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Powiat Kozienicki położony jest w południowo wschodniej części województwa mazowieckiego.
Powierzchnia powiatu wynosi 917 km 2, zamieszkuje
na niej ponad 61 000 osób. Administracyjnie do
powiatu kozienickiego należy jedna gmina miejskowiejska Kozienice, sześć gmin wiejskich: GarbatkaLetnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą,
Magnuszew, Sieciechów. Powiat kozienicki leży
w widłach rzek Wisły i Pilicy, która jest naturalną
granicą z powiatem grójeckim, a Wisła oddziela
powiat kozienicki od powiatu garwolińskiego
(województwo mazowieckie) oraz ryckiego
i puławskiego (województwo lubelskie).

Kozienice County is located in the south-east part
of Masovian Voivodeship. The county covers
917 km2 and is inhabited by over 61 000 people.
From an administrative point of view, Kozienice
County includes one urban and rural commune called
Kozienice, six rural communes: Garbatka-Letnisko,
Głowaczów, Gniewoszów, Grabów by the Pilica River,
Magnuszew, Sieciechów. Kozienice County is located
where the Vistula River and Pilica River fork and it
is a natural border with Grójec County, while the Vistula
River separates Kozienice County from Gawrolin
County (Masovian Voivodeship) as well as from Ryki
County and Puławy County (Lublin Voivodeship).

Położenie powiatu ma wpływ na jego powiązania
komunikacyjne. Przez miasto Kozienice,
zlokalizowane w centralnej części powiatu, przebiega
z północy na południe, wzdłuż Wisły droga krajowa
nr 79 Warszawa - Sandomierz - Kraków. Z zachodu
na wschód przebiega droga krajowa nr 48 Tomaszów
Mazowiecki – Białobrzegi - Kock. Oprócz połączeń
krajowych przez teren powiatu kozienickiego
przebiegają drogi wojewódzkie, między innymi:
- droga nr 737 Radom – Kozienice, droga nr 738
Słowiki – Góra Puławska, droga nr 782 stacja
kolejowa Bąkowiec – Bąkowiec –Garbatka, droga
wojewódzka nr 736 Warka – Magnuszew.
Przez powiat biegnie linia kolejowa Radom – Dęblin
– Puławy - Lublin, zaś w Zajezierzu w gminie
Sieciechów jest most drogowy i kolejowy przez
Wisłę.

The county location influences on its communication
connections. Through Kozienice town, which
is located in the centre of the county, runs from
the north to the south along the Vistula River national
road no 79 Warszawa - Sandomierz – Kraków. From
the west to the east runs national road no
48 Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi – Kock.
Except national connections through the territory
of Kozienice County run regional roads, amongst
others: road no 737 Radom – Kozienice, road no
738 Słowiki – Góra Puławska, road no 782 Bąkowiec
railway station – Bąkowiec –Garbatka, regional road
no 736 Warka – Magnuszew.
Through the county runs Radom – Dęblin – Puławy
– Lublin railway line and in Zajezierz in Sieciechów
Commune is a road and railway bridge on the Vistula
River.
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Aleja Lipowa na trasie
Brzóza - Sewerynów
The avenue of lime on
Brzóza-Sewerynów route

2. Magnuszew

Widok z lotu ptaka – droga krajowa nr 79
A bird’s-eye view – national road no. 79
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1. Kozienice

Park Miejski
Municipal Park

2. Kozienice

ul. Konstytucji 3-go Maja
Konstytucji 3-go Maja Street

3. Kozienice
Al. I Maja
I Maja Avenue

4. Kozienice

ul. Kopernika
Kopernika Street

5. Kozienice
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Siedziba Starostwa Powiatowego
The County Office

1.

Stowarzyszenie Kawaleryjskie Imienia 22 Pułku
Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko
The Cavalry Association of the 22nd Carpathian
Uhlan Regiment from Garbatka-Letnisko

2.

Pomnik Powstańców Styczniowych
The January Uprising Statute

3. Kozienice

Kolumna upamiętniająca narodziny Króla
Zygmunta I Starego
The column commemorated to birth
of King Sigismund I the Old
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Już od XI wieku wiadomo o początkach osadnictwa
na terenach obecnej ziemi kozienickiej. Pierwsza
wzmianka o grodzie Sieciecha znajduje się
w „Kronice” Galla Anonima z 1096 roku.
Obecnie Sieciechów jest jedną z gmin powiatu.
Ziemie wchodzące w skład dzisiejszego powiatu
kozienickiego należały do dawnej dzielnicy
sandomierskiej. Puszcza wraz z osadami od roku
1447 była własnością królewską. Król Kazimierz
Jagiellończyk z powodu epidemii dżumy
w Krakowie schronił się z rodziną w Kozienicach
i tutaj 1 stycznia 1467 roku urodził się przyszły król
Polski Zygmunt I Stary. Upamiętnia to wydarzenie
okolicznościowa XVI wieczna kolumna. W roku
1549 syn Zygmunta Starego, król Zygmunt
II August podniósł Kozienice do rangi miasta.
W Kozienicach na przełomie roku 1409/1410 mistrz
Jarosław prowadził prace związane z budową
mostu pontonowego, który został spławiony
Wisłą do Czerwińska. Tam przeprawiły się wojska
Władysława Jagiełły idące na wojnę z Krzyżakami.
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Since the 11th century it has been known about
the beginnings of settlement in territories of present
Kozienice land. The first note about Sieciech’s fortified
town is in “the Chronicle” of the Anonymous Gaul from
1096. At preset Siechiechów is one of the communes
that belongs to the county. The lands that belong
to present Kozienice County belonged previously
to Sandomierz estate. Forests and settlements were
since 1447 the royal property. King Kazimierz
Jagiellończyk hid with his family in Kozienice because
of the bubonic plague in Krakow and here on 1st
January 1467 was born a future king of Poland called
Sigismund I the Old. This event is commemorated by
the occasional column from the 16th century. In 1549
the son of Sigismund the Old, king Sigismund II August
gave Kozienice a town character. In Kozienice at
the turn of 1409/1410 master Jarosław conducted works
connected with the construction of a pontoon bridge
that was floated down the Vistula River to Czerwieńsk.
There the army of Władysław Jagiełło got across
the river to fight against the Order of Teutonic Knights.
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1. Lipa

Pomnik Powstańców Styczniowych
The January Uprising Statute

2. Magnuszew

Armato - haubica
A cannon and howitzer unit

3. Studzianki Pancerne

Pomnik Mauzoleum
The Mausoleum monument
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W okresie walk po powstaniu listopadowym, w lutym 1831 roku generał
Dwernicki odniósł pod Mniszewem zwycięstwo nad armią rosyjskiego
generała Geismara. W czasie powstania styczniowego Puszcze Kozienicka
i Stromiecka były terenem walk wielu oddziałów powstańczych. Liczne mogiły
powstańcze w lasach w okolicach Głowaczowa, Rozniszewa, Nowej Wsi są
trwałymi śladami tamtych wydarzeń. Lasy Powiatu Kozienickiego były
w czasie II wojny światowej terenem licznych walk. Pod Studziankami
w sierpniu 1944 roku toczyła się bitwa o przyczółek warecko-magnuszewski,
który Niemcy chcieli za wszelką cenę zlikwidować. W walkach tych brała
udział polska I Brygada Pancerna, której dowódcą był generał Jan Mierzycan.
Od sierpnia 1969 roku wieś nosi nazwę Studzianki Pancerne i znajduje się tam
pomnik-mauzoleum, który przypomina wszystkim zacięte walki i bohaterstwo
żołnierzy polskich i radzieckich. Na cokole, na wiecznej warcie stoi czołg
T-34 jeden z tych, które pohamowały niemieckie „tygrysy” i „pantery”.
Są także tablice przypominające tych, którzy w zaciętej walce z wrogiem
oddali swoje życie. Na przyczółku magnuszewskim w Mniszewie został
utworzony Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego. W okresie okupacji
na terenach Puszczy Kozienickiej działały i walczyły z Niemcami oddziały
Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Powiat kozienicki należał do terenów
bardzo zniszczonych przez działania wojenne.
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During battles after the November Uprising, in February 1831, general
Dwernicki defeated the Russian army commanded by general Geismar
in the battle of Mniszew. During the January Uprising, Kozienice and Stromiec
Forests were a place of battles for many uprising troops. Numerous uprising
mounds in the forests near Głowaczow, Roznieszew, Nowa Wieś are long
- lasting proves of those events. Forests of Kozienice County were during
World War II a territory of numerous battles. Near Studzianki in August 1945
took place a battle for Warka and Magnuszowice bridgehead that Germans
wanted to destroy at any cost. In those battles took part I Armoured Brigade
commanded by general Jan Mierzycan. Since August 1969 the village has been
called Studzianki Pancerne where is located a monument and mausoleum
in one, what reminds everybody about fierce battles and the heroism of Polish
and Russian soldiers. On the pedestal stands T-34 tank on eternal guard which
is one of the tanks that stopped German “tigers” and “panthers”. There are also
plagues that remind these who gave their life in the fierce battle with
the enemy. On the bridgehead of Magnuszowice in Mniszów was established
the Open-air Battle Museum of the First Army of Poland. During the period
of occupation in the territories of the Kozienice Forest were active and fought
troops of the Peasant’s Battalions and the Country’s Army. Kozienice County
was among areas that were considerably destroyed because of military actions.

4. Rozniszew

Pomnik Orła Białego
The monument of White Eagle
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1. Kozienice

Zespół pałacowo - parkowy, Muzeum Regionalne
A palace and park complex, Regional Museum

1

2. Kozienice

Zespół pałacowo - parkowy, Urząd Miejski
A palace and park complex, Municipal Office
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3. Trzebień

Pałac z II poł. XIX w. - własność prywatna
The palace from 2nd mid-19th century - private property

3. Kozienice

Centrum sztuki „Galeria Wieża”
The “Galeria Wieża” Art Centre

1.

Rzeka Wisła
The Vistula River

2.

Kozienicka fauna
Fauna in Kozienice

3. Janików
Staw
A pond
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Obszar powiatu jest zróżnicowany pod względem
ukształtowania powierzchni terenu, na który składają
się Dolina Środkowej Wisły i Równina Kozienicka.
Cechą charakterystyczną rzeźby powierzchni
powiatu są doliny rzeczne, wśród których główną
rolę odgrywa Dolina Wisły. Dolina Środkowej Wisły
ciągnie się wzdłuż całego powiatu, towarzyszy jej
szeroki zalewowy taras łąkowy, chroniony wałami
przeciwpowodziowymi. Równina Kozienicka
zajmuje pozostałą część powiatu. Na jej powierzchni
zalegają piaski wydmowe, na których zachowały
się pozostałości Puszczy Kozienickiej. Przez środek
równiny płynie rzeka Radomka.

2

County area is diversified in terms of land forming
that includes the Middle Vistula River Valley
and Kozienice Plain. A characteristic feature
is the lie of the county land that includes river
valleys among which the main role is played by
the Vistula River Valley. The Middle Vistula
River Valley runs along the whole county and is
accompanied by a wide flooded and meadow belt
that is protected by floodbanks. The Kozienice Plain
covers the other part of the county. On its surface lie
dune sands where have been preserved reminds
of the Kozienice Forest. In the middle of the plain
flows the Radomka River.

3

Na system obszarów chronionych składają się:
Kozienicki Park Krajobrazowy o powierzchni 26233,9 ha, którego
7010 ha znajduje się w granicach powiatu kozienickiego. W celu
ochrony przed zniszczeniem oraz stworzenia warunków dla
rozwoju turystyki i wypoczynku wokół parku utworzono otulinę
o powierzchni ok. 36010 ha. Na terenie parku ochroną objęto
najcenniejsze i najbardziej naturalne ekosystemy leśne, często z
około 200-letnimi drzewostanami (rezerwaty przyrody). W KPK
znajduje się 108 użytków ekologicznych, na które składają się
leśne bagna, oczka wodne i torfowiska.
„Dolina Drzewiczki i Pilicy” o pow. 70380 ha, jest Obszarem
Chronionego Krajobrazu obejmującym doliny rzek Pilicy
i Drzewiczki, (Dolina Drzewiczki stanowi ważny naturalny
korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, łączący obszary
węzłów ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym)
z dużymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, cenną
roślinnością łąkową i fragmentami lasów oraz różnorodnością
gatunkową roślin i zwierząt.
Do obszarów chronionych na terenie powiatu należy także
pięć rezerwatów przyrody o pow. 477,71 ha:
Rezerwat „Zagożdżon” – leśny, częściowy, utworzony w celu
ochrony naturalnych zbiorowisk leśnych (mieszanych) typowych
dla Puszczy Kozienickiej tj. bory jodłowe, grądy i bór mieszany
wilgotny.
Rezerwat „Krępiec” – krajobrazowy, częściowy utworzony
w celu zachowania w stanie możliwie najmniej zmienionym
urozmaiconego krajobrazowo fragmentu Puszczy Kozienickiej
z dużą ilością starych drzewostanów: 200-300 letnie klony
i 160-letnie sosny, ciekawą roślinnością na zboczach potoków
Brzeźniczka i Krępiec.
Rezerwat „Olszyny” – utworzony w celu zachowania
fragmentu naturalnego silnie podmokłego lasu łęgowego,
miejscami olsu.
Rezerwat „Guść” - utworzony w celu zachowania krajobrazu
i ochrony borów sosnowych, borów mieszanych wilgotnych oraz
odtworzenia łęgów olszowo-jesionowych.
Rezerwat „Dęby Biesiadne im. Mariana Pulkowskiego” utworzony w celu zachowania naturalnych grądów typowych.
W systemie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 na
terenie powiatu oraz w jego sąsiedztwie są obszary o wysokich
wartościach przyrodniczych, Puszcza Kozienicka oraz Dolina
Środkowej Wisły.
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Puszcza Kozienicka
The Kozienice Forest

The system of protected areas includes:
The Kozienice Landscape Park that covers 26233,9 ha of which
7010 ha is situated within Kozienice County. In order to protect
against destruction or to create conditions for tourism and rest
development, there has been established an area around the park
that covers about 36010 ha. In the park territory there are under
protection the most valuable and the most natural forest ecosystems
that very often include 200 - year - old three stands (nature
reserves). In the Kozienice Landscape Park are 108 ecological lands
that include forest marshes, water bodies and peat bogs.
„The Drzewiczka and Pilica River Valley” that covers 70380 ha
is the Area of Protected Landscape which includes valleys of
the Pilica and Drzewiczka River (the Drzewiczka River Valley
is an important natural ecological corridor of national importance,
it connects areas of ecological centres of international importance)
with great natural and landscape values, valuable meadow plants
and pieces of forests as well as species diversity of plants
and animals.
Among protected areas in the county territory there also belong
five nature reserves of area equal to 477,71 ha:
The “Zagożdżon” Reserve – a forest and partial reserve,
established to protect natural three stands (mixed) that are typical
for the Kozienice Forest i.e. fir woods, broadleaved forests
and mixed wet forests.
The “Krępiec” Reserve – a landscape and partial reserve,
established to preserve possibly the least changed a diversified
scenic piece of the Kozienice Forest with a great number of old
three stands: 200 - 300 - year - old clones and 160 - year - old
pine trees, interesting plants on the banks of the Brzeźinka
and Krępiec Streams.
The “Olszyny” Reserve – established to preserve a natural
piece of considerably boggy riparian forest, in some parts to
preserve alder trees.
The “Guść” Reserve – established to preserve the landscape
and pine forests, mixed wet forests and reconstruct alder and ash
riparian forests.
The “Dęby Biesiadne” Reserve dedicated to Marian Pulkowski
– established to preserve natural broadleaved forests.
In the European ecological system NATURA 2000 in the county
territory and in its vicinity there are areas of a high natural value,
the Kozienice Forest and the Middle Vistula
River Valley.
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1-4.

Puszcza Kozienicka
The Kozienice Forest

1

5. Kozienice

Dawny Młyn nad Zagożdżonką
The former Mill by the Zagożdżonka River

6. Sieciechów
Jezioro Czaple
Czaple Lake
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1. Gniewoszów

Mazowiecki krajobraz
A Mazovian landscape

2. Kozienice

Jezioro Kozienickie
Kozienice Lake

3.

Puszcza Kozienicka
The Kozienice Forest

4. Kozienice

1

Przedstawiciel miejscowej fauny
A representative of local fauna

4
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Kozienicki Park Krajobrazowy oraz Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki”
z cennymi obiektami przyrodniczymi, urozmaiconym
krajobrazem, kompleksami leśnymi i wodami,
licznymi zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi,
stwarzają korzystne warunki do rozwoju turystyki
i rekreacji.
W Puszczy Kozienickiej na turystów czekają liczne
szlaki piesze, ponad 300 km szlaków rowerowych
i kilka ścieżek edukacyjnych. Zwolennicy turystyki
kajakowej mogą sprawdzać i doskonalić swe
umiejętności podczas spływów kajakowych
po Radomce, Pilicy i Wiśle, które dostarczają
niezapomnianych wrażeń. W powiecie funkcjonuje
kilkanaście gospodarstw agroturystycznych
oferujących zróżnicowane formy wypoczynku.
Miłośników jazdy konnej zaprasza Stadnina Koni –
jeden z największych w Polsce ośrodków hodowli
koni pełnej krwi angielskiej. Stadnina rozpoczęła
działalność w 1924 roku, jako jedna z trzech stadnin
państwowych w Polsce.

1

The Kozienice Landscape Park and the Protected
Landscape Area „the Pilica and Drzewiczka
River Valley” with valuable nature objects,
diversified landscape, forests and water
bodies complexes, numerous nature and landscape
complexes create favourable conditions
for tourism and recreation
development.
In the Kozienice Forest, tourists may find
walking routes, over 300 km cycling lines
and a few educational routs. Enthusiasts
of the canoeing may check and try their skills during
canoeing down the Radomka, Pilica and Vistula
River what provides unforgettable sensations.
In the county function a dozen or so agricultural
farmhouses that offer various forms of spending
leisure time. The Stud invites horse riding enthusiasts
– one of the biggest facilities in Poland of English
bloodstock horse breeding. The stud started its
activity in 1924 as one of three state studs
in Poland.
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1-2. Kozienice

Miejscowa stadnina koni
The local stud

3. Kozienice

Trening przed MŚ w powożeniu zaprzęgami konnymi
Training before the World Carriage Driving Championships

4. Kozienice

Zawody konne w skokach przez przeszkody
The horse competition in jumping over obstacles

5. Kozienice

Budynek stajni w stadninie
A building of the stud
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Spływ kajakowy rzeką Radomką
Canoeing down the Radomka River

1

2. Garbatka - Letnisko

Amfiteatr „Grzybek”
The “Grzybek” Amphitheatre

3.

Wycieczka na szlaku rowerowym
A trip on a cycling route

4.

Leśne skarby
Forest treasures
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Kozienice

Międzynarodowy Wyścig „Dookoła Mazowsza”
„Dookoła Mazowsza” International Race

1
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1-3. Kozienice

Kryta pływalnia „Delfin”
The “Delfin” indoor swimming pool

3
4. Kozienice

Grand Prix Polski w pływaniu
Polish Grand Prix in swimming
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1. Kozienice

Międzynarodowy konkurs skoku o tyczce
The pole vault intentional contest

2.

Klub sportowy „Wulkan” z Kozienic na obozie
“Wulkan” Sports Club from Kozienice during a camp

3. Kozienice

Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym
The Table tennis County Championships

4. Kozienice

Mistrzostwa Powiatu w szachach
The Chess County Championships

5. Kozienice

Stadion sportowy
The sports stadium
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4
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Powiat kozienicki jest powiatem rolniczo-przemysłowym. Tereny użytkowane
rolniczo stanowią 57,48% jego powierzchni. Warunki naturalne w znacznej
mierze decydują o kierunkach produkcji rolnej, najważniejszym jest
urodzajność gleby. Dominującymi kierunkami produkcji rolniczej są obecnie:
produkcja zbóż – na terenie całego powiatu, produkcja owoców miękkich
i warzyw -głównie na terenie gmin: Kozienice, Magnuszew, Sieciechów,
produkcja trzody chlewnej-Kozienice i Głowaczów oraz przetwórstwo rolno
spożywcze. W powiecie kozienickim jest kilka zakładów specjalizujących
się w przetwórstwie warzyw i owoców. Przetwórstwem mięsa zajmują się
m.in. dwa duże zakłady mięsne w Garbatce-Letnisko i w Janikowie w gminie
Kozienice, a przetwórstwem mleka zajmuje się zakład w Kozienicach.
Rolnictwo zajmuje w gospodarce regionu wysoką pozycję.
Elektrownia „KOZIENICE” S.A. jest głównym filarem wytwórczym Grupy
Energetycznej ENEA. To największa w Polsce Elektrownia wykorzystująca
węgiel kamienny. Przedsiębiorstwo znajduje się gronie najefektywniejszych
wytwórców energii elektrycznej w Polsce – prawie co dziesiąta polska
rodzina wykorzystuje w swoim gospodarstwie domowym energię elektryczną
wyprodukowaną w Kozienicach i dostarczoną przez ENEĘ.
Elektrownia stale się unowocześnia i rozbudowuje. Debiut giełdowy oraz
dalsza prywatyzacja grupy ENEA S.A. stworzyły znaczące możliwości
pozyskania kapitału dla inwestycji i rozwoju Elektrowni.

Kozienice County is an agricultural and industrial county. Territories that are
agriculturally productive lands cover 57,48% of its surface. Natural conditions
in majority decide on agricultural production direction, the most important
is the fertility of soils. Dominating directions of agricultural production are
currently: corns productions – in the territory of the whole county, production
of soft fruit and vegetables – mainly in the territories of communes: Kozienice,
Magnuszew, Sieciechów, pig farming – Kozienice and Głowaczów and food
processing. In Kozienice County there are a few plants that specialize
in the vegetable and fruit processing. The meat processing is handled amongst
others by two big meat plants in Garbatka - Letnisko and Janików in Kozienice
Commune and the milk processing is handled by a plant in Kozienice. Farming
takes a high position in the region industry.
KOZIENICE S.A Power Plant is a main productive pillar of ENEA Energetic
Group. It is the biggest Power Plant in Poland that uses coal. The company
is amongst the most effective electric energy manufacturers in Poland – almost
every tenth Polish family uses in a household electric energy produced
in Kozienice and delivered by ENEA.
The power plant is becoming more modern and is developing all the time.
Its stock exchange debut and further privatization of ENEA S.A. group have
created significant possibilities of gaining capital for investments and Power
Plant development.

Świerże Górne

Instalacja odsiarczania spalin dla bloków 500MW w elektrowni KOZIENICE S.A.
The desulphurization of flue gases installation for 500 MW blocks in KOZIENICE S.A power plant
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Ważne miejsce na mapie gospodarczej powiatu zajmują
zakłady produkujące materiały biurowe, cegłę wapienno piaskową, prefabrykaty betonowe oraz spółdzielnia, która
produkuje sztuczne choinki, folie i opakowania z folii
(HDPE, LDPE), odzież ochronną i roboczą, wyroby z drewna
(palety) i wyroby wtryskowe.
W powiecie dobrze rozwija się mała i średnia
przedsiębiorczość pozarolnicza, działająca w sektorze
prywatnym. Atutem powiatu są duże możliwości intensyfikacji
produkcji rolniczej – ekologicznej, rozwijanej równolegle
z agroturystyką i ekoturystyką. Dotyczy to w szczególności
obszarów objętych prawną ochroną przyrody.
Sprzyjającymi czynnikami dla rozwoju gospodarczego są:
infrastruktura, korzystne położenie geograficzne – sąsiedztwo
aglomeracji warszawskiej, a także walory krajobrazowo przyrodnicze oraz bogata historia i kultura.

An important position on the economic county map is held
by plants that produce office materials, limestone and sand
bricks, prefabricated concentrate elements and a cooperative
that produces artificial Christmas trees, plastic wraps and foil
packaging (HDPE, LDPE), protective and working clothes,
wooden articles (pallets) and injection products.
In the county develop small and medium non - agricultural
enterprises that are active in a private sector. An advantage
of the county includes huge possibilities of agricultural
and ecological production intensification that is parallel
developed with agro-tourism and ecotourism. It is especially
connected with area under the legal protection.
Favourable factors for the economic development include:
infrastructure, favourable geographical location – vicinity
of Warsaw agglomeration as well as landscape and natural
values, rich history and culture.

Starostwo Powiatowe podpisało umowę o współpracy
gospodarczej, handlowej i przemysłowej oraz w dziedzinie
kultury, edukacji, sportu i turystyki z miastem Medzilaborce
w Słowacji. Podpisano również porozumienie o współpracy
w podobnym zakresie z władzami miasta i rejonu Miżgirja,
Zakarpacki Okręg na Ukrainie oraz województwem Prahova
w Rumunii, a także z gminą Szaterniki w Republice Litewskiej.

The County Office signed the agreement about economic, trade
and industry cooperation as well as about cooperation within
culture, education, sports and tourism with Medzilaborce town
that lies in Slovakia. There was also signed the agreement about
cooperation in a similar range with town and region authorities
of Miżgirja, Zakarpacki Area in Ukraine, Prahova Voivodeship
in Romania and with Szaterniki Commune in Lithuania.
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1. Świeże Górne

Elektrownia KOZIENICE S.A.
Power plant KOZIENICE S.A.

2. Kozienice

Wizyta młodzieży z Ukrainy
The visit of young people from Ukraine

3. Gmina Głowaczów
Żniwa
Harvest time

4. Rozniszew

Dożynki powiatowe
The county harvest festival
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1. Kozienice

1

2. Kozienice

4
3.

4. Kozienice

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego

Miejsko - Gminna
i Powiatowa Biblioteka

Prace uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku

Zajęcia w pracowni gastronomicznej
w Zespole Szkół nr 1 im. Legionów Polskich

Stefan Czaniecki’s
Secondary School no. 1

The Municipal, District
and County Library

Students’ works of Jan Kochanowski’s Upper
Secondary School Complex

Classes in a gastronomic workshop in School Complex
no. 1 of Polish Legions

1. Zajezierze

Kościół pw. Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy
Our Lady’s of Perpetual
Help Church

2. Kozienice

Zakon Sióstr Franciszkanek
The monastery of Poor Clares

3. Wysokie Koło

Kościół pw. NMP Różańca Świętego
(Sanktuarium Maryjne)
Our Lady’s of the Holy Rosary Church
(St. Mary Sanctuary)
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Na terenie powiatu znajdują się liczne zabytki architektury
sakralnej.
- Kościół p.w. NMP Różańca Świętego w Wysokim Kole –
sanktuarium maryjne, co roku odwiedzany jest przez liczne
pielgrzymki. Został wybudowany w latach 1637 - 1681,
z białego kamienia oraz cegły palonej. W kościele znajdują się
dwa zabytkowe dzwony z 1717 i 1720 roku.
- Kościół p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach murowany
z cegły, trójnawowy wzniesiony w latach 1868-1869.
- Kościół pw. Św. Katarzyny i dzwonnica w Ryczywole,
budowane w latach 1876-1884, kościół zniszczony podczas
wojny w 1944 roku, został odbudowany w latach 1945 - 49.
- Zespół kościelno-klasztorny w miejscowości Opactwo
w gminie Sieciechów, który wzniesiono w latach 1739 - 48. Są
to murowane budynki barokowe z pozostałościami
romańskimi. Wewnątrz znajduje się polichromia Szymona
Mańkowskiego przedstawiająca portrety Bolesława Chrobrego
i Sieciecha.
- Kościół parafialny św. Wawrzyńca w Sieciechowie, który
został wzniesiony w latach 1710 - 69. Większość wyposażenia
w kościele pochodzi z XVIII wieku, polichromia z wieku
XIX. W XIX-wiecznej dzwonnicy znajdują się dwa zabytkowe
dzwony (jeden gotycki z 1459, drugi z 1869 roku).
- Neogotycki kościół p.w. Trójcy Świętej w Grabowie nad Pilicą
objęty ewidencją oraz rejestrem konserwatorskim,
- Neogotycki kościół w Rozniszewie pochodzący z XV wieku
(odbudowany po wojnie).

2

In the county territory there are numerous monuments of sacred
architecture.
- Church dedicated to the Blessed Virgin Mary of the Holy
Rosary – the Virgin Mary sanctuary, every year is visited
by numerous pilgrimages. It was built in 1637 - 1681
of white stone and burnt brick. In the church are placed two
monumental bells from 1717 and 1720.
- Church dedicated to the holy Cross in Kozienice, built of brick,
three - aisled, built in 1868 - 1869.
- Church dedicated to St. Catharine and the bell tower
in Ryczywół, built in 1876 - 1884, the church was destroyed
during the war in 1944, it was reconstructed in 1945 - 49.
- Church and monastery complex in Opactwo in Siechechów
Commune, built in 1739 - 48. They are bricked Baroque
buildings with Romanesque reminds. Inside is a polychrome
of Szymon Mańskowski which shows portraits of Bolesław
Chrobry and Sieciech.
- Parish Church dedicated to St Lorentz in Sieciechów, built
in 1710-69. Most of church equipment comes from the 18th
century, the polychrome from the 19th century. In a bell tower
from the 19th century there are two monumental bells
(a Gothic one from 1459 and the second one from 1869).
- Neo - Gothic Church dedicated to the Holy Trinity in Grabów
by the Pilica River is in the records and register
of a conservator,
- Neo - gothic church in Rozniszew comes from the 15th century
(reconstructed after the war).
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1. Kozienice

Kościół pw. Św. Krzyża
The Holy Cross Church

2. Kozienice

Kościół pw. Św. Rodziny
The Holy Family church

4
3. Świerże Górne

Dzwonnica przy kościele pw. Św. Jakuba Apostoła
The bell tower near St Jacob the Apostle Church

4. Opactwo

Zespół kościelno - klasztorny
The church and monastery complex

Na terenie powiatu kozienickiego odbywa się co roku
wiele interesujących imprez kulturalnych, patriotycznych
i sportowych. W większości są one organizowane lub
współorganizowane przez Starostwo Powiatowe
w Kozienicach. Cykliczność tych wydarzeń gwarantuje
sprawną organizację i wciąż rozwijającą się atrakcyjną
formułę. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym
i Szachach odbywają się na terenie Ogniska Pracy
Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach,
rekonstrukcje historyczne walk wojska polskiego
podczas II wojny światowej na malowniczych
błoniach nad Radomką w Ryczywole – impreza ta
gromadzi wielotysięczną publiczność i kilka setek
miłośników rekonstrukcji historycznej z całej Polski,
współorganizatorami są: Towarzystwo Miłośników Ziemi
Kozienickiej, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych i Gmina Kozienice. Ciekawych przeżyć
zawsze dostarczają koncerty w ramach cyklu:
„Staropolskie wieczory w zabytkach architektury
mazowieckiej – Mazowsze w Koronie”. Gospodarzami
koncertu były parafia pw. Św. Krzyża
w Kozienicach i sanktuarium maryjne w Wysokim Kole.
Tradycją stały się Dożynki Powiatowe, Powiatowy Plener
Rzeźbiarsko-Malarski w Garbatce-Letnisku, Kozienickie
Dni Ogórka POWIŚLE 2009, oraz Międzynarodowy
Wyścig „Dookoła Mazowsza” Mazovia Tour. W sierpniu
obchodzona jest Rocznica walk pod Studziankami.
W sezonie letnim urządzane są festyny gminne
i liczne zawody sportowe oraz wiele innych wydarzeń
społeczno-kulturalnych, które są urozmaiceniem
wakacyjnego wypoczynku dzieci i dorosłych.
Kozienickie obchody Święta Niepodległości należą
do najbardziej barwnych i atrakcyjnych w regionie
radomskim.
Poza wymienionymi imprezami cyklicznymi odbywa się
kilkadziesiąt innych ciekawych imprez , spośród których
każdy może znaleźć dla siebie coś atrakcyjnego.
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Ryczywół

Rekonstrukcja historyczna 2009r.
A historical reconstruction 2009

In the territory of Kozienice County annually take place
many interesting cultural, patriotic and sports events.
In majority they are organized or co-organized
by the County Office in Kozienice. The cyclical nature
of these events guarantees an efficient organization
and continuous development of an attractive formula.
The County Championships in Table Tennis and Chess
take place in the territory of “Jordanowski Garden”
Afterschool Work Centre in Kozienice, reconstructions
of historical battles of the Polish army during World
War II on picturesque fields by the Radomka River
in Ryczywół – this event gathers many thousands
of spectators and a few hundreds of historical
reconstruction enthusiasts from the whole Poland, coorganizers include: Kozienice Land Enthusiasts Society,
Association of Historical Reconstructions in Kozieniece
and Kozienice Commune. Those who are greedy for
emotions will receive them during concerts within
a cycle of ”Old-Polish evenings in the monuments
of Masovian architecture – Masovia in the Crown”.
The parish dedicated to the Holy Cross in Kozienice
and the sanctuary of Virgin Mary in Wysokie Koło
play host while concerts. The County Harvest Festival,
Painting and Sculpture County Open-air Exhibition
in Garbatka and Letnisko, Garden Days in Kozienice
POWIŚLE 2009 and “Around Masovia” Masovia Tour
International Race. In August there is celebrated
the anniversary of battles of Studzianki. In summer time
there are organized commune festivals and numerous
sports contests as well as many other social and cultural
events that are a form of diversification of holidays
for children and adults. Celebrations in Kozinice
of National Independent Day belong to the most
colourful and attractive in Radom region.
Except mentioned cyclical events there take place more
than a dozen other interesting events, among which
everyone can find something attractive.
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Ryczywół

Inscenizacja walk z 1939 r.
An adaptation of battles from 1939

2

3

1-4. Kozienice

Zmagania strażaków w ramach zawodów - Mistrzostw
Polski, Mistrzostw Woj. Mazowieckiego

1

Combats of fire-fighters within competitions
of Polish and Mazowieckie province championship

4
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2
1. Kozienice

Występ orkiestry OSP
A performance of the Voluntary Fire
Department orchestra

3
2. Kozienice

3. Garbatka - Letnisko

Promotion of “Creators of Kozienice County” album,
published by the County Office

The sculpture made during the paining
and sculpting county plein-air workshop

Promocja albumu „Twórcy Powiatu Kozienickiego”,
wydanego przez Starostwo Powiatowe

Rzeźba powstała podczas powiatowego pleneru
malarsko - rzeźbiarskiego

4. Piotrkowice

Festyn „Dni Ogórka”
“Dni Ogórka” Festival

4
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1. Kozienice

Koncert wiedeńskiej harfistki Moniki Stadler
A concert of Monika Stadler from Vienna

2. Kozienice

Chór Seniora „Złota jesień”
“Złota Jesień” Senior Choir

3. Kozienice

Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych
„Szukamy Siebie”
“Szukamy Siebie” Artistic Presentations
of Disabled People

4. Kozienice

Koncert Andrzeja Jagodzińskiego,
pochodzącego z Garbatki-Letnisko
A concert of Andrzej Jagodziński
who comes from Garbatka-Letnisko

5. Kozienice

Festiwal Piosenki im. Bogusława Klimczuka
Bogusław Klimczuk’s Song Festival
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4
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1. Kozienice

Artyści ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Artists from the Folk Artists’ Association

3
2. Kozienice

Wieńce dożynkowe
Harvest festival wreathes

3.

Chór Seniora „Wrzos” z Garbatki-Letnisko
“Wrzos” Senior Choir from Garbatka-Letnisko

4
4.

Dożynki Powiatowe w Rozniszewie, gm. Magnuszew
County Harvest Festival in Rozniszew, Manguszew commune
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1. Kozienice

Członkinie Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Members of the Folk Artist’s Association

1

2. Kozienice

Zespół wokalny „Relaks”
The “Relaks” vocal group

4
3. Kozienice

Dni Puszczy Kozienickiej
Days of the Kozienice Forest

4. Kozienice

Koncert z cyklu „Mazowsze w Koronie”, w kościele pw. Św. Krzyża
A concert from the cycle “Mazovia in the Crown”, in the Holly Cross Church

