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GMINA SIECIECHÓW
Gmina Sieciechów położona jest 

w południowo-wschodniej części powia-
tu kozienickiego. Jest gminą wiejską i zaj-
muje powierzchnię 61,26 km2, jest zatem 
najmniejszą gminą w powiecie kozienic-
kim. Graniczy z gminami: Gniewoszów, 
Kozienice, Dęblin, Garbatka-Letnisko, 
Puławy i Gminą Stężyca.

Gminę Sieciechów tworzy 16 so-
łectw: Głusiec, Kępice, Łoje, Mozolice 
Duże, Mozolice Małe, Nagórnik, Opac-
two, Sieciechów, Słowiki-Folwark, Sło-
wiki Nowe, Słowiki Stare, Wola Klasz-
torna, Wólka Wojcieszkowska, Występ, 
Zajezierze i Zbyczyn, w których zamiesz-
kuje 3940 mieszkańców.

Gmina Sieciechów jest gminą o cha-
rakterze typowo rolniczym – 77% po-
wierzchni Gminy zajmują użytki rolne, 
z czego grunty orne – 3189 ha, sady – 

67 ha, łąki i pastwiska – 960 ha, grunty 
rolne zabudowane – 157 ha, grunty pod 
stawami – 2 ha, grunty pod rowami – 
34 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych – 294, nieużytki – 
81 ha, lasy – 469 ha. W gminie znajduje 
się ok. 1000 gospodarstw rolnych, z cze-
go ilość kont podatkowych przedstawia 
się następująco: od 1 ha do 5 ha – 657, 
od 5 ha do 10 ha – 201, od 10 ha do 
15 ha – 43, od 15 ha do 50 ha – 21, 
50 ha i więcej – 3. Powierzchnia grun-
tów osób fi zycznych wchodzących 
w skład gospodarstw rolnych wyno-
si 4154 ha, grunty osób fi zycznych nie 
wchodzące w skład gospodarstw rol-
nych stanowią powierzchnię 510 ha. 
Powierzchnia gruntów osób fi zycznych 
do opodatkowania podatkiem rolnym 
wynosi 4664 ha, w opodatkowaniu 
w gospodarstwach rolnych grunty orne 

wynoszą 3140 ha. Zdecydowanie przewa-
ża tu uprawa zbóż, warzyw, w tym kala-
fi ory, papryka oraz okopowe: ziemniaki. 
Rolnicy hodują głównie trzodę chlewną 
– obecnie w gminie jest 211 stad, w któ-
rych znajduje się 6197 zwierząt, bydło 121 
stad – 588 zwierząt. Gmina Sieciechów 
posiada także grunty należące do Skar-
bu Państwa – 896 ha, grunty kościołów 
i związków wyznaniowych – 13 ha, grun-
ty należące do wspólnot gruntowych – 
432 ha, grunty gminne – 143 ha, w tym 
drogi 103 ha.

W Sieciechowie znajduje się najwięk-
sze w powiecie jezioro zwane „Czaple”. 
Zajmuje ono powierzchnię 17,32 ha. 
Czysta woda jeziora stwarza doskonałe 
warunki do uprawiania sportów wodnych 
oraz dla wędkarzy. Czyste powietrze, wa-
lory przyrodnicze i oddalenie od dużych 
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ośrodków miejskich, stwarzają dogodne 
warunki dla wypoczynku i sprzyjają roz-
wojowi agroturystyki. Gmina Sieciechów 
jest położona w pradolinie Wisły. Dzięki 
szerokiemu i nieuregulowanemu korytu 
Wisły oraz występowaniu licznych wysp, 
istnieją dogodne warunki dla wielu gatun-
ków fauny i flory.

Na terenie Gminy Sieciechów znaj-
dują się  miejsca i budynki wpisane do 
rejestru zabytków. Jednym w głównych 
zabytków Gminy Sieciechów jest ze-
spół kościelno-klasztorny znajdujący się 
we wsi Opactwo. Został on wzniesiony  
w latach 1739 – 1748. Stanowi on zespół 
murowanych budynków barokowych  
z pozostałościami romańskimi. W Siecie-
chowie znajduje się Kościół parafialny 
św. Wawrzyńca, który został wzniesio-
ny w latach 1710-69. W XIX-wiecznej 
dzwonnicy znajdują się dwa zabytkowe 
dzwony (jeden gotycki z 1459, drugi  
z 1869 roku). Oprócz tego do ciekawych 
zabytków tej gminy należą Fort VII we 
wsi Głusiec i ruiny Fortu Wannowskiego 
we wsi Nagórnik.

W ostatnich latach Gmina Siecie-
chów zrealizowała wiele inwestycji. Do 
największych z nich należą budowa ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości Sie-
ciechów oraz przebudowa wielu dróg 
gminnych.

W Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej jest zareje-
strowanych 104 podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą. Podmioty go-
spodarcze funkcjonujące na terenie Gmi-
ny Sieciechów to przede wszystkim małe 
i średnie zakłady rodzinne. Do wiodących 
branż w gminie zaliczyć należy: usługi 
ogólnobudowlane, naprawy pojazdów 
samochodowych, transport, uprawy rolne 
połączone z chowem i hodowlą zwierząt,  
handel i przetwórstwo owoców i warzyw.

GMINA GARBATKA-LETNISKO
Gmina Garbatka-Letnisko położo-

na jest w południowo-wschodniej części 
województwa mazowieckiego, w otulinie 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego, 
którego najcenniejszym elementem jest 
przyroda. Sąsiaduje z pięcioma gminami: 
od północy z gminą Kozienice, ze wscho-
du z gminami Sieciechów i Gniewoszów, 
na południu z gminą Policzna (powiat 
zwoleński), na zachodzie z gminą Pionki 
(powiat radomski).

Gmina zajmuje obszar o powierzchni 
74,01 km2, co stanowi 8,7 % powierzchni 
powiatu kozienickiego i zamieszkiwana 
jest przez 5056 osób. Największymi wa-
lorami gminy są walory turystyczne i wy-
poczynkowe.

W strukturze organizacyjnej gminy 
zlokalizowanych jest 11 miejscowości: 
Anielin, Bąkowiec, Bogucin, Brzustów, 
Garbatka-Długa, Garbatka-Dziewiąt-
ka, Garbatka-Letnisko, Garbatka-Nowa, 
Garbatka-Zbyczyn, Molendy i Ponikwa,  
w tym 9 sołectw.

Użytki rolne zajmują łącznie po-
wierzchnię 2048 ha, z czego 1755 ha 
grunty orne, 22 ha sady, 207 ha łąki,  
a pastwiska 64 ha. W strukturze go-
spodarstw rolnych dominują gospodar-
stwa małe o pow. 2 – 5 ha, średnia po-
wierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi  
4,32 ha. Duże rozdrobnienie agrarne 
powoduje, że większość gospodarstw 
wytworzone przez siebie produkty prze-
znacza na samozaopatrzenie, a tylko 
nieznaczną część kieruje na rynek. Nie-
wielkie gospodarstwa, mało dochodowa 
struktura produkcji oraz podeszły wiek 
ludności, powodują, iż dla znacznej czę-
ści rolników dochód z gospodarstwa nie 
stanowi głównego źródła utrzymania. 
Z powodu rozproszonej i rozdrobnionej 
produkcji oraz braku grup producenckich, 
rolnicy nie są w stanie zapewnić dostaw 
towaru na rynek lokalny w wystarczającej 
ilości. Produkcja roślinna gospodarstw 
indywidualnych uzależniona jest od ja-
kości gleb i ich przydatności do uprawy 
określonych roślin. W strukturze zasie-
wów na terenie gminy przeważają zboża 
podstawowe tj. żyto, pszenżyto ozime, 
owies oraz mieszanki zbożowe jare, nie-
wiele sieje się jęczmienia, pszenicy czy 
kukurydzy na ziarno, których uprawa wy-
maga urodzajnej gleby. Uprawia się rów-
nież ziemniaki i rośliny pastewne, jednak-
że powierzchnia ich upraw zmniejsza się  
z roku na rok. W sadownictwie przewa-
żają jabłonie, wiśnie, śliwy oraz truskaw-
ki, natomiast w warzywnictwie najwięcej 
uprawia się ogórków, marchewki, cebuli 
oraz pomidorów.

Na terenie gminy Garbatka-Letnisko 
przeważają gleby V i VI klasy bonitacyj-
nej. Większe kompleksy gleb klasy IV 
występują w południowo-środkowej czę-
ści gminy i są to grunty rolne wytworzone 
z gleb pochodzenia organicznego: gleby 
torfowe i murszowe.

Garbatka-Letnisko to jedna z najatrak-
cyjniejszych krajobrazowo i turystycznie 
miejscowości położonych na terenie Ko-
zienickiego Parku Krajobrazowego. Ma 
wieloletnie tradycje, jako miejscowość 
letniskowa wykorzystująca cenne walory 
przyrodnicze Puszczy Kozienickiej, które 
obejmują połowę powierzchni całej gminy.

GMINA GNIEWOSZÓW
Gmina Gniewoszów położona jest 

w powiecie kozienickim w południowo-
-wschodniej części województwa ma-

zowieckiego i obejmuje obszar 8429 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 głównie gospodarstwa  
o areale około 10 ha. Rolników uprawia-
jących gospodarstwa o powierzchni 15 ha 
jest około 20%. Są to osoby, które stale 
modernizują swoje gospodarstwa, wpro-
wadzając nowe technologie i zwiększając 
powierzchnie upraw. Użytków rolnych 
jest 5980 ha, uprawy trwałe zajmują  
395 ha. Cała produkcja zbóż wynosi  
3050 ha, ziemniaków 320 ha, kukurydzy 
340 ha, rzepaku 450 ha, łubinu 350 ha, 
pastwisk 445 ha, łąk 300 ha. Warzywa 
w Gminie Gniewoszów uprawiane są na 
areale 330 ha w miejscowościach: Bo-
rek, Regów Stary, Oleksów oraz Zalesie,  
z czego ponad 100 ha stanowi uprawa ka-
lafiora i brokuła. Ponadto w Zalesiu pro-
dukowane są warzywa pod osłonami na 
areale około 10 ha. Sady owocowe upra-
wiane są głównie w Borku, Oleksowie  
i Regowie Starym i zajmują 395 ha,  
z czego 290 ha stanowią jabłonie.  
W miejscowościach Markowola, Kolo-
nia Markowola, Boguszówka, Wysokie 
Koło, Zdunków i Sarnów uprawiane są 
również truskawki, których powierzchnia 
to 160 ha. Owoce i warzywa sprzedawane 
są na giełdach rolnych w Radomiu i Lu-
blinie 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. Niezbyt powszechna jest  
z kolei produkcja mleka, specjalizujących 
się w hodowli bydła mlecznego na terenie 
gminy jest około 40 producentów. Rolnic-
two stanowi jedno ze źródeł utrzymania 
mieszkańców. Jednakże, ta sytuacja ewo-
luuje, można na terenie gminy zaobser-
wować zmiany, mieszkańcy zaczynają, 
oprócz pracy w gospodarstwach rolnych, 
prowadzić własną działalność gospodar-
czą bądź też podejmować pracę zarob-
kową w okolicznych miastach takich jak 
Dęblin, Puławy i Kozienice. W związku 
z powyższym formalnie jest ok 1800 
gospodarstw rolnych na terenie gminy 
Gniewoszów, zaś tylko ok. 750 użytkuje 
je faktycznie. Na terenie gminy nie ma 
praktycznie zakładów przemysłowych.

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
Grabów nad Pilicą jest starą osadą 

stanowiącą ośrodek kolonizacji tej części 
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Zapilicza we wczesnym średniowieczu. 
Była najprawdopodobniej osadą leśną 
i ta tradycja zawodów związanych z le-
śnictwem i rolnictwem zachowana jest 
po dzień dzisiejszy. Nazwa miejscowości 
wyprowadzona jest od grabu, zaś określe-
nie „nad Pilicą” pochodzi z połowy XIX 
wieku dla odróżnienia Grabowa „nad 
Wisłą” położonego na zachód od Zwole-
nia. W XVIII wieku osada Grabów była 
własnością Józefa Pułaskiego, ojca Kazi-
mierza – uczestnika konfederacji barskiej 
oraz wojny o wyzwolenie Stanów Zjed-
noczonych. W XIX wieku teren gminy 
był między innymi miejscem schronienia 
uczestników walk powstańczych.

Powierzchnia gruntów gminy Grabów 
nad Pilicą wynosi 12036,15 ha, z czego 
grunty rolne stanowią 53,54% ogólnej po-
wierzchni gminy, lasy i grunty leśne sta-
nowią 44,11%, grunty pozostałe 1,60%,  
a nieużytki 0,75 %.

Użytki rolne zajmują obszar 6 411,65 ha, 
grunty orne stanowią 55,05% powierzchni 
gruntów rolnych, w tym największy udział 
mają grunty o V klasie bonitacyjnej, co 
świadczy o rolniczym charakterze gminy, 
łąki i pastwiska zajmują 27,76%. Pozostałą 
część stanowią sady, grunty rolne zabudo-
wane, grunty pod stawami, grunty pod ro-
wami, grunty zakrzewione i zadrzewione na 
użytkach rolnych.

Pod względem przydatności rolniczej 
przeważają w obszarze gminy kompleksy 
żytnie ze znacznym udziałem kompleksu 
zbożowo-pastewnego. Udział gleb do-
brych III i IV klasy bonitacyjnej wynosi 
23,15%. W gminie przeważają indywidu-
alne gospodarstwa rolne, dla większych 
producentów rolnych jest to podstawowe 
źródło utrzymania natomiast dla pozosta-
łych, posiadających zaledwie kilkuhek-
tarowe gospodarstwa, jest to działalność 
dodatkowa. Gmina specjalizuje się w go-
spodarce zbożowo-okopowo-pastewnej, 
teren posiada też duże tradycje w produk-
cji owoców miękkich – głównie truska-
wek, a także nowo powstałych plantacji 
borówek i jagody. Znaczna większość 
gospodarstw trudni się hodowlą bydła 
mięsnego i produkcją mleka. Teren gmi-
ny jest także dobrym miejscem na pasieki 
dla pszczół, kilka gospodarstw trudni się 
pszczelarstwem. Na 1810 gospodarstw 
rolnych większość posiada do 5 ha grun-
tów.

Ze względu na strukturę użytkowa-
nia gruntów, rozdrobnienie gospodarstw 
i starzenie się społeczeństwa, przyszłość 
gminy nie wiąże się z rozwojem rolnic-
twa. Coraz większe znaczenie będzie miał 
rozwój funkcji usługowych, produkcyj-
nych, a zwłaszcza rekreacyjnych.

Jest to region atrakcyjny przyrodniczo 

i krajobrazowo, z malowniczymi zakola-
mi rzeki, starorzeczami i udziałem łąk. 
Kompleksy leśne stanowią pozostałości 
Puszczy Nadpilickiej i Stromieckiej. Zaj-
mują ponad 5 tysięcy ha. Pod względem 
różnych potencjałów, wśród gmin obsza-
rów wiejskich subregionu radomskiego 
Gmina zajmuje 2 miejsce w lesistości  
z udziałem lasów w ogólnej powierzchni.  

GMINA GŁOWACZÓW
Gmina Głowaczów jest gminą wiej-

ską, położoną w zachodniej części po-
wiatu kozienickiego, w województwie 
mazowieckim. Wśród 7 gmin powiatu 
kozienickiego zajmuje 2 miejsce pod 
względem liczby ludności (7283 osoby) 
i powierzchni (20% obszaru powiatu).  
W skład gminy wchodzi 40 miejscowo-
ści, z czego 39 tworzy siedziby sołectw.

Powierzchnia gminy Głowa-
czów wynosi 18584 ha, a użytki rolne  
zajmują 11295 ha, w tym grunty orne  
9533 ha, co daje w sumie 65% powierzch-
ni gminy. Lasy i grunty leśne zajmują 
35% powierzchni gminy. Powierzchnia 
lasów wynosi 6598 ha, a powierzchnia 
gruntów zadrzewionych 109 ha.

Dominującym działem gospodar-
ki na terenie gminy jest rolnictwo, 
mimo, iż od wielu lat boryka się z pro-
blemami o różnym charakterze, mię-
dzy innymi z dużym rozdrobnieniem, 
a także przewagą gleb średnio lub mało 
przydatnych dla rolnictwa. Przecięt-
na powierzchnia gospodarstwa rolnego 
na terenie Gminy Głowaczów wynosi  
4,47 ha. W uprawach przeważają głównie 
zboża (żyto, pszenżyto, owies, mieszan-
ki zbożowe, pszenica), rośliny okopowe 
i pastewne. Znaczną część zajmują rów-
nież łąki i pastwiska. Niektórzy rolnicy 
ukierunkowali swą działalność na uprawę 
owoców miękkich: truskawek, malin oraz 
borówki amerykańskiej. W ostatnim cza-
sie znacząco zwiększyła się również po-
wierzchnia upraw sadowniczych.

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

Na terenie gminy kilku rolników pro-
wadzi gospodarstwa rolne o powierzchni 
od 20 do 60 ha. Nie brakuje również mło-
dych rolników, którzy przejęli gospodar-
stwa rolne od rodziców. Kontynuując ro-
dzinne tradycje, okres pracy zawodowej 
poświęcają rolnictwu. Rolnicy z terenu 
Gminy Głowaczów skutecznie pozyskują 
środki z funduszy europejskich, przezna-
czając je na modernizację gospodarstw, co 
poprawia ich konkurencyjność i zwiększa 
rentowność. Wprowadzają nowe rozwią-
zania i nowe strategie, aby jak najkorzyst-
niej 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.

GMINA KOZIENICE
Gmina Kozienice – z miastem bę-

dącym zarazem siedzibą powiatu – jest 
gminą o charakterze miejsko-wiejskim  
o powierzchni 245,6 km2, z czego  
235,15 km2 to powierzchnia gminy  
i 10,45 km2 powierzchnia miasta. Tereny 
zurbanizowane – 15,8 km2, tereny rolne 
– 112,6 km2, tereny leśne – 100,5 km2, 
nieużytki – 16,1 km2. Liczba ludności  
w gminie wynosi 29559, w tym: w mie-
ście – 17202, a na terenie wiejskim – 
12357 (wg danych ewidencji ludności 
gminy Kozienice).

Teren wiejski gminy Kozienice to 39 
wsi, które administracyjnie tworzą 36 so-
łectw. Użytki rolne stanowią 47,7% po-
wierzchni terenu, tj. 11712 ha. Pomimo, 
iż miasto silnie oddziaływuje na teren 
wiejski i dla wielu mieszkańców praca  
w gospodarstwach stanowi dodatkowe 
źródło dochodów, rolnictwo nadal stano-
wi znaczący sektor w gospodarce Gminy. 
Liczba gospodarstw rolnych w gminie 
wynosi około 2660, średnia powierzch-
nia gospodarstwa to 5,5 ha. Urodzajność 
gleb jest zróżnicowana. Teren południo-
wo – wschodni to grunty klasy V i VI, 
na których uprawiane są zboża, głównie 
żyto i owies. W części wschodniej tzw. 
„Powiślu”, występują żyzne gleby o do-
brych klasach bonitacyjnych od I do IV, 
na których koncentruje się uprawa wa-
rzyw (głównie ogórki, kapusta, cebula, 
kalafior, ziemniaki), owoców (truskaw-
ki) i pszenicy. Wieloletnie tradycje oraz 
wysoka produkcja, zarówno uprawa jak  
i przetwórstwo, sprawiają, że potocznie 
teren kozienickiego Powiśla nazywany 
jest „zagłębiem ogórkowym”.

Na terenie wiejskim rozwija się tak-
że hodowla zwierząt gospodarskich.  
W strukturze pogłowia dominuje trzoda 
chlewna (około 15000 sztuk), bydła jest 
około 800 sztuk.

Dobra współpraca Burmistrza z Soł-
tysami, zrozumienie dla potrzeb miesz-
kańców terenów wiejskich związanych 
zarówno z zapewnieniem podstawowych 
usług, jak również świadczenie pomocy 
w rozwiązywaniu codziennych proble-

Dokończenie na str. 6
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Piękną tradycją kończącą okres żniw jest Święto Plonów. W Powiecie Kozienickim w tym roku odbędzie się ono 25 sierp-
nia w gminie Sieciechów. Tradycyjnie z gminy, na terenie której odbywać się będą Dożynki wybrano dwoje wyróżniających 
się rolników, którzy będą pełnić funkcję starostów dożynkowych. 
Agnieszka Ciesielska

Tytuł starościny w tym roku przypadł 
Agnieszce Ciesielskiej z Woli Klasztor-
nej, która wraz z mężem Mariuszem pro-
wadzi gospodarstwo rolne od 1993 roku.

– ...od razu po ślubie zaczęliśmy prowadzić 
gospodarstwo, najpierw gospodarstwo 
w Borku – odziedziczone po moim ojcu, 
a od 15 lat mieszkamy w Woli Klasz-
tornej i prowadzimy gospodarstwo, 
które mąż odziedziczył po swoich ro-
dzicach.... – wyjaśnia pani Agnieszka.
Gospodarstwo Starościny ma po-

wierzchnię 12 ha, z czego 9 ha uprawia, 
a około 3 ha oddała do dzierżawy. Go-
spodarze zajmują się głównie uprawą 
warzyw.
– ...warzywa siejemy po 1 ha np. kalafi o-

ra, brokuła, papryki, fasolki szpara-
gowej, pomidora gruntowego, cebuli, 
cukinii, mamy 7 tuneli ogórka, 1 tunel 
pomidora, kapusty jest trochę, nie 
dużo, czasem mniej czasem więcej... – 
mówi starościna. 
Warzywa Państwa Ciesielskich tra-

fi ają zarówno na rynki hurtowe, jak i de-

taliczne, a ich bardzo dobra jakość jest 
szeroko znana wśród konsumentów z po-
wiatu kozienickiego i nie tylko.
– ...sprzedajemy różnie, głównie jest to na 

przetwórnie handel, na giełdę mąż też 
wywozi warzywa. Jeździmy również raz 
w tygodniu na targ do Kozienic. I rodzaj 
tego handlu najbardziej sobie cenię. 
Bardzo lubię kontakt z konsumentem. 
Tym bardziej, że mam strasznie fajne, 
wierne konsumentki od 20 lat. Matki 
przyprowadzają swoje dzieci, swoich 
synów, córki i to sprawia mi przyjem-
ność, że nasze warzywa są zachwalane, 
że nasza praca jest doceniana... – pod-
kreśla Agnieszka Ciesielska.
Gospodarstwo starościny wyposażone 

jest w podstawowy sprzęt, potrzebny do 
uprawy warzyw, są to m.in. kombajn do 
zbioru fasolki, wywrotnica do sortowania 
ogórków, opryskiwacze, deszczownia do 
podlewania oraz 3 ciągniki.

Państwo Ciesielscy mają pięcioro dzieci: 
najstarszy syn Adam ma 26 lat, natomiast 
najmłodsza córka Zuzia 13. Wszystkie dzie-
ci w mniejszym lub w większym stopniu 
uczestniczyły, obecnie już trochę rzadziej, 
w pracach w gospodarstwie, jednak raczej 
nie wiążą swojej przyszłości z rolnictwem.
– ...mamy nadzieję, że kiedyś, któreś ze-

chce tu wrócić i gospodarzyć, a nie 
tylko sprzedać dorobek naszego życia. 
Niestety na tę chwilę to żadne dziec-
ko nie chce absolutnie myśleć o wsi, 
o mieszkaniu tutaj, a już o pracy na 
roli to na pewno nie... – wyjaśnia pani 
Agnieszka.
Państwo Ciesielscy całą pracę w go-

spodarstwie wykonują głównie sami. 
– ...w miarę możliwości pomaga nam te-

ściowa, czasami też najmujemy po-

moc, bo jednak przy tylu warzywach 
to sami nie dalibyśmy rady, tym bar-
dziej, że mąż jeździ na giełdy sprze-
dawać i jest jeszcze ten 1 dzień targu 
w Kozienicach... – zaznacza starościna.
Każdy dzień w gospodarstwie pań-

stwa Ciesielskich przebiega w określo-
nym porządku, który zmienia się w zależ-
ności od warunków atmosferycznych, czy 
też innych życiowych czynników.
– ...wstaje się i się robi to, co akurat wychodzi 

danego dnia. Czy to idzie się rwać fasol-
kę, czy też np. teraz pomidory gruntowe 
będą się nam zaczynać, to też całe dnie 
się pracuje, tylko pojemniki się zmienia 
i się napełnia. Najczęściej wieczorami 
sortujemy, to wtedy już bez ograniczeń, 
koniec jest, jak praca jest skończona... – 
opowiada Agnieszka Ciesielska.
Zdaniem starościny kluczem do osią-

gnięcia sukcesu w pracy w rolnictwie jest 
ciężka praca, której nie należy się bać 
oraz czerpanie z niej radości i dumy.
– ...jak się człowiek przyzwyczai do pracy, 

jak przełamie lęk przed pracą, to może 
ona sprawiać przyjemność. Tutaj dla 
każdego sensem życia jest praca, od-
poczynkiem jest praca i radością też 
jest praca. Produkcja warzyw to jest 
jak przy dzieciach chodzenie: sieje się, 
potem się dogląda i potem jest efekt, 
jest piękny owoc, który cieszy, jak jest 
smaczny, cieszy jeszcze bardziej, więc 
jest to praca satysfakcjonująca, a jak 
jest to jeszcze w dobrej cenie sprzedane 
to jest super... – przekonuje starościna.
Gospodarze nie wykluczają dalszego 

rozwoju gospodarstwa, a pani Agnieszka 
ma jeszcze jedno dodatkowe pragnienie.
– ...mam takie ciche marzenie, aby na dru-

gim gospodarstwie w Borku stworzyć 
agroturystykę. Nie wiem, czy to się uda, 
czy się spełni, ale takie mam marzenie... 
– wyznaje Agnieszka Ciesielska.
W planach państwa Ciesielskich jest 

także dokupienie niezbędnego sprzętu 
rolniczego oraz wybudowanie dodatko-
wego budynku gospodarczego.

Pani Agnieszka nie ukrywa, iż propo-
zycja zostania starościną Dożynek Powia-
towych bardzo ją zaskoczyła.
– ...zupełnie się nie spodziewałam. Tu na Woli 

jest tyle gospodyń, które byłyby bardziej 
godne ode mnie, mają większe gospodar-
stwa, może nawet większe doświadcze-
nie, ale mam taki charakter, że biorę na 
klatę, to, co mnie spotyka, i to dobre, i to 
złe i już się nie wyłamywałam... 

Nasz Powiat * 4
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Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Karol Majdak 

Starostą XVI Dożynek Powiatu Ko-
zienickiego „Sieciechów 2019” wybra-
ny został Karol Majdak rolnik z Mo-
zolic Dużych, który wspólnie z żoną 
Anną prowadzi gospodarstwo odzie-
dziczone po rodzicach. 
– ...rolnikiem zostałem w wieku 13 lat. 

Rodzice odpisali na mnie gospodar-
stwo w gminie Kozienice dokładnie 
w 2002 roku. Składa się z 7,5 ha 
własności i 25 ha dzierżawy. Dru-
gie gospodarstwo znajduje się tutaj 
w Mozolicach Dużych i jest ziemią odpi-
saną przez rodziców żony o powierzchni 
22 ha własności i 20 ha dzierżawy. Na 
obu gospodarstwach uprawiamy głów-
nie zboża ozime i jare oraz kapustę 
i ziemniaki. Kapusty sadzimy w grani-
cach 5 ha, ziemniaka 12 ha, a reszta to 
zboża.... – wyjaśnia starosta dożynek.
Gospodarstwo Państwa Majdaków ukie-

runkowane jest na uprawę warzyw i zbóż, 
jednak w sprzyjających warunkach prowa-
dzą oni także chów trzody chlewnej.
– ...posiadamy dwie chlewnie, łącznie trzy-

mamy w granicach 600 sztuk na 1 rzut. 
Rocznie wychodzi w około 1600 sztuk 
świń. Kupujemy warchlaki, tuczymy 
około 3 – 4 miesięcy i sprzedajemy 
do okolicznych skupów. Obsadę ro-
bimy wtedy, kiedy jest tani warchlak 
w porównaniu do tucznika. Jeżeli 
tucznik droższy, wtedy obsadę robimy. 
Jeżeli tucznik tani, a warchlak drogi, 
dajemy sobie spokój i w tym momen-
cie zboże sprzedajemy do skupów. Te-
raz jest jeszcze problem ASF i z tego 
powodu zatrzymaliśmy hodowlę, bo 
boimy się, że nam się do gospodarstwa 
wkradnie... – mówi Karol Majdak.
Korzystając z własnych środków sta-

rosta sukcesywnie rozwija swoje gospo-
darstwo i modernizuje. 
– ...na dzień dzisiejszy nie skorzystaliśmy 

z żadnych dotacji, zakup wszystkich 
maszyn wypracowaliśmy własnymi 
rękoma. Mamy kombajn zbożowy, 
4 ciągniki, bronę wirnikową wraz 
z siewnikiem, agregat ścierniskowy. 
W ostatnim czasie kupiliśmy rozdrab-
niacz do chmieliny. Posiadamy rów-
nież kombajn ziemniaczany ANNA. 
W zeszłym roku postawiliśmy przecho-
walnię na kapustę i ziemniaki, żeby 
przetrwać do stycznia, lutego. Zostało 
nam jeszcze ją ocieplić. W dalszej ko-
lejności chcemy utwardzić podwórka, 
ocieplić budynki, wymienić dachy. No 
i oczywiście chcemy dokupować ziemi, 
powiększać gospodarstwo – inwestycje 
są cały czas... – tłumaczy starosta.
Państwo Majdakowie mają dwóch 

synów 5-letniego Piotra i 2-letniego Ja-

sia. Starszy chłopiec już w tak młodym 
wieku wykazuje zainteresowanie rol-
nictwem ...wszystko go ciekawi, chciał-
by z tatą wszędzie jeździć. Ciągle pyta: 
co będziesz teraz robił?, gdzie będziesz 
pryskał?, gdzie kosił?, wszystko go inte-
resuje, więc myślę, że rośnie nam młody 
rolnik...

Według pana Karola praca na roli to 
kawał ciężkiego chleba, a czerpane z niej 
zyski uzależnione od wielu czynników, na 
które sam rolnik nie ma wpływu.
– ...trzeba to lubić, żeby w tym pracować. 

Jakbym miał tak od 0 wszystko zaczy-
nać, nie podjąłbym się. Dobrze, że te-

ściowie i rodzice odpisali nam ziemię, 
więc mieliśmy jakiś start... – przeko-
nuje pan Karol.
Propozycja zostania starostą dożyn-

kowym była dla Karola Majdaka miłym 
zaskoczeniem ...zgodziłem się z miłą chę-
cią, jest to dla mnie wielki zaszczyt, nie 
sądziłem, że Gmina dostrzeże we mnie 
godnego rolnika... 

SABINA SEMENIUK
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mów, zapewniają synergiczne działanie 
miasta i obszarów wiejskich. Wspólnie 
prowadzone są przedsięwzięcia związane 
z popularyzacją możliwości wykorzysty-
wania zewnętrznych środków finanso-
wych na projekty służące modernizacji 
gospodarstw, wdrażaniu proekologicz-
nych rozwiązań czy podnoszeniu osobi-
stych kwalifikacji. Aktywizacja i integra-
cja społeczności całej gminy odbywa się, 
m.in. dzięki oddolnym inicjatywom reali-
zowanym w ramach funduszy sołeckich.

Przyszłe działania Samorządu Gmi-
ny Kozienice ukierunkowane są na two-
rzenie warunków dla rozwoju nowocze-
snego, wysokorentownego rolnictwa,  
o zróżnicowanej produkcji rolnej, wyso-
kiej efektywności i zminimalizowanym 
negatywnym wpływie na środowisko 
naturalne. Wykorzystując wieloletnie 
tradycje, doświadczenie rolnicze oraz 
wysokie kompetencje rolników zamie-

rzamy powiązać płody kozienickich go-
spodarstw rolnych z lokalną turystyką  
i rekreacją, lokalnym i subregionalnym 
przetwórstwem oraz handlem spożyw-
czym i gastronomią. Działania te są 
elementem budowy silnej marki „Ko-
zienice”.

GMINA MAGNUSZEW
Gmina Magnuszew jest gminą 

rolniczą. Użytki rolne w gminie zaj-
mują powierzchnię 9493 ha. Gleby 
na obszarze gminy cechują się wy-
soką przydatnością do produkcji rol-
niczej. Przeważają gleby IV klasy 
i stanowią one ponad 37% wszyst-
kich użytków rolnych. Produkcja 
rolna oparta jest na uprawie warzyw  
i owoców. Olbrzymią rolę odgrywa  
w gminie sadownictwo. Ponad 7% po-
wierzchni ogólnej, a 12,8% powierzch-
ni użytków rolnych – zajmują sady, co 
stawia gminę na pierwszym miejscu 
wśród gmin powiatu kozienickiego.  

W gminie Magnuszew funkcjonuje 
ponad 1100 gospodarstw indywidual-
nych. Gospodarstwa te charakteryzują 
się dużym rozdrobnieniem. Najlicz-
niejszą grupę stanowią gospodarstwa 
małe do 5 ha, gospodarstwa te stano-
wią niemal 54% ogółem wszystkich 
gospodarstw. 33% stanowią gospo-
darstwa od 5 ha do 10 ha, 10% to go-
spodarstwa od 10 ha do 15 ha, tylko 
3% stanowią gospodarstwa powyżej  
15 ha. Ponad połowa gospodarstw rol-
nych prowadzi działalność wyłącznie 
rolniczą. Gospodarstwa rolne na tere-
nie gminy są wysoko zmechanizowane, 
wyposażone w specjalistyczne maszyny  
i urządzenia potrzebne do produk-
cji rolnej. Na terenie gminy działa-
ją dwa duże zakłady przetwórstwa 
owoców, które stanowią rynek zbytu 
dla lokalnych produktów – owoców  
i warzyw.

Opracowano na podstawie informa-
cji przesłanych z poszczególnych gmin.

Na wniosek Zarządu Powiatu Ko-
zienickiego w dniu 8 lipca 2019 r. od-
była się X Sesja (Nadzwyczajna) Rady 
Powiatu Kozienickiego, podczas której 
zostały przesunięte środki finansowe 
na zadania inwestycyjne w powiecie 
kozienickim. W ramach przesuniętych 
środków finansowych własnych i po-
zyskanych z zewnątrz zrealizowane 
zostaną w najbliższym czasie następu-
jące zadania:

– budowa chodnika w ciągu drogi po-
wiatowej nr 1731W Sieciechów 
– Gniewoszów w miejscowości 
Sieciechów ul. 11-go Listopada 
Gmina Sieciechów – całkowita 
kwota inwestycji – 60.000,00 zł, 
w tym środki finansowe Gminy – 
30.000,00 zł;

– odbudowa ul. Długiej w miejscowo-
ści Głowaczów, droga powiatowa  
nr 1714W Głowaczów – Lipskie 
Budy Gmina Głowaczów – cał-
kowita kwota inwestycji – około 
60.000,00 zł;

– przebudowa drogi powiatowej  
nr 1702W Wyborów – Basi-
nów Gmina Grabów nad Pilicą 
– całkowita kwota inwestycji –  
318.000,00 zł;

– przebudowa drogi powiatowej  
nr 1730W Brzeźnica – Mozolice 
Małe w miejscowości Brzeźnica 

Gmina Kozienice – całkowita kwo-
ta inwestycji – 136.000,00 zł;

– odbudowa drogi wewnętrznej przy 
SPZZOZ w Kozienicach – całkowi-
ta kwota inwestycji – 150.000,00 zł;

– przebudowa drogi powiatowej  
nr 1714W Głowaczów – Lipskie 
Budy – wykonanie podbudowy tłucz-
niowej – całkowita kwota inwestycji 
– 100.000,00 zł;

– przebudowa drogi powiatowej  
nr 3515W Łukawa – Głowaczów, 
odcinek Podmieście – Głowaczów 
– całkowita kwota inwestycji – 
953.420,10 zł, w tym Fundusz Dróg 
Samorządowych – 476.710,00 zł, 
Powiat Kozienicki – 476.710,10 zł.

Jedyną Gminą, która dofinansowuje 
realizację inwestycji w swojej gminie 
jest Gmina Sieciechów. Pozostałe inwe-
stycje będą realizowane przez Powiat 
Kozienicki bez udziału finansowego 
Gmin.

Podczas Sesji zabezpieczono rów-
nież wkład własny Powiatu w wysoko-
ści 50.000,00 zł na zakup 9-osobowego 
samochodu typu mikrobus przystoso-
wanego do przewozu osób niepełno-
sprawnych, w tym na wózkach inwa-
lidzkich, w ramach likwidacji barier 
transportowych w Powiecie Kozienic-
kim dla Domu Pomocy Społecznej im. 

Dokończenie ze str. 3

Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozieni-
cach. Zakup samochodu będzie współ-
finansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych (80.000,00 zł).

Uchwały w ww. sprawach zostały 
podjęte przez Radnych Rady Powiatu Ko-
zienickiego jednogłośnie.

Pozostałe inwestycje zaplanowane 
na 2019 rok uzależnione są od pozy-
skanych przez Powiat Kozienicki środ-
ków finansowych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych, na które zostały 
złożone wnioski o dofinansowanie.

KAROLINA URBAŃSKA

22 lipca w Warszawie podpisana 
została umowa o zaliczkowe dofinan-
sowanie, w wysokości 80.000 zł ze 
środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
projektu w ramach „Programu wyrów-
nywania różnic między regionami III” 
w obszarze D, zakupu 9-osobowego 
samochodu typu mikrobus dla DPS im. 
K. Gruszczyńskiej w Kozienicach.

Umowę ze strony Powiatu Kozie-
nickiego podpisali Andrzej Jung Staro-
sta Powiatu, Józef Grzegorz Małaśnicki 
Wicestarosta oraz Kamil Banaś Skarb-
nik Powiatu Kozienickiego.

Informacje
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Przekazanie Sztandaru Komendzie 
Powiatowej Policji w Kozienicach było 
głównym punktem uroczystych obcho-
dów Święta Policji w 100. Rocznicę Po-
wstania Polskiej Policji Państwowej, któ-
re odbyły się 9 lipca w Kozienicach.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta 
w kościele pw. Świętej Rodziny koncele-
browana przez Księdza Biskupa Henryka 
Tomasika Ordynariusza Diecezji Radom-
skiej w intencji środowiska policyjnego. 
Po niej nastąpił przemarsz uczestników 
w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej 
Komendy Głównej Policji w Warszawie, 
Kompanii Honorowej Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Radomiu, pododdziału 
towarzyszącego oraz pocztów sztandaro-
wych na plac przy krytej pływalni Delfi n, 
gdzie odbyła się dalsza część obchodów.

Po podniesieniu fl agi państwowej i ode-
graniu hymnu Komendant Powiatowy Po-
licji w Kozienicach insp. Tomasz Cybulski 
przywitał zgromadzonych gości, a w swoim 
wystąpieniu podziękował funkcjonariuszom 
za ich oddaną służbę. Po odczytaniu aktów 
przedstawiciele fundatorów sztandaru oraz 
goście zaproszeni zostali do wbicia gwoździ 
honorowych w drzewce sztandaru.

Społeczny Komitet na Rzecz Ufundo-
wania Sztandaru dla Komendy Powiatowej 
Policji w Kozienicach zawiązał się 27 lutego 
2018 r. Jego Przewodniczącym został Staro-
sta Kozienicki Andrzej Jung. Od tego czasu 
trwała zbiórka pieniędzy oraz przygotowania 
do ofi cjalnego przekazania sztandaru. Inicja-
tywę oprócz społeczeństwa powiatu wsparli 
przedstawiciele samorządów: powiatowego 
oraz gminnych z terenu powiatu kozienickie-
go, przedsiębiorstw i fi rm oraz stowarzyszeń. 
Po poświęceniu sztandaru, którego dokonał 
Ksiądz Biskup Henryk Tomasik odbyło się 
jego uroczyste wręczenie oraz prezentacja.

Jak co roku podczas Święta Policji, tak 
i tym razem dokonane zostało także wrę-

czenie aktów mianowania na wyższe stop-
nie policyjne dla funkcjonariuszy Komen-
dy Powiatowej Policji w Kozienicach oraz 
Komisariatów Policji w Gniewoszowie 
i Grabowie nad Pilicą. Awanse otrzymało: 
w korpusie podofi cerów policji 15 policjan-
tów, w korpusie aspirantów 19 policjantów, 
w korpusie ofi cerów młodszych 1 policjant 
oraz w korpusie szeregowych 3 policjantów.

Insp. Tomasz Cybulski, Agnieszka Kacz-
kowska oraz Małgorzata Wach wyróżnieni 
zostali Medalem 100-lecia Powstania Poli-
cji Państwowej za zasługi dla Niezależne-
go Samorządnego Związku Zawodowego 
Pracowników Policji. Insp. Tomasz Cybul-
ski oraz asp. szt. Grzegorz Ambroziewicz 
odznaczeni zostali Krzyżem Niepodległości 
z Gwiazdą Pierwszej klasy za wybitne zasłu-
gi patriotyczne i działalność na rzecz NSZZ 
Policjantów. Srebrną odznakę honorową 
otrzymali Katarzyna Kowalska, Jakub Ol-
szak i Mariusz Warmijak. Dariusz Szewc – 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Kozienicach uhonorowany został Me-
dalem za zasługi dla NSZZ Policjantów.

Goście w swoich wystąpieniach wielo-
krotnie podkreślali, jak ważną pracę wyko-
nują funkcjonariusze policji. Nie zabrakło 
słów uznania i gratulacji, które przekazali 

nadinsp. Kamil Bracha Zastępca Komen-
danta Głównego Policji, Weronika Piwar-
ska asystent Marszałka Senatu Stanisława 
Karczewskiego, Andrzej Jung Starosta Po-
wiatu Kozienickiego, Przewodniczący Spo-
łecznego Komitetu na Rzecz Ufundowania 
Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji 
w Kozienicach oraz Piotr Kozłowski Bur-
mistrz Gminy Kozienice.

Starosta Kozienicki Andrzej Jung 
w swoim wystąpieniu mówił do policjantów: 
Sztandar (…) jest wielkim uznaniem za Wasze 
zaangażowanie i oddanie dla trudnej i odpo-
wiedzialnej pracy. Bo przecież mimo wielu 
zmian ustrojowych na przestrzeni stu lat, dla 
Was, Funkcjonariuszy Policji najważniejszym 
przesłaniem było bezpieczeństwo drugiego 
człowieka, ochrona mienia i utrzymanie po-
rządku publicznego. Tak jest i teraz.

Ofi cjalną część uroczystości zakoń-
czyła Defi lada Kompanii Honorowej Po-
licji, pocztów sztandarowych Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz 
Komendy Powiatowej Policji w Kozieni-
cach, a także Orkiestry Policyjnej.

Podczas spotkania okolicznościowego 
Funkcjonariuszy Policji, gości honorowych 
oraz przedstawicieli fundatorów sztandaru 
Komendzie Powiatowej Policji w Kozieni-
cach wręczony został Medal Pamiątkowy 
„Pro Masovia”. Starosta Andrzej Jung z rąk 
insp. Tomasza Cybulskiego jako wyraz po-
dziękowania otrzymał z kolei pamiątkowy 
ryngraf. Ryngrafy takie wręczone zostały 
także Burmistrzowi i Wójtom Gmin powia-
tu kozienickiego.

Dla mieszkańców przybyłych na uro-
czystość przygotowany został piknik po-
licyjny, gdzie zarówno na dzieci, jak i ro-
dziców czekało wiele atrakcji.

MONIKA WIRASZKA

czenie aktów mianowania na wyższe stop- nadinsp. Kamil Bracha Zastępca Komen-

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

Wydarzenia
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Społeczny Komitet na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla Ko-
mendy Powiatowej Policji w Kozienicach serdecznie dziękuje 
wszystkim instytucjom, fi rmom oraz osobom prywatnym, które 
pozytywnie odpowiedziały na nasz apel o wsparcie organizacyj-
ne i fi nansowe. Łączna kwota środków fi nansowych zebranych 
na powyższy cel od kwietnia 2018 do lipca 2019 r. wyniosła 
24 200 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup sztandaru oraz 
wyposażenia pocztu sztandarowego, współorganizację uroczysto-
ści przekazania sztandaru, jak również na obsługę rachunkową 
i koszty bankowe. Przekazanie sztandaru odbyło się 9 lipca br. 
w Kozienicach podczas obchodów Święta Policji i przekazania 
sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. 

Wśród instytucji, które wsparły organizacyjnie i fi nansowo 
ufundowanie oraz uroczystość przekazania sztandaru znalazły 
się lokalne samorządy: Powiat Kozienicki, Gmina Garbatka-
-Letnisko, Gmina Głowaczów, Gmina Gniewoszów, Gmina 
Grabów nad Pilicą, Gmina Kozienice, Gmina Magnuszew, Gmina Sieciechów, fi rmy i przedsiębiorstwa: ENEA Wytwarzanie 
sp. z o. o., Firma Handlowo-Usługowa „WIR” SJ, „WOJTPOL” T. Wojtysiak Z. Krześniak, jak również osoby prywatne: Jolanta 
Bąk, Marek Drapała, Marek Jędryszek, Andrzej Jung, Stanisław Kander, Robert Kowalczyk, Piotr Kozłowski, Grzegorz Maciej-
czyk, Józef Grzegorz Małaśnicki, Jerzy Olizarowski, Tomasz Pakuła, Euzebiusz Strzelczyk, Grzegorz Wrona, Krzysztof Zając, 
a także Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. 

ANDRZEJ JUNG
Starosta Kozienicki Przewodniczący Komitetu

12 sierpnia w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach odbyło się spotkanie podsumowujące prace Komitetu Fundacji 
Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Głównym punktem zebrania było przekazanie pamiątkowych ryngra-
fów i podziękowań wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie, zarówno pod względem fi nansowym, jak również logistycznej 
pomocy i wsparcia oranizacyjnego.

31 umów na łączną kwotę 286 tysięcy 
złotych wsparcia samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego podpisane zostało 
11 lipca w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach. Wśród be-
nefi cjentów znalazło się 6 gmin z terenu 
powiatu kozienickiego: Garbatka-Letni-
sko, Gniewoszów, Głowaczów, Kozienice, 
Magnuszew, Sieciechów, a także gmina 
Policzna z terenu powiatu zwoleńskiego.

Umowy ze strony Urzędu Marszał-
kowskiego podpisał Rafał Rajkowski 
Wicemarszałek Województwa Mazo-
wieckiego. Na spotkaniu obecni byli rów-
nież Radni Sejmiku Tomasz Śmietanka 
i Leszek Przybytniak oraz Starosta i Wi-
cestarosta Powiatu Kozienickiego An-
drzej Jung i Józef Grzegorz Małaśnicki.

Najwięcej umów, bo aż 24 doty-
czy innowacyjnego programu, jakim 
jest Mazowiecki Instrument Aktywiza-
cji Sołectw. Ponadto przyznane zosta-
ły również dofi nansowania w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza” i Pomocy Finanso-
wej dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu 
Przeciwpożarowego.

Dzięki wsparciu z Urzędu Marszał-
kowskiego możliwe będzie przeprowadze-
nie wielu inwestycji w sołectwach powiatu 

kozienickiego, zakupiony zostanie sys-
tem monitorujący stan jakości powietrza 
w gminie Garbatka-Letnisko (7.958,00 zł 
wsparcia), jednostka OSP Kozienice wy-
posażona zostanie w sprzęt specjalistyczny 
(2.800,00 zł wsparcia), dla jednostek OSP 
Wysokie Koło (21.700,00 zł wsparcia) 
i Samwodzie (18.000,00 zł wsparcia) 
zakupione zostaną motopompy oraz do-
konany zostanie remont strażnicy OSP 
Kozienice (12.400,00 zł) i remont drzwi 
garażowych strażnicy OSP Rozniszew 

kozienickiego, zakupiony zostanie sys- (12.000,00 zł wsparcia).
Wicemarszałek Województwa Ma-

zowieckiego zapewnił również, że sa-
morząd województwa nie zapomina 
o programach wsparcia dla samorządów 
powiatowych.

MONIKA WIRASZKA

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

Grabów nad Pilicą, Gmina Kozienice, Gmina Magnuszew, Gmina Sieciechów, fi rmy i przedsiębiorstwa: ENEA Wytwarzanie 
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19 lipca w Delegaturze Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego w Radomiu odbyło się 
spotkanie, podczas którego podpisa-
ne zostały umowy na dofinansowanie 
realizacji dwóch zadań dotyczących 
przeprowadzenia prac remontowych 
i modernizacyjnych w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Stefana Czarniec-
kiego w Kozienicach. Podpisania 
umów dokonali: ze strony Powiatu 
Kozienickiego Andrzej Jung Starosta 
Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnic-
ki Wicestarosta, Kamil Banaś Skarbnik 
Powiatu, natomiast Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego reprezento-
wał Rafał Rajkowski Wicemarszałek 
Województwa.

W ramach pozyskanych środków fi -
nansowych wykonane zostaną:

– remont sali gimnastycznej z zaple-
czem sportowym w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach, którego 

całkowity koszt to 60.000 zł, w tym 
kwota dofinansowania 45.000 zł, 
wkład własny Powiatu Kozienic-
kiego 15.000 zł;

– modernizacja pracowni informatycz-
nej w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Stefana Czarnieckiego w Ko-
zienicach, całkowity koszt zadania 
– 25.200 zł, w tym dofinansowa-
nie 17.640 zł, Powiat Kozienicki 
7.560 zł.

SABINA SEMENIUK

Koło Gospodyń Wiejskich w Bą-
kowcu, Gmina Garbatka-Letnisko  
znalazło się wśród zwycięzców kon-
kursu FIO Mazowsze Lokalnie 2019 
z projektem „Aktywna Przystań”. Dro-
ga do zwycięstwa obejmowała dwa eta-
py, pierwszy w wersji elektronicznej 
oraz drugi przed komisją w Radomiu. 
„Koło” uzyskało dotację na projekt 
w kwocie 4200 zł na zakup odpowied-
niego sprzętu sportowego, gier i zaba-
wek.

Celem całego przedsięwzięcia jest 
zwiększenie udziału mieszkańców 
w życiu publicznym poprzez pobu-
dzenie aktywności ludności lokalnej 
i spowodowania, by poczuli się oni od-
powiedzialni za dobro wspólne, jakim 
jest wspólna przestrzeń i integracja. 
Projekt „Aktywna Przystań” polega 
na stworzeniu obok świetlicy wiej-
skiej boiska do gier zespołowych oraz 
zaaranżowaniu „kącika dla najmłod-

szych” oraz „kącika gier” w świetlicy. 
Żeby zrealizować ten projekt potrzeba 
zaangażować społeczność wiejską do 
wyrównania terenu, zasiania trawy, 
postawienia bramek do piłki nożnej, 

przygotowania boiska do siatkówki 
oraz zbudowania trybun dla uczestni-
ków/kibiców tych gier.

EWA SZCZYGIEŁ

szych” oraz „kącika gier” w świetlicy. przygotowania boiska do siatkówki 
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27 lipca w Kozienicach rozegrany 
został 165-km etap kończący 62. Mię-
dzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła 
Mazowsza”. Na jego starcie stanęło 110 
zawodników z 18 drużyn.

Jak co roku, tak i teraz jedna z lotnych 
premii poświęcona była pamięci Janusza 
Stąpóra – Starosty Powiatu Kozienickie-
go w latach 2006 – 2015. Jej zdobyw-
cą okazał się Grzegorz Stępniak, który 
w 2015 roku stał na najwyższym stopniu 
podium w klasyfi kacji końcowej Wyścigu 
„Dookoła Mazowsza”. Tuż za nim upla-
sował się Stanisław Aniołkowki. Trzeci 
na lotnej premii był czeski kolarz Franti-
sek Sisr. Wszystkim trzem zawodnikom 
Małgorzata Bebelska Wiceprzewodniczą-
ca Rady Powiatu Kozienickiego wręczyła 
Puchary Starosty Kozienickiego. Kolejna 
z lotnych premii poświęcona została pa-
mięci Marka Łuczyńskiego – wieloletnie-
go Dyrektora KCRiS. Ta też padła łupem 
Grzegorza Stępniaka.

W etapie kozienickim zwyciężył 
Stanisław Aniołkowski przed Louisem 
Bendixenem i Norbertem Banaszkiem. 
W klasyfi kacji generalnej 62. Międzyna-
rodowego Wyścigu Kolarskiego „Dooko-
ła Mazowsza” na najwyższym stopniu 
podium uplasował się Stanisław Anioł-

kowski. Drugie miejsce zajął Grzegorz 
Stępniak, a trzecie Frantisek Sisr. Jak mó-
wił sam triumfator wyścigu, był to naj-
większy sukces w jego dotychczasowej 
karierze: Dzisiaj staliśmy przed trudnym 
zadaniem, ale mieliśmy swoją taktykę. 
Każdy z mojej drużyny dał z siebie wszyst-
ko, to im zawdzięczam zwycięstwo. Jestem 
naprawdę bardzo zadowolony. Ogromne 
podziękowania dla mojego teamu, który 

kowski. Drugie miejsce zajął Grzegorz wykonał kawał świetnej roboty.
Głównym organizatorem 62. Między-

narodowego Wyścigu Kolarskiego „Do-
okoła Mazowsza” było Stowarzyszenie 
Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia 
Team”. Patronat nad nim objął Adam 
Struzik Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego.

MONIKA WIRASZKA

23 lipca w Gniewoszowie odbyło się 
niecodzienne spotkanie, którego hono-
rowymi gośćmi były prof. Adela Muñoz 
Páez z Wydziału Chemii Uniwersytetu 
w Sewilli autorka książki „Marie Curie 
Radioaktywność i żywioły” oraz dr Bar-
bara Petelenz – chemik, emerytowany 
pracownik naukowy Instytutu Fizyki Ją-
drowej im. Henryka Niewodniczańskiego 
PAN w Krakowie.

Spotkanie z udziałem Marcina Szy-
mona Gac Wójta Gminy Gniewoszów 
poprowadziła Paula Stępień Kierownik 
Biblioteki Publicznej w Gniewoszowie. 
Prelekcję dotyczącą związku Marii Skło-
dowskiej-Curie z ziemią gniewoszowską 
wygłosiła Stanisława Bachanek autorka 
książki „Na ścieżkach życia Marii Skło-
dowskiej-Curie” i współautorka przewod-
nika „Polskimi śladami Marii Skłodow-
skiej-Curie”.

Po powitaniu przybyłych gości, a byli 
nimi: Karol Majcher Przewodniczący 
Stowarzyszenia Sieciech z Sieciechowa, 
Stefan Siek założyciel Izby Historyczno 
– Regionalnej w Sieciechowie, Anna Łe-
pecka bibliotekarz z Biblioteki Publicz-
nej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka 
Siarczyńskiego w Kozienicach, Anita 

Pawlonka Wicedyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Gniewoszowie 
oraz pedagodzy z gminnych placówek 
oświatowych, Marian Muniak Sołtys wsi 
Zwola, członkowie Klubu Seniora „Za-
wsze Aktywni” oraz mieszkańcy gminy 
i okolic, prowadząca przedstawiła przy-
gotowaną prezentację i oddała głos Sta-
nisławie Bachanek, która dokładniej 
przybliżyła związki Marii Skłodowskiej 
z naszą gminą.

Pawlonka Wicedyrektor Zespołu Szkol- Na zakończenie spotkania goście ho-
norowi oraz część uczestników udali się 
na wycieczkę szlakiem tablic informacyj-
nych rajdu rowerowego „Śladami rodzin 
Skłodowskich i Boguskich”.

DANUTA BŁAŻYŃSKA
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia
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15 lipca w sali konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego „Wody Pol-
skie” zorganizowane przez Posła na Sejm 
RP Andrzeja Kosztowniaka oraz Starostę 
Kozienickiego Andrzeja Junga.

Starosta Kozienicki po powitaniu 
wszystkich zebranych przedstawił krótko 
charakterystykę położenia powiatu kozie-
nickiego oraz opowiedział o zagrożeniach, 
jakie z tego wynikają. Z kolei Poseł na 
Sejm RP Andrzej Kosztowniak wyraził 
nadzieję, że spotkanie to zapoczątkuje 
cykl spotkań, dzięki którym wspólnie uda 
się wypracować konkretne działania.

Po przedstawieniu informacji z dzia-
łalności Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego „Wody Polskie” z terenu po-
wiatu kozienickiego na 2019 rok, podjęto 
dyskusję o problemach i oczekiwaniach 
samorządów oraz mieszkańców powiatu 
dotyczących bezpieczeństwa wodnego dla 
terenu powiatu kozienickiego.

Przedstawiciele Wód Polskich zapew-
nili, że w lipcu do planu realizacji na 2019 r. 
wprowadzone zostało zadanie ubezpiecze-
nia lewego brzegu rzeki Wisły w miejsco-
wości Regów Stary w gminie Gniewoszów. 
Należy przypomnieć, że podczas powodzi 
w 2010 roku nastąpiło rozmycie górnej czę-
ści wyspy, co skierowało nurt rzeki w kie-

runku zakrętu wału przeciwpowodziowego, 
powodując jego erozję i stwarzając jedno-
cześnie zagrożenie przerwania wału. Aby 
zapobiec dalszej erozji wału projektuje się 
wykonanie opasek w lewej odnodze rzeki.

Zastępca Burmistrza Gminy Kozieni-
ce Mirosław Pułkowski zapewnił o chęci 
partycypowania w kosztach inwestycji 
poprawiających bezpieczeństwo przeciw-
powodziowe na terenie gminy Kozienice. 
Jednak, jak wspomniał Wójt Gminy Sie-
ciechów Arkadiusz Guba – nie wszystkie 
samorządy gminne mają takie możliwości, 
ze względu na ograniczony budżet.

Oprócz przedstawicieli rządu i Pań-

runku zakrętu wału przeciwpowodziowego, stwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody 
Polskie”, w spotkaniu udział wzięli Wice-
starosta Powiatu Kozienickiego, przed-
stawiciele samorządów gminnych, służb, 
sołtysi oraz mieszkańcy powiatu kozienic-
kiego. Wszyscy uczestnicy spotkania wy-
razili chęć dalszej współpracy.

MONIKA WIRASZKA

9 sierpnia w Warszawie Marcin Styś 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie z upoważnienia Starosty Po-
wiatu Kozienickiego oraz Kamil Banaś 
Skarbnik Powiatu Kozienickiego podpi-
sali umowę na dofi nansowanie projek-
tu „Bliżej samodzielności – edycja II” 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 
IX Wspieranie wyłączenia społecznego 
i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Ak-
tywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wy-
kluczeniu społecznemu. Całkowi-
ta wartość projektu opiewa na kwotę 
700.000,000 zł, z czego dofi nansowa-
nie ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego wynosi 560.000,00 zł, 
a wkład własny Powiatu Kozienickiego 
140.000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 
01.09.2019 r. – 30.06.2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-

dzinie w Kozienicach informuje, że od 
1 września 2019 r. rusza rekrutacja do 
projektu „Bliżej samodzielności – edy-
cja II”. Osoby zainteresowane udzia-
łem w proponowanym wsparciu za-
praszamy do kontaktu z pracownikami 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

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

dzinie w Kozienicach informuje, że od ul. Kochanowskiego 15 pok. nr 4 i/lub 
pod nr telefonu 48/382 05 62 oraz złoże-
nia ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ dostęp-
nej w siedzibie jednostki oraz na stronach 
internetowych PCPR i PUP.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kozienicach

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 12

Tegoroczna edycja festynu rodzin-
nego Dni Garbatki zorganizowana 
została w dniach 20, 21 lipca. Mimo 
kapryśnej aury weekend upłynął pod 
znakiem dobrej zabawy, którą trady-
cyjnie zapewniali zebranej publicz-
ności, zarówno regionalni artyści, jak 
i znane z estrady zespoły muzyczne. 

Pierwszego dnia festynu odbył się 
Gminny Dzień Seniora. Wysłuchać moż-
na było muzyki biesiadnej oraz wziąć 
udział w zawodach wędkarskich. Drugi 
dzień rozpoczęła Teresa Fryszkiewicz 
Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, która 
dokonała ofi cjalnego otwarcia spotka-
nia oraz powitała zgromadzonych gości, 
wśród których znaleźli się przedstawicie-
le parlamentu: Anna Białkowska i Leszek 
Ruszczyk, przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach, władz samo-
rządów gmin powiatu kozienickiego oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy 
i okolic. 

Dni Garbatki stały się okazją do 
przekazania wszystkom uczestnikom 
wielu ciepłych słów na temat niepo-
wtarzalnej atmosfery panującej na tere-
nie gminy i piękna garbackiej przyrody 
oraz życzeń niezapomnianej zabawy.

Z okazji Festynu Stanisław Kar-
czewski Marszałek Senatu RP oraz 
Adam Struzik Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego nadesłali listy 
okolicznościowe.

Po zakończeniu części oficjalnej 
imprezy nastąpiło wręczenie nagród 
zwycięzcom zawodów wędkarskich, 
które odbyły się dzień wcześniej. Węd-
karze rywalizowali w trzech katego-
riach wiekowych: super senior, senior 
oraz junior. W pierwszej kategorii 
zwyciężył Adam Figurski, w drugiej 
najlepszy okazał się Artur Mojsiuszko, 
natomiast w trzeciej Kacper Ziemka.

Część artystyczną niedzielnych ob-
chodów rozpoczęły występy Chóru Se-
niora Wrzos z Garbatki-Letnisko oraz 
dziecięcej grupy tanecznej działającej 
przy gminnej świetlicy.

Kolejnym punktem festynu był kon-
cert grupy Disco Polo „Casino” oraz 
występ zespołu muzycznego „Tacy 
Sami”, który zaprezentował znane i lu-
biane przeboje grupy Lady Pank. 

Dla wszystkich, których nie przegoni-
ły opady na scenie zaprezentował się Ka-
baret „Bez Próby”.

Niewątpliwą atrakcją dla zgroma-
dzonych tego dnia mieszkańców gminy 
Garbatka-Letnisko był również kon-
cert zespołu cygańskiego „Vanessa & 

Sorba”. 
Tradycyjnie dwudniowy festyn pełen 

był atrakcji dla każdego m. in.: dmu-
chane wesołe miasteczko, trampoliny 
i wodne kule dla najmłodszych, przeką-
ski z grilla, smakołyki i napoje oraz sto-
iska z zabawkami i rękodziełem. 

XXXVII Dni Garbatki zakończyły 

się koncertem gwiazdy wieczoru ze-
społu LOMBARD.

SABINA SEMENIUK

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

Wydarzenia
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Tradycyjnie druga połowa lipca 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Kochanowskiego w Garbat-
ce-Letnisku upłynęła pod znakiem 
Międzynarodowego Pleneru Ekspresji 
Twórczej Malarstwa i Rzeźby „Puszcza 
Kozienicka Inspiracje – Garbatka-Let-
nisko 2019”. W tym roku była to już 
dwunasta odsłona tego przedsięwzięcia, 
a wernisaż wystawy poplenerowej, koń-
czący to wyjątkowe, twórcze spotkanie 
w Garbatce, odbył się 27 lipca.

Garbacki plener każdego roku przy-
ciąga coraz większą liczbę malarzy 
i rzeźbiarzy, którzy podczas dwutygo-
dniowych, artystycznych warsztatów 
delektują się pięknem naszego regionu. 
W tym roku w wydarzeniu wzięło udział 
28 artystów m.in. z Kanady, Stanów Zjed-
noczonych, Tunezji, Rosji, Walii, Czech, 
Niemiec, Tadżykistanu, Macedonii, Ukra-
iny oraz oczywiście z Polski. 

Każdy plener owocuje ekspre-
syjnymi, barwnymi, niezwykłymi 
i zaskakującymi w swym przekazie 
obrazami i rzeźbami ...są prace abs-
trakcyjne artystki z Tunezji, bardzo 
ciekawe, fajne malarstwo, są też obra-
zy, które bardzo wiernie odnoszą się do 
rzeczywistości, tak, jak prace Timura 
Karima z Tadżykistanu, który posia-
da piękny warsztat, fachowość wielką 
w kładzeniu plam, kładzeniu farb, na-
tomiast w odniesieniu do rzeźby – np. 
powstała jedna praca realistyczna – 
fantastyczny kur i wiele abstrakcyjnych 
dzieł, ale o bardzo ciekawej wymowie, 
w rzeźbie takiej przede wszystkim cho-

dzi o zabawy kompozycyjne, żeby bu-
dować napięcie, żeby nie tworzyć po-
dobnych rytmów, żeby dany kształt był 
już w opozycji do drugiego kształtu, 
a jak przy tym uda się poruszyć tym 
dziełem jakieś skojarzenia u ludzi, no 
to jest cała zagadka pięknie rozwiąza-
na... – wyjaśnia Mirosław Dziedzicki 
komisarz pleneru.

Plener to nie tylko twórcza praca, 
organizatorzy dbają o to, aby artyści za-
poznali się również z pięknem i kulturą 
powiatu kozienickiego i jego okolic orga-
nizując im liczne wyprawy i wycieczki.

Wernisaż wystawy poplenerowej 
stał się okazją do przekazania wielu 
słów uznania, gratulacji i podziękowań 
zarówno samym artystom, jak rów-
nież wszystkim, którzy  niestrudzenie 
poświęcają swój czas, aby zorganizo-
wać wydarzenie artystyczne na wyso-

dzi o zabawy kompozycyjne, żeby bu- kim poziomie. Waldemar Banaś Radny 
Rady Powiatu Kozienickiego, rów-
nież wyraził swój szacunek i uznanie 
wszystkim zaangażowanym w realiza-
cję tego wyjątkowego, artystycznego 
spotkania.

Organizatorem Międzynarodowego 
Pleneru Ekspresji Twórczej Malarstwa 
i Rzeźby „Puszcza Kozienicka Inspira-
cje – Garbatka-Letnisko 2019” był Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowiec-
kiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Garbatce-Letnisku, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Garbatki oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Drewna.

SABINA SEMENIUK

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

5 sierpnia w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Kozieni-
cach odbyło się spotkanie nowo wy-
branej Rady Powiatowej Mazowiec-
kiej Izby Rolniczej w Kozienicach. 
W trakcie obrad dokonano głosowań, 
podczas których wyłonieni zostali: 
Przewodniczący oraz Delegat na walne 
zgromadzenie.

Przewodniczącym ponownie został 
Mirosław Górka z gminy Głowaczów, 
który uzyskał 9 głosów, cztery gło-
sy zdobył Dawid Kowalczyk z gminy 
Grabów nad Pilicą.

Delegatem na walne zgromadzenie 
wybrany został Artur Gac (7 głosów), 
Arkadiusz Guba oraz Dawid Kowal-
czyk otrzymali w tym głosowaniu po 
3 głosy.

MONIKA WIRASZKA

Wydarzenia/Informacje
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Zwiedzanie skansenu z przewodni-
kiem, wojskowa grochówka, konkurs 
strzelecki, czy pokaz ratownictwa me-
dycznego – to tylko niektóre z atrakcji, 
jakie czekały 7 lipca na odwiedzają-
cych Skansen Bojowy I Armii Wojska 
Polskiego w Mniszewie. Tego dnia od-
był się tu jubileuszowy V Piknik Mi-
litarny.

Jednym z głównych punktów dnia 
było otwarcie wystawy umunduro-
wania i uzbrojenia z okresu II wojny 
światowej, którego dokonali Marek 
Drapała Wójt Gminy Magnuszew 
oraz Irena Bielawska Prezes Stowa-
rzyszenia LGD „Puszcza Kozienic-
ka”. Zakup umundurowania możliwy 
był dzięki wsparciu LGD i realizacji 
projektu grantowego „Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego”. W budyn-
ku Centrum Kultury i Tradycji Histo-
rycznej odsłonięta została również 
rzeźba Orła Piastowskiego autorstwa 
lokalnego artysty Rudolfa Marcinia-
ka. Jej powstanie zainspirowane było 
100. rocznicą Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Uroczystościom tym 
towarzyszyły występy Chóru Melodia 
oraz Chóru Dziecięcego „Żołnierze 
Września 1939 Garnizonu Dęblin”, 
a po nich chętni mogli wysłuchać wy-
kładu Marka Kozłowskiego pt. „II 
Wojna Światowa – jak to się zaczęło”. 
Tego dnia do zbiorów Centrum Kul-
tury i Tradycji Historycznej przedsta-
wiciele Starosty Powiatu Kozienic-
kiego przekazali obraz namalowany 
w 2012 roku przez Jarosława Majew-
skiego podczas Powiatowego Pleneru 
Malarsko-Fotograficznego, który go-
ścił na terenach ziemi magnuszewskiej.

W tym roku uczestnicy pikniku 
mieli wyjątkową okazję skorzystać 
z Mobilnego kina edukacyjno-histo-
rycznego „Pocztylion” Chevrolet 157 
oraz zobaczyć pokaz tresury psów 
wojskowych. Był to także pierwszy 
piknik, podczas którego zwiedzający 
mogli podziwiać okolicę z nowej wie-
ży widokowej. Wielu widzów zgroma-
dziły również pokaz kawaleryjski oraz 
inscenizacja wojenna. Natomiast dzie-
ci chętnie sprawdzały swoje umiejęt-
ności na torze sprawnościowym.

W ciągu roku w Skansenie organizo-
wanych jest wiele uroczystości, jednak 
zachęcamy również do odwiedzania go 
na co dzień. 

Organizatorami V Pikniku Militar-
nego były Gmina Magnuszew, Skansen 
Bojowy I Armii Wojska Polskiego oraz 

Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury 
w Magnuszewie.

MONIKA WIRASZKA

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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1 sierpnia, w 75. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego, delegacja 
Powiatu Kozienickiego, w skład któ-
rej weszli Józef Grzegorz Małaśnicki 
Wicestarosta Powiatu oraz Jarosław 
Chlewicki Sekretarz Powiatu, złożyła 
kwiaty i zapaliła znicz pod Pomnikiem 
Niepodległości w Kozienicach, by 
uczcić pamięć o bohaterach, walczą-
cych w powstaniu.

Wśród delegacji zgromadzonych 
pod Pomnikiem byli również: delega-
cja Gminy Kozienice, przedstawicie-
le partii politycznych, stowarzyszeń 
i organizacji oraz mieszkańcy powiatu 
kozienickiego.

Złożenie kwiatów poprzedziło nada-
nie ciągłego jednominutowego sygnału 
w godzinę „W”, czyli o godz. 17.00.

MONIKA WIRASZKA

11 sierpnia delegacja Powiatu Kozienic-
kiego, w skład której weszli Starosta Kozie-
nicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grze-
gorz Małaśnicki oraz Naczelnik Wydziału 
Promocji i Kultury Lucyna Domańska-Stan-
kiewicz, wzięła udział w uroczystych obcho-
dach 75. rocznicy walk na przyczółku wa-
recko-magnuszewskim. Uroczystości przed 
pomnikiem na terenie Skansenu Bojowego 1. 
Armii Wojska Polskiego w Mniszewie rozpo-
częło odtworzenie hymnu państwowego. Po 
odmówieniu modlitwy i okolicznościowych 
przemówieniach zebrane delegacje w hołdzie 
poległym złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Po uroczystościach w Mniszewie dele-
gacja Powiatu Kozienickiego udała się na 
obchody 75. Rocznicy Bitwy pod Studzian-
kami. Po Mszy Świętej pod przewodnic-
twem Ordynariusza Diecezji Radomskiej 
Księdza Biskupa Henryka Tomasika, odbyły 
się uroczystości patriotyczne przeprowadzo-
ne zgodnie z ceremoniałem wojskowym. 
Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 
Jung w swoim wystąpieniu podkreślał, że 
winni jesteśmy pamiętać o tych, którzy 
walczyli, byśmy dziś mogli żyć w wolnym 
kraju. Po Apelu Poległych i salwie honoro-
wej złożono kwiaty i zapalono znicze przed 
Pomnikiem-Mauzoleum. Kwiaty od spo-
łeczeństwa Powiatu Kozienickiego złożyli 
Starosta Andrzej Jung, Wicestarosta Józef 
Grzegorz Małaśnicki oraz Członek Zarządu 
Powiatu Małgorzata Siekut.

MONIKA WIRASZKA

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

Wydarzenia
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20 maja 2019 r. członkowie Stowa-
rzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzroku 
i ich Rodzin w Kozienicach, po przyjeździe 
z turnusu rehabilitacyjnego w Ustroniu 
Morskim, pojechaliśmy w grupie 25 osób 
na jednodniową wycieczkę do Sandomie-
rza. Po drodze, w Opatowie zwiedziliśmy 
jeden z największych zabytków architek-
tury romańskiej – Kolegiatę Św. Marcina. 
W drodze do Sandomierza zatrzymaliśmy 
się, by zwiedzić ruiny zamku Krzyżtopór, 
który mianował się w owych czasach przez 
szereg lat najpiękniejszym w Europie. Do 
Sandomierza dostaliśmy się „Uchem Igiel-
nym”. Zwiedziliśmy miasto z rynkiem, Ba-
zyliką Katedralną, Kościołem Św. Jakuba, 
skąd prowadzi szlak pielgrzymki do grobu 
Apostoła – Camino de Santiago do Santia-
go de Compostela w Hiszpanii, Synagogę 
i Muzeum „Ojca Mateusza”. Pani prze-
wodnik barwnie, obrazowo przekazywała 
informacje nt. pamiątek, zabytków i krajo-
brazu, aby niewidomi i słabowidzący mogli 
uzmysłowić sobie obraz, a jeśli można było 
to skorzystano z „brajlowania” obiektu.

Wycieczka była bardzo ciekawa. 
Chwila zadumy, podziw dla wyjątkowej 
Ziemi Świętokrzyskiej, jej dzieł sztuki, 
architektury, historii i przyrody. Na dłu-
go w pamięci pozostanie atmosfera wy-
cieczki zwłaszcza osobom niewidomym 

i słabowidzącym. Wszyscy wróciliśmy 
z bagażem nowych doświadczeń i umie-
jętnościami radzenia sobie w różnych 
nietypowych sytuacjach życiowych, pełni 
niezapomnianych wrażeń.

Niepełnosprawność trzeba zaakcepto-
wać i z nią realizować swoje marzenia i cele. 

Serdecznie dziękujemy władzom Urzę-
du Miejskiego w Kozienicach za wsparcie 
fi nansowe, gdyż bez tego uczestnicy nie 
mieliby możliwości dotrzeć tam i cieszyć się 
chwilą w swoim i tak bardzo trudnym życiu.

i słabowidzącym. Wszyscy wróciliśmy Zadanie współfi nansowane zostało 
ze środków Gminy Kozienice w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację za-
dań publicznych.

TERESA ŻUCHOWSKA 
ZOFIA WILK

STOWARZYSZENIE OSÓB Z DYS-
FUNKCJĄ WZROKU I ICH RODZIN 
mieści się w Kozienicach w dawnym 
budynku WKU ul. Radomska 36. Biuro 
Stowarzyszenia jest czynne we wtorki od 
godz. 9:00 do godz. 12:30.

Formacja Taneczna „VIR” ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego z Opactwa w składzie Karolina, 
Monika, Bartosz, Magdalena, Justyna, 
Adrian, Katarzyna, Sylwester, Klaudia 
zadebiutowała na II Mazowieckim Festi-
walu Twórczości Osób Niepełnospraw-
nych Intelektualnie „Tacy Sami” zorgani-
zowanym przez Stowarzyszenie „Razem” 
z Radomia z okazji Dni Godności Osób 
Niepełnosprawnych. 

W dniu festiwalu 23 maja 2019 roku 
pogoda nas nie rozpieszczała, ale wspa-
niała atmosfera, jaką zapewnili organiza-
torzy pozwoliła wszystkim uczestnikom 
wspaniale się bawić. Nasza formacja za-
wirowała w dwóch tańcach hiszpańskich 
do muzyki Modern Talking – No Face, 
No Name, No Number oraz Enrique Ig-
lesias Feat. Gente De Zona – Bailando 
porywając do dobrej zabawy wszystkich 
uczestników, a w szczególności jury fe-
stiwalu. 

Formacji Tanecznej „VIR” jury 
przyznało wyróżnienie oraz zaszczyt-
ne II miejsce. Indywidualne wyróżnie-
nie otrzymała jedna z naszych tancerek 

– Karolina J. która została szczególnie 
doceniona za uśmiech, wdzięk i niezwy-
kłe poczucie rytmu. W kierunku naszych 
tancerzy i tancerek popłynęło wiele ser-
decznych i życzliwych słów. Nie zabrakło 
owacji i wzruszeń. Uczestnicy otrzymali 
wspaniałe nagrody, między innymi: bile-
ty wstępu do placówek kulturalnych, ka-

– Karolina J. która została szczególnie merę wideo, radiomagnetofon oraz wiele 
innych drobnych upominków. Naszym 
uczniom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

MARZENA KĘSKA, 
MONIKA KULTYS, 

AGNIESZKA BISKUP
opiekunowie Formacji Tanecznej „VIR”

Wydarzenia
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24 maja bibliotekarze powiatu kozie-
nickiego wyruszyli na wycieczkę, a wła-
ściwie wyjazd edukacyjny do Warszawy, 
gdzie czekały na nas dwie atrakcje – Mu-
zeum Historii Żydów Polskich POLIN 
oraz 10. Warszawskie Targi Książki. 

Muzeum POLIN jest zlokalizowane na 
Muranowie, przed wojną była tu dzielnica 
żydowska, a podczas okupacji żydowskiej – 
getto. Nieopodal znajduje się Umschlagplatz 
– miejsce deportacji warszawskich Żydów do 
obozów zagłady. Niezwykle ciekawy archi-
tektonicznie gmach (wybudowany w latach 
2009-13 wg projektu autorstwa Fina Rainera 
Mahlamäki) z zewnątrz przywodzi skojarze-
nie z biblijną Arką Noego, wewnątrz zaskaku-
je konstrukcją wysokich, krzywych ścian. Za-
mysłem projektanta było stworzenie wrażenia 
drogi do Ziemi Obiecanej pomiędzy rozstępu-
jącymi się wodami Morza Czerwonego.

Muzeum wzniesiono wspólnym wysił-
kiem Stowarzyszenia Żydowski Instytut Hi-
storyczny, dysponującego wsparciem ponad 
500 darczyńców z całego świata, miasta sto-
łecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Łączny koszt 
budowy gmachu, wyposażenia i stworzenia 
wystawy stałej wyniósł ok. 320 milionów zło-
tych. Obecnie instytucja jest fi nansowana ze  
środków publicznych. 

Muzeum poświęcone jest 1000. lat dzie-
jów polskich Żydów na tle historii Polski. 
Obejrzeliśmy wystawę stałą, składającą się 
z ośmiu galerii, które opowiadają o kultu-
rze i dziedzictwie polskich Żydów. Na tra-
sie zwiedzania przedstawione są kolejne 
etapy historii: od legend, przez pierwsze 
osadnictwo, rozwój kultury, różnorodności 
społecznej, religijnej i politycznej, burzliwe 
czasy II Wojny Światowej i holokaust, aż po 
współczesność. Nowoczesna ekspozycja ma 
charakter narracyjny – nie jest zorganizowa-
na wokół zbiorów, lecz „prowadzi” zwie-
dzających opowieścią o wydarzeniach. Opo-
wiadają o nich ich świadkowie i uczestnicy, 
a współczesny komentarz jest ograniczony 
do minimum. Zgodnie z koncepcją autor-
ki wystawy Barbary Kirshenblatt-Gimblett 
z Uniwersytetu w Nowym Jorku, zwiedzają-
cy zapoznając się z umieszczonymi na wy-
stawie materiałami mogą samodzielnie do-
konywać ocen i wyciągnąć własne wnioski. 

My znaleźliśmy na niej również wą-
tek kozienicki związany ze słynnym na 
całą Europę chasydzkim rabinem Isro-
elem Hopsztajnem (1733-1814), znanym 
z wielkiej mądrości, do którego do Kozie-
nic ciągnęły liczne gromady Chasydów.

A inne wnioski? Głównie podziw dla 
nowoczesnej formy przekazu Muzeum. Nie 
sposób się tu nudzić, oprawa co chwila zaska-
kuje nową, adekwatną do treści formą wyra-

zu. Polecam każdemu obejrzenie muzeum 
i własną refl eksję, mnie nasuwa się kilka. War-
szawa powinna mieć jeszcze Muzeum Histo-
rii Polski, bo po zwiedzaniu POLIN można 
odnieść wrażenie, że to Żydzi ukształtowali 
naszą historię i, że Polacy nagminnie Żydów 
prześladowali, tymczasem prawda jest inna. 
W Polsce, na wszystkich etapach dziejów 
ludność żydowska miała dogodne warunki 
rozwoju, które z wrodzoną sobie zdolnością 
wykorzystywała. Prześladowani w całej Eu-
ropie, w Polsce znajdowali azyl, schronienie 
i dobrobyt. Nie dążyli do asymilacji, przeciw-
nie - zawsze chcieli mieszkać w odrębnych 
dzielnicach, zgodnie ze swoim obyczajem, 
tradycją i wiarą. A było między nami jak to 
między sąsiadami, jednak zdecydowanie czę-
ściej neutralnie niż źle. To nie Polacy wymy-
ślili holokaust i „ostateczne rozwiązanie”, na 
ile mogli pomagali Żydom. Gdyby role zo-
stały zamienione, czy Żydzi uratowaliby tylu 
Polaków?

POLIN – tu odpoczniesz, tak średnio-
wieczni Żydzi nazwali swoje nowe miejsce 
pobytu, bo czy kiedykolwiek nazywali Polskę 
swoją Ojczyzną? (więcej, bardzo ciekawych 
informacji na temat muzeum https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Muzeum_Historii_%C5%B-
Byd%C3%B3w_Polskich_Polin).

Kolejnym milowym krokiem naszej 
edukacji były 10. Warszawskie Targi 
Książki, które podobnie jak w poprzed-
nich latach odbywały się na PGE Narodo-
wym w dniach 23 – 26 maja 2019 r.

Tu każdy z nas dał upust swoim „rzą-
dzom”. Jeden dzień, ba parę godzin, musiało 
nam wystarczyć, aby zapoznać się, niestety 
pobieżnie, z ofertą targów – m.in. 800 stoisk 
wystawców z 27 krajów, a na nich głównie 
książki, ale także płyty z audiobookami, 
fi lmami, grami komputerowymi, gry plan-
szowe, a dodatkowo folderki, zakładeczki, 
cukiereczki i inne gadżety, zachęcające do 
zatrzymania się, podziwiania i kupowania. 
Targi są zorganizowane jak wielki festiwal 
kultury, gdzie gwiazdami są autorzy ksią-
żek. W wielu miejscach tworzyły się dłu-

gie kolejki fanów czekających na spotkanie 
z ulubionym pisarzem, szybkim zdjęciem 
i autografem. Podczas tych 4 dni zorganizo-
wano aż 1500 takich wydarzeń. Swój doro-
bek zaprezentowało 1038 twórców – pisarzy, 
tłumaczy, ilustratorów, dziennikarzy i przed-
stawicieli świata kultury z kraju i zagranicy. 
Nie sposób wymienić wszystkich. Najcie-
kawsze wydarzenia zaplanowano na sobotę 
i niedzielę. Można było wówczas spotkać się 
noblistką Swietłaną Aleksijewicz, cenionym 
przez czytelników i krytyków Wiesławem 
Myśliwskim, uznanymi reporterami Wojcie-
chem Jagielskim i Jackiem Hugo-Baderem, 
prozaikiem Eustachym Rylskim, najpopu-
larniejszą autorką powieści obyczajowych 
Katarzyną Grocholą, pisarką i felietonistką 
Sylwią Chutnik, twórcą powieści fantastycz-
nych Andrzejem Pilipiukiem oraz mistrza-
mi kryminału Zygmuntem Miłoszewskim 
i Markiem Krajewskim, a ponadto z Agniesz-
ką Lis, Małgorzatą Domagalik, Tomaszem 
Raczkiem, Martą Fox, Joanną Siedlecką, 
Agnieszką Chylińską i wielu, wielu innymi. 
Dużo wydarzeń odbywa się w jednym cza-
sie, aż szkoda, że fi zycznie nie można być 
wszędzie.

Targi książki w zamyśle mają służyć 
promocji czytelnictwa i idealnie w tej roli 
się sprawdzają. Towarzyszy im wspaniała 
atmosfera - cudownej literackiej fi esty. Od-
nosi się wrażenie uczestniczenia w kulturze, 
bardzo powszechnej, dostępnej dla każdego, 
tylko przysiąść i posłuchać, dotknąć nowych 
książek. Szkoda, że nasze portfele mają ogra-
niczoną zasobność. 

Zmęczeni, ale pełni wrażeń powrócili-
śmy do Kozienic z postanowieniem, że za 
rok również udamy się na targi książki, by 
bodaj trochę pobyć w tym magicznym świe-
cie. Organizatorzy podali, że w br. targi od-
wiedziła rekordowa liczna 1900 biblioteka-
rzy i księgarzy.

ELŻBIETA STĄPÓR
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy 

Kozienice
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

zu. Polecam każdemu obejrzenie muzeum gie kolejki fanów czekających na spotkanie 

Wydarzenia
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Opactwo sieciechowskie należało do 
najstarszych instytucji klasztornych na zie-
miach polskich. Jego początki datuje się na 
koniec XI lub pierwszą połowę XII wieku. 
Sami benedyktyni upowszechnili legendę, 
według której fundacja ich opactwa mia-
ła miejsce już w czasach króla Bolesława 
Chrobrego. Klasztor odegrał ważną rolę 
na polu chrystianizacji i ewangelizacji spo-
łeczeństwa naszego regionu. Wniósł też 
duży wkład w rozwój społeczny, kulturowy 
i gospodarczy. Kres jego istnieniu przy-
niósł XIX wiek, kiedy to władze państwo-
we przeprowadziły kasatę najbogatszych 
klasztorów. O benedyktynach sieciechow-
skich przypomina dzisiaj kościół parafi alny 
w Opactwie pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, który jest jedną z zapo-
mnianych pereł architektury Mazowsza.

Zapraszamy serdecznie 14 września 
2019 r. wszystkich zainteresowanych na 
konferencję naukową w Opactwie. Ob-
rady toczyć się będą w byłym Pałacu Opa-
ta (obecnie budynek Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego), który znajduje 
się przy kościele parafi alnym. Konferencja 
poświęcona będzie problematyce związanej 
z historią klasztoru sieciechowskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem okoliczności 
jego kasaty, której 200. rocznicę obchodzi-
my właśnie w tym roku. Głównym celem 
całego przedsięwzięcia jest upowszechnie-
nie wiedzy o roli i znaczeniu klasztoru sie-
ciechowskiego w dziejach naszego państwa 
i regionu. Wydarzenie ma też służyć lepsze-
mu poznaniu bogatego dziedzictwa kulturo-
wego, duchowego i materialnego zachowa-
nego po benedyktynach z Sieciechowa.

W trakcie wydarzenia swoje referaty 
wygłoszą znawcy tematyki historii klaszto-
ru sieciechowskiego, dziejów Sieciechowa 
i okolicznych terenów oraz zagadnień zwią-
zanych z kasatami klasztornymi. Wśród 
prelegentów znajdą się m.in. prof. Joanna 
Kalaga (Instytut Archeologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego), ks. dr Michał Kraw-
czyk (Diecezjalny Konserwator Zabytków 
w Radomiu), dr inż. Andrzej Rypulak (Lot-
nicza Akademia Wojskowa w Dęblinie), 
dr Krzysztof Stalmach (Wicestarosta Po-
wiatu Kozienickiego w latach 2014 – 2018), 
dr Łukasz Janeczek (Uniwersytet Zielo-
nogórski), dr Robert Stępień (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), 
Karol Majcher (prezes Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Historycznych i Kulturalnych Sie-
ciech). W programie zaplanowano również 
zwiedzanie zabudowań poklasztornych. 
Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 

i potrwa do godz. 17.00. Spróbujemy oży-
wić i przypomnieć dawną świetność klasz-
toru. Organizatorami konferencji są Parafi a 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Opactwie, Stowarzyszenie Inicjatyw Hi-

storycznych i Kulturalnych Sieciech oraz 
Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. 

dr ROBERT STĘPIEŃ
KAROL MAJCHER

Informacje
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Aktualnie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)” osoby bezro-
botne mogą skorzystać z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych.

W ramach staży prowadzona jest jedynie rekrutacja uzupełniająca, tylko w przypadku uwolnienia się środków z powodu prze-
rwań już realizowanych staży. 

Projekt adresowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w PUP, w wieku 18 – 29 lat należących do ka-
tegorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym).

Realizacja projektu zakończy się z końcem bieżącego roku. Zachęcamy osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia do korzystania 
ze wsparcia w ramach projektu. Szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami.

Koordynator projektu: Angelika Kopeć.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2019 kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku 
Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.

Wartość projektu w 2019 roku wynosi: 1 566 055,00 zł, w tym dofinansowanie w części EFS – 1 252 844,00 zł.
W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
• usługi w zakresie pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
• staże,
• szkolenia (indywidualne).
Celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defawo-

ryzowanych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim.
Grupę docelową projektu stanowi ogółem 340 osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozosta-

jących bez pracy w powiecie kozienickim, w tym:
• osoby w wieku 50 lat i więcej – 30 osób,
• osoby z niepełnosprawnościami – 4 osoby,
• osoby długotrwale bezrobotne – 45 osób,
• osoby o niskich kwalifikacjach – 265 osób,
• bezrobotni mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia – 2M.
Szczegółowe warunki udziału w projekcie:
Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
– mieszkają w województwie mazowieckim w powiecie kozienickim,
– mają 30 lat i więcej,
– nie pracują i są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach.
Harmonogram realizacji projektu:
Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu.
Aktualnie w ramach projektu zostały już zagospodarowane wszystkie środki w ramach jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej oraz szkoleń. 
Prowadzona jest jedynie uzupełniająca rekrutacja w ramach staży, tylko w przypadku uwolnienia się środków w wyniku prze-

rwań już realizowanych staży.
Osoby zainteresowane powyższymi formami wsparcia zapraszamy do udziału w projekcie w 2020 roku.
Koordynator projektu: Magdalena Szumlak, 48 614 66 81, e-mail: mszumlak@pupkozienice.pl
Osoby zainteresowane udziałem w projektach szczegółowe informacje mogą uzyskać pod numerem telefonu 48 614 66 99, 

wew. 45 – szkolenia, wew. 34 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice.

Efektem działań realizowanych przez PUP w ramach projektów ma być osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnienio-
wej (mierzonej zgodnie z dokumentami programowymi dotyczącymi realizacji powyższych projektów).

MAGDALENA SZUMLAK
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Wydział Aktywizacji Rynku Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

Informacje
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18 sierpnia w Ryczywole odbyły 
się XX Dożynki Gminy Kozienice. 
Uroczystość rozpoczęła Msza Świę-
ta w kościele pw. Świętej Katarzyny, 
po czym korowód dożynkowy, pro-
wadzony przez mażoretki z Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jorda-
nowski” oraz Orkiestrę Dętą OSP 
w Kozienicach, przeszedł na plac przy 
remizie OSP.

Po odegraniu hymnu państwowego 
i powitaniu przybyłych gości odbył się 
tradycyjny obrzęd dzielenia chlebem. 
Starostowie Dożynek, którymi byli 
Beata Bienias-Mulazzani oraz Leszek 
Matuszewski przekazali chleb na ręce 
gospodarzy Dożynek – Burmistrza 
Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego 
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Rafała Suchermana, którzy podzielili 
się nim z uczestnikami Dożynek. Pod-
czas obrzędu dzielenia chlebem trady-
cyjne pieśni dożynkowe wykonał Chór 
Klubu Seniora „Złota Jesień”.

Kolejnym punktem programu było 
wręczenie wyróżniającym się rolni-
kom z terenu gminy Kozienice, odznak 
honorowych „Zasłużony dla Rolnic-
twa”, przyznawanych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaki 
z rąk Posła na Sejm RP Dariusza Bąka 
oraz Burmistrza Gminy Kozienice 
i Przewodniczącego Rady Miejskiej 
otrzymali: Renata Telbusiewicz, Piotr 
Majewski oraz Michał Śmietanka. Za-
równo odznaczeni rolnicy, jak i Sta-
rostowie Dożynek otrzymali Nagro-
dy Burmistrza w postaci voucherów 
o wartości 400 zł.

Tego dnia nie mogło zabraknąć słów 
uznania, podziękowań i życzeń dla rol-
ników i ich rodzin. Oprócz gospodarzy 

głos zabrali: Joanna Kluzik-Rostkow-
ska Poseł na Sejm RP, Dariusz Bąk Po-
seł na Sejm RP, Łukasz Mierzejewski 
Dyrektor Biura Poselskiego Wojcie-
cha Skurkiewicza,  Tomasz Śmietanka 
Radny Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego oraz Andrzej Jung Staro-
sta Powiatu Kozienickiego, a także 
Renata Wołos, która odczytała list od 
Posła na Sejm RP Leszka Ruszczyka. 
Wszyscy przemawiający zgodnie pod-
kreślali, że powinniśmy być wdzięczni 
za ciężką pracę polskich rolników, co-
dzienny wysiłek i zaangażowanie, by 
nikomu nie zbrakło pokarmu, którym 
jest chleb.

Podczas Dożynek Gminy Kozienice 
odbyło się wiele konkursów z nagroda-
mi. Jednym z nich był konkurs na naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy. Każdy 
z 7 wieńców, które przygotowały so-
łectwa: Nowa Wieś, Brzeźnica, Stani-

sławice, Ryczywół, Wola Chodkowska, 
Samwodzie, Chinów, był wyjątkowy. 
Jednak miano najładniejszego przy-
padło dla wieńca Sołectwa Ryczywół. 
Kosze z darami ziemi zaprezentowali 
również przedstawiciele Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych: „Dolinka” 
i „Katarzynka” w Kozienicach oraz 
„Kamienny Potok” w Chinowie.

W konkursie dla Kół Gospodyń 
Wiejskich na najlepsze danie regionalne 
zwyciężyły z kolei gołąbki przygotowa-
ne przez KGW w Nowej Wsi „Babeczki 
z pieprzem i solą”.

Po części oficjalnej przyszedł czas 
na program artystyczny, podczas które-
go zaprezentowali się: Zespół Wokalny 
RELAKS, Zespół Ludowy Skarysze-
wiaki, Kozienicki Duet Akordeonowy 
oraz Zespół Jagoda&Brylant. Dożynki 
zakończyła zabawa taneczna przy mu-
zyce zespołu Quatro Band.

Wśród licznych stoisk znalazły się 
stoiska twórców ludowych, firm, in-
stytucji i przedsiębiorstw oraz Kół Go-
spodyń Wiejskich. Na tych ostatnich 
skosztować można było wielu regio-
nalnych smakołyków, takich jak go-
łąbki, pierogi z dynią, krokiety, ciasta, 
babki i babeczki.

Organizatorem XX Dożynek Gmi-
ny Kozienice była Gmina Kozienice. 
Dożynki prowadziła Edyta Zawadzka 
Asystent Dyrektora ds. artystycznych 
i organizacyjnych Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Kozienicach. Patronat me-
dialny sprawował Biuletyn informa-
cyjny „Nasz Powiat”.

MONIKA WIRASZKA

Wydarzenia
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„W Mocy Bożego Ducha” – takie ha-
sło przewodnie przyświecało 41. Pieszej 
Pielgrzymce Diecezji Radomskiej na Ja-
sną Górę. 13 sierpnia pątnicy dotarli do 
Częstochowy.

Na Przeprośnej Górce z kozienicką 
grupą pielgrzymkową spotkali się Sta-
rosta Andrzej Jung wraz z małżonką, 
którzy aby osłodzić trud wędrówki, po-
częstowali pielgrzymów kozienickimi 
jagodziankami.

W tym roku plan ostatniego dnia zmie-
nił się w stosunku do lat poprzednich. 
Pielgrzymi nie uczestniczyli w porannej 
Mszy Świętej w Mstowie – spotkali się 
natomiast wszyscy przy Sanktuarium Św. 
Ojca Pio na Przeprośnej Górce, by tam 
odbyć nabożeństwo pokutne.

Po nabożeństwie celebrowanym 
przez Ordynariusza Diecezji Radomskiej 
Księdza Biskupa Henryka Tomasika – 
poszczególne kolumny i grupy wyruszy-
ły ze swoimi intencjami na ostatnią prostą 
wiodącą do cudownego jasnogórskiego 
obrazu.

Każdy z pielgrzymów niesie ze sobą 
osobiste intencje, ale są również intencje 
ogólne. Kozienicka grupa pielgrzymko-
wa od kilku lat w swoich modlitwach 
zawiera prośbę o wyniesienie na ołtarze 
Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyń-
skiej założycielki zakonu Sióstr Francisz-
kanek od Cierpiących.

Pątnicy, mimo trudów trasy, kry-
zysów fizycznych i psychicznych od-
czuwają radość z pielgrzymowania 
i nie kryją wzruszenia, gdy docierają 
przed oblicze Jasnogórskiej Pani. To 
jest wielka radość – móc spojrzeć na-
szej Matce w oczy i wyrazić swoje po-
dziękowania, bo idę z wielkiego serca. 
Mimo że to będzie tylko chwila przed 

obrazem, to im bliżej Częstochowy, tym 
idzie nam się lżej i z wielką radością – 
mówi Pan Grzegorz, który pielgrzymu-
je na Jasną Górę już po raz 29.

W Częstochowie kozienicką gru-
pę nr 18 po raz kolejny powitali Sta-
rosta Andrzej Jung wraz z małżonką. 
Wszyscy razem w jednakowych ko-
szulkach z hasłem „Pielgrzymujemy 
na Jasną Górę 2019”, ufundowanych 
przez Starostwo Powiatowe w Kozie-
nicach, po przywitaniu przez Księdza 
Biskupa Henryka Tomasika Ordynariu-
sza Diecezji Radomskiej oraz Księdza 
Biskupa Piotra Turzyńskiego Biskupa 
Pomocniczego Diecezji Radomskiej, 
przeszli do kaplicy, by pokłonić się 
przed Cudownym Obrazem Matki Bo-

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

skiej Częstochowskiej.
W tym roku w pielgrzymce die-

cezji radomskiej uczestniczyło 6024 
pątników. Kozienicka grupa nr 18 li-
czyła niespełna 120 pątników. Jednak 
dołączyli do niej również pielgrzymi 
z Kozienic, Świerży Górnych i Wyso-
kiego Koła, którzy autokarami dotarli 
na Jasną Górę, co sprawiło, że przed ob-
razem Matki Boskiej Częstochowskiej 
pokłoniło się ponad 300 osób z powiatu 
kozienickiego.

MONIKA WIRASZKA

W tym roku plan ostatniego dnia zmie-

Wydarzenia
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospo-

darczej na obszarach wiejskich objętych ASF.
Od 30 sierpnia do 28 września br. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przy-

znanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Ten nabór przeznaczony jest dla rolników, 
małżonków rolnika lub domowników rolnika, którzy na terenach wiejskich objętych afrykańskim po-
morem świń prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować (zobacz szczegółowy wykaz obszarów 
objętych ASF). 

O pomoc może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w peł-
nym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu 
wlicza się podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Ponadto rolnik musi mieć przyznaną 
jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2018 rok lub za 2019 rok. 

Katalog działalności gospodarczych objętych wsparciem jest niezwykle szeroki i obejmuje usługi, produkcję czy sprzedaż róż-
nych produktów nie związanych z rolnictwem. 

Wysokość pomocy zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. W przypadku utworzenia jednego miejsca pracy można liczyć 
na otrzymanie bezzwrotnej premii w wysokości 150 tys. zł, przy dwóch nowych miejscach pracy premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy 
trzech do 250 tys. zł. 

Premia wypłacana jest w dwóch ratach. Najpierw, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy po spełnie-
niu warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja, benefi cjent otrzymuje 80 proc. premii. Pozostałe 20 proc. zostanie wy-
płacone po realizacji biznesplanu. Szacunkowe wartości inwestycji w środki trwałe muszą stanowić co najmniej 70 proc. kwoty pomocy. 

Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 72 

(wejście od ulicy Zdziczów). 
ZBIGNIEW SITKOWSKI

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

(zobacz szczegółowy wykaz obszarów 

11 sierpnia w Łękawicy miał miej-
sce wyjątkowy dla druhów Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz całej społeczno-
ści gminy Grabów nad Pilicą uroczysty 
apel, podczas którego jednostka otrzy-
mała samochód ratowniczo-gaśniczy 
oraz niezbędny zestaw przedmedycz-
ny. Samochód na rzecz OSP w Łęka-
wicy przekazała Spółka Enea Wytwa-
rzanie.

W apelu oprócz druhów ochotników 
oraz zarządu jednostki uczestniczyli 
również Marek Suski Szef Gabinetu 
Politycznego Prezesa Rady Ministrów, 
Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak 
i Dariusz Bąk Posłowie na Sejm RP, 
Krzysztof Murawski Kierownik Dele-
gatury Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Radomiu, Andrzej Jung 
Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef 
Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, mł. 
bryg. Kamil Bieńkowski, mł. bryg. 
Paweł Kowalski Komendant i Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego PSP 
w Kozienicach, Mirosława Romanow-
ska Kierownik KRUS Kozienice oraz 
ksiądz Dariusz Sałek Proboszcz Para-
fii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła 

w Łękawicy.
Z ramienia Spółki Enea Wytwa-

rzanie w spotkaniu uczestniczył Jan 
Mazurkiewicz Wiceprezes Zarządu ds. 
Korporacyjnych.

Poświęcenia nowego sprzętu dokonał 
Biskup Radomski ksiądz Henryk Toma-
sik Ordynariusz Diecezji Radomskiej.

Samochód ratowniczo-gaśniczy 
przyczyni się do usprawnienia pracy 
druhów ochotników z Łękawicy, a co za 

w Łękawicy.

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

tym idzie do zwiększenia bezpieczeń-
stwa na terenie gminy Grabów nad Pili-
cą oraz całego Powiatu Kozienickiego.

SBINA SEMENIUK

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 23

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 24

Zgodnie z §34 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kozienickiego w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszcza się treść interpe-
lacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania.

Gmina Sieciechów złożyła do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie wniosek i otrzymała dotację na transport 
i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest zgro-
madzonych na nieruchomościach na terenie Gminy Sie-
ciechów. Dotacja w wysokości 11 911,00 zł stanowi 50% 
dofinansowania całości zadania. Pozostałe 50% pokrywa 
gmina ze środków własnych. Całkowity koszt zadania wy-
nosi 23 822,10 zł. Prace polegające na odbiorze, załadun-
ku, transporcie i utylizacji płyt cementowo-azbestowych 
z terenu gminy odebrano z 35 nieruchomości. Masa całko-
wita odpadów odebranych i unieszkodliwionych wniosła 
88,230Mg. 

W kolejnych latach Gmina Sieciechów również będzie się 
starała pozyskać dofi nansowanie na odbiór i unieszkodliwienie 
azbestu z terenu gminy – od mieszkańców.  

Dofi nansowanie nie obejmuje demontażu płyt azbestowych 
z dachu, zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

KOMOREK EWA

Informacje/Interpelacje/Zapytania
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