zamierzeń oraz wszelkiej 
pomyślności.

MONIKA WIRASZKA

10 dni w drodze, pokonane około  
240 km, modlitwy, śpiewy, hektolitry wypi-
tej wody, mnóstwo bąbli na nogach i uśmiech 
na twarzach – tak, już po raz 27, grupa  
z Kozienic pielgrzymowała na Jasną Górę. 
W niedzielę 13 sierpnia wszyscy dotarli do 
celu – Sanktuarium na Jasnej Górze.

Pielgrzymi rozpoczęli swoją wędrów-
kę 4 sierpnia, gdzie po Mszy Świętej  
w kościele pod wezwaniem Św. Krzyża  
w Kozienicach wyruszyli na pierwszy 
etap trasy. 5 sierpnia dotarli do Radomia. 
6 sierpnia zaś, już razem ze wszystkimi  
25 grupami XXXIX Pieszej Pielgrzymki 
Diecezji Radomskiej, wyruszyli w trzech 
kolumnach w dalszą drogę do jasnogórskiej 
Pani. Wszystkie grupy ponownie spotka-
ły się ostatniego dnia pielgrzymowania  
w Mstowie, by razem pokonać ostatni etap, 
kończący się na Jasnej Górze. Pielgrzymi  
z naszego powiatu, wędrując 10 dni, prze-
szli jedną z najdłuższych tras w naszej  
diecezji.

Hasłem tegorocznej kozienickiej piel-
grzymki były słowa „Idźcie i głoście”. 
Przewodnikiem duchowym grupy z po-
wiatu kozienickiego był ks. Wiesław Ja-
nowski. Jak sam mówi każdy podczas 
takiej drogi ma momenty zwątpienia, gdy 
zmęczenie sięga zenitu, jednak myśl, że 
już niedługo stanie przed Cudownym Ob-

razem pozwala na nowo zebrać siły.
Główną intencją kozienickich piel-

grzymów była modlitwa o beatyfikację 
Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej, 
rodowitej kozieniczanki i założycielki 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od 
Cierpiących. Oprócz tego każdy z pątni-
ków niesie ze sobą własne intencje, za-
równo dziękczynne, jak i błagalne. 

Ostatniego dnia do grupy kozienickich 
pątników dołączyli pielgrzymi z terenu ca-
łego powiatu, m.in. z Kozienic i Wysokie-
go Koła, którzy razem z całą grupą prze-
szli 10-kilometrowy odcinek z Przeprośnej 
Górki do Jasnogórskiego Sanktuarium. Na 
Przeprośnej Górce pielgrzymi otrzymali 
wodę oraz jagodzianki ufundowane przez 
Starostę Powiatu Kozienickiego.

W Częstochowie dołączyli do wszyst-
kich: Starosta Kozienicki Andrzej Jung, 
Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmie-
tanka oraz Komendant Powiatowy PSP  
w Kozienicach st. kpt. Kamil Bieńkowski 
i rzecznik kozienickiej straży kpt. Paweł 
Kowalski. Pielgrzymów powitał i pozdro-
wił Ksiądz Biskup Henryk Tomasik Ordy-
nariusz Diecezji Radomskiej. Każda z grup 
miała możliwość przejścia przez Kaplicę 
Cudownego Obrazu, po czym odprawiona 
została Msza Święta.

MONIKA WIRASZKA

Materiał filmowy na wyżej wy-
mieniony temat dostępny jest na stro-
nie internetowej www.kozienicepo-
wiat.pl w zakładce TV „Nasz Powiat”

Informacje/Wydarzenia
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28 lipca 2017 roku zakończył się 
czwarty sezon badań archeologicznych 
na stanowisku Nowa Żelazna, gmina 
Magnuszew (cmentarzysko ciałopalne 
kultury przeworskiej). 

Prace wykopaliskowe prowadzo-
ne były przez archeologów z Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 
oraz Muzeum Regionalnego w Kozie-
nicach im. prof. Tomasza Mikockiego, 
przy współpracy z prof. Joanna Kalagą 
z Instytutu Archeologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego, która pozostawała 
opiekunem grupy studentów odbywa-
jących praktyki na stanowisku w No-
wej Żelaznej.

W 2015 roku na przebadanej po-
wierzchni, znaleziono duże skupisko 
grobów ciałopalnych – 26 obiektów, 
w sezonie 2017 pojawiły się kolejne 
– 17 obiektów. Duża ich część zosta-
ła zniszczona głęboką orką, w wielu 
przypadkach fragmenty z jednej po-
pielnicy znajdowane były przez bada-
czy w obrębie kilku metrów.

Na podstawie dotychczasowych ba-
dań nekropolę datowano na okres od II 
w. p.n.e. do III w. n.e. Podczas tego-
rocznych prac, pojawiły się materiały 
(fragmenty naczynia obtaczanego na 
kole i młodsze zapinki), które przesu-
wają datowanie stanowiska i sugerują, 
że cmentarzysko rozwijało się w kie-
runku wschodnim.

Materiały pozyskane podczas tego-
rocznych badań (ceramika, przepalone 
kości, przedmioty metalowe) będą te-
raz dokumentowane, archeologów cze-
ka wyklejanie, rekonstrukcja naczyń 
z grobów, opracowanie szczegółowej 
dokumentacji opisowej, rysunkowej 
i fotograficznej. Najważniejsze jest 
pozyskanie środków na konserwację 
i opracowanie zabytków metalowych, 
które w przyszłości mogłyby zostać za-

prezentowane szerszej grupie odbior-
ców na wystawie w Muzeum Regional-
nym w Kozienicach im. prof. Tomasza 
Mikockiego.

Archeolodzy postanowili przybli-
żyć okolicznym mieszkańcom tema-
tykę związaną z ich pracą, organizując 
23 lipca 2017 r. na terenie Skansenu 
Bojowego I Armii Wojska Polskiego  
w Mniszewie  piknik rodzinny „Nie-
dziela z Archeologią”. Już po raz drugi 
najmłodsi uczestnicy festynu zdoby-
wali sprawność młodego archeologa, 
wydobywając zabytki z piaskownicy 
pełnej skarbów, następnie dokumentu-
jąc je i próbując swoich sił na warsz-
tatach ceramicznych. Przybyli goście 
mogli obejrzeć filmy archeologicz-
ne, wystawę planszową, własnoręcz-
nie wykonać lalki „motanki”, a także 
wziąć udział w Poszukiwaniu Skarbów 
ukrytych na terenie skansenu.

Badania wykopaliskowe w sezonie 
2017, podobnie jak we wcześniejszym 
2015, odbyły się na mocy deklaracji 
współpracy podpisanej przez Muzeum 

Od 28 lipca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz od 1 sierpnia w Powiatowym Urzędzie Pracy nastąpiły zmia-
ny na stanowiskach kierowniczych. 

Nowym Dyrektorem PCPR został Marcin Styś, natomiast Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Jan Mazur. Zastąpili oni na 
tych stanowiskach Urszulę Kowalik, która pełniła funkcję Dyrektora PCPR od 16 lat oraz Arkadiusza Nowakowskiego – Dyrektora 
PUP w Kozienicach od 1993 roku.

Dotychczasowym Dyrektorom dziękujemy za zaangażowanie w wykonywaną pracę i profesjonalizm. Nowym zaś życzymy 
sukcesów zawodowych, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności.

LUCYNA DOMAŃSKA – STANKIEWICZ

Regionalne w Kozienicach im. prof. 
Tomasza Mikockiego i Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu przy 
realizacji projektu naukowego „Ślada-
mi Celtów. Cmentarzysko ciałopalne 
kultury przeworskiej w Nowej Żela-
znej, pow. Kozienice, woj. mazowiec-
kie.” 

Za pomoc w zorganizowaniu badań 
w Nowej Żelaznej uczestnicy raz jesz-
cze dziękują Markowi Drapale wójtowi 
gminy Magnuszew, Alicji Strachocie 
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Chmielewie 
oraz Starostwu Powiatowemu w Ko-
zienicach.

ALEKSADRA JAROSZ-PANEK

Materiał filmowy na wyżej wy-
mieniony temat dostępny jest na stro-
nie internetowej www.kozienicepo-
wiat.pl w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia/Informacje
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Ogłoszenie!!!
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn, a także pracodawców do korzystania  

z usług i instrumentów rynku pracy.
W sposób szczególny zapraszamy do korzystania ze: szkoleń indywidualnych, staży, jednorazowych środków na pod-

jęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy oraz refundacji kosztów zatrud-
nienia osób do 30 roku życia. Szczegóły dotyczące oferowanego wsparcia możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu:  
48 614 66 99, a także w siedzibie PUP w Kozienicach:

• staże – pokój 9
• szkolenia – pokój 7
• jednorazowe środki na podjęcie działalności, refundacje wyposażenia stanowiska pracy oraz refundacje kosztów 

zatrudnienia osób do 30 roku życia – pokój 8
Formy wsparcia realizowane przez PUP są finansowane w ramach środków krajowych, jak i w ramach projektów współfinanso-

wanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do korzystania z form aktywizacji szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami.
HENRYK POŹDZIK

Zastępca Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy

Mazowiecki Instytut Kultury, Sta-
rostwo Powiatowe w Kozienicach i Pa-
rafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 
Krzyża w Kozienicach serdecznie za-
praszają na koncert Festiwalu Mazow-
sze w Koronie. Muzyczne Wieczory  
w zabytkach architektury mazowiec-
kiej pn. „Kanty polskie i ruskie”, któ-
ry odbędzie się 24 września 2017 roku  
o godzinie 16.30 w kościele pw. Świę-
tego Krzyża w Kozienicach.

W koncercie udział weźmie zespół 
muzyki dawnej „Camerata Cracovia” 
w składzie: Marta Trybulec – sopran, 
Adrianna Bujak – sopran, Piotr Szew-
czyk – tenor, Justyna Młynarczyk – 
gamba, Dmytro Hubjak – bandura, bas 

(Ukraina), Ireneusz Trybulec – lut-
nia, kierownictwo artystyczne, słowo  
o muzyce.

W programie m.in.: Nie wiem, ach 
nie wiem, przyczyna czyja; Nakłoń  
o Europo, nakłoń uszy swoje; Kędy-
kolwiek teraz jesteś na tym marnym 
świecie; Psalm 137 (Siedząc po niskich 
brzegach; Psalm 148 (Duchy próżne 
śmiertelności); Duma kozackaja, Bie-
zmiernaja liubow i wiele innych.

Szczegółowe informacje dostępne 
będą już wkrótce na stronie internetowej 
www.kozienicepowiat.pl

Serdecznie zapraszamy. 

ORGANIZATORZY

Szkoły ponadgimnazjalne, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Kozie-
nicki zakończyły nabór uczniów do klas 
pierwszych. Pozostało jednak kilka wol-
nych miejsc w poszczególnych klasach.

W br. rozpoczyna się reforma szkol-
nictwa zawodowego, zamiast dotych-
czasowych „zawodówek” funkcjonowa-
ły będą Szkoły Branżowe. W powiecie 
kozienickim uruchomione one zostaną  
w Zespole Szkół Nr 1.

Do Zespołu Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach w ramach 
przeprowadzonego naboru na rok szkolny 
2017/2018 do Szkoły Branżowej I stopnia 
w zawodzie ślusarz przyjęto 29 osób (wolne 

1 miejsce), w zawodzie elektryk – 27 osób 
(wolne minimum 3 miejsca), natomiast do 
klasy wielozawodowej przyjęto 34 osoby 
(wolnych 6 miejsc). Z kolei do technikum 
gastronomiczno – hotelarskiego przyję-
to 28 osób (wolne 2 miejsca), technikum 
ekonomicznego – 26 osób (wolne 4 miej-
sca), technikum elektrycznego – 37 osób, 
a do technikum mechanicznego – 29 osób 
(wolne jedno miejsce). W ramach naboru 
do liceum geograficzno – humanistycznego 
przyjęto 30 osób, liceum matematyczno – 
informatycznego – 24 osoby, biologiczno 
– chemicznego – 24 osoby, natomiast do 
liceum matematyczno – fizycznego przyję-
tych zostało 26 osób. W ramach naboru do 

liceum Komisja Rekrutacyjna szkoły może 
przyjąć dodatkowych kilka osób, które 
otrzymają odpowiednią liczbę punktów.

Na rok szkolny 2017/2018 do I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarniec-
kiego do klasy politechniczno – medycznej 
przyjęte zostały 32 osoby, do klasy języko-
wo – medialnej natomiast 27 osób, zaś do 
klasy społeczno – prawnej 29 osób.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letni-
sku przyjął 14 osób do technikum leśnego 
oraz 13 osób do technikum drzewnego.

KAROLINA URBAŃSKA

Informacje
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Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie Beata Kalinowska  
oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski informują:

ZALESIANIE – sukcesja naturalna – cd.
Pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną (część 2/2)
Do wniosku o sporządzenie planu zalesienia, należy dołączyć: 
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są 

położone grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów z sukcesją 
naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku 
planu oraz studium, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydaną dla tych gruntów,

• materiał graficzny wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub kopię części mapy 
ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty z sukcesją naturalną, z naniesionymi granicami tych gruntów albo jej powiększenie,

• zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające, że grunty przeznaczone do wykonania zalesienia są położone na obszarze 
Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, albo postanowienie  
o odmowie wydania takiego zaświadczenia – w przypadku braku karty informacyjnej,

• oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów z sukcesją naturalną, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których położone są te grunty,
• wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty z sukcesją naturalną,
•mapę sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Dz. U. z 2015, poz. 520, z późn. zm.), na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierającą:
– wskazanie granic całości gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek 
ewidencyjnych, na których są położone,
– wskazanie granic gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów,
– wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni,

• opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu z suk-
cesją naturalną położonego w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku, gdy ten grunt jest położony w granicach 
obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody;

• opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z:
– celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu z sukcesją naturalną położonego w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym 

lub na obszarze ich otulin,
– planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru lub celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został 

sporządzony plan ochrony lub plan zadań ochronnych – w przypadku gruntu z sukcesją naturalną położonego na obszarze Natura 2000 lub 
obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, z wyjątkiem przypadku, wydania opinii 
właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności zalesienia (...) wymienionej powyżej.

Plan zalesienia powinien zawierać elementy określone w załączniku nr 3 rozporządzenia zalesieniowego oraz dane osobowe rolnika, adres 
zamieszkania lub siedziby rolnika, numer identyfikacyjny, podpis nadleśniczego, dokumenty dołączone przez rolnika do wniosku o sporządzenie 
tego planu. 

Załączniki do wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej. Do wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z suk-
cesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia, poza materiałem graficznym rolnik dołącza:
1. kopię planu zalesienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan; 
2. dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia;
3. pisemną zgodę: 

1. pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności, 
2. małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika,

4. materiał graficzny.
Zasady przyznawania pierwszej premii pielęgnacyjnej. Wnioski o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją 

naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia podlegają weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru 
operacji. Pierwsza premia pielęgnacyjna może zostać przyznana, jeżeli zostaną spełnione kryteria wyboru operacji. Pomoc przysługiwała będzie 
według kolejności sumy punktów uzyskanych przez rolnika i ustalonej przy zastosowaniu poniższych kryteriów.

Kryteria wyboru operacji / Liczba punktów
– grunty z sukcesją naturalną przynajmniej w części są zlokalizowane na korytarzach ekologicznych w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy o ochronie 

przyrody położonych na obszarze Natura 2000 określonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – 14 pkt,
– grunty z sukcesją naturalną przynajmniej w części są zlokalizowane na obszarach zagrożonych erozją wodną określonych w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska (Dz. U. poz. 344, ze zm.), zwanych dalej „gruntami erozyjnymi” – 12 pkt,

– grunty z sukcesją naturalną przynajmniej w części przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.), za przylegające uznaje się również takie grunty, które są położone 
w pasie o szerokości do 5 m od krawędzi brzegu tych wód – 10 pkt,

– grunty z sukcesją naturalną przynajmniej w części są gruntami o nachyleniu terenu pow.12° – 8 pkt,
– grunty z sukcesją naturalną przynajmniej w części przylegają do lasu lub obszaru zalesionego, za przylegające uznaje się również takie grunty, 

które są położone w pasie o szerokości do 5 m od tego lasu lub obszaru zalesionego – 7 pkt,
– grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części położone są na glebach V, VI lub VI z klasy bonitacyjnej, zgodnie z ewi-

dencją gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – 6 pkt,
– grunty z sukcesją naturalną przynajmniej w części są położone w województwie o lesistości poniżej 30% – 4 pkt.

Minimalna liczba punktów, pozwalająca na zakwalifikowanie wniosku do przyznania pomocy wynosi 6 pkt. W pierwszej kolejności 
premia pielęgnacyjna przysługuje tym podmiotom, których operacje uzyskały największą sumę punktów. 

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica War-
szawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).

ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Informacje
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23 lipca br. w niedzielne słonecz-
ne przedpołudnie na boisku szkolnym 
w Gniewoszowie odbyły się Gmin-
ne Zawody Sportowo – Pożarnicze.  
W rywalizacji udział wzięły trzy są-
siadujące ze sobą gminy: Gmina Gar-
batka – Letnisko, Gmina Gniewoszów 
oraz Gmina Sieciechów. Każda z nich 
zaprezentowała przygotowanie swo-
ich poszczególnych jednostek OSP  
do prowadzenia różnorodnych akcji 
ratowniczo-gaśniczych. Zawody od-
bywały się w atmosferze sportowego 
współzawodnictwa. Łącznie udział  
w zawodach wzięło 10 drużyn mę-
skich, 1 drużyna żeńska oraz 3 Mło-
dzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Zawody prowadził Zastępca Ko-
mendanta Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kozienicach bry-
gadier mgr inż. Paweł Potucha, któ-
ry przewodniczył również zespołowi 
sędziowskiemu. Gminę Garbatka – 
Letnisko reprezentowały trzy zespo-
ły z: Bąkowca, Garbatki – Letnisko  
i Garbatki Nowej. Udział w zawodach 
wzięła także Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza. Rywalizację rozpoczęto 
od sztafety z przeszkodami, następnie 
mogliśmy oglądać ćwiczenia bojowe. 
Wszystko przebiegło bardzo sprawnie 
i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Wśród kibiców, którzy dopingowa-
li i trzymali kciuki za swoje drużyny 
byli Wójtowie poszczególnych Gmin 
tj.: Robert Kowalczyk Wójt Gminy 
Garbatka – Letnisko, Marian Zbigniew 
Czerski Wójt Gminy Sieciechów, jak 
również gospodarz zawodów sportowo 
– pożarniczych Marcin Szymon Gac 
Wójt Gminy Gniewoszów. I miejsce 
w tegorocznych zawodach zajęła OSP 
Garbatka – Letnisko i Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza, II miejsce OSP 
Garbatka Nowa, a III miejsce OSP Bą-
kowiec.

Po zakończonych zawodach i ogło-
szeniu wyników Wójt Gminy Garbatka 
– Letnisko Robert Kowalczyk podzię-
kował startującym drużynom za udział 
w zawodach i wręczył zwycięzcom pu-
chary i nagrody.

IZABELA SZCZEPANEK

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Kolejna ulica w Garbatce-Letnisko 
nabrała nowego wyrazu! W ostatnich 
dniach odebrano inwestycję mającą na 
celu przebudowę łącznika pomiędzy uli-
cami Kolejową i Fabryczną.

Realizacja zadania obejmowała prze-
budowę odcinka drogi gminnej o dł. ok. 
269,28 mb, w tym: wykonanie nowej 
konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz 
z krawężnikiem, chodnikiem oraz zjaz-
dami, wykonanie nowej organizacji ru-
chu uwzględniającej m.in. przejścia dla 
pieszych (w tym na drodze powiatowej) 
oraz uzupełnienie i pielęgnację zieleni  
w pasie drogowym, posadowienie ele-
mentów małej architektury (ławki, kosze 
na odpadki).

Przy zmodernizowanej ulicy za-
błysły także nowe lampy, przebudowa 
obejmowała również budowę linii nn oświetlenia ulicznego. MAGDALENA MARSZAŁEK

Ryk silników motocyklowych, dobra 
muzyka i ciekawe pokazy! A to wszystko                            
już niebawem w Garbatce – Letnisko!  
W dniach 8 – 10 września zapraszamy 
wszystkich fanów mocnych wrażeń na zlot 
motocyklowy pn. „X Bike Night”. Na pew-
no będzie to wyjątkowa edycja, ponieważ 
jest to wydarzenie Jubileuszowe.

Impreza rozpocznie się w piątek 8 wrze-
śnia, na terenie gospodarstwa agroturystycz-
nego Małgorzaty Sztobryn w Garbatce-Zby-
czyn. Podczas tegorocznego zlotu swoje 
koncerty zagrają m.in. Zespół The Bill, Kuś-
ka Brothers oraz Sexbomba. Natomiast  
w sobotę motocykliści udadzą się na paradę 
drogami 4 sąsiednich gmin tj.: Gminy Gar-
batka-Letnisko, Gminy Gniewoszów, Gmi-
ny Sieciechów oraz Gminy Policzna. Swój 
efektywny finał parada będzie mieć w Gar-
batce-Letnisko, gdzie przed Urzędem Gminy 
odbędą się widowiskowe pokazy STUNTU 
oraz... i tu w tym roku kolejna niespodzianka 
– Pokazy sportów walki, współorganizowa-
ne przez Fundację Iron Angels!

Oczywiście to nie koniec, rockowe 
brzmienie usłyszymy także w sobot-
ni wieczór. Oficjalne zakończenie zlotu  
w niedzielę 10 września.

Jak co roku impreza organizowana 
jest przez członków prężnie działającego 
Stowarzyszenia Miłośników Motocykli 
Orlę w Garbatce – Letnisko, pod patro-
natem Wójta Gminy Garbatka – Letni-
sko. Serdecznie zapraszamy miłośników 
dwóch kółek i nie tylko oraz życzymy 
mocnych wrażeń.

KINGA KOWALCZYK
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Już tradycją się stało, że Dni Gminy 
Głowaczów obchodzi się na dwa sposo-
by – sportowo i koncertowo – tanecz-
nie. Na gminnym Stadionie sportowym  
KS „LEGION” o godzinie 11.30 rozpo-
częły się mecze półfinałowe. Po wyrów-
nanej walce drużyn Strażak Głowaczów 
oraz Brzóza zwycięstwo odnieśli zawod-
nicy z Brzózy. Już za godzinę – o 12.30 
na płycie boiska zmagali się zawodnicy 
GP Transport Głowaczów oraz Adamów.  
Wygranym meczem drużyna GP Trans-
port Głowaczów zapewniła sobie miejsce 
w finale. Mecz o III miejsce w Turnieju 
o Puchar Wójta Gminy Głowaczów 2017 
rozegrany został pomiędzy drużynami 
Strażak Głowaczów i Adamów. Miejsce 
na podium zdobyła drużyna Strażaka 
Głowaczów.

Po emocjonujących spotkaniach przy-
szła pora na mecz finałowy, który roz-
począł się o godzinie 15.00. Piłka, która 
szybko wędrowała przez różne sektory 
boiska zapewniła trzymający w napięciu  
mecz, kończący się zwycięstwem zawod-
ników GP Transport Głowaczów. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z Brzózy.

Rodzice dzieci, w związku z wy-
granym przez młodych piłkarzy UKS 
Jastrząb Głowaczów z rocznika 2005  
w swojej kategorii wiekowej Międzyna-
rodowego Turnieju Piłki Nożnej Tatry 
Cup 2017, złożyli podziękowania dla 
trenera Piotra Bolka za zaangażowanie 
oraz czas poświęcony na treningi. Dzieci 
wręczyły również dyplomy, jako wyra-
zy wdzięczności dla prezesa Krzyszto-
fa Wolskiego oraz Wójta Gminy Józefa 
Grzegorza Małaśnickiego. Podopieczni 
trenera Piotra Bolka otrzymali od Wójta 
komplet stroi sportowych.

Następnie przyszła pora na odznacze-
nia i medale. Zwycięskie drużyny ode-
brały puchary z rąk Wójta Gminy Głowa-
czów Józefa Grzegorza Małaśnickiego, 
Zastępcy Wójta Gminy Krzysztofa Post-
ka, Sekretarza Gminy Piotra Kozłow-
skiego, Prezesa KS „LEGION” Tomasza 
Krupy oraz Krzysztofa Wolskiego.

Odznaczeni zostali również zawodni-
cy, którzy w szczególny sposób wyróżnili 
się podczas trwania Turnieju, a miano-
wicie – Bartłomiej Drapała, który został 
Najlepszym Zawodnikiem Turnieju, Łu-
kasz Wolski – Najlepszym Bramkarzem 
Turnieju, natomiast  Królem Strzelców  
został Marcel Czubaj.

Wójt pogratulował oraz podziękował 
zawodnikom za grę pełną pasji i zaanga-
żowania.

Wiele emocji wzbudził główny punkt 

programu podczas każdych obchodów 
święta gminy – występ znanego zespołu. 
W tym roku wszyscy zebrani mieli okazję 
bawić się przy hitach zespołu Power Play – 
obecnie jednego z najbardziej popularnych 
zespołów grających muzykę Disco Polo, 
który pod głowaczowską sceną zgroma-
dził masę świetnie bawiących się osób!

Nie zabrakło również atrakcji dla 
najmłodszych. Dzieci mogły korzystać 
z  dmuchanego zamku, karuzeli, kolejki, 
basenu z kulkami oraz z euro bungee. 
Obserwując miny każdego z nich, sądzić 

można, że zabawa była udana! Szerokim 
zainteresowaniem cieszyły się również 
stoiska gastronomiczne.

Najwytrwalsi uczestnicy festynu ba-
wili się do późnych godzin wieczornych 
na zabawie tanecznej pod gwiazdami z DJ 
MAJU oraz Zespołem VABANK.

Obchody Dni Gminy Głowaczów 
minęły bardzo szybko, pogoda dopisała, 
a uśmiechy na twarzach mieszkańców  
i gości opuszczających wydarzenie suge-
rowały, że to był naprawdę radosny czas.

MAGDALENA KONOPKA

GMINA GŁOWACZÓW
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Święto Wojska Polskiego obchodzone 
jest 15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej. Tego dnia, 1920 roku na przedpolach 
Warszawy rozegrała się bitwa, w której Ar-
mia Polska pokonała wojska bolszewickie  
i ocaliła niedawno odzyskaną niepodle-
głość. Wojsko Polskie dowodzone przez 
Marszałka Józefa Piłsudskiego odniosło 
wielkie zwycięstwo nad Armią Czerwoną.

97. rocznica tego wydarzenia w gminie 
Głowaczów była obchodzona z wielkim 
szacunkiem. O godzinie 10.00 w kościele 
pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie od-
była się uroczysta msza święta w intencji 
poległych na polu chwały, którą odprawił 
ks. Mariusz Przybycień. Uroczystość przy-
pada w dniu, w którym obchodzone jest 
także święto liturgiczne – Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny.

W nabożeństwie uczestniczyli przed-
stawiciele władz gminnych – Wójt Gminy 
Głowaczów Józef Grzegorz Małaśnicki, 
Zastępca Wójta Krzysztof Postek, radni 
na czele z Przewodniczącym Hubertem 
Czubajem, poczty sztandarowe ze szkół 
wraz z dyrekcją. Obecni byli również dru-
howie gminnych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, mieszkańcy gminy 
oraz goście. Wójt Gminy w swoim prze-
mówieniu podkreślił uroczysty charakter 
święta oraz jego powagę. Rys historyczny 
rocznicy przedstawił Prezes Piłsudczyków 
Oddziału w Głowaczowie Jan Chryzostom 
Czachowski. Aby oddać hołd wszystkim 
zasłużonym w walkach o obronę ojczy-
zny, pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego 
w Głowaczowie zostały złożone wiązanki 
kwiatów oraz zapalone znicze.

Na zakończenie Wójt Gminy po-
dziękował wszystkim zebranym za 
udział w uroczystościach.

DARIA BRODOWSKA
IWONA BOLEK
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23 lipca w Gniewoszowie odbyły się 
strażackie zawody sportowo – pożarni-
cze, w których rywalizowały trzy gminy: 
Sieciechów, Garbatka – Letnisko oraz 
Gniewoszów. Zespół sędziowski składał 
się z członków Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej w Kozienicach na czele  
z Zastępcą Komendanta brygadierem 
Pawłem Potuchą. W zawodach wzięło 
udział 14 drużyn, w tym 10 w gr. A (dru-
żyna męska), 1 w gr. C (drużyna żeńska) 
oraz 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 
Z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gniewoszowie wyjątkowo wystarto-
wały aż 4 drużyny, w tym 2 Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze. 

Wśród kibiców dopingujących swoje 
drużyny byli: Robert Kowalczyk Wójt 
Gminy Garbatka – Letnisko, Marian 
Czerski Wójt Gminy Sieciechów, jak 
również gospodarz zawodów Marcin 
Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów.

Zawody rozegrane były w dwóch kon-
kurencjach, tj. sztafeta 7 x 50 z przeszko-
dami oraz ćwiczenie bojowe. Najlepszy 
czas w sztafecie 7 x 50 to 59,40 uzyskany 
przez jednostkę Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wysokim Kole, jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie  
z czasem 59,76 sklasyfikowana została na 
drugim miejscu, natomiast w ćwiczeniu 
bojowym najlepsi okazali się druhowie 
z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gniewoszowie z czasem 36,48, drugi 
najlepszy czas w tej konkurencji, tj. 41,25 
uzyskała Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza gr. A z Gniewoszowa.

Kwalifikacja generalna zawodów 
przedstawia się następująco:
Gmina Sieciechów:
I miejsce OSP Sieciechów z łącznym cza-

sem – 113,99
II miejsce OSP Głusiec – 120,34
II miejsce OSP Wola Klasztorna – 136,57
IV miejsce OSP Łoje – 176,18
Gmina Garbatka – Letnisko:
I miejsce OSP Garbatka – Letnisko z łącz-

nym czasem –109,54
II miejsce OSP Garbatka Nowa – 137,04
III miejsce OSP Bąkowiec – 151,90
Gmina Gniewoszów: Gr. A
I miejsce OSP Gniewoszów z łącznym 

czasem – 96,23
II miejsce OSP Wysokie Koło – 101,26
III miejsce OSP Sarnów – 117,97
Gmina Gniewoszów: Gr. C
I miejsce OSP Gniewoszów – 112,75
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Gr. A
I miejsce OSP Gniewoszów – 111,19
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Gr. C
I miejsce OSP Gniewoszów – 119,32

Zawodnikom zostały wręczone pu-
chary wraz z dyplomami, a Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze dodatkowo otrzyma-

ły nagrody rzeczowe.
ŁUKASZ DZIOSA

Naczelnik OSP w Gniewoszowie

GMINA GNIEWOSZÓW
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W sierpniu, tak jak co roku, piel-
grzymi wyruszyli na pątniczy szlak. 
Poprzez naszą gminę, podobnie jak 
w latach ubiegłych, pielgrzymowa-
li uczestnicy 37 Pieszej Pielgrzymki 
Podlaskiej. Przeszło 14 grup piel-
grzymów kolumny siedleckiej przez 
miejscowości: Borek, Oleksów, Gnie-
woszów, Sarnów oraz Mieścisko. Gru-
py były dość liczne i zróżnicowane 
wiekowo.

Nasi mieszkańcy przy trasie  
i w miejscach spoczynku przyjęli pąt-
ników serdecznie, obdarowując ich 
napojami, kawą, herbatą, słodkościa-
mi oraz owocami i warzywami. Przy-
gotowano także ciepłe posiłki oraz 
dużo wody, tak bardzo potrzebnej przy 

wysokiej temperaturze powietrza. Po-
zdrawiano się wzajemnie, pielgrzymi 
dziękowali za serdeczne przyjęcie,  
a mieszkańcy żegnali pielgrzymów 
słowami „Szczęść Boże” na dalszej 
trasie.

DANUTA BŁAŻYŃSKA
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Gmina Grabów nad Pilicą swoim za-
sięgiem obejmuje 125 km2. Zamieszkuje 
ją ok. 4 tysiące osób. Na terenie gminy 
przeważają grunty orne, na których upra-
wiane są zboża, prowadzone plantacje 
warzyw i owoców miękkich oraz sadów 
owocowych.

Rolnicy zajmują się także hodow-
lą bydła mlecznego i trzody chlewnej. 
Z racji na położenie gminy w Puszczy 
Kozienickiej i Stromieckiej przy rzece 
Pilicy teren ten atrakcyjny jest dla re-
kreacji. Świadczy o tym wzrost liczby 
zabudowy letniskowej, ilość szlaków 
rowerowych i pieszych oraz zaintere-
sowanie uprawianiem kajakarstwa.

O komfort przebywania i zamiesz-
kiwania w gminie Grabów nad Pilicą 
troszczy się nieustannie Wójt Euze-
biusz Strzelczyk. Tylko w tym roku 
wyremontowano i utwardzono ponad  
5 km dróg gminnych. Ponadto utwar-
dzony został kostką brukową teren dla 
zajezdni autobusów szkolnych w Ze-
spole Szkół i przed remizą OSP Gra-
bów nad Pilicą. Ku końcowi zbliża się 
także inwestycja polegająca na budo-
wie trzech garaży dla OSP Grabów nad 
Pilicą i pomieszczeń gospodarczych  
z kuchnią w OSP Łękawica. Przyłą-
czony do wodociągu gminnego został 
kolejny kompleks działek w miejsco-
wości Tomczyn. Do końca roku zre-
alizowane zostanie przedsięwzięcie 
dotyczące budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla 45 gospo-
darstw oraz rozbudowy biblioteki,  
a także prace dążące do poprawy jako-
ści wody mieszkańców Zakrzewa. 

ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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W sobotę, 5 sierpnia 2017 roku, 
na Stadionie Sportowym w Kozieni-
cach miała miejsce pierwsza odsło-
na gali disco polo. Koncert odbył się  
w ramach „Letniej Trasy z Polo TV” 
gromadząc przed sceną ponad 13 ty-
sięcy osób z najróżniejszych zakąt-
ków Polski. Był to imprezowy rekord 
frekwencji ostatniej dekady.

W wakacyjny wieczór w Kozienicach 
można było posłuchać gwiazd disco polo 
z „najwyższej półki”. Wśród nich były ze-
społy z wieloletnim stażem scenicznym, 
takie jak grupa Boys z jej liderem Marci-
nem Millerem. Pochodzący z Ełku zespół 

Ogólnopolski ranking najzamożniej-
szych samorządów to jedno z najstabil-
niejszych zestawień przygotowywanych 
przez Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” od 2001 roku. 

W tegorocznej edycji Gmina Kozieni-
ce odnotowała dochód per capita w wy-
sokości 4279,21 zł, co w kategorii miast 
powiatowych dało jej trzecią pozycję  
w Polsce i awans z ubiegłorocznego 
czwartego miejsca. 

Zasadą wyliczania wskaźnika użytego 
w rankingu jest dzielenie dochodów jed-
nostki samorządu przez liczbę ludności. 
Przy ustaleniu pozycji każdej jednostki 
samorządowej w rankingu brano pod uwa-
gę wpływające do budżetu dochody z po-
minięciem dotacji celowych (ograniczono 
dochody jedynie do dochodów własnych 
i otrzymywanych subwencji). W wylicze-
niach pominięte zostały dochody z fundu-
szy unijnych, ze względu na ich czasowy 
charakter. W przypadku gmin skorygowa-
no je o skutki regulacji wysokości stawek 
podatkowych oraz wprowadzone ulgi przez 
rady gmin (w przypadku powiatów takie 
regulacje nie były potrzebne). Skorygowa-
ne w ten sposób dochody podzielono przez 
liczbę ludności każdej jednostki samorzą-
dowej i otrzymano wyniki rankingu. 

Rankingi przygotowywane przez 
profesora Pawła Swianiewicza (profe-
sora nauk ekonomicznych, kierownika 
Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na 
Wydziale Geografii i Studiów Regional-
nych Uniwersytetu Warszawskiego) oraz  
dr Julity Łukomskiej (adiunkta w tym sa-
mym zakładzie) cieszą się bardzo dużym 
uznaniem wśród samorządowców i przed-
stawicieli środowiska naukowego. Obiek-
tywizm, twarde dane i głęboka analiza, 
to podstawowe cechy opracowywanych 
zestawień. Burmistrz Tomasz Śmietanka 

odniósł się do opublikowanych wyników: 
– Naturalnie cieszę się z wysokiej pozycji 

Gminy Kozienice w rankingu. Jeżeli 
mamy samorządowe środki własne, 
to możemy być odważnym, aktywnym 
podmiotem np. na rynku gospodarki 
nieruchomościami czy inwestycji ko-
munalnych. Możemy być animatorem 
rozwoju, a jednocześnie magnesem 
dla pieniędzy z zewnątrz. W ostatnich 
dwóch kadencjach pozyskaliśmy ponad 
20 milionów z Funduszu Spójności,  
a w zeszłym roku około 23 miliony 
złotych dotacji do budowy CKA. Żeby 
to było możliwe, musieliśmy jednak 
ponieść ryzyko. Dodatkowo Kozienice 
wygrały w konkursach około 10 mln 
na projekty, tzw. „miękkie”. Nowy 
okres programowania to kolejne pozy-
skiwanie środków zewnętrznych, np. na 
rewitalizację – mówi gospodarz gminy.
Wysoka pozycja Kozienic w ran-

kingu jest zależna, m.in. od zamożności 
mieszkańców, ponieważ częścią docho-
dów gmin są wpływy z podatku PIT oraz 
podatków CIT, czyli podatku płaconego 
przez osoby prawne. Dla lokalnej polityki 
oraz strategii rozwoju gminy i jej miesz-
kańców, istotny jest fakt, iż Gmina Ko-
zienice nie stosuje maksymalnych stawek 
podatków lokalnych, np. od nieruchomo-
ści, środków transportowych czy podatku 
rolnego. Te rokrocznie są znacznie niższe 
od dopuszczanych ustawowo. 
– Kilkadziesiąt gmin w Polsce ma dużo 

większe dochody na jednego miesz-
kańca niż Kozienice. Są to zazwyczaj 
małe gminy wiejskie, silnie rozwi-
nięte turystycznie bądź z kopalniami 
na swoim terenie. Na czym polega 
przewaga takich miast jak Kozienice, 
Polkowice czy Piaseczno nad nimi?  
[Piaseczno zajęło 2. miejsce w rankin-

gu z dochodem 4454,59 zł, a Polkowi-
ce 1. pozycję z dochodem 5647,29 zł.] 
Stolice powiatów oddziałują na znacz-
nie większy obszar, są impulsem rozwo-
jowym dla okolicznych gmin wiejskich. 
W naszym przypadku to ponad 60 ty-
sięcy mieszkańców – tłumaczy Tomasz 
Śmietanka i dodaje: – Z jednej strony 
równoważymy rozwój części miejskiej  
i wiejskiej naszej gminy, z drugiej 
wspieramy instytucje powiatowe, np. 
szpital, z którego korzystają miesz-
kańcy nie tylko naszego powiatu, ale 
również powiatów ościennych, a tak-
że współfinansujemy remonty dróg 
powiatowych. Bardzo ważna jest też 
współpraca finansowa z wszystkimi 
gminami Powiatu poprzez Związek 
Gmin Ziemi Kozienickiej oraz Lokalną 
Grupę Działania Puszcza Kozienicka.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

GMINA KOZIENICE
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Dokończenie ze str. 22

bawi publiczność od ponad 25 lat, a na 
swoim koncie ma ponad 20 płyt. To au-
torzy nieśmiertelnych hitów: „Szalona”, 
„Wolność”, „Dlaczego”, „Usłysz woła-
nie” czy znacznie nowszych „Przypomnij 
mi” lub „Najpiękniejsza dziewczyno”. 

Można było również posłuchać zespo-
łów, które dopiero co „zajaśniały” na ryn-
ku muzycznym, chociażby grupa Week-

end. Radek Liszewski i koledzy znani  
z takich hitów, jak „Ona tańczy dla mnie”, 
„Za każdą chwilę z tobą” wprowadzili 
prawdziwie dyskotekowe klimaty na mu-
rawie stadionu. Ponadto w Kozienicach 
zagrali: B-QLL („Za każdy dotyk”, „Czy 
to czujesz”, „Patelni miszcz”), De Lux 
(„Ona lubi pomarańcze”, „Jestem kró-
lem disco”, „Hej mała”) oraz Rem Faza 
(„A kiedy tańczy”, „Kiedy będziesz żoną 
mą”, „Z deszczu dziewczyna”). 

Zespoły i ich wokaliści bardzo chwa-
lili kozienicką galę, zarówno pod wzglę-
dem organizacyjnym jak i frekwencyj-
nym. Marcin Miller wyraził nadzieje, 
że to nie ostatnia impreza tego typu i że 
niebawem znowu będzie okazja spotkać 
się w Kozienicach przy rytmach muzyki 
disco polo.

Równie entuzjastycznie o wydarze-
niu wypowiedział się wokalista grupy 
Weekend Radek Liszewski: Nasz występ,  
a także występ m.in. zespołu Boys świad-
czą tylko o tym, że ludzie chętnie sięga-

ją po naszą muzykę, chętnie się przy niej 
bawią. Cieszy nas to ogromnie, bo spe-
cjalnie dla nich tutaj jesteśmy. Niemniej 
jeszcze bardziej cieszy mnie fakt, że […] 
takiej publiki dawno tu nie było.

Muzyka disco polo przeżywa ostatnio 
wielki renesans, jednak wciąż wywołuje 
różnorodne odczucia. Jedni ją uwielbiają, 
inni podchodzą do niej niechętnie. Ale 
faktem jest, iż każdy z nas zna chociaż-
by fragment refrenu niejednego „kawał-
ka”, a na koncerty przychodzą tysięczne 
tłumy. Gala w Kozienicach potwierdziła  
tę regułę. 

Impreza stanowiła odpowiedź na ape-
le mieszkańców, którzy kierowali prośby 
o zorganizowanie tego typu wydarzenia 
w naszym mieście. Nie mogło więc za-

braknąć kilkukrotnych podziękowań – ze 
sceny – dla Samorządu Gminy Kozienice, 
w osobie burmistrza Tomasza Śmietanki 
oraz wszystkich Radnych Rady Miej-
skiej w Kozienicach. To dzięki ich przy-
chylności i decyzji (na kwietniowej sesji 
Rady Miejskiej) galę disco polo udało się 
wreszcie zrealizować.  

Organizatorami wydarzenia byli: 
Gmina Kozienice, Promotor United En-
tertainment oraz Kozienickie Centrum 
Rekreacji i Sportu. 

Patronat medialny nad wydarzeniem 
objęli POLO TV, VOX FM oraz Super 
Express.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

fot. kozienice24.pl
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Dla mieszkańców gminy Magnu-
szew bardzo ważne jest pielęgnowanie  
narodowej i lokalnej historii. Wyraża 
się ono  szczególną dbałością o miej-
sca pamięci  narodowej, znajdujące  
się na terenie gminy, oraz kultywowa-
niem tradycji uroczystych obchodów 
rocznic narodowych, a także tych upa-
miętniających tragiczne wydarzenia 
powstańcze i wojenne, które miały 
miejsca na  magnuszewskiej ziemi. 

Tradycyjnie od wielu lat obcho-
dzimy uroczyście rocznicę walk na 
przyczółku warecko-magnuszewskim. 
Od 2016 roku obchody te mają cha-
rakter trzydniowy i przebiegają pod 
hasłem ”Spotkajmy się na Przyczół-
ku”. Już w piątek, 4 sierpnia przybyła 
do nas duża grupa miłośników zabyt-
kowych pojazdów militarnych, która 
5 sierpnia, uczestniczyła w rajdzie po 
terenie gminy Magnuszew – ślada-
mi miejsc pamięci narodowej. W raj-
dzie udział wzięło 19 samochodów  
militarnych.

W sobotę widzowie mogli obejrzeć 
oprócz pojazdów militarnych, pry-
watne kolekcje zbiorów militarnych,  
a także Bojowy Wóz Piechoty, prezen-
towany przez 1 Warszawską Brygadę 
Pancerną im. Tadeusza Kościuszki. 
Można było również postrzelać na 
strzelnicy.

Natomiast w niedzielę, 6 sierpnia, 
o godzinie 12 odbyły się oficjalne 
uroczystości rocznicowe, pod pomni-
kiem w przydrożnej części Skansenu,  
z udziałem pocztów sztandarowych  Dokończenie na str. 25

GMINA MAGNUSZEW
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oraz delegacji z kwiatami z instytucji  
i organizacji z terenu powiatu i oko-
lic. Modlitwę odmówił ksiądz kanonik 
Florian Rafałowski – ksiądz sybirak 

urodzony w Pińsku. Jednym z punktów 
uroczystości były przemówienia oko-
licznościowe gospodarzy i zaproszo-
nych gości oraz wręczanie odznaczeń.

Wójt Gminy Magnuszew Marek 
Drapała, z rąk Prezesa Zarządu Główne-

Dokończenie ze str. 24

go Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego płk Wiesława Korgi 
oraz Prezesa Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Weteranów  
i Rezerwistów WP płk Władysła-
wa Dobrzańskiego, otrzymał Krzyż  
w stopniu komandorii „Weteranom 
WOP, Rezerwistom SG, Sympatykom” 
oraz z okazji niedawnego awansu na 
stopień Generała Brygady Korpusu 
CSLI Sił Powietrznych w Polsce, list 
gratulacyjny od Ireny Bielawskiej Pre-
zesa Lokalnej Grupy Działania „Pusz-
cza Kozienicka”.

Oficjalna uroczystość zakończy-
ła się wspólnym odśpiewaniem, wraz  
z zespołem Melodia, pieśni patrio-
tycznej – „Modlitwa obozowa” oraz 
krótką prezentacją pieśni żołnierskich  
w wykonaniu Kapeli Sztajer. Następnie 
uczestnicy uroczystości mogli wziąć 
udział w Pikniku historycznym, na 
którym zaprezentowali się rekonstruk-
torzy z Kozienickiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych, GRH 
Stowarzyszenie Warecki Klub Strze-
lecki, Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nej Warka, Jędrzejowska Grupa Rekon-
strukcji Historycznej, Rosomak oraz 
kolekcjonerzy pojazdów militarnych. 

Nie zabrakło też występów muzycz-
nych na scenie w wykonaniu zespołów, 
które już wcześniej zaprezentowały się 
w części oficjalnej. O godzinie 14.30 
odbyła się inscenizacja wydarzeń wo-
jennych z udziałem ludności cywilnej, 
zakończona potyczką wojenną między 
oddziałami niemieckimi i polskimi.  
W postacie żołnierzy wcielili się rekon-
struktorzy z GRH SWKS Warka, GRH 
Jędrzejów, GRH Warka, a ludność cy-
wilną zagrali członkowie Amatorskiej 
Grupy Teatralnej Pasja z Magnuszewa 
oraz Kapeli Sztajer. Komentarz czytał 
Kamil Zieliński.

Wszystkim, którzy przyczynili się 
do uświetnienia uroczystości bardzo 
serdecznie dziękujemy i liczymy na 
ich pomoc i współpracę w przyszłości. 
Dziękujemy zwłaszcza grupom rekon-
strukcyjnym z Warki, Jędrzejowa i Ko-
zienic. Składamy również podziękowa-
nie Dowódcy 1 Brygady Pancernej im. 
T. Kościuszki za ekspozycję sprzętu 
bojowego oraz Wydziałowi Promocji  
i Kultury Starostwa Powiatowego  
w Kozienicach za współorganizację 
części oficjalnej uroczystości.

ORGANIZATORZY
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23 lipca na placu szkolnym przy 
Zespole Szkół Oświatowych w Sie-
ciechowie odbyły się Dni Gminy Sie-
ciechów. Tradycyjnie festyn rozpo-
częli najmłodsi wykonawcy. Młodzież 
ze szkół w Słowikach, Sieciechowie  
i Zajezierzu przygotowała własny re-
pertuar, prezentując własne aranżacje 
znanych utworów muzycznych, jak 
choćby „Lipka”, którą można było 
usłyszeć w wykonaniu najmłodszych 
kilka razy. Na scenie zaprezentowano 
również skecze. Po występach wójt 
Marian Zbigniew Czerski wręczył na-
grody i wszystkie dzieci zaprosił na 
lody.

Tuż przed godziną 17 przyszła pora 
na oficjalne otwarcie imprezy. Wójt 
podziękował wszystkim za przybycie 
na festyn, a w sposób szczególny po-
dziękował licznym sponsorom, którzy 
wsparli festyn.

– Większa część wydatków związana  
z dzisiejszą imprezą zostanie pokry-
ta z ich kieszeni. Dzięki sponsorom 
możemy się wspólnie bawić, ser-
decznie im za to dziękuję – mówił 
wójt Marian Zbigniew Czerski.

Wśród zaproszonych gości na im-
prezę w Sieciechowie przybył również 
Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 
Śmietanka, Wójt Gminy Gniewoszów 
Marcin Szymon Gac oraz Sekretarz 
Gminy Garbatka – Letnisko Teresa 
Fryszkiewicz.

Po krótkiej części oficjalnej, na 
scenie pojawił się Paweł Rydz – młody 
utalentowany wokalista, pochodzący  
z Włoszczowej, który na swoim koncie 
ma szereg sukcesów, w tym na mię-
dzynarodowych imprezach. Tanecznie 
i kolorowo zrobiło się natomiast pod-
czas występu zespołu LIZA z Cygań-
skimi Gwiazdami, która porwała przy-
byłych do wspólnego tańca.

Zwieńczeniem wieczoru był kon-
cert zespołu disco polo – Silvers. Ze-
spół niedawno nagrał swój pierwszy 
teledysk. Festyn zakończył się zabawą 
taneczną przy muzyce zespołu CDN.

ORGANIZATORZY

GMINA SIECIECHÓW
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30 lipca w gminie Sieciechów od-
były się uroczystości upamiętniające  
73. rocznicę walk I Armii Wojska Pol-
skiego o przejęcie przyczółków na lewym 
brzegu Wisły na odcinku Dęblin – Puławy. 
W nocy 2 sierpnia 1944 r. do forsowania 
Wisły przystąpił 2 pp na odcinku Rycice 
– most kolejowy. Po osiągnięciu lewego 
brzegu Wisły, żołnierze napotkali bardzo 
silny opór ze strony niemieckiej – rozpo-
częła się walka. Zdobyto niewielki teren 
w miejscowości Głusiec. Niemcy zwięk-
szyli swoje siły, żołnierze polscy zostali 
zepchnięci do Wisły. W godzinach połu-
dniowych strzały umilkły. 2 bat. 2 pp prze-
stał istnieć. W wyniku krwawych walk na 
początku sierpnia 1944 roku, żołnierze  
I Armii WP na odcinku Dęblin – Puławy 
ponieśli olbrzymie straty. W walkach po-
legło 1367 żołnierzy.

Uroczystość odbyła się pod kopcem 
kaprala Michała Okurzałego w Zajezie-
rzu, radiotelegrafisty z 1 Dywizji Tade-
usza Kościuszki, który zginął bohaterską 
śmiercią 2 sierpnia 1944 roku wraz z in-
nymi żołnierzami I Armii WP. 

Organizatorami obchodów były wła-
dze samorządowe Gminy Sieciechów, 
Koło Nr 17 Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego w Dęblinie oraz Związek 
Kombatantów RP i byłych Więźniów Po-
litycznych koło Dęblin.

ORGANIZATORZY

23 lipca br. na boisku szkolnym  
w Gniewoszowie odbyły się gminne za-
wody sportowo – pożarnicze.

Ogółem do współzawodnictwa stanęło 
10 drużyn męskich, 1 żeńska oraz 3 mło-
dzieżowe drużyny z gmin Gniewoszów, 
Garbatka – Letnisko oraz Sieciechów. 
Zawody prowadził Zastępca Komendanta 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kozienicach brygadier mgr inż. Paweł 
Potucha, który przewodniczył również 
zespołowi sędziowskiemu.

Władze samorządowe gminy Sie-
ciechów reprezentował Wójt Marian 
Zbigniew Czerski oraz Przewodniczący 
Rady Kazimierz Mastalerz. Z terenu na-
szej gminy I miejsce zajęła drużyna z Sie-
ciechowa, na drugim miejscu uplasowała 
się drużyna z Głuśca, trzecie miejsce za-
jęła drużyna z Łojów.

ELŻBIETA KALBARCZYK
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Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu BiuletynuNakład: 2000 egz.

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”  nr 8 sierpień 2017
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury, jest dofinansowany 
przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej. 
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za teksty i ogłoszenia na stronach gmin.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Monika Wiraszka, Karolina Urbańska
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Wydziału Promocji  
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