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HISTORIA DOŻYNEK
Wszystko zaczęło się w 2002 roku, kiedy 

to Samorząd Województwa Mazowieckiego 
i Mazowiecki Urząd Wojewódzki wspólnie 
z Powiatem Kozienickim i Gminą Kozieni-
ce zorganizował IV Samorządowe Dożynki 
Województwa Mazowieckiego. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. 
Rodziny w Kozienicach. Następnie korowód 
dożynkowy przeszedł ulicami miasta na sta-
dion, gdzie odbywała się główna część uro-
czystości, podczas której zasłużeni rolnicy 
powiatu kozienickiego otrzymali przyznane 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od-
znaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Mimo przelotnego deszczu na scenie 
wystąpił Krzysztof Krawczyk, kabaret 
„Pigwa”, zespół SGGW „PROMNII”  
i wiele zespołów młodzieżowych i kapel.

Dobra zabawa, a przede wszystkim 
zwrócenie uwagi społeczeństwa na wiel-
ki trud rolników i ich rodzin włożony  
w całoroczną pracę, możliwość uhonoro-
wania wyróżniających się osób sprawiło, 
że Zarząd Powiatu Kozienickiego, któremu 
przewodniczył starosta Roman Wysocki 
podjął w 2003 roku decyzję zorganizowa-
nia Dożynek Powiatowych. Koncepcja 
była taka, aby rolę gospodarza w każdym 
roku obejmowała inna gmina powiatu ko-
zienickiego co umożliwi promowanie wsi 
i rolnictwa całego powiatu. Sześciu wło-
darzy włączyło się w organizację dożynek,  
a gospodarzem została typowo rolnicza gmi-
na Głowaczów. Starostami dożynek byli Re-
nata Kłos i Krzysztof Mikos. 

W roku 2004 do wspólnej organizacji 
włączyły się już wszystkie gminy, gospo-
darzem zaś był Sieciechów. Na terenie tej 
gminy znajduje się ponad 1300 gospo-
darstw rolnych. Uprawia się głównie zbo-
ża i warzywa. Starostami dożynek zostali 
Jolanta Pachnia i Leszek Dutkowski. 

Gmina Grabów nad Pilicą była go-
spodarzem III Dożynek Powiatowych  
w 2005 roku. Starostami dożynek byli 
Monika Szatan i Tomasz Plesiewicz. 

W 2006 roku uczestników Dożynek 
Powiatowych gościła gmina Gniewo-
szów. Starostami dożynek byli Agnieszka 
Grabiec i Roman Pytrus. 

Kolejny Zarząd Powiatu wybrany w 2006 

roku – z przewodniczącym, starostą Janu-
szem Stąporem postanowił kontynuować tra-
dycję organizowania Dożynek Powiatowych 
wspólnie z gminami. Dożynki Powiatowe 
„Magnuszew 2007” odbyły się 9 września  
w Rozniszewie. Starostami dożynek byli Wie-
sława Wargocka i Józef Piechota. 

Zaszczytna rola gospodarza Dożynek 
Powiatowych 2008 przypadła gminie 
Kozienice. Odbyły się one w Janikowie. 
Starostami dożynkowymi byli Bożena 
Krześniak i Marek Pyrka.

W roku 2009 gospodarzem Święta 
Plonów została gmina Garbatka-Letnisko. 
Dożynki odbyły się 23 sierpnia, a zaszczyt-
na rola starostów dożynkowych przypadła 
Elżbiecie Anglisz i Zbigniewowi Wdo-
wiakowi. Były to VII Dożynki Powiato-
we. Można więc stwierdzić, że założenia 
władz samorządu powiatowego zostały 
zrealizowane. Wszystkie gminy pełniły 
rolę gospodarzy.

Niezwykle uroczyste, dziękczynne msze 
(w Sieciechowie, Gniewoszowie celebro-
wane przez ks. bp. Zygmunta Zimowskie-

go, w Grabowie nad Pilicą ks. bp. Adama 
Odzimka), 217 rolników odznaczonych 
odznaką honorową „Zasłużony dla Rolni-
ctwa”, patronaty Ministra Rolnictwa, Wo-
jewody Mazowieckiego, Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego to wynik dobrej 
współpracy samorządów wojewódzkiego, 
powiatowego, gminnych i duchowieństwa.

W ciągu 7 lat w programach arty-
stycznych wystąpiło kilkanaście zespo-
łów estradowych, w tym między innymi: 
„Jambo Africa”, Zespół Pieśni i Tańca  
z Puław, Jan Wojdak i zespół WAWELE, 
zespół ATEST, „BAYER FULL”, Halina 
Frąckowiak, zespoły cygańskie „DŻE-
LEM”, „Rosyjska Roma”, „Terne Roma”, 
Agnieszka Dyg i Tomasz Wolski – laurea-
ci „Szansy na Sukces”, Anna Jurksztowicz  
i „Turnioki”, zespół „BOYS”, zespół wo-
kalny EL BATO, SHAZZA, zespół Da-
riusza Betnatka „Za dziesięć dziesiąta”, 
HAPPY END, „Wesoły Autobus”, kabaret 
Pigwa, Stan Tutaj, Bogdan Lipski w pro-
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gramie „Od Opoczna”, Kapela Podwórko-
wa Radomskie Muzykanty, Orkiestra Dęta 
OSP z Kozienic, Chór Seniora Złota Jesień 
z Kozienic, Zespół Relaks z Kozienic, 
Chór Seniora Wrzos z Garbatki-Letnisko. 
Nie zabrakło występów dzieci i młodzieży 
szkolnej z poszczególnych gmin. Nieod-
łącznym atrybutem dożynek były zawsze 
wspaniałe artystycznie wykonane wieńce. 
Splatanie wieńców to jedna z najstarszych 
rolniczych tradycji i jak wszystkie od-
wieczne zwyczaje zawiera głęboką sym-
bolikę. Wieńce to symbol plonów i ukoro-
nowanie całorocznej pracy rolnika. 

W korowodach dożynkowych nie za-
brakło nigdy koszy z plonami z działek Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych z Kozienic 
i Świerży Górnych. Wykonawcy najpiękniej-
szego wieńca wyłonionego w konkursie wraz  
z delegacją Starosty reprezentowali powiat 
kozienicki na Dożynkach Wojewódzkich  
w: Sochaczewie, Płońsku, Wyszogrodzie, Ma-
kowie Mazowieckim, Zwoleniu i Siedlcach.

Uroczystościom dożynkowym towa-
rzyszyły również konkursy z nagrodami, 
ekspozycje firm i instytucji związanych 
z rolnictwem, liczne wystawy, degusta-
cja regionalnych potraw ekologicznych, 
wesołe miasteczko, pokazy sztucznych 
ogni, zabawy taneczne, a nawet przelot 
balonem.

Dobrze zorganizowane dożynki, ofer-
ta artystyczna, nagrody w konkursach to 
współpraca z samorządem wojewódz-
kim, wójtami gmin, rolnikami, stowarzy-
szeniami, ale również przedsiębiorcami  
i miejscowym biznesem, którzy mają 
swój udział finansowy i rzeczowy w każ-
dym roku.

W bieżącym roku chęć organizacji Doży-
nek Powiatowych na swoim terenie zgłosiła 
Gmina Grabów nad Pilicą „jako podsumo-
wanie i docenienie wysiłku rolników i ludzi 

związanych z rolnictwem jak również formę 
promocji gminy i powiatu”, a Zarząd Powia-
tu Kozienickiego przyjął propozycję.

Niestety wśród współorganizatorów 
zabraknie gminy Głowaczów, która roz-
poczęła osiem lat temu spotkania rolni-
ków z naszego regionu. Powodem są inne 
plany w zakresie promocji i zorganizo-
wanie w tym samym terminie dożynek 
gminnych.

Tak więc 29 sierpnia 2010 roku Świę-
to Plonów, jedno z najpiękniejszych 
świąt poświęconych w głównej mierze 
rolnikom i ich rodzinom odbędzie się  

w Grabowie nad Pilicą. 

Odznaczeni „Zasłu-
żony dla Rolnictwa”  
w latach 2003 – 2009

Gmina Garbatka-
Letnisko

Zenon Gnyś, Walde-
mar Witek, Stanisław Ba-
naszek, Stanisław Kolak, 
Jadwiga Kutyła, Małgo-
rzata Sztobryn, Zbigniew 
Gieruszka, Paweł Kibil, 
Renata Pająk, Witold 
Ziemka, Zbigniew Wdo-
wiak, Teresa Miturska, 

Karol Maj, Andrzej Jurek, Henryk Seku-
ła, Marek Anglisz, Jacek Kwaśnik, Moni-
ka Wiraszka.

Gmina Głowaczów
Andrzej Kłos, Krzysztof Mikos, Ja-

nusz Rębiś, Andrzej 
Skomiał, Antoni Bie-
niek, Krzysztof Ko-
rzeń, Marek Roma-
nowski, Mieczysław 
Trociński, Zenon 
Banach, Zbigniew 
Górka, Tadeusz 
Ryćkowski, Tadeusz 
Skowron, Zbigniew 
Alberski, Ludwik 
Chmielewski, Janina 
Kuś, Mirosław Pa-
dewski, Janusz Wło-
darczyk, Ryszard 
K i e s z o n k o w s k i , 
Mieczysław Konar-
ski, Adam Wachnik, 
Marcin Kłos, An-
drzej Glegoła, Stani-
sław Mąkosa, Marek 
Frączkiewicz, Ma-
rian Cichocki, Ryszard Krzysztoszek.

Gmina Gniewoszów
Roman Bąk, Mieczysław Kołdej, Jan 

Maj, Stefan Banaś, Maria Banaś, Zdzi-
sław Dziuba, Andrzej Gugała, Krzysztof 
Grabiec, Zbigniew Koziara, Mirosław 
Łyszcz, Roman Pytrus, Andrzej Sadow-
nik, Jan Tyburcy, Michał Wojasiewicz, 
Andrzej Bachanek, Tadeusz Bancerek, 
Grzegorz Dela, Andrzej Gnyś, Tomasz 
Groszek, Mieczysław Jędryszek, Krzysz-
tof Kępka, Andrzej Madejski, Czesław 
Strzelecki, Jan Szostek, Tadeusz Tyburcy, 
Andrzej Banaś, Władysław Gac, Roman 
Kaczkowski, Marian Klimowicz, Tomasz 
Kowalczyk, Piotr Kustra, Zenon Laskow-
ski, Sławomir Pacocha, Ryszard Piwoń-
ski, Grzegorz Stępień, Jarosław Stępień, 
Piotr Zięba, Jan Banaś, Tadeusz Gawinek, 
Waldemar Granowicz, Janusz Kowalczyk, 
Tadeusz Sałek, Krzysztof Karsznia, Kazi-
mierz Kamela, Mariusz Chmielewski.

Gmina Grabów nad Pilicą
Wiesław Strzelczyk, Zbigniew Szcze-

paniak, Leszek Jaworski, Janusz Kacz-
marczyk, Tomasz Plesiewicz, Jerzy Po-
dymiak, Edward Adamczyk, Andrzej 
Czerwiński, Jan Czerwiński, Jerzy Ja-
nowski, Henryk Kucharski, Bogdan Ma-
rek, Bogusław Misterski, Dariusz Pisarek, 
Jan Piwowarski, Stanisław Piwowarski, 
Krzysztof Szatan, Marcin Szczepaniak, 
Jarosław Wrona, Marian Brynda, Zenon 
Gontarek, Teresa Kowalczyk, Paweł Ku-
śmierski, Eugeniusz Wróblewski, Jadwi-
ga Trocińska, Andrzej Traczyk, Marek 

HISTORIA DOŻYNEK

Wieniec dożynkowy – Dożynki 2007 r.

Wręczanie odznaczeń rolnikom – Dożynki 2009 r.
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Pisarek, Artur Pachocki, Paweł Parys, 
Zbigniew Szatan, Marek Trociński, Da-
riusz Stolarski, Sylwester Zając, Mariusz 
Urawski.

Gmina Kozienice
Tadeusz Sarnecki, Leszek Szczypiór, 

Marian Jelonkiewicz, Stanisław Kander, 
Marek Pawelec, Kazimierz Spyra, Janusz 
Fuśniak, Leszek Krześniak, Adam Rębiś, 
Tadeusz Zielony syn Jana, Tadeusz Zielo-
ny syn Wawrzyńca, Jan Iwańczyk, Marek 
Nowak, Marek Rębiś, Stanisław Rożko, 
Jan Figant, Jacek Kuśmierczyk, Jadwiga 
Zielona, Grzegorz Tyniecki, Tomasz Wiś-
niewski, Janusz Kultys, Joanna Kwaśnik, 
Radosław Połeć, Grzegorz Wrona, An-
drzej Wnuk, Jolanta Wołos.

Gmina Magnuszew
Jan Lewandowski, Kazimierz Ogro-

dziński, Marek Wieczorek, Krzysztof Ka-
caliński, Krzysztof Kowalczyk, Zdzisław 
Łukasik, Stanisław Szostak, Zdzisław 
Trociński, Tomasz Kucharczyk, Stani-
sław Rybarczyk, Kazimierz Wachnik, 
Antoni Witek, Teresa Wargocka, Józef 
Osuchowski, Zofia Koczyk, Andrzej Jan-
czewski, Jerzy Domeradzki, Sławomir 
Kocyk, Grzegorz Łapacz, Józef Piechota, 
Katarzyna Sikora, Ryszard Smykiewicz, 
Stanisław Sobieraj, Jan Surmacka, To-
masz Talaga, Tomasz Witkowski, Marek 
Wargocki, Marek Januszewski, Karol 
Ogrodziński.

Gmina Sieciechów
Stanisław Balcerek, Stanisław Potyra, 

Dariusz Wnuk, Grzegorz Wojewoda, Le-
szek Dutkowski, Tomasz Furga, Jadwiga 
Miłosz, Brunon Pachnia, Adam Szewc, 
Antoni Abramczyk, Paweł Abramczyk, 
Sławomir Balcerek, Józefa Kulik, To-
masz Molenda, Jan Wasiłek, Andrzej Bo-
ryczka, Andrzej Grudzki, Witold Grzebal-
ski, Bernard Gugała, Stanisław Karsznia, 
Waldemar Wojewódka, Jan Zielony, Ry-
szard Bogacki, Bogusław Drachal, Hen-
ryk Grzebalski, Krzysztof Krakowiak, 
Henryk Czerski, Danuta Basaj, Andrzej 
Wnuk

Osoby zawodowo związane  
z rolnictwem

Marian Pierzchała, Jerzy Olizarowski, 
Krzysztof Chmielewski, Andrzej Nowo-
cień, Bożena Wysocka, Janusz Bujak, Jan 
Pająk, Józef Kempa, Tadeusz Jakubow-
ski, Stanisław Marszałek

Lucyna Domańska-stankieWicz

HISTORIA DOŻYNEK
Dokończenie ze str. 2

W niedzie-
lę 29 sierpnia  
w Grabowie nad 
Pilicą odbędą 
się VIII Dożynki 
Powiatu Kozieni-
ckiego. Każdego 
roku wójt gminy 
będącej gospoda-
rzem powiatowe-
go święta plonów 
wybiera spośród 
rolników staro-
stów dożynko-
wych. Tym razem 
rola ta przypadła 
Monice Szatan  
z Brzozówki  
i Tomaszowi Ple-
siewiczowi z miejscowości Dąbrówki. Sta-
rostami dożynkowymi będą już po raz dru-
gi, po raz pierwszy byli 5 lat temu, podczas 
III Dożynek Powiatowych – Grabów nad 
Pilicą 2005. Zarówno pani Monika jak i pan 
Tomasz miło wspominają udział w tamtych 
dożynkach i zgodnie przyznają, że byli tro-
chę zaskoczeni tym, że po raz kolejny wójt 
Euzebiusz Strzelczyk powierzył im rolę sta-
rostów dożynkowych.

Monika Szatan

Monika Szatan z Brzozówki wraz z mę-
żem Krzysztofem prowadzi gospodarstwo 
rolne o powierzchni 35 ha, w tym 10 ha to 
dzierżawa. W gospodarstwie uprawiana jest 
kukurydza na powierzchni około 12 ha, która 
w całości jest przeznaczana na kiszonkę dla 
krów. Kolejne 12 ha to trawy, które również 
przeznaczane są na paszę dla krów. Następne 
10 ha obsiewane jest zbożem i roślinami mo-
tylkowymi. Gospodarstwo zajmuje się ho-
dowlą bydła mlecznego. Stado liczy 30 krów 
dojnych i 25 sztuk młodzieży hodowlanej. 
Od czasu poprzednich dożynek powiatowych  
w Grabowie nad Pilicą starościna zwiększyła 
ilość hodowanego bydła, co w konsekwen-
cji zwiększyło wydajność gospodarstwa.  
W 2005 roku posiadała 24 krowy i 24 sztuki 
młodzieży hodowlanej. Mleko odbierane jest 
cysterną do mleczarni „Mlekpol” z Grajewa. 
W ubiegłym roku z gospodarstwa sprzedano 
185 tys. litrów mleka, a średnia wydajność 
od krowy wynosiła około 7,5 tys. litrów. 
Pani Monika dodaje – w naszym gospodar-
stwie doimy krowy dojarką przewodową, na 
4 aparaty, mleko płynie prosto do zbiornika, 

STAROSTOWIE DOŻYNEK 
POWIATOWYCH  

„GRABÓW NAD PILICĄ 2010” 

co bardzo ułatwia pracę. Poprzednio trzeba 
było nosić mleko, wylewać i to było bardzo 
uciążliwe. Mój dzień pracy zaczyna się od 
dojenia krów. To jest moje podstawowe za-
jęcie w obrządku, ponadto zajmuję się do-
mem, gospodarstwem, no i różnymi innymi 
obowiązkami. Oczywiście pomaga mąż, ale 
nie w dojeniu. W okresie wakacyjnym dzieci 
pomagają przy karmieniu zwierząt. 

Monika i Krzysztof Szatanowie mają 
dwoje dzieci, które bardzo dobrze się uczą. 
Syn Patryk w tym roku został studentem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie, a córka Ines chodzi do drugiej klasy 
liceum ogólnokształcącego w Warszawie. 

W 2006 roku właściciele gospodarstwa 
złożyli wniosek o dofinansowanie na mo-
dernizacjię gospodarstwa i otrzymali środ-
ki finansowe. Zakupili traktor i maszyny,  
w tym m.in. agregat uprawowy, prasę zwi-
jająco-rolującą do robienia sianokiszonki. 
Starościna dodaje – prasa ułatwia pracę, bo 
kiszonki nie robi się już na pryzmach i nie 
trzeba dużo ludzi do tej pracy. W najbliż-
szym czasie mamy zamiar ponownie złożyć 
wniosek o dofinansowanie, ponieważ chce-
my zakupić jeszcze drugi ciągnik oraz wóz 
paszowy do rozdawania paszy, aby ułatwić 
sobie pracę w naszym  gospodarstwie. 

Rolnicy prowadzący wyspecjalizo-
wane gospodarstwo muszą przestrze-
gać bardzo wielu przepisów krajowych 
i unijnych, – trzeba spełnić wszystkie 
określone w nich wymagania, dotyczą-
ce chłodzenia mleka, dobrostanu krów, 
jak  też polityki rolnej. Ponadto wyda-
wany jest  tzw. atest weterynaryjny na 

starościna dożynek monika szatan wraz z rodziną
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gospodarstwo, 
który posiadamy 
– mówi pani Mo-
nika.

Właśc ic ie le 
planują w mia-
rę możliwości 
rozwijać jeszcze 
swoje gospodar-
stwo i unowo-
cześniać tak, aby 
przede wszyst-
kim ułatwiać so-
bie pracę. 

Aczkolwiek 
już na pewno nie 
na jakąś dużą 
skalę, ponieważ 
dzieci raczej nie 
wykazują zainteresowania, żeby zostać  
i przejąć gospodarstwo. 

Starościna bardzo lubi czytać książki 
i mimo bardzo wielu obowiązków zwią-
zanych z prowadzeniem gospodarstwa 
tak stara się organizować czas, aby star-
czyło go też na to hobby. 

Tomasz Plesiewicz

Tomasz Plesiewicz jest rodowi-
tym mieszkańcem wsi Dąbrówki. Od 
trzech kadencji pełni funkcję sołty-
sa tej miejscowości. Pan Tomasz ma 
40 lat, a od 12, wspólnie z żoną Leo-
nardą prowadzi gospodarstwo rolne 
prowadzone wcześniej przez dziadka  
i ojca, a przejął je po swoich rodzi-
cach. Powierzchnia gospodarstwa to 32 
ha, z czego własne to 17 ha, a 15 ha to 
dzierżawa. Znaczną część obszaru zaj-
mują pastwiska i uprawa zbóż. Ponad-
to na 1,5 ha uprawiane są truskawki,  
a 70 arów zajmuje uprawa ogórków. 
Główną gałęzią gospodarstwa jest chów 
bydła opasowego i siew zboża, aktu-
alnie w gospodarstwie hodowane jest  
25 sztuk opasów i 3 maciory. Opasy 
sprzedawane są do firmy „Sadełko”, 
która mieści się w Jedlińsku.

Starosta tegorocznych dożynek po-
czątkowo specjalizował się w hodowli 
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. 
W 2005 roku stado liczyło 40 loch  
i 2 knury. Rocznie sprzedawał około 
800 tuczników. W 2008 roku podjął de-
cyzje o zmianie profilu gospodarstwa, 

przebranżowił się całkowicie.
W prowadzeniu gospodarstwa bardzo 

przydaje się możliwość korzystania z fun-
duszy unijnych, za które wykonana została 
płyta gnojowa i zbiornik na gnojowicę, pan 
Tomasz uzupełnia – ze środków otrzymanych 
w ramach programu Młody rolnik kupiłem 
także duży ciągnik oraz część maszyn z nim 
współdziałających. Środki unijne dodatko-
wo uzupełniają budżet gospodarstwa. Mo-
żemy wykorzystać je na nawozy, na paliwo,  
a także na zakup na przykład młodego opa-
sa czy maszyn. Będę się jeszcze ubiegał  
o dofinansowanie na zakup brakujących 
maszyn do nowego traktora, bo park ma-
szynowy trzeba cały czas uzupełniać i po-
większać.

W tym roku plony truskawek, któ-
re udały się ilościowo i cenowo zostały 
sprzedane na skupie. Ogórki też dobrze 
plonują i sprzedawane są na skupie i na 
giełdzie rolnej. W związku  z wiosennymi 
podtopieniami zbiory zboża są mniejsze.

Tomasz i Lenarda Plesiwiczowie 
mają dwoje dzieci, córka Ania jest 
uczennicą liceum ogólnokształcącego 
w Warszawie, Mariusz ukończył w tym 
roku gimnazjum i rozpocznie naukę  
w szkole ponadgimnazjalnej w Warce.

Powiększania gospodarstwa pan To-
masz raczej nie planuje, chciałby tylko 
poszerzyć ogrodnictwo.

W pracy w gospodarstwie dużo po-
magają żona i dzieci, szczególnie zaś 
syn, który kontynuując rodzinne tradycje  
w przyszłości przejmie gospodarstwo.

Danuta DeLekta

STAROSTOWIE DOŻYNEK 
POWIATOWYCH  

„GRABÓW NAD PILICĄ 2010” 

Dokończenie ze str. 3

starosta dożynek tomasz Plesiewicz wraz z rodziną

ŚWIĘTO POLICJI
W 91. rocznicę powstania polskiej po-

licji, 23 lipca funkcjonariusze pracujący  
w Komendzie Powiatowej Policji w Kozie-
nicach także obchodzili swoje święto. Tego 
dnia wielu z nich otrzymało nominacje na 
wyższe stopnie policyjne, a także nagrody 
i wyróżnienia za zaangażowanie w pracę  
i wzorowe wypełnianie obowiązków służbo-
wych. Uroczystość rozpoczęła się od złoże-
nia meldunku komendantowi, który powitał 
wszystkich uczestników, wśród których zna-
leźli się przedstawiciele władz powiatowych 
i gmin powiatu oraz innych służb i jednostek. 
Inspektor Stanisław Kondeja szef kozieni-
ckiej policji odczytał list przesłany przez ma-
zowieckiego komendanta wojewódzkiego 
inspektora Ryszarda Szkotnickiego. „… jako 
formacja stojąca na straży ładu i porządku 
publicznego, policja wciąż doskonali swoje 
kadry i struktury, aby dobrze wypełnić swoją 
misję, którą jest zapewnienie bezpieczeństwa 
obywatelom naszego państwa. Dzisiejsze  
Święto jest uhonorowaniem naszej ciężkiej  
i pełnej poświęceń służby…”.

Komendant powiatowy policji w Ko-
zienicach podziękował funkcjonariuszom 
za pracę i wzorową służbę. Podkreślił, iż 
swoją postawą przyczyniają się do popra-
wy wizerunku policji. Pogratulował także 
efektywności pracy, co jak dodał, zaowoco-
wało wysoką pozycją kozienickiej jednostki 
w rankingu komend policji na Mazowszu. 
Słowa podziękowania za dobrze układa-
jącą się współpracę skierował ponadto do 
przedstawicieli samorządów powiatowego 
i gminnych. Główną częścią uroczystości, 
było przekazanie aktów nominacyjnych, 
które wręczali komendant Stanisław Kon-
deja, wicestarosta Józef Grzegorz Małaśni-
cki i wiceburmistrz Igor Czerwiński. 

W tym roku rozkazem personalnym 
mazowieckiego komendanta wojewódz-
kiego awans otrzymało 33 policjantów. Na 
stopień sierżanta policji awansowało 7, na 
stopień starszego sierżanta – 11, a na sto-
pień sierżanta sztabowego – 3 funkcjona-
riuszy. Oprócz tego 6 policjantów dostało 
nominacje na stopień aspiranta policji i ko-
lejnych 6 na stopień młodszego aspiranta. 
Poza aktami nominacyjnymi funkcjonariu-
sze otrzymali nagrody komendanta powia-
towego policji w Kozienicach. 

Dodatkowe upominki i wyróżnienia 
przyznali wójtowie gmin powiatu. Trafiły 
one do rąk policjantów kierujących gmin-
nymi posterunkami policji. Za współpra-
cę z samorządem powiatowym nagrodą 
starosty powiatu uhonorowany został 
sierżant sztabowy Krzysztof Maćkula.

magDaLena Domagała
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WłADzA DOmINIALNA W DObRACH SIECIECHOWSKICH W OKRESIE 
KASTY zAKONu bENEDYKTYNóW SIECIECHOWSKICH

Po ostatnim rozbiorze Polski całość 
dóbr benedyktynów sieciechowskich 
znalazła się w granicach nowo utwo-
rzonej austriackiej prowincji, która 
otrzymała oficjalną nazwę Galicji Za-
chodniej. W 1803 roku połączono ją  
z Galicją Wschodnią i taki stan utrzymał 
się do 1809 roku. Na całym obszarze 
wprowadzono administrację austriacką, 
dzieląc prowincje na cyrkuły podlegle 
starostom. Cyrkułom podlegały zarządy 
miejskie i wiejskie. Organami zarządu 
wiejskiego było dominium składające 
się z jednej lub kilku wiosek należących 
do jednego pana. Z mocy prawa spra-
wował on na tym terenie zwierzchność 
gruntową. Mógł ją wykonywać osobiście 
lub poprzez swoich urzędników. Sprawy 
sądowe powierzane były justycjariuszo-
wi, a administracyjne mandatariuszowi. 
W gromadach na czele ograniczonego 
samorządu stał wójt mianowany przez 
dziedzica.

O ile w dobrach prywatnych regu-
lacje prawne były jednoznaczne, o tyle  
w dobrach należących do duchowień-
stwa stosowano inne rozwiązania. 
Klasztor benedyktynów w Sieciecho-
wie, którego klucz puhaczowski zo-
stał sprzedany przez rząd austriacki  
w 1798 roku, a klucz janikowski należący 
do opata komendatoryjnego został włą-
czony w 1804 roku do dóbr rządowych, 
posiadał jeszcze liczne folwarki z wsia-
mi zarobnymi. Największe ich skupisko 
znajdowało się wokół jego siedziby  
w okolicach Sieciechowa. Drugim 
skupiskiem były folwarki w okolicach 
Radomia. Do tego klucza należały: 
Sadków, Rajec, Kobylany, Garno i Ma-
riackie. Nieco na uboczu znajdowały 
się folwarki Opatkowice i Nasiłów. Je-
dynie folwark Złotniki należący do opa-
ta znajdował się niedaleko Krakowa.

Ze względu na takie rozmieszcze-
nie majątków ziemskich, urząd wójta 
nie mógł być sprawowany przez jedna 
osobę. Władzę wójtowską w kluczu sie-
ciechowskim sprawował od 24 czerwca 
1808 roku, a więc jeszcze w okresie pa-
nowania austriackiego, Stanisław Błoń-
ski. Kto i w jaki sposób wprowadził go 
na ten urząd nie można jednoznacz-
nie ustalić. Wiadomo, że obejmując 
swoje obowiązki miał zaledwie 29 lat  
i pochodził ze szlachty. Za swoją pracę 
otrzymywał od przełożonych klaszto-
ru roczne wynagrodzenie w wysokości  
1400 zł. Od przeora klasztoru otrzymy-

wał 800, a od opata 600 zł. Dodatkowym 
źródłem jego utrzymania była należąca 
do niego dziedziczna część szlachecka 
w podlaskim. Na pewno jego jurysdyk-
cji podlegały folwarki: Pod opacki, Pod 
klasztorny, Staszów, Bąkowiec, Sło-
wiki i Garbatka. W folwarkach klucza 
radomskiego oddanych przez klasz-
tor w dzierżawę, urząd wójta i władzę 
dominialną sprawowali dzierżawcy. 
Przełożeni klasztoru zastrzegali jednak  
w kontraktach dzierżawnych możliwość 
pozbycia się dzierżawcy, który trakto-
wałby nienależycie włościan naduży-
wając swojej władzy. Błoński sprawo-
wał swój urząd nieprzerwanie w okresie 
Księstwa Warszawskiego i Królestwa 
Polskiego, aż do 1819 roku tj. kasaty 
klasztoru sieciechowskiego. W okresie 
kasaty władze klasztoru zwróciły się 
do organów rządowych o przyznanie 
mu domu w Sieciechowie, jako rekom-
pensaty za zaległe pobory z 1813 roku, 
tym bardziej, że ówczesne władze nie 
pozbawiły go zajmowanego stanowiska  
i sprawował w dalszym ciągu swój 
urząd. Proponowana rekompensata do-
datkowo miała zapewnić warunki byto-
we jego żonie i czworgu dzieci.

Po ewakuacji zakonników z klasz-
toru w 1820 roku klucz sieciechowski, 
poza folwarkiem Słowiki, który doży-
wotnio przyznano opatowi klasztoru 
jako jego kompetencję, został wydzier-
żawiony na okres siedmiu lat Teodorze 
księżnej Jabłonowskiej wdowie po by-
łym prefekcie departamentu lubelskie-
go. Na podstawie dekretu królewskiego  
z 1818 roku o ustaleniu właścicieli grun-
towych wójtami w podległych im włoś-
ciach, które stanowiły odtąd  gminę, rząd 
przyznał takie same prawa dzierżawcom 
majątków. W ten sposób przywrócono 
faktycznie zwierzchnictwo dominialne 
z ograniczonymi kompetencjami admi-
nistracji publicznej. W związku z tym 
nowym wójtem gminy sieciechowskiej 
została ks. Jabłonowska, a dotychczaso-
wemu wójtowi powierzono funkcję jej 
zastępcy. Pozostawienie Błońskiego na 
stanowisku zastępcy wójta było wbrew 
jego oczekiwaniom, gdyż w piśmie do 
Komisji Województwa Sandomierskie-
go skarżył się na pozbawienie go „za-
szczytów” i w związku z tym odmawiał 
wykonywania powierzonych mu obo-
wiązków. Pomimo takiego stanowiska 
pełnił on tę funkcję jeszcze w 1821 roku. 
Za zlecone prace przy dozorze budowli 

klasztornych otrzymał wynagrodzenie 
w kwocie 121 zł. 

Po śmierci opata Biedrzyckiego  
w 1825 roku folwark Słowiki został odda-
ny w dzierżawę Józefowi Olszewskiemu. 
W momencie objęcia dzierżawy został on 
wójtem utworzonej nowej gminy Słowiki 
niezależnej od Sieciechowa. W jej skład 
wchodziła wieś Słowiki, Leśna Rzeka, 
Mozolice, osada leśna Budy oraz wieś  
i probostwo Brzeźnica.

Podobne rozwiązanie nastąpiło  
w kluczu radomskim. Wójtami gmin 
zostali dotychczasowi dzierżawcy ma-
jątków poklasztornych. W Sadkowie 
funkcję objął Teodor Kościcki, którego  
w 1825 r. zastąpił niejaki Lassanow-
ski. W Kobylanach urząd sprawował 
Ludwik Kuszewski, a w Rajcu Krzepin 
Kołdowski. W podkrakowskich Złot-
nikach władzę dominialną sprawował 
również dotychczasowy dzierżawca 
dóbr, Jan Średnicki. 

Zabezpieczeniem przed nadużyciami 
władzy nowych dzierżawców-wójtów 
wobec podległych im włościan, a także 
akceptacja ich praw przez gromadę było 
protokolarne składanie posłuszeństwa 
przez włościan i uroczyste zapewnienie 
wójta o łagodnym i przyzwoitym ob-
chodzeniu się z nimi. Do jego obowiąz-
ków należało również zabezpieczenie 
granic gromady i ich obrona. Składane 
zapewnienia nie gwarantowały spokoju 
w obejmowanych dobrach. Przykładem 
może być bunt włościan w Złotnikach 
zaraz po przekazaniu dzierżawcy mająt-
ku w administrację. Reakcją na to zda-
rzenie był nakaz Komisarza Obwodu 
Miechowskiego o postawieniu pod sąd  
i ukaranie zbuntowanych włościan. Po-
lecenie to miał wykonać wójt gminy.

Nie do końca były natomiast okre-
ślone ich kompetencje w sprawach 
dotyczących konfliktów granicznych 
podległych im gromad. W przypadku 
granicy w dobrach sieciechowskich po-
między Nagórnikiem, Kępicami i Łoja-
mi, a Wolą Wojcieszkową i Przewozem 
należącymi do starostwa stężyckiego, 
rozgraniczenie prowadzili asesorzy 
sądowi wyznaczeni przez komisję rzą-
dową, którzy tylko powiadamiali wójta  
o swoich czynnościach. Podobnie po-
stępowano w sporach pomiędzy groma-
dami w obrębie tej samej gminny, jak 
to miało miejsce pomiędzy Mozolicami 

Dokończenie na str. 6
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i Garbatką, a miastem Sieciechowem. 
Zdarzały się jednak konflikty o burzli-
wym przebiegu zmuszające wójtów do 
zdecydowanych działań. Najostrzejszą 
formę przybrał konflikt pomiędzy Sad-
kowem, a miastem Radomiem, Długo-
jowem i Małęczynem. Jego przyczyną 
był rabunek drzewa w lasach sadkow-
skich przez właścicieli sąsiednich ma-
jątków i ich ludzi. Grożąc „wystrzela-
niem wszystkich” z broni palnej oraz 
po dotkliwym pobiciu strażnika lasów 
zrabowane drewno wywieziono do Ra-
domia. Wystąpienie wójta Sadkowa do 
władz administracyjnych województwa 

Dokończenie ze str. 5
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KASTY zAKONu bENEDYKTYNóW SIECIECHOWSKICH

i Prokuratorii Generalnej o policyjną 
interwencję nie przyniosło zamierzo-
nych efektów, w związku z czym, wójt 
gminy zagroził podaniem się do dymisji  
i opuszczeniem dóbr. 

Nie można natomiast ustalić funkcjo-
nowania władzy dominialnej w Garnie  
i Nasiłowie, z powodu ich wcześniejszej, 
bezpośredniej podległości klasztorowi  
i braku danych o późniejszej dzierżawie. 
Dane z 1827 roku wskazują, że pozo-
stawały one w zarządzie państwowym. 
Nie jasna jest również rola w sprawo-
waniu władzy przez dzierżawców fol-
warku Opatkowice i Mariackie, gdyż 

były to osoby duchowne. Dzierżawcą 
Opatkowic był ks. Wojciech Grzego-
rzewski, proboszcz zwoleński i kanonik 
sandomierski, którego stałym miejscem 
zamieszkania była plebania w Zwole-
niu. Natomiast niewielki folwark i wieś  
o tej samej nazwie Mariackie, graniczące  
z miastem Radomiem, dzierżawił ks. 
Stanisław Straszak (Strażak). W zna-
nym nam przekazie źródłowym nie za-
znaczono, żeby któryś z nich sprawował 
władzę dominialną lub wójtowską. 

krzysztof staLmach 

Jak co roku w drugiej połowie lip-
ca rozegrany został Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza 
– Mazovia Tour.  Na starcie stanęło po-
nad stu kolarzy z 14 ekip, w tym z Pol-
ski, Czech, Niemiec i Białorusi. Spor-
towcy walczyli o nagrody o wartości  
60 tysięcy złotych. Podczas wyścigu 
mieli do pokonania trasę liczącą 650 
kilometrów. Została ona podzielona 
na cztery etapy. Pierwszy z nich roz-
począł się w Siedlcach, a zakończył  
w Kozienicach. Dyrektor wyścigu Mar-
cin Wasiołek powiedział – jesteśmy ósmy 
raz w Kozienicach. Od czasu kiedy ten 
wyścig został reaktywowany to już jest  
53 edycja. W dalszym ciągu jest to drugi  
wyścig po Tour de Pologne. 

W tym roku Międzynarodowy Wy-
ścig Kolarski Dookoła Mazowsza – Ma-
zovia Tour odbył się w dniach 27-31 

lipca. Pierwszy etap Siedlce-Kozienice 
poprzedzony został prologiem w Białej 
Podlaskiej. Prolog wygrał Czech Mar-
tin Hebik z PSK Whirpool Author i to 
on wystartował do pierwszego etapu  
w żółtej koszulce lidera. Z Siedlec ko-
larze wyruszyli w południe 28 lipca. Do 
pokonania mieli najdłuższy, liczący 180 
km odcinek trasy. Na teren powiatu ko-
zienickiego wyścig wjechał przez most 
na Wiśle w Zajezierzu. Następnie trasa 
przebiegała m.in. przez Opactwo, Siecie-
chów, Mozolice Duże, Staszów, Holen-
dry Kozienickie, Przewóz i Wójtostwo. 
Pierwszy etap wyścigu zakończył się  
w Kozienicach, na mecie przy krytej 
pływalni Delfin. 

Najlepszymi sprinterami okazali się 
reprezentanci Niemiec. Ten etap wyścigu 
wygrał Sebastian Forke z grupy Nutrixxon 
Sparkasse przed swoimi rodakami Hennin-

giem Bonelem 
z LKT Team 
Brandenburg 
i Rudygerem 
Seligiem z Je-
natec Cycling. 
Najszybszym 
Polakiem oka-
zał się Bartło-
miej Matysiak  
z CCC Polsat 
Polkowice. De-
koracji zwycięz-
ców dokonali 
starosta powiatu 
kozienickiego 
Janusz Stąpór, 
wiceburmistrz 

gminy Kozienice Igor Czerwiński, oraz kie-
rownik KCKRiS Marcin Zmitrowicz. Ko-
szulkę lidera Sebastian Forke odebrał z rąk 
dyrektora wyścigu Marcina Wasiołka.

Po dekoracji zawodników dyrektor 
Wasiołek stwierdził, że mimo trudnych 
warunków atmosferycznych panujących 
na trasie pierwszego odcinka wyścigu, 
poziom etapu Siedlce-Kozienice był do-
bry, o czym świadczy wysokie tempo zwy-
cięzcy wynoszące niemal 45 km/h. 

Drugi etap 53. Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazow-
sza odbył się 29 lipca. Liczył on 162 kilo-
metry. Kolarze wystartowali ze Zwolenia, 
meta była w Szydłowcu. Trzeci etap wy-
ścigu Nowe Miasto nad Pilicą – Warsza-
wa Wesoła liczył 134 kilometry i rozegra-
ny został w piątek 30 lipca. Tegoroczny 
wyścig rozstrzygnięty został na ostatnim 
etapie w Płocku 31 lipca. Jako pierwszy 
na metę dojechał Sebastian Forke z Nu-
trixxon Sparkasse – zwycięzca wszyst-
kich czterech etapów wyścigu.

Jak powiedział po zakończeniu wyścigu 
Marcin Wasiołek, Forke to pierwszy, za-
graniczny kolarz, który znalazł się na liście 
triumfatorów, organizowanego z przerwami 
od 1951 roku wyścigu Mazovia Tour. Do-
tychczas laury zwycięstwa zbierali Polacy.

Organizatorem 53. Międzynaro-
dowego Wyścigu Dookoła Mazowsza 
– Mazovia Tour było Stowarzyszenie 
Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia 
Team”, a współorganizatorami samo-
rządy powiatów i gmin, przez których 
tereny przebiegała trasa tegorocznego 
wyścigu. 

magDaLena Domagała

53. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI  
DOOKOŁA MAZOWSZA – MAZOVIA TOUR
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Po dwuletniej przerwie w Kozienicach 
reaktywowane zostały Międzystrefowe Za-
wody Konne w Skokach przez Przeszkody. 
Były one częścią Kozienickiego Festiwalu 
Jeździeckiego, który odbył się w dniach 31 
lipca – 1 sierpnia na hipodromie Państwo-
wej Stadniny Koni w Kozienicach. Orga-
nizatorem zawodów był Klub Jeździecki 
„Skarb” Kozienice. Podobnie jak w latach 
ubiegłych uczestniczyli w nich licznie za-
wodnicy z całej Polski, a także miłośnicy 
koni i jeździectwa. Prezes stadniny Filip 
Sondij powiedział „Jestem sympatykiem 
jeździectwa i uważam, że w stadninie koni, 
która od 90 lat jest na tym terenie takie za-
wody to jest rzecz absolutnie konieczna”.

W tegorocznych zawodach udział 
wzięło 75 zawodników zrzeszonych w 36 
klubach, startujących na 93 koniach. 

Uczestnicy startowali w 15 konkursach 
o różnym stop-
niu trudności, 
począwszy od 
konkursu dla ama-
torów, gdzie wy-
sokość przeszkód 
nie przekraczała 
80 cm, kończąc na 
tych o najwyższej 
randze, gdzie wy-
sokość przeszkód 
sięgała 130 cm.

Podczas za-
wodów rozegra-
ny został m.in. 
konkurs spe-
cjalny na rekord 
wysokości Kozienic, w którym naj-
lepszy wynik – 130 cm uzyskał jadą-
cy na koniu Elegant Maciej Szewczyk  
z Sekcji Jeździeckiej Łąki. Wśród zawod-
ników biorących udział w zawodach zna-
lazł się były wicemistrz Polski – Grzegorz 
Andrzej Kubiak z „UNIGLOBU” Gozdów. 
Startowali także Artur Kufel i Jakub Olesie-
juk – byli wychowankowie Klubu Jeździe-
ckiego „SKARB” Kozienice, którzy obec-
nie startują w innych barwach. Nie zabrakło 
ponadto obecnej reprezentacji kozienickich 
klubów „SKARB” i „GALOP”. Podczas 
zawodów najmłodsi goście mogli pojeździć 
na kucykach w specjalnym przedszkolu jeź-
dzieckim. W przerwie członkowie Klubu 
Jeździeckiego „SKARB” zaprezentowali 
krótki program ujeżdżeniowy. 

Drugiego dnia Kozienickiego Festiwa-
lu Jeździeckiego rozegrane został konkursy  
o Puchar Starosty Powiatu Kozienickiego oraz 
o Nagrodę Burmistrza Gminy Kozienice. Na-
grodę burmistrza otrzymał Grzegorz Andrzej 
Kubiak z Klubu Jeździeckiego „UNIGLOB” 

Gozdów, a puchar starosty wywalczył jadący 
na koniu Ines Karol Stasiuk – zawodnik WKJ 
Lublin Sekcji Jeździeckiej Krupiec, który po-
wiedział – Nie sądziłem, że tak dobrze pójdzie, 
zwłaszcza, że to był mój pierwszy konkurs tego 
typu, bardzo się cieszę. 

Zwycięzca konkursu o Puchar Starosty 
Powiatu Kozienickiego otrzymał puchar i wy-
sokiej klasy aparat fotograficzny, ufundowany 
przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach. 
Zwycięstwo zakwalifikowało zawodnika do 
startu w finale, zaplanowanego na grudzień 
konkursu Karolinka-Barbórka CUP podczas 
zawodów CSI Katowice/Spodek. Od dwóch 
lat organizatorem tej imprezy jest Bohdan 
Sas-Jaworski, były zawodnik kozienickie-
go klubu jeździeckiego SKARB, uczestnik 
Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, mistrz 
Polski, zdobywca wielu nagród i medali na 
zawodach w kraju i za granicą. Szkoleniowiec 

na co dzień pracujący w Niemczech, a także 
szkolący jeźdźców na wszystkich kontynen-
tach. Bohdan Sas – Jaworski dodaje Parada 
Horse Show w Katowicach jest to duża impre-
za o międzynarodowym znaczeniu już dzisiaj, 
z najważniejszym konkursem polish – masters, 
ale jednocześnie staramy się rozwinąć sport 
regionalny i w tym roku rozdałem kwalifikacje 
w różne regiony polski, żeby pokazać ludziom 
że w spodku też można wystartować, jedna  
z kwalifikacji jest tu w Kozienicach po to, aby 
promować Kozienice w Katowicach.

Ponadto gościnnie wystąpili ułani  
z 22. Pułku Ułanów Podkarpackich  
z Garbatki-Letnisko, którzy zaprezento-
wali pokaz musztry, sprawności i szarży 
kawaleryjskiej. Na musztrę składał się 
kadryl jeździecki, czyli ujeżdżanie konia 
w warunkach wojennych, a przy pokazie 
sprawności można było zobaczyć wła-
danie bronią białą, czyli sposób walki 
lancą i szablą. Pokaz zakończyła szarża 
czyli uderzenie oddziału kawaleryjskiego  
w zwartym szyku. 

KOZIENICKI FESTIWAL JEŹDZIECKI 2010
W ramach Bibliotecznego Ośrod-

ka Komunikacji Społecznej, Biblioteka 
Publiczna w Brzózie oferuje dzieciom  
i młodzieży wiele ciekawych atrakcji. Od 
czerwca br. odbywają się raz w miesiącu 
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

Niedawno odwiedziła nas Anna Ko-
wal – miłośniczka rękodzieła z Warsza-
wy. Poprowadziła z młodzieżą zajęcia  
z filcowania, czyli tworzenia różnego ro-
dzaju ozdób z wełny za pomocą specjal-
nej igły. Uczestnicy warsztatów wykony-
wali kolczyki, naszyjniki i zawieszki do 
telefonów. Wszystko według własnego 
pomysłu. Młodzież po raz pierwszy brała 
udział w takich zajęciach. Warsztaty bar-
dzo się spodobały. Osoby w nich uczest-
niczące połknęły bakcyla filcowania i są 
chętne do rozwijania swojej nowej pasji 
w domu. Już domagają się kolejnych 
spotkań. Filcowanie jest ciekawym spo-
sobem na spędzanie wolnego czasu. Od-
pręża i daje satysfakcję z tworzenia cze-
goś własnymi rękami.

W ramach akcji „Wakacje w biblio-
tece” nasza biblioteka zorganizowała in-
teresujące zajęcia plastyczne, sportowe  
i edukacyjne. Uczestniczyły w nich dzieci 
w wieku od 7 do 15 lat. Dzieci narysowały 
plakat obrazujący ich wymarzone waka-
cje, kleiły przyborniki na ołówki i kredki. 

Nauczyły się sztuki ozdobnego składania 
serwetek i oglądały filmy. Bardzo chęt-
nie grały w kalambury, gry planszowe, 
badmintona i dwa ognie. Ostatniego dnia 
akcji odbyło się spotkanie z absolwentką 
geografii Uniwersytetu Humanistyczno 
– Przyrodniczego w Kielcach Magdaleną 
Bernacik. Zademonstrowała jak popraw-
nie czytać mapy i w przystępny dla dzieci 
sposób omówiła zagadnienia dotyczące 
topografii naszego terenu. 

Ogromne zainteresowanie tymi za-
jęciami pokazało jak duże są potrzeby 
dostarczania naszym dzieciom nowych 
wrażeń artystycznych. Okazało się, że nie 
tylko wszechobecny Internet i gry kom-
puterowe mogą inspirować młodzież.

małgorzata skiernieWska

BIBLIOTEKA W BRZÓZIE 
- FILCOWANIE I NIE TYLKO

Wydarzenia
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DROGA „UNIJNA” W STUDZIANKACH PANCERNYCH 
ODDANA DO UŻYTKU

W niedzielę 8 sierpnia oddano do użyt-
ku kolejną, wyremontowaną drogę powia-
tową. Tym razem uroczysty odbiór miał 
miejsce w Studziankach Pancernych, gdzie 
zakończyły się prace związane z przebudo-
wą drogi powiatowej nr 1713W Studzianki 
Pancerne-Ryczywół na odcinku Studzianki 
Pancerne-Basinów – etap II o długości 3400 
metrów. Inwestycja została wykonana dzię-
ki realizacji przygotowanego przez powiat 
projektu w ramach Działania 3.1 Infrastruk-
tura drogowa (drogi powiatowe) Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007-2013. Wydatek  
współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013.

Łączna wartość inwestycji wyniosła  
1 615 746,26 zł, w tym dofinansowanie 
unijne to kwota 1 373 384,30 zł, a pozosta-
łe środki finansowe 242.361,96 zł to wkład 
własny powiatu. Zostało wyremontowane 
3400 mb drogi powiatowej na odcinku 
Studzianki Pancerne – Basinów. Prace mo-
dernizacyjne trwały od 15 marca do 31 lip-
ca br. wykonano m.in. przebudowę jezdni 
drogi, ułożenie krawężników betonowych, 
sieć odwodnieniową, wymieniono chodni-
ki, odtworzono i zmodernizowano rowy. 
Ponadto zostało przebudowane jedno 
skrzyżowanie oraz wybudowanych zostało 
19 zjazdów gospodarczych. 

Odbiór drogi powiatowej zbiegł się z ob-
chodami 66. rocznicy Bitwy pod Studzian-

kami, dlatego w uroczystości otwarcia udział 
wzięli, obok starostów, radnych oraz miesz-
kańców i wójtów gmin, przez które przebiega 
droga, również przedstawiciele organizacji 
kombatanckich, posłowie i przedstawiciele 
urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego. 

Podczas uroczystego otwarcia drogi 
odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, 
którego dokonali starostowie Janusz Stąpór  
i Józef Grzegorz Małaśnicki, przewodni-
czący rady powiatu Krzysztof Wolski oraz 
radny Ryszard Łachwa, posłowie Janusz 
Piechociński i Czesław Czechyra, wój-
towie gmin Głowaczów  
i Grabów nad Pilicą Stani-
sław Bojarski i Euzebiusz 
Strzelczyk oraz księża. 

Zanim jednak to nastą-
piło ksiądz dziekan Fran-
ciszek Jakubiak proboszcz 
parafii pw. św. Wawrzyńca  
w Głowaczowie i ksiądz 
Marek Pawełczyk z pa-
rafii polsko-katolickiej  
w Studziankach Pancer-
nych poświęcili drogę  
i pobłogosławili jej użyt-
kowników. 

Droga powiatowa Studzianki Pancer-
ne-Basinów to trzecia i jak na razie ostat-
nia droga w powiecie kozienickim wyre-
montowana ze środków unijnych. 

Droga Studzianki Pancerne – Basi-
nów to nie jedyna droga powiatowa, jaka  
w ostatnim czasie została oddana do użyt-
ku, powiedział Józef Grzegorz Małaśnicki 

wicestarosta powiatu 
kozienickiego i dodał 
mając na uwadze po-
trzeby mieszkańców  
i poprawę bezpie-
czeństwa na drogach 
powiatowych zarząd 
powiatu jako priory-
tet uznał budowę dróg  
i chodników i postano-
wił przyspieszyć ich bu-
dowę. W 2010 roku za-
planowano oddanie do 
użytku ponad 17,2 km 
dróg, z tego wykonano 
już 13,9 km, a 3,34 km 
jest w trakcie realizacji 
i zostanie wykonane do 

końca września bieżącego roku. 
Do użytku oddano też ponad 5,3 km 

chodników, z ponad 7 km zaplanowanych 
na ten rok, a do końca III kwartału zostaną 
zakończone prace na pozostałych 1,7 km. 

Wyremontowane i przebudowane zo-
stały drogi powiatowe: 
– remont drogi nr 1704W Molendy-

Garbatka Letnisko, ul. Partyzan-
tów, Kolejowa w m.Garbatka Letni-
sko – odcinek o dł. 629mb + 413mb 
chodnika po stronie lewej wykonano 
całkowity remont drogi – ul. Kolejowej  

i Partyzantów, nowe krawężniki, chod-
niki (łączna dł. 1.462mb), jezdnia bitu-
miczna (na zdjęciu powyżej),

– przebudowa drogi nr 1726W Kozieni-
ce-Wólka Tyrzyńska, ul. Dolna w m. 
Kozienice na odcinku dł. 329,5mb wy-
konano poszerzenie jezdni do szer. 6,0 m, 
1 zatokę autobusową z peronem oraz 368 
mb chodnika po stronie lewej;

– przebudowa drogi nr 1724W Kozie-
nice-Mozolice Duże, ul. Parkowa i ul. 
Radomska w m. Kozienice na odcinku 
dł. 344mb, na terenie Gminy Kozieni-
ce – wykonano chodniki na ul. Radom-
skiej o dł. 124mb po stronie prawej, a na 
ul. Parkowej, chodnik po obu stronach 
2x220mb oraz trzy zatoki postojowe dla 
samochodów osobowych;

– przebudowa drogi nr 1712W Ryczy-
wół-Brzóza, na odcinku dł. 1220mb, na 
terenie gminy Kozienice – wykonano 
wzmocnienie istniejącej drogi wraz z uło-
żeniem warstw bitumicznych; 

– przebudowa drogi nr 1716W Brzóza-
Przejazd na długości 656,5mb, na te-
renie Gminy Głowaczów i Powiatu 

Wydatek współfinansowany przez unię europejską ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach 
regionalnego Programu operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013
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Radomskiego (70mb) – wykonano po-
szerzenie drogi do 5,5m szer. oraz nowe 
warstwy bitumiczne; 

– budowa chodnika w ciągu drogi po-
wiatowej nr 1711W Ursynów Alek-
sandrówka m. Stanisławice. odcinek 
długości 810mb, na terenie Gminy 
Kozienice, w trakcie realizacji; 

– przebudowa drogi nr 1737W Zaje-
zierze-Oleksów Poduchowy odcinek 
Borek-Oleksów o długości 1.625mb, 
na terenie Gminy Gniewoszów. Wy-
konano poszerzenie drogi do szer. 6m  
i położono nowe warstwy bitumiczne;

– przebudowa drogi nr 1734W Głu-
siec-Zbyczyn odcinek długości 919m, 
na terenie Gminy Sieciechów. Posze-
rzono drogę do szer. 5,0mb i położono 
nowe warstwy bitumiczne; 

– przebudowa drogi nr1727W Kozie-
nice-Śmietanki odcinek o długości 
1.256mb, na terenie Gminy Kozieni-
ce, w trakcie realizacji; 

– przebudowa drogi nr 1704 W Magnu-
szew-Moniochy: A. Odcinek Magnu-
szew-Trzebień, odcinek o dł. 1210mb na 
terenie Gminy Magnuszew; B.Odcinek 
Grabnowola-Moniochy, odcinek o dł. 
890mb na terenie Gminy Głowaczów 
– poszerzono jezdnię do szer. 5,5m i poło-
żono nowe warstwy bitumiczne;

– remont drogi nr 1701W Grabów n/Pili-
cą – Augustów w m. Brzozówka odcinek 
długości 800mb, na terenie 
Gminy Grabów n/Pilicą.  
W trakcie wykonywania za-
kończenie 20.08.2010;

– przebudowa drogi nr 
1722W Chinów-Łuczynów 
w m. Łuczynów – budo-
wa chodnika – I etap dł. 
810mb., II etap-402mb. 
I etap zakończono. II etap 
– zakończenie – 20.09.2010;

– budowa parkingów w cią-
gu drogi powiatowej nr 
1718W Świerże Górne-
Nowa Wieś w m. Świerże 
Górne, na terenie Gminy 
Kozienice. 

– remont drogi nr 1724W Kozienice-
Mozolice Duże, odcinek Mozolice 
Małe-Mozolice Duże o dł.570mb na 
terenie Gminy Sieciechów;

– modernizacja /remont/ drogi powia-
towej 1702W Wyborów-Basinów, od-
cinek w m. Lipinki o dł. 917mb, sze-
rokość jezdni 5,0 m na terenie Gminy 
Grabów n/Pilicą. W trakcie realizacji, 
zakończenie 30.09.2010 r.;

– przebudowa drogi powiatowej nr 1710W 
Grabów n/Pilicą - Dziecinów, odcinek 
długości 367mb, na terenie Gminy Gra-
bów n/Pilicą. Zakończenie 30.09.2010 r.; 

– budowa chodnika w ciągu drogi powia-
towej nr 1712W Ryczywół-Brzóza w m. 
Ryczywół odcinek 497mb, na terenie 
Gminy Kozienice, w trakcie realizacji;

– przebudowa drogi powiatowej 1715W 
Brzóza-Radom, odcinek Brzóza-Wólka 
Brzózka o dł. 2050mb, na terenie Gminy 
Głowaczów wykonana w ramach projektu 
przygotowanego przez powiat, a finanso-
wanego z Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Roboty 
zakończono. W ramach inwestycji wyko-
nano 519mb chodnika po stronie lewej oraz 
poszerzono drogę do szer. 6,0m. 
Warto przypomnieć, że w latach 2007-

2010 oddano do użytku ponad 57 km dróg  
i ponad 12,3 km chodników.

Środki finansowe na realizację tych inwe-
stycji drogowych pochodzą z funduszy UE, 
budżetu państwa, budżetu powiatu, FOGR 
oraz środków samorządów gminnych w ra-
mach wymiany środków z budżetu powiatu 
(PFOŚiGW) w kwocie 6,73 mln zł prze-

znaczonych dla gmin na zadania związane  
z ochroną środowiska i ekologią. W roku bie-
żącym wartość tych środków przekazanych 
gminom przekroczy 1,7 mln złotych. 

Danuta DeLekta

Droga ryczywół-studzianki Pancerne i droga Basi-
nów-celinów-łękawica
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DROGA „UNIJNA” W STUDZIANKACH  
PANCERNYCH ODDANA DO UŻYTKU

66. ROCZNICA BITWY 
POD STUDZIANKAMI

W uroczystościach uczestniczyli, przed-
stawiciele organizacji kombatanckich, parla-
mentu, władz samorządowych powiatowych 
i gminnych oraz poczty sztandarowe, a także 
Tadeusz Kawecki uczestnik walk na przyczół-
ku warecko- magnuszewskim w 1944 roku. 

Główną część rocznicowych obchodów 
w Studziankach Pancernych poprzedziło 
złożenie wiązanek kwiatów i wystąpienia 
okolicznościowe przy pomniku Braterstwa 
Broni w Magnuszewie. Po czym uczestnicy 
przejechali do Studzianek Pancernych. 

Uroczystość rozpoczął hymn państwo-
wy w wykonaniu orkiestry dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Kozienic. Modlitwę eku-
meniczną przy pomniku odmówili ksiądz 
Franciszek Jakubiak z parafii rzymsko-
katolickiej w Głowaczowie i ksiądz Ma-
rek Pawełczyk z parafii polsko-katolickiej  
w Studziankach Pancernych. W wystąpie-
niach okolicznościowych parlamentarzyści, 
starosta kozienicki, wójt gminy Głowaczów 
oraz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy 
LWP przedstawili przebieg walk o utrzymanie 
przyczółka warecko-magnuszewskiego oraz 
zasługi walczących żołnierzy. Kombatan-

ckim krzyżem pamiątkowym, za działalność  
w upowszechnianiu i upamiętnianiu chwa-
lebnych czynów żołnierzy odznaczono grupę 
osób zasłużonych, wśród których był starosta 
kozienicki Janusz Stąpór. Sztandar Związ-
ku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego  
i Sztandar Powiatu Kozienickiego odznaczo-
ny został krzyżem czynu frontowego 1 i 2 
Armii Wojska Polskiego 1943-1945 za upo-
wszechnianie czynów bohaterstwa i ofiarno-
ści polskiego żołnierza w walkach na frontach 
II wojny światowej. Delegacje uczestniczące 
w uroczystości złożyły wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem-mauzoleum. Uroczystości zakoń-
czył krótki koncert melodii patriotycznych  
w wykonaniu orkiestry Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kozienicach oraz piosenek żoł-
nierskich i patriotycznych w wykonaniu ze-
społu „Półborzanki” z Augustowa.

W tym roku uroczystość zorganizowali: 
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Związku 
Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, Sta-
rostwo Powiatowe w Kozienicach, wójt Gmi-
ny Głowaczów, wójt Gminy Magnuszew.

Informacje
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Wójtem Gminy Grabów nad Pilicą jest 
Euzebiusz Strzelczyk, który  sprawuje tę 
funkcję od 9 maja 1992 roku. W tym czasie  
w gminie zrealizowano szereg zadań nie-
zwykle ważnych dla lokalnej społeczności,  
w tym m.in. budowę 3 stacji wodociągowych, 
kilku studni głębinowych, ponad 80 km sie-
ci wodociągowej z ponad 1100 przyłączami, 
zwodociągowano 90% nieruchomości, wy-
budowano oczyszczalnię ścieków z ponad 30 
km sieci kanalizacyjnej z 350 przyłączami. 

Została wybudowana Strażnica OSP  
w Grabowie nad Pilicą i zakupiono 5 samo-
chodów strażackich. Dobudowano część 
dydaktyczną budynku Zespołu Szkół w Gra-
bowie nad Pilicą oraz powstały dwa boiska 
wielofunkcyjne. Wybudowano i wyremonto-
wano ponad 20 km dróg gminnych.

Podsumowaniem 20.letniej działalno-
ści samorządu gminy Grabów nad Pilicą 
jest publikacja wydana przez Urząd Gminy,  
z której przedstawiamy wybrane fragmenty. 
Grabów nad Pilicą to gmina wiejska, położo-
na w powiecie kozienickim (województwo 
mazowieckie) o powierzchni 124,66 km² 
i ludności 3780 mieszkańców. Sąsiaduje  
z gminami: Magnuszew, Głowaczów (po-
wiat kozienicki), Stromiec (powiat białobrze-
ski) i Warka (powiat grójecki). Przez gminę 
przebiegają drogi wojewódzkie: 730 Sku-
rów – Warka – Grabów nad Pilicą – Nowa 
Wola – Głowaczów i 736 Warka – Zakrzew 
– Magnuszew – Podłęż. Gminę przecina li-
nia kolejowa Warszawa – Radom – Kraków 
ze stacjami kolejowymi w miejscowościach 
Grabów nad Pilicą i Strzyżyna.

Gmina położona jest na skraju puszczy 
Stromieckiej, nad rzeką Pilicą (dopływ Wi-
sły). Tak korzystne położenie stwarza do-
godne warunki do rozwoju turystyki i rekre-
acji. Pod względem wypoczynku najbardziej 
rozwijają się miejscowości położone w doli-
nie Pilicy – Kępa Niemojewska, Tomczyn, 
Zakrzew. Przez teren gminy prowadzone są 
szlaki turystyczne piesze i rowerowe ukazu-
jące atrakcyjność środowiska przyrodniczego 
oraz krajobrazowego. Lasy stanowiące prawie 
połowę powierzchni gminy są bogate w wie-

le gatunków drzew np.: jodłę, olchę czarną, 
brzozę, dęby szypułkowe. Żyje tu także wiele 
zwierząt: lisy, zające, kuropatwy, łosie, jelenie, 
sarny i dziki oraz ze względu na czystość po-
wietrza – nietoperze – gatunek chroniony.

Rolnictwo jest podstawowym kierun-
kiem rozwoju w gospodarce gminy. Użytki 
rolne stanowią 51% powierzchni. Przeważa-
ją gospodarstwa indywidualne specjalizujące 
się w uprawach zbożowo-okopowych. Spora 
liczba mieszkańców zajmuje się hodowlą 

bydła mlecznego.
Charakter rolno-leś-

ny gminy oraz brak prze-
mysłu, uprawianie ziemi 
przez rolników zgodnie  
z zasadami ochrony środo-
wiska, wybudowanie przez 
władze mechaniczno-bio-
logicznej oczyszczalni 
ścieków świadczy o dbaniu  
o ekologię. Zostało to do-
cenione w konkursie „Ma-
zowiecki Lider Ekologii” 
(2004 r.)

Gmina Grabów nad Pilicą składa się  
z 26 sołectw:
Augustów – liczy 400 mieszkańców. Wieś, 

w której ulicom nadano nazwy.
Broncin – wieś licząca 60 osób.
Brzozówka – liczba ludności: 272 osoby.
Budy Augustowskie – wieś, w której 

mieszka 90 osób.
Celinów – liczba ludności: 120 osób.
Cychrowska Wola – 170 osób niewielka 

wieś, w nazwie zawierająca oznaczenie 
terenów podmokłych.

Czerwonka – we wsi znajduje się pomnik 
upamiętniający polskich żołnierzy pole-
głych w walkach o przyczółek warecko-
magnuszewski w sierpniu 1944 r. Za-
mieszkała przez 80 osób.

Dąbrówki – niewielka wieś, w której 
mieszka 60 osób.

Dziecinów – liczy 100 mieszkańców.
Edwardów – wieś, w której mieszka 60 osób.
Grabina – liczy 110 mieszkańców.
Grabów nad Pilicą – wieś licząca 460 miesz-

kańców. Miejscowość jest siedzibą gminy 
Grabów nad Pilicą i parafii z kościołem 
neogotyckim pw. Św. Trójcy. Działa tu 
Ochotnicza Straż Pożarna. Znajduje się  
w niej szkoła podstawowa i gimnazjum. Po-
siada biologiczną oczyszczalnię ścieków. 
We wsi znajduje się cmentarz wojenny  
z okresu I wojny światowej i obelisk  
z płytą poświęconą poległym w walce  
w wojnie polsko-bolszewickiej. Na 
cmentarzu rzymsko-katolickim znajduje 
się mogiła 70 żołnierzy Wojska Polskie-
go poległych w 1944 r. w czasie walk na 
przyczółku warecko-magnuszewskim.

Grabów Nowy – wieś zamieszkała przez 
180 osób.

Grabowska Wola – wieś licząca 150 
mieszkańców.

Koziołek – niewielka wieś zamieszkała 
przez 90 osób.

Kępa Niemojewska – wieś położona wśród 
lasów, o charakterze wypoczynkowym  
z kąpieliskami na rzece Pilicy. Znajduje 
się tu wiele ośrodków i domków wypo-
czynkowych. Liczy 130 mieszkańców.

Lipinki – liczba ludności: 130 osób.
Łękawica – wieś słynąca w XIX w. z wzor-

cowego gospodarstwa rybnego, opisywa-
nego w encyklopediach rolniczych. Stawy 
stanowią stanowiska lęgowe ptaków. Para-
fia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

Nowa Wola – liczba ludności: 170 osób.
Paprotnia – wieś licząca 90 mieszkańców.  

W pobliżu miejscowości znajdują się do-
brze zachowane okopy i stanowiska ognio-
we z okresu bitwy o Studzianki z 1944 r.

Strzyżyna – stara puszczańska osada o za-
chowanej drewnianej zabudowie, znana 
z ośrodka rehabilitacyjnego dla uzależ-
nionych od alkoholu. Stacja kolejowa 
na linii Warszawa – Radom – Kraków. 

Zamieszkała przez 100 mieszkańców.
Tomczyn – miejscowość wypoczynkowa 

licząca 90 mieszkańców.
Utniki – wieś licząca 90 mieszkańców.
Wyborów – we wsi znajduje się pomnik – 

mogiła uczestników wojny ze Szweda-
mi, w której według ustnego przekazu 
został pochowany jeden ze szwedzkich 
generałów. Liczy 230 mieszkańców.

Zakrzew – wieś zamieszkała przez 100 
mieszkańców. We wsi znajduje się po-
mnik poświęcony krwawym walkom 
z 1944 r. Obelisk jest w kształcie mie-
czów grunwaldzkich.

Zwierzyniec – niewielka wieś licząca 80 
osób.

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

Informacje
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Od roku 2004 Powiatowe Urzędy Pracy intensywnie korzystają ze środków 
jakie można pozyskać realizując projekty współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Także Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach korzysta 
z istniejących w tym zakresie możliwości. Bez wątpliwości można powiedzieć, 
że w powiecie kozienickim to właśnie PUP był prekursorem pozyskiwania tych 
środków. Realizowane projekty zdecydowanie zwiększają szanse rozwiązywania 
problemów rynku pracy i przyczyniają się do obejmowania pomocą większej licz-
by osób bezrobotnych.

Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt „Wspie-
rajmy bezrobotnych”. Projekt ten jest wdrażany w ramach Poddziałania 6.1.3 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poprawa zdolności do za-
trudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. 
Bardzo istotnym aspektem realizacji projektu jest zapewnienie zasady „równości 
szans”. Znaczy to, że ze wsparcia w ramach projektu może skorzystać niemal 
każda osoba bezrobotna zamieszkująca powiat kozienicki. Innymi słowy bardzo 
ważnym aspektem projektu jest zapewnienie równego udziału w projekcie zarów-
no kobietom jak i mężczyznom, a także osobom zamieszkałym zarówno na wsi jak  
i w mieście. Jedyne ograniczenia jakie mogą wystąpić polegają na tym, że uczest-
nicy projektu muszą spełniać określone wymogi „Ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku”, aby mogli korzystać z poszczególnych form wsparcia. 
Wszystkie te aspekty są starannie analizowane przez pracowników PUP odpowie-
dzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych form aktywnych.

W roku 2010 wartość projektu wynosi 2 961 625,92 zł (w kwocie tej dofinanso-
wanie stanowi 85 %). W ramach tych środków zostaną zorganizowane następujące 
formy wsparcia: 

• Staże – dla 295 osób (119 osób kontynuowało staże z roku 2009)
• Szkolenia indywidualne – dla 43 osób
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 40 osób.

Według stanu na miesiąc lipiec 2010r. do projektu przystąpiło 221 nowych uczest-
ników: 176 osób przystąpiło do projektu w celu odbycia stażu, 19 osób rozpoczęło 
korzystanie ze szkoleń indywidualnych, natomiast 26 osobom przyznano jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza bezrobotne kobiety i bezro-
botnych mężczyzn do udziału w projekcie „Wspierajmy bezrobotnych”. Prowa-
dzone są nabory uczestników szkoleń indywidualnych a także przyznawane są 
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowa-
ne szkoleniami indywidualnymi mogą uzyskać stosowne informacje w siedzibie 
PUP – pokój nr 7. Natomiast osoby zainteresowane założeniem własnej firmy 
związane z tym informacje uzyskają w pokoju nr 8. Uczestniczki i uczestnicy pro-
jektu korzystają również z: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, informacji 
zawodowej oraz Indywidualnych Planów Działania.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, realizowanego przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Kozienicach można uzyskać w siedzibie PUP ul. Zdziczów 1, 26-900 
Kozienice pok nr 10 a także pod numerem tel. 48 614 66 81. 

arkaDiusz noWakoWski
Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w kozienicach

V OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD 
PIOSENKI BIESIADNEJ 

– KOZIENICE 2010
25 lipca w amfiteatrze Kozienickiego 

Centrum Kultury Rekreacji i Sportu odbył się 
V Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiad-
nej. Podobnie jak w roku ubiegłym organiza-
torem tej imprezy był Klub Seniora „Relaks” 
działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Kozienicach. Po raz pierwszy przegląd od-
był się w 2006 roku. Początkowo miał zasięg 
regionalny, natomiast od dwóch lat uczestni-
czą w nim wykonawcy z całego kraju. Miro-
sława Wójcicka i Barbara Burda przywitały 
wszystkich zebranych w kozienickim amfi-
teatrze. Następnie odczytały listy od woje-
wody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego 
i marszałka województwa mazowieckiego 
Adama Struzika, patronów honorowych te-
gorocznego przeglądu. Oficjalnego otwarcia 
przeglądu dokonali starosta powiatu kozieni-
ckiego Janusz Stąpór oraz burmistrz gminy 
Kozienice Tomasz Śmietanka, którzy także 
pogratulowali organizatorom inicjatywy, 
pomysłu i życzyli wszystkim dobrej zabawy 
przy wspólnym śpiewaniu.

W tym roku w przeglądzie udział wzię-
ły zespoły wokalne, chóry, ludowe zespo-
ły śpiewacze, soliści i gawędziarze. Każdy  
z występujących na scenie przygotował inny 
program. Tegoroczny przegląd rozpoczęli go-
spodarze – Klub Seniora Relaks, zaśpiewali 
hymn seniorów oraz ciekawy repertuar. Po 
ich występie nastąpiła prezentacja poszcze-
gólnych wykonawców. 

Podczas festiwalu na deskach amfiteatru 
zaprezentowało się ponad trzystu wykonaw-
ców. Wielu z nich uczestniczyło w tej im-
prezie po raz kolejny. Byli też i tacy, którzy 
debiutowali w tegorocznej edycji. Jak powie-
działa organizatorka przeglądu, przewodni-
cząca kozienickiego Klubu Seniora Relaks, 
Mirosława Wójcicka celem przeglądu było 
stworzenie zespołom seniorów i solistom 
działającym w Klubach Seniora możliwości  
porównania twórczości artystycznej, popula-
ryzacja piosenki biesiadnej i integracja w ra-
mach wspólnego śpiewania z publicznością. 
Zainteresowanie imprezą nie słabnie, stale 
przybywa nowych wykonawców. Wszystkie 
zespoły i soliści otrzymali puchary ufundo-
wane przez gminę Kozienice i Starostwo Po-
wiatowe w Kozienicach.

V Ogólnopolski Przegląd Piosenki Bie-
siadnej został zrealizowany w ramach zadania 
pożytku publicznego gminy Kozienice, środki 
finansowe na organizację biesiady przekaza-
li także liczni sponsorzy. Patronat honorowy 
nad tegorocznym festiwalem objęli: wojewo-
da mazowiecki, marszałek województwa ma-
zowieckiego, starosta powiatu kozienickiego 
oraz burmistrz gminy Kozienice.

magDaLena Domagała

Informacje 
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