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LETNIE CYKLICZNE IMPREZY  
STAROSTWA POWIATOWEGO W KOZIENICACH
IX DOŻYNKI POWIATU KOZIENICKIEGO „SIECIECHÓW 2011”

Dożynki Powiatowe to jedna z cy-
klicznych imprez organizowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach. To 
już dziewiąty raz jedna z siedmiu gmin 
powiatu kozienickiego przyjęła rolę go-
spodarza, traktując tę możliwość jako 
przywilej, a pozostałe sześć gmin z satys-
fakcją włączyło się do współorganizacji 
Święta Rolników i ich Rodzin.

Dożynki – Święto Plonów to wyjątko-
we święto, gdyż praca ludzka jest moty-
wem i powodem uroczystości, a obrzędy 
dożynkowe świadczą o znaczeniu pracy 
w życiu każdego człowieka. 

To również możliwość uhonorowania 
wyróżniających się osób. Od czasu zor-
ganizowania pierwszych dożynek, czyli  
w latach 2003 – 2011 odznakę „Zasłużony 
dla Rolnictwa” przyznawaną przez Mini-
stra Rolnictwa otrzymało 240 rolników 
oraz osób zawodowo związanych z rolni-
ctwem. To także okazja do promowania 
wsi i rolnictwa powiatu kozienickiego, 
jak również dobra zabawa i integracja 
mieszkańców naszej ziemi.

Uroczystościom dożynkowym towarzy-
szą konkursy z nagrodami, ekspozycje firm 
i instytucji związanych z rolnictwem, liczne 
wystawy, degustacje regionalnych potraw 
ekologicznych, pokazy sztucznych ogni, 
zabawy taneczne oraz występy zespołów 
estradowych, kapel i zespołów pieśni i tańca,  
a także prezentacje artystycznie uzdolnio-
nych dzieci i młodzieży z naszego powiatu.

Nieodłącznym atrybutem „Święta Chle-
ba” są barwne i okazałe wieńce dożynkowe 
wykonane przez rolników z poszczegól-
nych gmin, jak również kosze z plonami  
z Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Dobrze zorganizowane dożynki, ofer-
ta artystyczna, nagrody w konkursach to 
efekt współpracy z parafiami naszego po-
wiatu, samorządem wojewódzkim, wój-
tami gmin, rolnikami, stowarzyszeniami, 
ale również przedsiębiorcami i miejsco-
wym biznesem, którzy każdego roku mają 
swój udział finansowy i rzeczowy.
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LETNIE CYKLICZNE IMPREZY  
STAROSTWA POWIATOWEGO W KOZIENICACH

IV POWIATOWY PlENEr mAlArSKI  
„PIĘKNO KONI I KOZIENICKIEJ STADNINY”

Tegoroczny plener malarski, którego jak 
co roku organizatorem było Starostwo Po-
wiatowe w Kozienicach odbył się w szcze-
gólnym, niezwykle urokliwym miejscu 
naszego powiatu – Stadninie Koni w Ko-
zienicach, która swą działalność rozpoczęła 
4 września 1924 roku, jako jedna z trzech 
państwowych stadnin w Polsce. Od 10 maja 
1993 roku jest spółką z o.o. Hodowane są 
tutaj konie pełnej krwi angielskiej z przezna-
czeniem do wyścigów konnych, a także do 
wyczynu sportowego w skokach. Część koni 
jest również przysposabiana do rekreacji  
i hipoterapii.

W plenerze trwającym od 11 do 22 
lipca uczestniczyło 10 artystów, z któ-
rych większość maluje konie oraz sce-
ny związane z końmi i jeździectwem. 
Niektórzy z nich czynnie uprawiają jeź-
dziectwo, posiadają konie lub pracują  
w branży związanej z ich hodowlą.

Swoimi doświadczeniami artystycznymi 
twórcy biorący udział w plenerze podzielili 
się z uczennicami – laureatkami V Pleneru 
nadwiślańskiego, który odbył się w czerw-
cu br. w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Ryczywole. Uczestnictwo w plenerze 
powiatowym było nagrodą dla uzdolnionej 
artystycznie młodzieży i dało możliwość 
stworzenia wspólnego obrazu.

Wernisaż wystawy IV Powiatowego 
Pleneru Malarskiego został zorganizowany  

31 lipca podczas II Kozienickiego Festiwa-
lu Jeździeckiego. Dzięki temu 40 obrazów, 
na których utrwalone zostało niebywałe 
piękno obiektów stadniny, a przede wszyst-
kim koni mieli możliwość zobaczyć nie 
tylko mieszkańcy powiatu kozienickiego, 
ale także goście z całej Polski, zawodnicy 
i miłośnicy koni.

Współorganizatorami pleneru była Stad-

ninia Koni Sp. z o.o. w Kozienicach i Klub 
Jeździecki SKARB. Plener odbył się dzię-
ki dużemu zaangażowaniu pracowników 
Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach, pracowników 
Stadniny oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Ko-
zienicach. Komisarzem Pleneru była Anna 
Danuta Wojciechowska.

W poprzednich latach trzy plenery malar-
sko-rzeźbiarskie „Inspiracje Garbatka-Letni-
sko” odbyły się w gminie Garbatka-Letnisko, 
z wykorzystaniem obiektów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Uczestniczyło w nich 
27 artystów, z czego 7 wracało do niezwykłe-
go klimatu spotkań artystycznych. Komisa-
rzem pleneru był Mirosław Dziedzicki.

Po każdym plenerze Starostwo Po-
wiatowe w Kozienicach drukowało fol-
der z wybranymi pracami wykonanymi 
podczas dwutygodniowego spotkania ze 
sztuką.

Prace były prezentowane również  
w Muzeum Regionalnym w Kozieni-
cach, Instytucie Badawczym Leśnictwa 
w Sękocinie Starym, Mazowieckim Cen-
trum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”  
w Radomiu. Wiele z nich stanowi stałą 
ekspozycję w siedzibie Starostwa Powia-
towego oraz na terenie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku  
i Nadleśnictwa Zwoleń.

Dokończenie na str. 7
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starostowie dożynek powiatowych 
„sieciechów 2011”

W niedzielę 28 sierpnia w Siecie-
chowie odbędą się IX Dożynki Powiatu 
Kozienickiego. Jak każdego roku wójt 
gminy będącej gospodarzem powiato-
wego święta plonów wybiera spośród 
rolników starostów dożynkowych.  
W tym roku rola ta przypadła Iwonie 
Wiraszka z Kępic i Pawłowi Abramczy-
kowi z Opactwa.

Iwona Wiraszka

Iwona Wiraszka mieszka w Kępi-
cach, a urodziła się w 1979 roku w Sie-
ciechowie. Od 9 lat prowadzi wspólnie 
z mężem 28 hektarowe gospodarstwo: 
własne grunty stanowią 16 ha, a dzier-
żawione 12 ha. Gospodarstwo zostało 
im przekazane przez rodziców męża  
i jest kontynuacją ich pracy. Profil go-
spodarstwa jest warzywniczo-sadowni-
czy.

Struktura upraw to 4 ha sadu jabło-
niowego, w którym hodują jabłonie od-
miany: rubin, rubinolla, idaret, gloster, 
alwa, genewa, katia. W niewielkich 
ilościach hodują również grusze. Zbiór 
jabłek zaczyna się we wrześniu i trwa 
do początku listopada. Średnio uzysku-
ją ok. 40 ton spadu oraz 15 ton jabłek, 
które sprzedają na giełdzie. Aktualnie 
właściciele gospodarstwa nie eksportu-
ją już owoców. Wcześniej eksportowa-
li na Ukrainę, przede wszystkim jabłka 
odmiany idaret. 

W uprawie warzyw dominują ka-
lafiory i brokuły, które zajmują 6 ha, 
papryka zajmuje 1,5 ha, a kapusta gło-
wiasta 1ha. Zbiór warzyw jest bardzo 

różny. Brokuła uzyskują w ilości 15-20 
ton, kalafiora 10-40 ton, Zbiór warzyw 
trwa od początku sierpnia do końca 

września. Warzywa i owoce sprzedają 
na giełdach oraz na skupach, mają także 
bezpośrednich odbiorców.

Na 4 hektarach sieją też zboża, ale 
jest to uprawa wyłącznie na sprzedaż.

„Uprawa warzyw i owoców zabiera 
nam bardzo dużo czasu i pracy. Bardzo 
dużo czasu trzeba dla warzyw i sadu na 
wyhodowanie do sprzedaży, aby miały 
odpowiedni smak i wygląd” – dodaje 
starościna dożynek.

Państwo Wiraszkowie zatrudniają 
pracowników sezonowych. W czasie 
wczesnowiosennym są to pracownicy 

miejscowi, natomiast w czasie zbiorów 
zatrudniają pracowników z Ukrainy. 
Jak mówi pani Iwona „muszą oni mieć 
praktykę w rolnictwie, bo w tej pracy li-
czy się czas. Czasami goni nas pogoda. 
Gospodarstwo warzywniczo-sadowni-
cze jest bardzo uzależnione od warun-
ków pogodowych”.

W gospodarstwie zmieniony został 
park maszynowy do uprawy warzyw. 
Gospodarze zakupili ciągnik ZETOR 
115, agregat uprawowy, pług obrotowy, 
siewnik zbożowy, bronę aktywną i wóz 
asenizacyjny. Stosują w gospodarstwie 
nawadnianie kropelkowe oraz nowo-
czesną uprawę rozsadnika dla brokuła 
i papryki. Nigdy nie korzystali z dopłat 
czy środków z funduszy unijnych, nie 
mogli skorzystać z dopłat dla młodych 
rolników. 

Na chwilę obecną nie planują zmian 
w profilu gospodarstwa, będą kontynuo-
wać obecną uprawę warzyw i sadu. Pań-
stwo Wiraszkowie mają dwójkę dzieci 
córka ma 8 lat, a syn 6 lat. Chcą, aby 
dzieci odziedziczyły ich gospodarstwo, 
ale nie będą ich do tej pracy zmuszać. 

Paweł Abramczyk

Paweł Abramczyk mieszka w Opa-
ctwie z żoną Ewą i trójką dzieci w wie-
ku 11 lat, 3 lata i 1,5 roku, wspólnie ro-
dzicami oraz bratem ojca. W 2006 roku 
ukończył studia na Wydziale Rolniczym 
Akademii Rolniczej w Lublinie uzysku-
jąc tytuł magistra inżyniera. Posiada go-
spodarstwo rolne o powierzchni 30 ha, 
które przejął w 1996 roku od rodziców 
i prowadzi je wspólnie z żoną. Rodzice 
pana Pawła uprawiali głównie warzywa, 
on wprowadził nowy profil, produkcję 
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. 
Stado podstawowe liczy 80 szt. macior 
rasy wielkiej białej polskiej. „Świnie tej 
rasy osiągają masę ciała zbliżoną do 
górnej granicy charakterystycznej dla 
typu mięsnego. Dorosłe lochy osiąga-
ją masę ciała powyżej 300 kg, a knury 
– powyżej 350 kg. Odznaczają się dużą 
plennością (10-12 prosiąt w miocie),  
a także dobrą mlecznością i zadowalają-
cą odpornością .Okres użytkowania loch 
to 8 – 10 miotów” – uzupełnia starosta 
dożynek. 

W gospodarstwie są dwie chlewnie: 
tuczarnia na 500 stanowisk wybudo-
wana w 2000 roku oraz chlewnia na 

Starościna dożynek Iwona Wiraszka wraz z rodziną Dokończenie na str. 4
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120 loch, ściółkowana ze zbiornikiem 
300 m³ na gnojowicę, wybudowana  
w 2006 roku, dofinansowana ze środków 
unijnych chlewnia jest bardzo nowoczes-
na, wyposażona w zautomatyzowaną sta-
cję żywieniową. Całe wyposażenie tuczar-
ni i chlewni zostało zakupione ze środków 

starostowie dożynek powiatowych 
„sieciechów 2011”

z Sektorowego Programu Operacyjnego 
Restrukturyzacja i Modernizacja Rolni-
ctwa i Modernizacja Sektora Żywnościo-
wego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. 
Ogólna roczna produkcja wynosi 1600 
– 1800 sztuk. Odbiorcą jest firma Nowo-
pol z Garbatki-Letnisko, z którą rolnik ma 

zawartą wieloletnią umowę. Rocznie oko-
ło 500 prosiąt sprzedaje rolnikom – sta-
łym odbiorcom. Właściciel współpracuje 
również na stałe z lekarzem weterynarii, 
który sprawuje opiekę weterynaryjną nad 
hodowlą. W gospodarstwie zmechanizo-
wanym i wyposażonym w ułatwiające pra-
cę maszyny, są także 3 silosy na zboże, po  
100 t każdy.

„Planuję nadal prowadzić gospodar-
stwo, ponieważ dużo w nie zainwestowa-
łem, chociaż nieraz się już zastanawiałem, 
czy warto. Jest to niewdzięczna praca, 
wymaga dużego wysiłku i dużych nakła-
dów, a nie zawsze przynosi oczekiwane 
dochody. A musi się opłacać, bo inaczej 
nie mielibyśmy pieniędzy”. – mówi pan 
Paweł.

Nie planuje zmiany profilu gospodar-
stwa, ma co prawda 4 ha kalafiora, ale nie 
chciałby produkować tylko warzyw. Nie 
wie, czy chciałby, aby dzieci kontynuo-
wały jego pracę, ponieważ praca na roli 
to 24 h na dobę i to zawsze.Nie będzie do 
tej pracy namawiał, ale jeśli któreś z nich 
będzie chciało zostać na gospodarstwie, 
na pewno mu pomoże. Starosta dożynek Paweł Abramczyk wraz z rodziną

rolnictwo w powiecie kozienickim
GminA GArbAtkA-Letnisko

Na terenie gminy Garbatka-Letnisko 
przeważają użytki rolne, które zajmują 
powierzchnię 2668,48 ha, w tym grun-
ty orne to 2317,89 ha, łąki – 289,62 ha, 
pastwiska 43,68 ha, sady 17,29 ha. Po-
wierzchnia lasów wynosi 965,607 ha.

W gminie jest 320 gospodarstw 
małych od 1,00 – 2,00 ha, 240 gospo-
darstw o powierzchni 2,00 – 4,00 ha,  
100 o pow. 4,00 – 6,00 ha, 71 o pow.  
6,00 – 10,00 ha, 24 o pow. 10,00 – 20,00 ha  
i 6 o pow. 20,00 – 35,00 ha.

W strukturze zasiewów w gminie 
dominują zboża podstawowe tj. żyto, 
pszenżyto ozime, owies oraz mieszan-
ki zbożowe jare. Niewiele sieje się 
jęczmienia, pszenicy czy kukurydzy 
na ziarno. W sadownictwie przeważa-
ją jabłonie, wiśnie i śliwy, natomiast  
w warzywnictwie najwięcej uprawia się 
ogórków, marchewki, cebuli oraz pomi-
dorów.

W hodowli zwierząt największe 
znaczenie ma trzoda chlewna i drób.  
W mniejszym stopniu prowadzi się chów 
bydła, tylko nieliczni rolnicy hodują ko-
nie. 

GminA GłowAczów

Gmina Głowaczów jest gminą ty-
powo rolniczą i zajmuje powierzchnię  
18626 ha.

Powierzchnia użytków rolnych – wy-
nosi 11518 ha, co stanowi ok. 65% po-
wierzchni gminy.

Powierzchnia gruntów ornych wynosi 
9495 ha. Średnia powierzchnia gospodar-
stwa rolnego na terenie gminy Głowa-
czów wynosi 4,47 ha. 

W uprawach przeważają głównie zbo-
ża (żyto, pszenżyto, owies, mieszanki 
zbożowe i pszenica); ziemniaki; łąki. Wy-
stępują również: kukurydza, truskawki, 
łubin, seradela.

W gminie Głowaczów kilku rolni-
ków użytkuje gospodarstwa rolne o po-
wierzchni ok. 50 ha, do nich zaliczają się 
Bożena i Tadeusz Dabińscy z Michałowa 
– gospodarstwo nastawione na hodowlę 
trzody chlewnej, Małgorzata i Andrzej 
Skomiałowie z Małej Wsi także hodowla 
trzody chlewnej oraz Waldemar i Teresa 
Lewandowscy z Miejskiej Dąbrowy pro-
wadzący gospodarstwo nastawione na 
produkcję bydła mlecznego.

 

GminA Gniewoszów

Gmina Gniewoszów jest gminą ty-
powo rolniczą z ukierunkowaniem na 
produkcję owoców i warzyw. Dominu-
ją głównie gospodarstwa o areale około  
10 hektarów. Rolników posiadających 
gospodarstwa o większej powierzchni 
jest około 20 %, są to osoby które ciągle 
modernizują swoje gospodarstwa wpro-
wadzając nowe technologie i zwiększając 
powierzchnię upraw. 

Użytków rolnych jest 3946 ha, upra-
wy trwałe zajmują 237 ha. Cała pro-
dukcja zbóż zajmuje 2866 ha, ziemnia-
ków 450 ha, kukurydzy 120 ha, rzepaku  
70 ha, pastwiska to 560 ha, a łąki 304 ha. 
Warzywa uprawiane są na areale 231 ha  
w miejscowościach: Borek, Regów Stary, 
Oleksów oraz Zalesie, z czego 108 ha sta-
nowi uprawa kalafiora. 

Ponadto w Zalesiu uprawiane są wa-
rzywa pod osłonami na areale 12 ha, 
drzewa owocowe zajmują 215 ha, z czego  
160 ha stanowią jabłonie uprawiane głów-
nie w Borku. 

W miejscowościach Markowola, Ko-
lonia Markowola, Boguszówka, Wyso-

Dokończenie na str. 5
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kie Koło, Zdunków i Sarnów uprawiane 
są również truskawki na powierzchni  
140 hektarów. Produkowane owoce i wa-
rzywa sprzedawane są na giełdach rol-
nych w Radomiu i Lublinie oraz trafiają 
do przetwórni poprzez pośredników sku-
pujących produkty od rolników.

Poza uprawą owoców i warzyw  
w miejscowościach o słabszych glebach 
rolnicy zajmują się produkcją żywca wie-
przowego. Na terenie gminy nie ma zbyt 
wielu rolników zajmujących się produk-
cją mleka, jest ich niespełna 20 specjali-
zujących się w hodowli bydła mlecznego, 
których stada liczą powyżej 10 sztuk.

GminA GrAbów nAD PiLicĄ
Gmina Grabów nad Pilicą położona jest 

w północnej części powiatu kozienickiego 
w dolinie Pilicy. Powierzchnia gminy wy-
nosi 12476 ha, z czego użytki rolne wyno-
szą 6353 ha stanowią 51%, Lasy zajmują 
42,7% powierzchni gminy tj. 5333 ha pozo-
stałe grunty to: grunty pod wodami, przede 
wszystkim wody rzeki Pilicy stanowiące 
granicę gminy, stawy i rowy melioracyjne, 
tereny zabudowane, tereny komunikacyjne 
i nieużytki. W strukturze władania gruntami 
udziały sektora prywatnego i publicznego 
kształtują się w następujących wielkościach: 
sektor prywatny 8371 ha – 67,1% (grun-
ty osób fizycznych, wspólnot gruntowych, 
spółdzielni, kościołów) sektor publiczny  
4 105 ha – 32,9% (grunty Skarbu Państwa, 
gminy).

Grabów nad Pilicą to mała gmina o wy-
bitnie rolniczym charakterze, stanowiąca 
bazę surowcową dla przemysłu rolno-spo-
żywczego. Podstawowym sektorem w go-
spodarce gminy jest rolnictwo. Pod wzglę-
dem przydatności rolniczej przeważają na 
jej obszarze kompleksy żytnie ze znacznym 
udziałem kompleksu zbożowo-pastew-
nego. Udział gleb dobrych III i IV klasy 
bonitacyjnej wynosi 30%. W gminie prze-
ważają indywidualne gospodarstwa rolne, 
w których działalność rolnicza stanowi 
podstawowe źródło utrzymania, a specjali-
zują się w gospodarce zbożowo-okopowo-
pastewnej. Teren ten ma też duże tradycje  
w produkcji owoców miękkich, głównie 
truskawek, a także zbóż, sadów. W ostatnim 
czasie wzrosła liczba gospodarstw specjali-
zujących się w hodowli bydła mlecznego. 
Rozwój rolnictwa zależy od rozwoju gałęzi 
pozarolniczych. 

GminA kozienice
Teren gminy zajmuje 24.556 ha,  

w tym grunty leśne zajmują pow. 9468 

ha – 38,5%, (lasy państwowe 7762 ha – 
31,6%; lasy prywatne 1706 ha – 6,9 %).

Powierzchnia gminy charakteryzuje się 
dużym udziałem użytków rolnych 11 233 ha 
tj. – 45%, w tym: grunty orne zajmują 7827 
ha – 34,4%; łąki 1.524 ha – 5,8 %; pastwi-
ska 965 ha – 3,9 %; sady 148 ha – 0,7 %. 
Nieużytki rolnicze – odłogi i ugory zajmują 
około 2093,35 ha, co stanowi – 4%.

Na terenie naszej gminy znajduje się 
2233 gospodarstwa, w tym jest 300 go-
spodarstw od 1,00 ha – 2, 00 ha; 1061 
od 2,00 ha – 5,00 ha; 347 0d 5,00 ha –  
7,00 ha; – 332 od 7,00 ha – do 10,00 ha; 
155 od 10,00 ha – do 15,00 ha; 38 gospo-
darstw powyżej 15 ha.

Bonitacja gleb na terenie gminy przed-
stawia się następująco: Klasa I – 67 ha 
– 0,8 %; Klasa II – 700 ha – 8,3 %; Klasa 
IIIa – 1189 ha – 14%; Klasa IIIb – 806 ha 
– 9,6%; Klasa IV a – 899 ha – 10,7 %; 
Klasa V – 2818 ha – 33,5 %; Klasa VI 
– 91,0 ha – 32%.

Pas żyznych gleb nadwiślańskich zdo-
minowany jest przez uprawę warzyw: 
ogórek, kalafior, kapusta, ziemniaki, bro-
kuł, cebula, marchew. Ponadto rolnicy 
osiągają wysoką wydajność w uprawach 
zbóż: pszenicy, pszenżyta, jęczmienia. 

Użytki zielone zajmują przeważnie 
grunty klasy V i VI.

W ostatnich latach zarysował się spadek 
pogłowia bydła i owiec w związku z małą 
opłacalnością tej hodowli. Natomiast zwięk-
szyła się hodowla trzody chlewnej w obrębie  
wsi Janików w związku z uruchomieniem 
dużej masarni przez Mariana Pierzchałę. 

Na terenie gminy jest 15 hodowców trzo-
dy chlewnej z obsadą powyżej 100 sztuk trzo-
dy chlewnej. Rok 2011 jest bardzo trudnym 
dla rolnictwa także w gminie Kozienice.

GminA mAGnuszew
Gmina Magnuszew leży w południo-

wej części województwa mazowieckie-
go. Jest gminą typowo rolniczą, jej po-
wierzchnia wynosi 14092 ha.

Użytki rolne zajmują 9493 ha, na-
tomiast lasy to 2264 ha. Na terenie 
gminy jest 2837 gospodarstw rolnych,  
w tym:1500 gospodarstw o powierzch-
ni od 1,00 ha – 2,00 ha; 644 od 2,00 ha 
– 5,00 ha; 290 od 5,00 ha – 7,00 ha; 251 
od 7,00 ha – 10,00 ha; 115 od 10,00 ha do 
15,00 ha; 37 gospodarstw o powierzchni 
od 15,00 ha i więcej.

Do upraw dominujących, bowiem 
występujących w ponad 1000 gospodar-
stwach należą głównie truskawki i warzy-
wa takie jak: ogórki, kapusta pekińska, 
pomidory i (uprawiane w gruncie i pod 

osłonami). Znaczną powierzchnię gmi-
ny, około 980 ha zajmują sady. Głównym 
rynkiem zbytu dla miejscowych rolników 
jest giełda rolna w Warszawie. Około 
90% społeczeństwa gminy utrzymuje się 
z pracy w rolnictwie. Na terenie gminy 
uprawy sadowniczo-warzywnicze głów-
nie są uprawiane w pasie nadwiślańskim 
tj. Chmielew, Gruszczyn, Kępa Skóre-
cka, Mniszew, Rękowice, Przewóz Stary, 
Przewóz Tarnowski, Wólka Tarnowska. 
Natomiast na pozostałym obszarze gmi-
ny dominuje uprawa truskawek, uprawia 
się tam również zboża, warzywa i rośliny 
okopowe. 

GmniA sieciechów
Gmina Sieciechów jest gminą typowo 

rolniczą o wysokich walorach środowi-
ska przyrodniczego, gleby są o wysokim 
wskaźniku bonitacji. Zajmuje powierzchnię  
6126 ha, z czego 63,4% tj. 3884 ha stanowią 
użytki rolne, będące w posiadaniu rolników 
indywidualnych. W strukturze zasiewów 
dominują zboża, ziemniaki oraz warzywa 
(głównie kalafiory, brokuły, cebula, fasolka).

Gospodarstwa rolne prowadzi 890 rol-
ników jest: 229 gospodarstw o pow. 1,00-
2,00 ha; 512 gospodarstw od 2-10 ha; 79 
gospodarstwo powierzchni powyżej 10 ha 
stanowi 8,8% ogólnej liczby gospodarstw. 

Średnia powierzchnia gospodarstwa 
rolnego wynosi 4,4 ha. W większości są 
to gospodarstwa wielokierunkowe spe-
cjalizujące się w hodowli żywca wieprzo-
wego, bydła mlecznego i warzyw.

W produkcji żywca wieprzowego spe-
cjalizują się następujący rolnicy: Balce-
rek Sławomir, zam. Wólka Wojcieszkow-
ska. Sprzedaż roczna tuczników wynosi 
69 ton oraz warzywnictwo (kalafiory); 
Miłosz Sławomir, zam. Mozolice Małe, 
143 tony.

W produkcji mleka i żywca wołowe-
go: Szewc Adam, zam. Mozolice Małe, 
roczna produkcja mleka – 240,000 litrów 
i żywca wołowego 13,7 ton; Grzebalski 
Wojciech, zam. Głusiec, roczna produk-
cja mleka wynosi 130,000 litrów i żywca 
wołowego 8 ton; Grzebalski Witold, zam. 
Głusiec, 101,300 litrów mleka oraz 6 ton 
żywca wołowego; Drążyk Krzysztof, 
zam. Głusiec, 60,000 litrów mleka oraz  
4 tony żywca wołowego.

W produkcji warzywniczej Bernard 
Gugała, zam. Głusiec, stosuje nowoczes-
ne technologie w uprawach warzyw.

DAnutA DelektA

(na podstawie informacji urzędów gmin)

rolnictwo w powiecie kozienickim
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GMINA SIECIECHÓW
Gmina Sieciechów ma charakter typo-

wo rolniczy o wysokich walorach środo-
wiska przyrodniczego i kulturowego. Zaj-
muje powierzchnię 6126 ha z czego 71% 
stanowią użytki rolne. Pod względem ob-
szaru i liczby ludności, nasza gmina na-
leży do gmin średniej wielkości. Obecnie 
liczy ona 4140 osób, liczba ludności w po-
szczególnych sołectwach przedstawia się 
następująco: Głusiec – 271, Kępice – 219, 
Łoje – 150, Mozolice Duże – 187, Mozo-
lice Małe – 111, Nagórnik – 148, Opactwo 
– 232, Sieciechów – 580, Słowiki Folwark 
– 169, Słowiki Nowe – 268, Słowiki Sta-
re – 252, Wola Klasztorna – 269, Wólka 
Wojcieszkowska – 77, Występ – 97, Zaje-
zierze – 1031, Zbyczyn – 75.

Siedziba gminy, to najdawniejsza osa-
da w powiecie, należąca do najstarszych 
w Polsce. Nazwa Sieciechów notowana 
jest od XI wieku i pochodzi od Pallatyna 
Sieciecha z czasów księcia Władysława 
Hermana. Okolice Sieciechowa były sie-
dzibą książąt.

Z historycznych zabytków pozostał  
w gminie klasztor benedyktyński w miej-

scowości Opactwo. Fundatorem opactwa 
był prawdopodobnie Sieciech. Niestety 
czas nie oszczędzał klasztoru. Obecny 
murowany kompleks wzniesiono na po-
czątku XVIII wieku. Ten 
barokowy kościół wznie-
siony na resztkach śred-
niowiecznych murów jest 
prawdziwym skarbem 
wśród zabytków zarówno 
w powiecie jak i w Polsce. 
Kościół charakteryzuje 
się falistą strukturą, wspa-
niałą akustyką ma okna  
w formie czterolistnego 
wykroju, wnętrze zdobią 
polichromie. W prezbite-
rium są freski przedstawia-
jące Bolesława Chrobrego 
i Pallatyna Sieciecha. Koś-

ciół posiada w murach przejścia, którymi 
można obejść całą budowlę, a pod kościo-
łem znajdują się krypty, w których pocho-
wani są zmarli zakonnicy.

Drugim zabytkiem w gminie Sieciechów 
jest kościół parafialny w Sieciechowie. Zo-

stał wzniesiony w latach 1710-69. Większość 
wyposażenia w kościele pochodzi z XVIII 
wieku. W XIX wiecznej dzwonnicy znajdu-
ją się dwa zabytkowe dzwony-jeden gotycki  

z 1459 roku, drugi z 1869 roku.
Do zabytków w gminie Sie-

ciechów należą ponadto „forty” 
pozostałości rosyjskich umoc-
nień wojskowych z końca XIX 
wieku – fort VI we wsi Głusiec  
i fort „Wannowskiego” we 
wsi Nagórnik; w Sieciecho-
wie – rynek, który swój kształt 
przybrał około 300 lat temu; 
w Zajezierzu godny uwagi jest 
budynek dworca kolejowego  
z ok. 1917 roku.  

Niewielka lesistość gminy  
i jej położenie w pradolinie 

Wisły decydują o wyjątkowych walo-
rach przyrodniczych tego obszaru. Sze-
rokie, nieuregulowane koryto Wisły 
z licznymi wyspami stwarza dogodne 

warunki życia dla bardzo wielu gatun-
ków flory i fauny. Znajduje się tu naj-
większe w powiecie (17,3 ha) jezioro 
zwane „Czaple”. Duża powierzchnia  
i czysta woda stwarza wspaniałe warun-
ki do wypoczynku i uprawiania sportów 
wodnych. To jezioro polodowcowe o bar-
dzo czystej wodzie jest rajem nie tylko 
dla amatorów pływania, ale także dla mi-
łośników wędkarstwa.

Do kalendarza imprez kulturalnych na 
stałe wpisane są: festyn gminy w Siecie-
chowie-corocznie w pierwszą niedzielę 
lipca, święto 28 Pułku Artylerii Lekkiej 
w Zajezierzu-corocznie trzecia niedziela 
września oraz obchody święta Odzyska-
nia Niepodległości połączone z rocznicą 
pacyfikacji wsi Kępice-corocznie ostatnia 
niedziela października.

Korzystając ze wsparcia środkami 
unijnymi a głównie tzw. „funduszu norwe-
skiego” został zakończony III etap kana-
lizacji części gminy w miejscowościach: 
Zajezierze, Występ, Wólka Wojciesz-
kowska. W minionej kadencji dokonano 
kompleksowej przebudowy i modyfikacji 
Stacji Uzdatniania Wody. Dzięki tej in-
westycji skończyły się problemy miesz-
kańców związane z dostarczaniem wody 
pitnej. Od lat dobrze układa się współpra-
ca ze Starostwem Powiatowym, dzięki 
czemu udało się zrealizować przebudo-
wę kolejnego około 2 km odcinka drogi 
powiatowej, w miejscowości Mozolice 
Małe. Dokonano wymiany nawierzchni 
asfaltowej drogi powiatowej na odcinku 
około 600 m w miejscowości Głusiec.

Dokonano remontu drogi gminnej na 
odcinku Głusiec-Zbyczyn.

Stałą troską wójta jest utrzymanie  
w dobrej kondycji szkół i przedszkoli. 
Coroczne remonty w tych placówkach 
pozwalają je utrzymać na wysokim po-
ziomie technicznym.

Dzięki wsparciu środkami między in-
nymi z rezerwy budżetowej MEN-u 
została zakończona kolejna inwe-
stycja z remontem obiektu dydak-
tycznego w Zespole Placówek 
Oświaty w Sieciechowie. Obiekt 
od 01.09.2011 będzie dobrze służył 
dzieciom i młodzieży.

Dobrze funkcjonują jednostki 
OSP na terenie gminy. Corocznie 
w budżecie gminy są przeznaczane 
środki na ich funkcjonowanie.

Przy dodatkowym wsparciu 
środkami pozabudżetowymi, do-
posażane są w sprzęt i odzież 
ochronną.

elżbIetA kAlbArczyk
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I POWIATOWY rAJD rOWErOWY SZlAKIEm HISTOrII
22 maja 2011 roku Wydział Pro-

mocji i Kultury zorganizował jedno-
dniowy 60 km rajd rowerowy, wzięło  
w nim udział 35 osób w wieku od 18 do 
60 lat, wśród których byli mieszkańcy 
z różnych regionów Polski. Uczestnicy 
otrzymali folder z mapą, z zaznaczony-

mi punktami strategicznymi trasy wraz 
z opisem. W organizację rajdu włączy-
ło się Nadleśnictwo Kozienice, które na 
tę okoliczność wyremontowało mostek 
na Zagożdżonce, Komenda Powiatowa 
Policji w Kozienicach pilotowała rajd  
i zorganizowała krótkie szkolenie z prze-
pisów prawa o ruchu drogowym oraz Ko-
zienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych, które przygotowało mini 
widowisko historyczne. Wszyscy uczest-
nicy rajdu otrzymali pamiątkowe znaczki 
rajdowe, bidony oraz mapę turystyczno-
administacyjną POWIAT KOZIENICKI. 
Pierwszy rajd okazał się sukcesem orga-

nizacyjnym o czym świadczy duże zain-
teresowanie mieszkańców i ich pytania  
o termin następnego rajdu.

trasa rajdu opracowana przez pracow-
ników wydziału Promocji i kultury.

W pełni przygotowani, wyposażeni  
i wypoczęci spotykamy 
się na parkingu przy ul. 
J. Kochanowskiego po-
między placem Kozie-
nickiego Domu Kultury  
a Prokuraturą, vis-a-vis 
Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach. 
Na całej trasie rajdu 
przestrzegamy przepi-
sów ruchu drogowego 
i zasad bezpieczeń-
stwa oraz koleżeństwa. 
Przed nami 60 kilo-
metrowa trasa, dlatego 

starajmy się równomiernie rozkładać siły 
i nie forsujmy zbytnio organizmu.

Jedziemy czarnym szlakiem rowero-
wym w kierunku Aleksandrówki, dojeż-
dżamy do ulicy Królewskiej, skręcamy  
w prawo podążając do Stanisławic. Po 
przejechaniu 4 km zatrzymujemy się przy 
niespotykanej w Polsce kapliczce w for-
mie pomnika – „choicy”. Przez ponad 
dwa wieki było to drzewo pożegnalne 
ustawione przy drodze wyjazdowej do 
Kozienic. Przy „choicy” zostawiano mod-
litwy, pasyjki za zmarłego. Kontynuujemy 
nasz rajd sprawnie jadąc szosą przez wieś 
ulicówkę Stanisławice, której nazwa po-

chodzi od imienia założyciela wsi, ostat-
niego króla Polski Stanisława Augusta  
Poniatowskiego.

Na dystansie 10 km trasy kończy się 
droga asfaltowa, dojeżdżamy do skrzyżo-
wania z trasą dawnej kolejki wąskotorowej, 
dawnego Traktu Królewskiego. Skręcamy  
w lewo. Niebieskim szlakiem rowero-
wym docieramy do węzła szlaków ro-
werowych po Puszczy Kozienickiej, 
który graniczy z Rezerwatem Przyrody 
Zagożdżon. Na skrzyżowaniu kierujemy 
się na wschód, naszym kolejnym punk-
tem jest cmentarz wojenny „Augustów I” 
1914-1915. Na cmentarzu pochodzącym  
z 1918 r. pochowani są żołnierze wielo-
narodowościowych – armii rosyjskiej  
i austro-węgierskiej, w tym Polacy m.in.: 
z 56 Pułku Piechoty „Jacki” z Wadowic  
i 57 Pułku Piechoty „Mokre Bąki” z Tar-
nowa. Na cmentarzu wojennym Augustów 
I spoczywa około 400 poległych w dniach 
20-26 października 1914 r. podczas tzw. 
Operacji Dęblińskiej. Przejechaliśmy 
około 16 km.

UWAGA: za miejscem wiecznego 
spoczynku żołnierzy z I wojny świato-
wej, czeka nas około 500 metrowy od-
cinek jazdy szosą 737. Dojeżdżamy do 
ruchliwej drogi uczęszczanej przez cięż-
kie, duże samochody! Bądźmy ostrożni!  
Mijamy Izbę Dydaktyczno-Muzealną 
Puszczy Kozienickiej w Augustowie, na 
skrzyżowaniu za przystankiem PKS zjeż-
dżamy z szosy w lewo w drogę lokalną. 
Przejeżdżamy przez cały Augustów, któ-
ry podobnie jak Stanisławice założony 
został przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Na końcu wsi wjeżdża-
my w Puszczę Kozienicką, która roz-
tacza przed nami piękno lokalnej flory.  
W okolicy rozlewa się leśna rzeczka 
Brzeźniczka, kontynuujemy naszą podróż 
niebieskim szlakiem rowerowym orientu-
jąc się na północny wschód. Po kilkuset 
metrach skręcamy w prawo znajdujemy 
się na skraju Rezerwatu „Brzeźniczka”.

Kolejny punkt postoju znajduje się 
przy starym mostku na rzece Zagożdżon-
ce niedaleko Osowia, Januszna. Ten od-
cinek rzeki szczególnie upodobały sobie 
bobry, które w okolicy pozakładały swoje 
żeremia oraz tamy na rzeczce. Po cichu 
możemy podziwiać efekt bobrzej pracy. 
Za sobą mamy 22 km urokliwej trasy za-

Dokończenie na str. 8
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strAteGiczne PunktY trAsY
1. stArt parking przy starostwie Po-
wiatowym w kozienicach; ul. kocha-
nowskiego 
KOLOR SZLAKU: czarny
CZAS JAZDY: 0:00
KILOMETRY: 0
2. stanisławice – „choica”
KOLOR SZLAKU: zielony
CZAS JAZDY: 0:15
KILOMETRY: 4
3. koniec trasy utwardzonej
KOLOR SZLAKU: niebieski
CZAS JAZDY: 0:20
KILOMETRY: 9
4.cmentarz wojenny „Augustów i” 
1914/1915
KOLOR SZLAKU: niebieski

kątkami Puszczy Kozienickiej. Czas na 
chwilę wytchnienia, posiłek i ugaszenie 
pragnienia. Przeprawiamy się przez mo-
stek, znajdujący się na terenie rezerwatu.

Po przeprawie i wypoczynku rusza-
my dalej. Wjeżdżając pod górę mijamy 
opuszczoną leśniczówkę Januszno. Po 
kilkuset metrach malowniczej, pofałdo-
wanej drogi na wysokim zboczu wzdłuż 
leśnego rozlewiska Zagożdżonki, wjeż-
dżamy na asfaltową szosę w Osowiu 
prowadzącą do Januszna. Po drodze,  
z prawej strony mijamy pozostałości po 
starym, spalonym niestety młynie na zale-
wie nad Zagożdżonką. Przy młynie skrę-
camy w lewo, przejeżdżamy przez poło-
żoną w sercu Puszczy Kozienickiej wieś 
Januszno. Kontynuujemy jazdę niebie-
skim szlakiem rowerowym, dojeżdżamy 

CZAS JAZDY: 1:00
KILOMETRY: 16,5
5. mostek na zagożdżonce – przerwa 
na odpoczynek
KOLOR SZLAKU: czarny
CZAS JAZDY: 1:30
KILOMETRY: 22
6. Januszno – przejazd kolejowy
KOLOR SZLAKU: niebieski
CZAS JAZDY: 1:45
KILOMETRY: 25,5
7. Laski – głaz w miejscu stacjonowania 
w 1914 r. marszałka Józefa Piłsudskie-
go
KOLOR SZLAKU: 
CZAS JAZDY: 2:00
KILOMETRY: 27
8. brzustów – w okolicy najwyższy 
punkt powiatu kozienickiego, pomnik 
poległych w dn. 22-26.10.1914 r. Le-
gionistów J. Piłsudskiego, pomnik b. 
Dróżdża, „mała Golgota”
KOLOR SZLAKU: niebieski
CZAS JAZDY: 2:10
KILOMETRY: 31
9. Żytkowice – mauzoleum Legioni-
stów i brygady poległych w 1914 r. pod 
Laskami i Anielinem
KOLOR SZLAKU: niebieski
CZAS JAZDY: 2:30
KILOMETRY: 35
10. bóbek – cmentarz wojenny z cza-
sów i wojny Światowej (figura św. 
Franciszka z Asyżu
KOLOR SZLAKU: niebieski
CZAS JAZDY: 2:50
KILOMETRY: 43
11. rezerwat brzeźniczka
KOLOR SZLAKU: czarny
CZAS JAZDY: 3:00
KILOMETRY: 47
12. rezerwat „Źródło królewskie” 
– przerwa na odpoczynek
KOLOR SZLAKU: czarny
CZAS JAZDY: 3:20
KILOMETRY: 49
13. stanisławice „cholerna Góra”
KOLOR SZLAKU: czarny
CZAS JAZDY: 3:40
KILOMETRY: 56
14. meta – kozienice
KOLOR SZLAKU: czarny
CZAS JAZDY: 3:55
KILOMETRY: 60
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do przejazdu kolejowego kolei Dęblin-
Radom. Zachowując szczególną ostroż-
ność przeprawiamy się przez tory. Za linią 
kolejową pozostawiamy niebieski szlak  
i polną drogą jedziemy na wprost do wsi 
Laski, wyjeżdżamy na szosę, 
skręcamy w lewo, nieopodal jest 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Na terenie, gdzie usytuowana 
jest obecnie szkoła, mieściła się 
kwatera, sztab dowództwa I bry-
gady Legionów Polskich, skąd 
dowodził brygadier Józef Piłsud-
ski podczas bitwy pod Anielinem-
Laskami. Co ciekawe, sama bitwa 
pod Anielinem-Laskami nazywa-
na bywa również bitwą trzech 
marszałków, ponieważ udział w 
niej brali przyszli Marszałkowie 
Polski: Józef Piłsudski, Edward 
Rydz-Śmigły, Michał Rola-Żymierski. 
Jedziemy dalej, za Laskami skręcamy 
w prawo, kieruje nas kierunkowskaz na 
Anielin.

Dojeżdżamy do niebieskiego szlaku 
rowerowego, przejeżdżamy przez wieś 
Anielin, kierujemy się na Brzustów, 
gdzie czeka na nas kilka atrakcji: punkt 
pomiarowy usytuowany w najwyż-
szym miejscu powiatu kozienickiego  
185,7 m n.p.m., okazała kapliczka przy-
drożna z kamienia polnego „Mała Gol-
gota”, pomnik poległych podczas bitwy 

pod Laskami Legionistów Polskich 
oraz pomnik partyzancki upamiętniają-
cy Benedykta Dróżdża. Za Anielinem, 
przy skrzyżowaniu tras znajdujemy się  
w najdalej wysuniętym na południe 

punkcie naszej trasy. Pokonaliśmy ponad  
30 km czyli połowę trasy.

Punkt pomiarowy oraz pomnik le-
gionistów usytuowane są na piaszczy-
stych wzgórzach, porośniętych drobny-
mi, poskręcanymi sosnami. Musimy się 
wspiąć na wzgórza piechotą, zostawiając 
pod opieką wyznaczonej osoby rowery.  
W międzyczasie możemy napić się i od-
począć. Następnym naszym celem jest 
Pomnik-Mauzoleum I Brygady Legionów 
Polskich w Żytkowicach. Kierujemy się 
do niego jadąc pewien odcinek szosą 691, 
musimy zachować ostrożność, ponieważ 
droga ta uczęszczana jest przez samocho-
dy osobowe i ciężarowe.

Nieopodal Zakładów Silikatowych 
„Żytkowice” S.A. skręcamy w pra-
wo w leśną drogę, dojeżdżamy do to-
rów kolejowych, jadąc w lewo wzdłuż 

nasypu kolejowego po kilkuset me-
trach dojedziemy do wybudowanego  
w 1933 r. mauzoleum. W miejscu tym po-
chowani są żołnierze Legionów Polskich 
walczący w dniach 22-26 października  

1914 r. pod Anielinem-Laska-
mi. Podróżując śladami histo-
rii udajemy się do kolejnego 
miejsca związanego z I wojną 
światową, oddalonego około  
8 km cmentarza wojennego 
w Bóbku. Zawracamy kil-
kaset metrów, wyjeżdżając  
z systemu szlaków turystycz-
nych jedziemy na Bogucin. Po 
drodze pokonujemy szerokie 
torowisko, mijamy stację PKP, 
za którą rozpościera się Zakład 
Karny Żytkowice, otoczony 
wysokim murem.

Asfaltową drogą powiatową 
jedziemy przez Bogucin, mijamy kościół, 
przystanek PKS, po czym skręcamy w lewo 
w kierunku Krasnej Dąbrowy. We wsi dołą-
czamy do czarnego szlaku turystycznego, za 
Krasną Dąbrową skręcamy w prawo, gdzie  
za leśniczówką w Bóbku – usytuowany jest 
zadbany cmentarz wojenny. Z inskrypcji 
wyrytej na drewnianej tablicy dowiaduje-
my się o pochodzeniu pochowanych żołnie-
rzy:PRZECHODNIU, TU SPOCZYWAJĄ 
ŻOŁNIERZE 46 (KRAKOWSKIEJ) DY-
WIZJI OBRONY KRAJOWEJ I KORPU-
SU I ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ 
ORAZ ŻOŁNIERZE 21 DYWIZJI PIE-
CHOTY INNYCH PODODDZIAŁÓW 
III KAUKASKIEGO KORPUSU, ŻOŁ-
NIERZE XVI i XVII KORPUSU 4 ARMII 
ROSYJSKIEJ POLEGLI W OPERACJI 
DĘBLIŃSKIEJ 22-26 X 1914 R. Dodat-
kową atrakcją w tym miejscu jest piękna 

kapliczka z monumental-
ną rzeźbą św. Franciszka  
z Asyżu. Całość poświęcił 
w czerwcu 2010 r. ks. bi-
skup Edward Materski. Za 
nami prawie 45 km, czyli 
2/3 trasy .

Wracamy do zielo-
nego szlaku, na skraj 
Krasnej Dąbrowy. Stąd, 
skrajem lasu, wzdłuż 
pól Januszna jedziemy 
piaszczystym traktem. 
Udajemy się w stronę 
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znanej nam już przeprawy na Zagożdżon-
ce. Po przeprawieniu się, odpoczynku  
i wymianie wrażeń oraz w razie potrzeby  
niezbędnego przeglądu roweru, ruszamy 
w kierunku Rezerwatu „Źródło Królew-
skie” i polany przy leśniczówce, gdzie 
proponujemy „piknik nad źródłami”.

Pięciokilometrowy odcinek leśny pro-
wadzący w części przez Rezerwat „Brzeź-
niczka”, wzdłuż dawnej trasy kolejki wą-
skotorowej jest urozmaicony terenowo.  
W północnej części rezerwatu znajdują się 
140-letnie modrzewie. Obecnie to jedyne  
w puszczy stanowiska modrzewia w tym 

wieku. Po za tym znajdują 
się tu liczne gatunki chro-
nione, m.in.: buławnik czer-
wony i storczyk plamisty, 
wawrzynek wilczełyko, wid-
łak jałowcowaty. Na dosyć 
piaszczystej trasie jest wiele 
korzeni i pagórków, zaś pe-
wien odcinek jest wręcz ide-
alny dla miłośników crossu 
rowerowego.

Po przyjechaniu do punk-
tu wypoczynkowego na pola-
nie przy Rezerwacie „Źródło 
Królewskie” mamy czas oko-
ło 1 godziny – na odpoczynek, 
posiłek, zwiedzanie urokliwej 
okolicy. Na specjalną uwagę 
zasługuje m.in. wycieczka 
piesza specjalną ścieżką dy-
daktyczną podążającą od leś-
niczówki – dawnego domu 
dróżnika kolejki wąskotoro-
wej przez odcinek po kolej-
ce wąskotorowej na mostek  
i taras widokowy nad Zagoż-

dżonką, wzdłuż rzeczki podążamy drew-
nianymi kładkami pomostami podziwiając 
rozlewiska rzeki i poszycie leśne. Widoki 
zapierają dech w piersiach.

Z jednej z tablic informacyjnych na 
ścieżce dowiadujemy się, że: „ŹRÓDŁO 
KRÓLEWSKIE” jest to źródło, od któ-
rego wziął nazwę cały rezerwat „Źródło 
Królewskie”. Największe źródło z licz-
nych źródlisk występujących w dolinie 
rzeki Zagożdżonki. Według przekazów 
historycznych i miejscowej ludności  

23 razy z tego 
źródła pił wodę 
Król Władysław 
Jagiełło przeby-
wający na łowach 
w Puszczy Ko-
zienickiej. Źród-
ło to zwane jest 
również „Źród-
łem Miłości”, 
gdyż według le-
gendy pijąc wodę  
z tego źródła 
usuwamy wszel-
kie przeszkody 
w miłości. Zim-
na, krystaliczna, 
czysta woda po-

siada właściwości lecznicze (…).
Po miłym spędzeniu czasu nad królew-

skimi źródłami, czas na powrót do Kozienic. 
Pewien odcinek jedziemy na zachód utwar-
dzonym rowerowym szlakiem czerwonym. 
Trasą tą poruszać się mogą również samo-
chody dojeżdżające do rezerwatu od szosy 
„radomskiej” 737. Przy polance jest spory 
parking dla samochodów.

Na rozstaju szlaku czerwonego  
i aktualnego odcinka drogi skręcamy  
w prawo na tzw. Czarną Drogę, która jest 
również częścią marszruty pierwszego 
szlaku nordic walking w Puszczy Kozie-
nickiej. Dojeżdżamy do ruchliwej szosy  
737 Kozienice-Radom. Tu z zachowaniem 
wyjątkowej ostrożności szybko przepra-
wiamy się na drugą stronę szosy. Kieru-
jemy się na Nowiny, Aleksandrówkę. Po 
drodze warto zboczyć w prawo i dojechać 
na Cholerną Górę cmentarz ofiar cholery 
i żołnierzy I wojny światowej. Stąd do-
jeżdżamy do ul. Królewskiej, dołączamy 
do czarnego szlaku rowerowego i przez 
Aleksandrówkę, Osiedle Borki dojeżdża-
my do mety, która jest jednocześnie do-
brze znanym nam miejscem startu rajdu. 
Przejechaliśmy bez mała 60 km!!

Drodzy czytelnicy!

W tym numerze biuletynu Informa-
cyjnego „nasz Powiat” zaprezentowane 
zostały tylko wybrane cykliczne imprezy 
kulturalne organizowane przez Wydział 
Promocji i kultury Starostwa Powiato-
wego w kozienicach.

zapraszamy do systematycznego 
czytania naszego miesięcznika, który  
w ostatnim tygodniu każdego miesiąca 
można bezpłatnie otrzymać m.in. w sie-
dzibie Starostwa lub przeczytać na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl. Po-
nadto zapraszamy do oglądania progra-
mu telewizyjnego nASz POWIAt emi-
towanego w sieci tv kablowej codziennie  
o godz. 10.00; 17.30; 22.00 oraz dostęp-
nego również na stronie internetowej 
www.kozienicepowiat.pl.

zapraszamy do uczestnictwa  
i współpracy.

lucynA DOmAńSkA-StAnkIeWIcz
naczelnik Wydziału Promocji i kultury

Wydarzenia
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powinności włościan wsi klasztoru  
sieciechowskiego w latach 1815-1818
W XVI w. zaczęto obchodzić do-

żynki na dworach majątków ziemskich  
w podziękowaniu za dobrą pracę dla 
żniwiarzy, służby folwarcznej i pracow-
ników najemnych pracujących w tym 
okresie. Dopiero w początkach XIX 
w. obrzęd dożynek nabrał charakteru 
włościańskiego. Zamożni gospodarze, 
wzorując się na uroczystościach dwor-
skich, urządzali znacznie skromniejsze 
dożynki chłopskie dla domowników, 
rodzin, parobków i najemników. Zanim 
jednak chłop poddany mógł przez jeden 
dzień poczuć się docenionym i wspólnie  
z panem zasiąść do wspólnego święto-
wania, musiał spełnić swoje całoroczne 
powinności wobec niego. 

Nie zachowały się przekazy z tego 
okresu opisujące obrzędy dożynkowe  
w dobrach klasztoru sieciechowskiego. 
Pozostały natomiast dokładne wykazy 
powinności, według których obowią-
zek taki spoczywał w latach 1815-1818 
na 315 włościanach. Ich wymiar był 
różny dla poszczególnych „wsi zarob-
nych”. Najliczniejszą rzeszą poddanych 
dysponował folwark Pod Klasztorny.  
Z czterech jego wsi: Woli Klasztornej, 
Nagórnika, Kępic i Zalesia, co tydzień 
100 osób musiało wykonywać przez jeden 
dzień prace polowe własnym sprzężajem,  
a przez drugi „piechotą” lub za jeden dzień 
sprzężaju zamiennie dwa dni „piechotą”. 
W okresie żniw dodatkowo zobowiązani 
byli do trzydniowej pracy. Pełnili również 
stróże przy klasztorze i wykonywali prace  
w ogrodach, a także suszyli i grabili siano. 
W przeciągu roku musieli świadczyć 12 
dni szarwarku (utrzymywanie przejezd-
ności dróg, mostów itp.) i innych robót 
publicznych. Do ich obowiązków należa-
ło też łowienie ryb na potrzeby klasztoru 
oraz zabezpieczanie przed wylewami Wi-
sły poprzez budowę i konserwację grobli. 
Nałożony był na nich także obowiązek 
jednodniowej pracy na rzecz klasztoru 
za wynagrodzeniem pieniężnym. Oprócz 
tego nieodpłatnie przerabiali len, konopie, 
proso na kaszę oraz dostarczali w ciągu 
roku jednego kapłona (koguta), trzy sztu-
ki jaj i trzy garście konopi. Dodatkowo 
obciążeni byli opłatą pieniężną na rzecz 
klasztoru w wysokości 7 i 1/2 grosza. 

O prawie połowę mniej poddanych 
miał folwark garbatecki. Z Garbatki 
było ich 49, a z Molend tylko sześciu. 
Łącznie, od św. Jana (24 czerwca) do 
św. Michała (29 września), 55 osób 
pracowało tygodniowo po dwa dni 
sprzężajem lub piechotą. Wymiar cza-

su pracy zmniejszał się do półtora dnia  
w pozostałym okresie roku, tylko w cza-
sie żniw był powiększany o dwa dodat-
kowe dni pracy. Poza tym zobowiązani 
byli do prac przy suszeniu siana, prze-
robie konopi, pełnieniu stróży dzien-
nej i nocnej, wypasie dworskich świń 
i chędożenia rzek. Dwa razy w roku 
musieli myć dworskie owce. Jednak za 
ich strzyżenie otrzymywali zapłatę pie-
niężną w wysokości 1 grosza za każdą 
ostrzyżoną sztukę. Jako obowiązkową 
daninę każdy wpłacał rocznie do kasy 
klasztornej 7 i 1/2 gr. i dostarczał po 
jednym kapłonie, pięć jaj i pięć garści 
konopi.

W Staszowie liczba poddanych wyno-
siła 45 osób. Do przymusowego odpra-
cowania mieli tygodniowo jeden dzień 
sprzężajem i jeden piechotą, a w trzecim 
pracowali za wynagrodzeniem pienięż-
nym. Świadczyli również pomoc przy 
pracach związanych z wykopem warzyw, 
pieleniem i młóceniem zbóż. Własnym 
transportem przewozili zboże do Wisły 
lub do innego folwarku, a także łowi-
li ryby dla klasztoru. Obowiązywał ich 
również szarwark. Wysokość daniny nie 
była wygórowana. Musieli oddawać po 
jednym kapłonie i korcu chmielu. 

W pozostałych folwarkach ilość pod-
danych była znacząco niższa i wahała 
się od 12 do 22 osób. Tylko w maria-
ckim było ich sześciu, a w Garnie dzie-
więciu. Poddani w Mariackim (obecnie 
tereny wokół Kościoła Mariackiego  
w Radomiu) pracowali za darmo przy 
pracach polowych dwa dni sprzężajem 
lub pieszo i przy sianie, ale w razie za-
istniałej potrzeby. Natomiast o wiele 
więcej obowiązków względem folwarku 
mieli włościanie Garna. Wymiar tygo-
dniowej pracy wynosił u nich w okresie 
od św. Michała do św. Jana jeden dzień 
a co drugi tydzień dwa dni sprzężajem. 
Wymiar czasu wzrastał w okresie po-
między św. Janem a św. Michałem, do 
dwóch dni pracy z użyciem sprzężaju 
lub jednego dnia i dwóch pieszych. Nie 
mogli odmówić wykonywania tego ro-
dzaju prac za wynagrodzeniem w ilości 
ustalonej przez zarząd folwarku. Wy-
korzystywani byli także do prac przy 
sianokosach, przetwórstwie lnu i ko-
nopi, jak i transporcie zboża własnymi 
środkami do miejsca wskazanego przez 
przełożonych klasztoru. W obrębie wsi 
pełnili nocą stróżę. Każdy dostarczał 
3 grosze, jednego kapłona, trzy jajka  
i trzy garście konopi.

Do dwóch dni prac sprzężajem lub 
czterech pieszo w ciągu tygodnia zobo-
wiązanych było 22 poddanych w Kobyla-
nach. Odpłatnie zaś musieli wykonywać 
pracę w zależności od potrzeb folwarku. 
Tak, jak w Garnie tak i tu włościanie po-
magali przy uprawie siana i zbóż oraz 
zapewniali transport do jego przewozu. 
Nocą pilnowali obiektów folwarcznych. 
Ciekawą powinnością, jaka należała do 
nich było czyszczenie kominów. Jako 
daninę oddawali po jednym kapłonie,  
10 sztuk jaj i cztery garście konopi.

Wymiar pracy w Rajcu dla 12 podda-
nych nie odbiegał zasadniczo od koby-
lańskiego z tą różnicą, że w okresie po-
między św. Michałem a św. Janem był on 
zmniejszony do jednego dnia sprzężajem 
i jednego pieszego, a w razie zamiany za 
jeden dzień sprzężaju pracowano dwa dni 
pieszo. Pomagano również w plewieniu 
zboża i innych pracach polnych. Wyso-
kość daniny poddanego wynosiła trzy 
sztuki kapłonów, trzy jaja i trzy garści 
oczesanych konopi.

Dokładnie taki sam zakres obo-
wiązków, jak w Kobylanach i Rajcu, 
był nałożony na poddanych w Sadko-
wie, których znajdowało się w tej wsi 
14. Różnica w wysokości daniny była 
nieznaczna i polegała na dostarczeniu 
jednego kapłona i wniesieniu opłaty  
w kwocie trzech groszy.

Wracając do klucza sieciechow-
skiego, pozostało nam omówienie tego 
zagadnienia dla folwarku w Bąkowcu. 
Do jego dyspozycji było 15 poddanych, 
którzy uczestniczyli w pracach polo-
wych tygodniowo, dwa dni sprzężajem 
lub pieszo, a w czasie żniw dodatko-
wo dwa dni. Wykonywali także prace  
w ogrodach owocowych i warzywnych 
oraz przy suszeniu i zbiorze siana. 
Omłócone przez nich zboże własnym 
transportem przewozili nad Wisłę lub 
we wskazane miejsce przez zarządcę. 
Na uwagę zasługuje fakt, że nie wnosili 
oni daniny pieniężnej ani w naturze.

Znacznie więcej przymusowych 
obowiązków spoczywało na 21 wło-
ścianach z Opatkowic. Wymiar tygo-
dniowej pracy obejmował dwa okresy. 
W pierwszym, trwający od św. Woj-
ciecha (23 kwietnia) do św. Łukasza 
(18 października), zobowiązani byli do 
dwóch dni pracy sprzężajem. W drugim 
(od św. Łukasza do św. Wojciecha) do 
jednego dnia sprzężajem i jednego pie-
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szo. Dodatkowe dwa dni przymusowej 
pracy przypadały w okresie żniw. Po-
nadto nieodpłatnie pracowano w okre-
sie sianokosów, przy uprawie i zbiorze 
warzyw i owoców. Dla każdego podda-
nego ustalono wysokość daniny rocz-
nej na 3 grosze, sześć jaj, jeden korzec 
chmielu i sześć garści konopi, a raz na 
dwa lata  oddawali zakonnikom jednego 
kapłona.

Jeszcze większy wymiar pańszczyzny 
zauważyliśmy u poddanych Nasiłowa. Tu 
18 poddanych obowiązywał trzydniowy 
wymiar pracy w ciągu tygodnia doko-
nywany sprzężajem lub pieszo. Do tego 
dochodziły trzy dni pomocy przy żniwach 
i wykonywanie prac w ogrodach, sadach 
i przy sianie. Nie można było odmówić 
świadczenia pracy za pieniądze oraz 
transportu zboża nad Wisłę lub do innego 
folwarku. Daninę uiszczano w naturze. Po 
jednej sztuce kapłonów, trzy jaja i dwie 
garście konopi. 

O poddanych należących do opata 
sieciechowskiego nie mamy wielu wia-
domości. Wiemy tylko, że mieszkańcy 
miasta Sieciechowa musieli pomagać  
w czasie żniw. Co do innych możemy 
tylko sądzić na podstawie składanych da-
nin, że ich powinności były zbliżone do 
obowiązujących w dobrach klasztornych  
w kluczu sieciechowskim.

 Niewiele więcej wiemy o powin-
nościach włościan w Złotnikach. Z za-
chowanego przekazu dowiadujemy się  
o obowiązku pracy na św. Jana w wymia-
rze pięciu lub czterech dni „furami za-
przężnymi, czyli jutrzyny”. Do prac rol-
nych przymuszona była jedna osoba. 

Poza przymusowymi pracami wło-
ścianie musieli zadbać jeszcze o swo-
je gospodarstwa, często licząc tylko 
na swoje siły i swoich domowników. 
Praca na 10-12 hektarowych polach 
rozmieszczonych w różnych, z reguły 
znacznie oddalonych, częściach grun-
tów wiejskich, a i czasami leśnych była 
pracą ponad siły. Wynagrodzeniem za 
całoroczny trud było Święto Plonów, 
dzień uroczysty, którego obrzędy mia-
ły zapewnić dobre zbiory i dostatek  
w przyszłym roku, dzień w którym zmę-
czenie zagłuszano śpiewem, tańcem  
i biesiadą.

krzySztOf StAlmAch

historia i tradycJe dożynkowe
DoŻYnki to największe obrzędowe 

święto rolników będące ukoronowaniem 
ich całorocznego trudu, obchodzone po za-
kończeniu wszystkich najważniejszych prac 
polowych i żniw. Święto to 
znane jest od najdawniej-
szych epok. Żydzi od cza-
sów biblijnych obchodzili 
dożynki w dniu Pięćdzie-
siątnicy, a także w święto 
Namiotów, Grecy w epoce 
Homera dziękowali za pło-
dy ziemi w czasie obrzędów 
na cześć Demeter – bogini 
urodzaju. Z kolei starożytni 
Rzymianie obchodzili fe-
riae messis – święto żniw 
połączone z kilkudniowym 
wypoczynkiem. W Polsce, 
w różnych jej stronach 
święto to zwane było często wyżynkami, ob-
rzynkami, wieńcem, wieńcowem czy okręż-
nem i obchodzono je już prawdopodobnie 
w XVI lub na przełomie XVI i XVII wieku, 
kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się go-
spodarka folwarczno – dworska. Właściciele 
majątków ziemskich urządzali je dla żni-
wiarzy (służby folwarcznej i pracowników 
najemnych). Była to zabawa, poczęstunek  
i tańce w nagrodę za dobrze wykonaną pra-
cę przy żniwach i zebrane plony. U schyłku 
XIX wieku, wzorem dożynek dworskich, 
zaczęto urządzać dożynki chłopskie. Bo-
gaci gospodarze wyprawiali je dla swych 
domowników, rodziny, parobków i najem-
ników. Przebiegały one bardzo podobnie do 
dożynek dworskich, chociaż były znacznie 
skromniejsze. Natomiast w okresie mię-
dzywojennym zaczęto organizować dożyn-
ki gminne, powiatowe i parafialne, zawsze 
po 15 sierpnia – święcie Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, zwanym także 
świętem Matki Boskiej Zielnej. Urządza-
ły je lokalne samorządy i partie chłopskie,  
a przede wszystkim koła Stronnictwa Ludo-
wego, Kółka Rolnicze, Kościół często także 
i szkoły. 

Tradycja dożynek przetrwała do dziś 
dnia. Z bogatego rytuału pozostało piecze-
nie chleba i wyplatanie wieńców. Właśnie 
dożynkowy bochen, kwieciste korony i pęki 
zbóż są utrwalonym w tradycji symbolem 
łączącym radość z dokonanych zbiorów  
i nadzieję na urodzaj podczas kolejnych 
żniw. Obecnie uroczystości dożynkowe 
mają zarówno religijny, jak i ludowy cha-
rakter, powiązany z zabawą z okazji zakoń-
czenia zbiorów. Ceremoniom dożynkowym 
przewodniczą Starosta i Starościna dożyn-
kowi. Najpierw wnoszone są wieńce dożyn-
kowe wykonane m.in. z kłosów zbóż, owo-
ców, warzyw czy polnych kwiatów (często 

podlegające ocenie w konkursie na najład-
niejszy wieniec). Następnie Starosta i Sta-
rościna wręczają bochen chleba upieczone-
go z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów 

Gospodarzowi dożynek, którym najczęściej 
jest kapłan, a w przypadku dożynek świe-
ckich przedstawiciel lokalnej administracji 
państwowej bądź samorządowej. Następnie 
składane są symboliczne dary z tegorocz-
nych plonów, przetwory mięsne, owoce 
– często stanowiące wystawę osiągnięć lo-
kalnych rolników. W przypadku kiedy uro-
czystość ma charakter religijny, odprawia-
ny jest obrzęd liturgiczny. Dożynki kończy 
najczęściej zabawa taneczna. 

Zwyczajem stały się też ostatnio liczące 
wielu uczestników pielgrzymki chłopskie 
do miejsc kultu religijnego, zwłaszcza do 
sanktuariów maryjnych, w tym do sank-
tuarium na Jasnej Górze w Częstochowie.  
W pierwszą niedzielę września odbywają się 
tu największe i najbardziej uroczyście ob-
chodzone uroczystości dożynkowe. Uczest-
niczą w nich tłumy pielgrzymów i delegacje 
rolnicze z całej Polski, w tradycyjnych stro-
jach z darami z płodów ziemi, z wieńcami  
i chlebami upieczonymi z mąki pochodzą-
cej z tegorocznych zbiorów. 

Dożynki należą do charakterystycznych 
i najpiękniejszych obrzędów rolniczych 
narodu polskiego i są zabytkiem obycza-
jowym pierwotnego rolnictwa Polan nad 
Wisłą i Wartą, od których obyczaj ten 
przejmowały plemiona pruskie i litewskie. 
Kultywowane w Polsce od niepamiętnych 
czasów dożynki wyzwoliły bardzo bogatą 
twórczość obrzędową. Powstało  z tej oka-
zji w różnych regionach Polski wiele do-
żynkowych pieśni, tańców, przyśpiewek, 
gadek, wierszy i oracji. Były one tworzo-
ne przez bezimiennych, anonimowych 
poetów i pieśniarzy, przekazywane z po-
kolenia na pokolenie, a obecnie stanowią 
świadectwo bardzo bogatej i różnorodnej 
polskiej kultury ludowej.

AlekSAnDrA PAjDA

powinności włościan 
wsi klasztoru  

sieciechowskiego  
w latach 1815-1818

Dokończenie ze str. 11
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54. międzynarodowy wyścig kolarski 
dookoła mazowsza – mazovia tour

54. Międzynarodowy Wyścig Do-
okoła Mazowsza – Mazovia Tour od-
bywał się w dniach od 26 – 30 lipca. 
W wyścigu uczestniczyło 13 ekip,  
w których startowało ponad 130 zawod-
ników reprezentujących m.in. Słowację, 
Holandię, Niemcy, Białoruś, Polskę. 
Trasa tegorocznego wyścigu liczyła 
prawie 700 kilometrów. 26 lipca prolog 
w Warszawie na Służewcu wygrał An-
dre Schulze z CCC Polsat Polkowice.  
I etap o długości 197 km dookoła Nowe-
go Dworu Mazowieckiego wygrał Matej 
Jurko reprezentant Dukli Trencin-Meri-
da. 28 lipca kolarze przejechali 179 km  
w II etapie na terenie powiatu ko-
zienickiego, na trasie ze startem  
i metą w Kozienicach. Zwycięzcą 
został Robert Radosz z BDC Team. 
Medale, puchary i dyplomy wręcza-

li Janusz Stąpór starosta powiatu ko-
zienickiego oraz Tomasz Śmietan-
ka burmistrz gminy Kozienice wraz  
z zastępcami Małgorzatą Bebel-

ską i Igorem Czerwińskim. III etap  
o długości 170 km prowadził ze Zwo-
lenia do Szydłowca, gdzie pierwszy 
na mecie był Stanisław Kowalczyk 
– Wielkopolska Regionalna. Ostatni 
IV etap wokół Szydłowca, który liczył 
166 kilometrów i był etapem trudnym, 
ponieważ kolarze musieli dziesięć razy 
pokonywać rundę z górską premią wy-
grał Mateusz Komar z BDC Team. 
Zwycięzcą wyścigu został Robert Ra-
dosz z BDC Team. Organizatorem 54. 
Międzynarodowego Wyścigu Dookoła 
Mazowsza – Mazovia Tour było Stowa-
rzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu 
„Mazovia Team”, a współorganizatora-
mi samorządy powiatów, miast i gmin, 
przez których tereny prowadziła trasa 
tegorocznego wyścigu.

DAnutA DelektA

II FESTIWAL JEŹDZIECKI
W dniach 30 i 31 lipca 

w Kozienicach odbył sie II 
Festiwal Jeździecki, które-
go organizatorem był Klub 
Jeździecki „SKARB” przy 
Stadninie Koni Kozienice. 
Został przygotowany bardzo 
bogaty program z wieloma 
atrakcjami, ale obfite opady 
deszczu uniemożliwiły jego 
realizację. Najważniejszą 
częścią festiwalu, którą uda-
ło sie zrealizować były Mię-
dzystrefowe zawody konne 
w skokach przez przeszkody. W tym roku 
startowało 78 zawodników, którzy przyje-
chali prawie z setką koni, jak na zawody 
regionalne była to dosyć mocna obsada. 
Pierwszego dnia zawodów rozegrano kon-
kursy: debiuty; LL zwykły; L dokładności 
z natychmiastową rozgrywką; P dwufazo-
wy; N o narastającym stopniu trudności  
z Jokerem; N1/C zwykły i konkurs-Próbę 
Bicia Rekordu Kozienic. Drugiego dnia  
z powodu bardzo złych warunków atmo-
sferycznych ze względu na bezpieczeństwo 
koni i jeźdźców, zawody za zgodą zawod-
ników oraz komisji sędziowskiej odbywa-
ły sie w hali. Prezes Stadniny Koni i Klu-
bu Jeździeckiego „SKARB” Filip Sondij 
– „zawody rozgrywane w hali są zawsze 
są trudniejsze, bo lipiec nie jest miesiącem,  
w którym rozgrywa się zawody halowe. Koń 
to jest zwierzę, które się też do pewnych 
rzeczy przyzwyczaja, a w lipcu konie są już 
odzwyczajone od hali i taki nagły wjazd na 
halę na pewno utrudnia przejazd w konkur-
sie. Poza tym każdy koń musi być oskakany 

z daną sytuacją. Zawody halowe skończyły 
się tak naprawdę w marcu i od marca naj-
prawdopodobniej konie nie widziały hali, 
więc to jest takim głównym utrudnieniem 
tutaj, taka nagła zmiana warunków”.

W krytej ujeżdżalni rozegrano kon-
kursy: LL z trafieniem na normę czasu; 
LL zwykły; L Nagroda Rodziny Mjra. 
Fabrycego; P Nagroda Prezesa Elektro-
wni Kozienice; N1/C Nagroda Burmi-
strza Gminy Kozienice oraz Konkurs N  
o Puchar Starosty Powiatu Kozienickiego.  
W tym konkursie startowało 6 zawodni-
ków i 3 zawodniczki reprezentantów sześ-
ciu klubów. Puchar zdobył Karol Stasiuk 
na koniu INES z WKJ Lublin SJ Krupiec, 
który otrzymał także nagrodę – aparat fo-
tograficzny, ufundowaną przez Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach. II miejsce za-
jął Michał Bazyl na koniu HEMIS z WKJ 
Lublin, a III był Wojciech Stasiuk z WKJ 
Lublin SJ Krupiec startujący na koniu 
QUITA.

DAnutA DelektA

TOMOGRAF  
w kOzienickiM szpiTAlu

Po wielu latach oczekiwań kozieni-
cki szpital doczekał się wreszcie tomogra-
fu. Odchodzą w niepamięć wspomnienia  
o unieważnionych przetargach, o braku wy-
starczającego budżetu na zaplanowany za-
kup. Społeczność szpitalną zelektryzowała 
wiadomość o podpisaniu umowy na insta-
lację tomografu. Wcześniej odbyła się cała 
długa procedura przetargowa. Jej końcowym 
efektem było złożenie przez ubiegające się 
o zamówienie firmy ofert, otwarcie których 
miało miejsce 22.07.2011. Do przetargu 
ostatecznie stanęły dwa giganty w dziedzinie 
medycznego obrazowania diagnostycznego 
– Siemens oraz General Electric Medical Sy-
stems (GEMS). Lepsza okazała się ta druga 
firma. Zaoferowała aparat wraz z oprogra-
mowaniem, urządzeniami peryferyjnymi 
(min. automatyczna strzykawka do podawa-
nia kontrastu, drukarka laserowa, robot do 
wypalania płyt CD, serwer) oraz pracami 
adaptacyjnymi (budowlanymi) za kwotę  
1 992 000 PLN. Konkurencja swój zestaw 
wyceniła na ponad 2,5 miliona złotych. 
Kwoty niemałe – to prawda, że stanowią po-
ważne obciążenie dla zadłużonego szpitala.  
W tym miejscu wypada jednak przypomnieć 
o zaangażowania władz samorządowych  
w pomoc finansową. Gmina Kozienice oraz 
Powiat Kozienicki solidarnie przeznaczyły po  
200 000 złotych na zakup tomografu. Wspar-
cie finansowe zadeklarowała również ENEA 
oraz Elektrownia Kozienice S.A. Nie znamy 
wysokości ostatecznej kwoty, jaką wspomogą 
szpital energetycy, osobiste zaangażowanie 
Prezesa Krzysztofa Zborowskiego pozwala 

Dokończenie na str. 15
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Uroczyste obchody 67. rocznicy bitwy pod stUdziankami
7 sierpnia br. w magnuszewie oraz w Studziankach Pancernych odbyły się uroczystości upamiętniające  

67. rocznicę bitwy pod Studziankami i walk o przyczółek warecko-magnuszewski.
Obchody rozpoczęły się w Magnusze-

wie pod Pomnikiem Braterstwa Broni, 
poprowadził je gospodarz uroczystości 
– Wójt Gminy Magnuszew – Henryk 
Plak. Po okolicznościowych przemówie-
niach i odczytaniu listu od senatora Sta-
nisława Karczewskiego poszczególne 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem. Następnie wszystkie delega-

cje udały się do Studzianek Pancernych, 
gdzie przy pomniku-mauzoleum odbyły 
się centralne uroczystości rocznicowe. 

Udział w nich wzięły liczne delega-
cje z pocztami sztandarowymi organizacji 
kombatanckich i społecznych, instytucji  
i Wojska Polskiego. Wśród przybyłych go-
ści byli m.in.: przedstawiciel ambasady 
Federacji Rosyjskiej zastępca attache woj-
skowego, lotniczego i morskiego – major 
Evgeny Anpilov, przedstawiciel kierownika 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych – ppłk Marcin Wasiński, 
przedstawiciele parlamentu polskie-
go posłowie Czesław Czechyra i Mi-
rosław Maliszewski, przedstawiciel 
Marszałka Województwa Mazowie-
ckiego Zbigniew Gołąbek – Radny 
Sejmiku Mazowieckiego, przed-
stawiciel Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego – Karol Fijałkow-
ski – Pełnomocnik ds. Kombatantów  
i Osób Represjonowanych, władze 
samorządowe: Marian Górski Staro-
sta Powiatu Grójeckiego, Janusz Stą-
pór Starosta Powiatu Kozienickiego, 
Józef Grzegorz Małaśnicki Wicesta-
rosta Powiatu, Przewodniczący Rady 
Powiatu Włodzimierz Stysiak, Igor 

Czerwiński – zastępca Burmistrza 
Gminy Kozienice i Stanisław Si-
derski – Sekretarz Gminy Kozieni-
ce, Teresa Knyzio – Wiceburmistrz 
Warki, Wójt Gminy Magnuszew 
Henryk Plak, Wójt Gminy Głowa-
czów Stanisław Bojarski. Dowódz-
two Sił Zbrojnych reprezentowali: 
generał dywizji Zbyszek Czerwiń-

ski reprezentujący Szefa 
Sztabu Generalnego WP 
oraz generał brygady An-
drzej Przekwas – dowódca  
1. Warszawskiej Brygady 
Pancernej im. Tadeusza 
Kościuszki, obecny był również ge-
nerał armii Rafał Wasik – przedsta-
wiciel Międzynarodowej Akademii 
Kozactwa. 

Oprawę uroczystości zapew-
niła Kompania Honorowa 1. War-
szawskiej Brygady Pancernej pod 
dowództwem kapitana Sebastiana 
Kosteckiego oraz Orkiestra Wojsk 
Lądowych pod batutą kapelmi-
strza Przemysława Hryniewicza. 

W imieniu organizatorów 
wszystkich przybyłych powitał pro-
wadzący – Krzysztof Zając, pracow-
nik Wydziału Promocji i Kultury 

Starostwa Powiatowego w Kozienicach, po 
czym dowódca kompanii honorowej złożył 
meldunek generałowi Zbyszkowi Czerwiń-
skiemu, który przywitał się z żołnierzami 
i dokonał przeglądu kompanii. Po wciąg-
nięciu flagi na maszt przez poczet flagowy  
i odegraniu polskiego Hymny Państwowego, 
ksiądz dziekan Franciszek Jakubiak – pro-
boszcz parafii pw. Świętego Wawrzyńca  
w Głowaczowie wraz z księdzem Markiem 
Pawełczykiem z parafii polskokatolickiej  
w Studziankach Pancernych odmówili przy 
mauzoleum modlitwę ekumeniczną. Po 

modlitwie apel pamięci odczytał porucznik 
Sylwester Bąk, po czym kompania honoro-
wa oddała salwę honorową. 

Następnym punktem uroczystych ob-
chodów były okolicznościowe przemó-
wienia. Głos zabrali organizatorzy święta: 
Janusz Stąpór – Starosta Kozienicki oraz 
płk Wiesław Korga i płk Ludwik Rokicki ze 
Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego, a także goście gen. dyw. Zby-
szek Czerwiński, poseł Czesław Czechyra 
oraz przedstawiciel Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek. 

Po przemówieniach przyszedł czas na 
wręczanie odznaczeń. Podczas ceremo-
nii, którą poprowadził płk Wiesław Korga 
wręczono poszczególnym osobom: Medal 
Pamiątkowy I stopnia Międzynarodowe-
go Związku Kozactwa, Krzyż Ludowego 
Wojska Polskiego, Kombatancki Krzyż 
Pamiątkowy „Zwycięzcom” oraz Krzyż 
Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska 
Polskiego 1943-1945. 

Dopełnieniem uroczystości było skła-
danie wieńców i wiązanek przez poszcze-
gólne delegacje przy pomniku-mauzo-
leum w Studziankach Pancernych. Po 
zakończeniu części oficjalnej odbyło 
się spotkanie gości, kombatantów wraz  

z poczęstunkiem przy akompaniamen-
cie zespołów i chórów regionalnych  
z Kozienic, Augustowa, Starachowic. 

Organizatorami uroczystości byli: 
Starosta Powiatu Kozienickiego, Ma-
zowiecki Oddział Związku Wetera-
nów i Rezerwistów Wojska Polskiego, 
Wójt Gminy Głowaczów, Wójt Gminy 
Magnuszew. Patronat honorowy nad 
uroczystościami objął Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego – Adam 
Struzik. Organizację koordynował 
Wydział Promocji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach. 

krzySztOf zAjąc
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ofiara arktycznych wód
Raz tylko w dziejach Polskiej Ma-

rynarki Handlowej pod biało-czerwoną 
banderą służył statek poświęcony Stu-
dziankom. Było z nim trochę śmiesz-
nie. Miał, oczywiście, swoją nazwę 
„Studzianki”, zapisaną w rejestrach 
frachtowców, pływających po morzach 
świata, ale serię, z której pochodził, 
marynarze określali potocznie mianem 
„kombatanckiej”, by o poszczególnych 
zaś jednostkach mówić psotnie „Kom-
batanci” lub… „Dwururki”.

Ten ostatni kryptonim ukuto od 
dwóch kominów, będących tak napraw-
dę obudowami potężnych rur wyde-
chowych, odprowadzających spaliny 
z cylindrów silnika wysokoprężnego, 
będącego siłą napędową nielichych roz-
miarów transportowca.

Nielichego – to nie przesada. „Stu-
dzianki”, podobnie jak cała seria „kom-
batancka” (inaczej, seria „dwururek”: 
statki z dwoma kominami były ostatnią 
wersją typu B-447) zaliczały się swego 
czasu do największych jednostek mor-
skich, zbudowanych przez polski prze-
mysł okrętowy. Aby móc je stworzyć, 
wykorzystywano jedyną tak długą po-
chylnię szczecińskiej Stoczni im. Adol-
fa Warskiego – pochylnię „Wulkan”.

„Studzianki” miały 199,2 m długoś-
ci, 24,5 szerokości, 10,7 zanurzenia.  
W siedmiu ładowniach mogły pomieś-
cić 33.430 ton substancji sypkich: rud, 
węgla, koksu, zboża względnie surow-
ców nawozowych. Takiego kolosa napę-
dzał dieslowski silnik, wyprodukowany  
w Zakładach Cegielskiego w Pozna-
niu na licencji szwajcarskiego Sulzera 
– jego 12.000 koni mechanicznych mo-
gło nadać w pełni obciążonemu masow-
cowi prędkość 15,5 węzła.

„Studzianki”, podobnie jak inne 
„Dwururki”, pływały w systemie tram-
pingu oceanicznego po całym świecie 
– kierując się tam, dokąd przeznaczony 
był załadowany na nie towar, względnie 

gdzie czekał je fracht. W 1977 r. zain-
augurowały rejsy na szlak Wielkich Je-
zior Amerykańskich: woziły stamtąd do 
Polski zboża, zakupione przez krajowe 
centrale handlowe. Jeśli nie znaleziono 
dla nich ładunku dla odbiorcy w USA 
bądź Kanadzie, przemierzały Atlantyk 
tylko pod balastem.

W 1980 r. statkowi przytrafił się wy-
jątkowy rejs. Kiedy w trakcie podróży, 
zaplanowanej na trasie Gdynia – Ho-
landia – Włochy – Stany Zjednoczone 
– Gdynia dotarł do Baltimore, armator 
zawiadomił kapitana, że ma popłynąć 
z amerykańskim węglem do Japonii.  
W ten sposób „Studzianki” okrążyły 
świat – bo z Japonii wracały do Pol-
ski już nie przez Pacyfik, lecz Ocean  
Indyjski.

Zwodowane i przekazane do eks-
ploatacji szczecińskiemu armatorowi, 
Polskiej Żegludze Morskiej, w 1974 r. 
(wodowanie nastąpiło 8 października, 
przekazanie 30 grudnia) „Studzianki” 
służyły pod biało-czerwoną banderą 
równe ćwierć wieku. Ich kariera skoń-
czyła się na Morzu Białym. 12 grudnia 
1999 statek wszedł tam na mieliznę. Jak 
ustalono po fakcie, nie bez winy po-
zostawali rosyjscy piloci; przeszkoda  

w żegludze nie wid-
niała bowiem na  
mapach. 

Sytuacja uwię-
zionego masowca 
nie była łatwa: 
służby ratownicze 
Rosji uzależniły 
interwencję od 
zadek la rowania 
przez armatora 
wypłacenia hor-
rendalnej zapłaty. 
Ostatecznie nie 

skorzystano z ich usług, a „Studzianki” po  
12 dniach postoju na mieliźnie i od-
lichtowaniu części ładunku na mniejsze 
statki o własnych siłach spłynęły na głę-
boką wodę.

Ten wypadek zakończył jednak służ-
bę leciwego już wówczas wędrownika. 
Po oszacowaniu uszkodzeń armator 
zdecydował się wycofać go z eksplo-
atacji. W marcu 2000 r. „Studzianki” 
wyruszyły więc w ostatni rejs: do Indii, 
na plażę Alang, gdzie mieści się jedno 
z największych złomowisk morskich 
świata. Tam dokonały żywota…

WAlDemAr bAłDA

Fot. archiwum Polskiej Żeglugi Morskiej

mieć nadzieję na znaczącą pomoc. Pozostała 
część zobowiązania spłacona zostanie z po-
życzki, jaką za poręczeniem władz Powiatu 
Kozienickiego zaciągnie szpital. Ponownie 
powtórzę, że kwota zakupu tomografu nie-
mała, ale z satysfakcję mogę podkreślić, że 
udało się nam tym razem uzyskać wyjątkowo 
dobrą ofertę. W wyniku podpisanej w dniu  
08.08.2011 roku umowy pomiędzy Ko-
zienickim Szpitalem a amerykańską firmą 
General Electric w szpitalu zostanie zainsta-
lowany 16 warstwowy Tomograf Kompute-
rowy BrightSpeed Elite. Jest to obecnie jedno  
z najnowocześniejszych urządzeń tego typu. 
Nowoczesne oprogramowanie nie odbiega 
standardem od tych oferowanych we wszyst-
kich placówkach medycznych świata. Jest 
to szczególnie ważne w czasach, gdy nie-
słychanie szybki rozwój techniki medycznej 
co roku przynosi nowe, często rewolucyjne 
rozwiązania. Aparat, jaki już niedługo znaj-
dzie się w Kozienicach spełnia najbardziej 
wymagające oczekiwania – tak pacjentów 
jak i lekarzy oczekujących na nowoczesną 
diagnostykę. Dla szpitala posiadanie w dzi-
siejszych czasach tomografu komputerowego 
na miejscu nie jest luksusem – jest po prostu 
koniecznością. Nie może być mowy o do-
brym, skutecznym leczeniu bez precyzyjnej 
diagnostyki. A taką często zapewnić może 
tylko tomografia. Dla pacjentów, którzy będą 
leczeni w naszej placówce obecność tomo-
grafu ważyć będzie często o możliwości wy-
konania szybkiej diagnostyki, co do tej pory 
było często niemożliwe. Wspomnieć należy 
również o uciążliwości związanej z koniecz-
nością przewożenia pacjentów transportem 
medycznym na badania w różnych miastach, 
w różnych szpitalach i placówkach medycz-
nych. Przypomnieć należy również o wielkiej 
rzeszy pacjentów ambulatoryjnych, z terenu 
naszego powiatu, którzy szukają możliwości 
szybkiego wykonania badania TK w róż-
nych miastach na terenie całej Polski. Nowa 
pracownia Tomografii Komputerowej w Ko-
zienicach również dla nich stanowić będzie 
długo oczekiwane ułatwienie, zapewni szybki 
dostęp do nowoczesnej diagnostyki. Ostatni 
zakręt na drodze do uruchomienia tomogra-
fii komputerowej w Kozienickim Szpitalu 
za nami. Przed nami etap końcowy projektu 
– prace adaptacyjne, budowlane, instalacja 
aparatu i szkolenia personelu. Planowany 
termin uruchomienia wypada około trzy mie-
siące po podpisaniu umowy. Wypada tylko 
mieć nadzieję, że już nic nie zakłóci harmo-
nogramu prac i w listopadzie będziemy mogli 
zaprosić pierwszych pacjentów na badania  
w nowoczesnej, nowo otwartej Pracowni TK 
w Kozienicach.

lek med mArek kuźmIńSkI

TOMOGRAF  
w kOzienickiM szpiTAlu
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